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 תקציר

קציזנה: בייחודו  שלוםאקדמית בעבודתו הצילומית של אלתר  פרשניתהתבוננות  הוא זה מחקרשל  עניינו

, ובהקשר של ניסיון היסטוריוגרפי המודרניסטית התקופה רקע על שפעלצלם מתעד ואומן  בהיותו

בפולין,  ובמיוחדאירופה  במזרחאת הוויית החיים של החברה היהודית  שלולהעלות מן התיעוד החזותי 

 בה פעל. ש התקופה –עולם טרם חורבן הן שתי מלחמות את האווירה המנטלית בה בי כןו

דגם  (, ובחייו היה1941בפוגרום ) באכזריות( ונרצח 1885תות פוגרום )ינולד בע קציזנה שלום אלתר

הוא היה משכיל חילוני אוטודידקט  1".המודרנית היהודית"המהפכה  של הגוונים מגווני אחדשל יהודי 

אוונגרדית יהודית  םאינטלקטואלי תמחזאי, תסריטאי, עיתונאי וחלק מחבורתחומי: סופר, משורר, -רבו

צד פעילותו בתחומי הספרות הוא התפרנס ל. הבוגרים חייו רוב ופעל חי שבהבמרכז הספרותי בוורשה, 

 מכתיבת מחזות ומצילום.

 800-לפני ירידת המסך על כ הרף – םשנותרו היו למבט אחרון בחיי היהודים לפני כלות תצלומיו

אומה ש"נתחלף לה זמן כללא טריטוריה  בגלותשנות קיום יהודי בפולין ובמזרח אירופה, שם שרדו 

  2במקום".

הכתוב  –בבד עם היעלמותה של החברה היהודית המזרח אירופית נעלם גם תיעוד ממוסמך שלה  בד

חוץ מצלמים מתעדים מעטים שיצירתם נשתמרה, ובה תצלומיו של אלתר קציזנה. בין השנים  –והחזותי 

 יתההי ומשימתו, יורק בניו( Forverts" )ָארווערטסֿפהוא עמד בקשרי עבודה עם העיתון " 1930-ו 1924

 בדפי תדיר תצלומיו הופיעו אלו בשנים. בשבוע שבוע מדי לעיתון ולשגרן היהודים מחיי תמונות לצלם

 בניו"א ייוו בארכיון שמורים הם היום. מהם 700-כ בנס שרדו לכך והודות' א יום של התרבות מוסף

אלמלא שרד האוסף בניו יורק לא היה זכר לעבודתו, שכן היא נתכלתה בהפגזה על ורשה.  3.יורק

                                                           
  .9-75' עמ, 2002הרשב  1
 1994; אטינגר  74' עמתש"ל,  הזז 2
  R.G. 1270)."א: )יוובמכון  הקטלוגי סימנו 3
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אל  ופעפעהצלומים סללה את דרכם אל הציבור היהודי באמריקה ובארץ ישראל תהשתמרותם של ה

הקהילות  שלבהקשר רחב של האירועים הטרגיים וההתפתחות ההיסטורית  .והזיכרון המשותף של

דבר היכחדותה הפיזית של החברה היהודית על תיעודה  משנודעמשמעות  יתרהתצלומים  נטענוהיהודיות 

הקהילתי לסוגיו. פרספקטיבה זו מכוונת את ההתבוננות בהם ומכאן חשיבותם העצומה וייחודם. לולא 

ר גדול בתיעוד ו נפערקציזנה היה  של ונשמרה יצירת סֶּ החברה היהודית מן הצד  שלהבנת מורכבותה בחֶּ

 ותי. החז

 להתמקד מרביםיהודי מזרח אירופה  תשל קהיל והיעלמותהבשיח העכשווי על שואת יהודי אירופה 

 אירופה מזרח יהודי של והחיונית המורכבת, העשירה חייהם בהוויית לעסוק וממעטים, ובחורבן באסון

. במחקרי נטלתי על עצמי אפוא להתבונן בגוף התצלומים של קציזנה אודותיה על וללמוד, אלו בשנים

יום ואת המנהגים -ולספר את סיפור הזמן המתייצג בתצלומים המעוצבים, ובדרך זו ולהאיר את חיי היום

והאתוסים המקובלים המשתקפים מהם. ביקשתי הן להעמיד תמונת עולם על פי עמדת הצלם והן לנתח את 

יהדות מזרח  עלנרחב ההיסטוריוגרפי המחקר בהתוכני והצורני שלו על פי פרשנותי.  מן הצד עבודתוגוף 

בהם  השימושש ואףעולם בולט חסרונן של עבודות הנשענות על תצלומים, האירופה בין שתי מלחמות 

תחום חקר רווח בפני עצמו. מעטות העבודות  הוא איןהולך ומוצא את מקומו במחקר ההיסטורי עדיין 

עומדות על מאפייניו ומסיקות  כלומר 4,בארתמייצג את "מה שהיה", בלשונו של הצלום מקור בת רואותה

מן הצד  –על הקשריה ההיסטוריים  –רשמי התקופה  מהםסיפור הזמן שבונה התצלום ו מהוממנו 

 5.והאנושי הרגשייתי, יהחוו

צילום הוא מעשה מדומיין, ומרגע עשייתו הוא מהווה המצאה. המבט מבעד לעדשה מעביר  מלכתחילה

 אותנו אל מערכת חשיבה והתבוננות אחרת, שונה מממשותם של הדברים החיצוניים להתבוננות מסוג זה.

מכוח התבוננות זו נוצר ארטיפקט, דבר מה חדש, הלוא הוא התצלום, ולו ערך מוסף שמעמיס משמעות 

סיון יזה מתמודד עם נ מחקרנוספת על המשמעות העולה מהתבוננות באובייקט שבמציאות כפשוטה. 

ה א היחס בין תיעוד המציאות החיה לעיבודישליבתה ה שפה –להגדיר את שפתו הצילומית של קציזנה 

                                                           
 .83' מ, ע1980 בארת 4
של דמויות  ואחרים יםומשפחתי ייםאיש חלקם, תצלומים הולצמן אבנרבוחן  עיני לנגד תמונה בספרו – 2002 הולצמן 5

 הם אחרומצד  במקום ובזמן מצד אחד כניסה אל סיפור אנושי משמשים התצלומים. מוכרות מתחומי הספרות העברית

 בהקשר סיפורי היסטורי רחב של זמנם. משתבצים
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מנותי, והוא מושג באמצעות שימוש מתעתע וחתרני באסטרטגיות מבע עיצוביות מתחומי אומנויות והא

 מגוונים. במחקר חמישה פרקים:

תיאור כללי של הנושא. בפרק זה מבוארות טענות המחקר והשיטות לניתוח  ובו, מבוא :ראשון פרק

התואמים  –, היסטוריה, צילום ותיאטרון אומנות –התצלומים, המשלבות תיאוריות מתחומי ידע מגוונים 

 לרשותי שעמדו והחזותיים הכתובים המקורות מגוון בו ומוצגים, קציזנה של והיצירתי התרבותי הרקע את

 ותהליכים תופעות נחשפים, ונושאיו גווניו על התצלומים גוף של מהותו כאן מוארת כן כמו. במחקר

 ייחודו ומתוארים התצלומים גוף של הצורנית תבניתו מתגלהיום, -היום לחיי רקע שהיו היסטוריים

 .המחקר של ותרומתו

מקרבתו ודרמה, לו לשירהיצירתו הצילומית של קציזנה יונקת מזיקתו לספרות, שהיא  המחקר הנחת

, ככל הנראה. בעבודתו דימוייואת השראתו ביצירת  שאב ןמהש 6, הציור והקולנוע,הדרמהמנויות ולא

מחזאי המנותית של קציזנה הסופר וושאיפתו האל גם אךאלו הם נדבכים נראים,  םהצילומית תחומי

מחקר היא ה ומטרת תכליתכן,  אםבעבודותיו הצילומיות.  אחיזה ישר את פנימיותו של האדם ילהכ

תודעה  יחודר יםבזיכרון הקיבוצי כדימוי וצלומיו נטמעתצלם, שחלק מהקציזנה  שללהסביר את ייחודו 

האסטרטגיות הצילומיות והמניפולציות האומנותיות  את ולהציגתיעודיים ויסודות אסתטיים,  ערכים וטעוני

 זמני.-על תרבותי איקוני ערך לדימוייו הקנה שבאמצעותה, חזותית שפה ליצור כדישנקט 

, אלא שנקודת המבט תיעודימבע  סגנוןכפי שהתגבש בעבודתו הוא  הצילומי שסגנונונראה  עין מראיתל

כל תיעוד הוא פרשנות  שכןילומית לעולם אינה ייצוג טהור של המציאות ולעולם אינה בלתי מעורבת, הצ

בדיוני,  היבטבה גם  קייםחקור את עבודתו הצילומית של קציזנה מתגלה כי לוייצוג. כאשר מעמיקים 

הם מושגים הפוכים  לכאורהש פי על אף משמשים בה בערבוביה, –והבדיוני  תיעודיה –שניהם ומומצא, 

 7.מזהזה 

 ואת היוצר עולמו את מעמידה אני ובו, "המודרנית היהודית מהפכהקציזנה בן "ה אלתר: שני פרק

 על שהשפיעו והאישים, גידולו סביבות, תקופתו רקע על והמתעד הצלם, האומן קציזנה הביוגרפי דיוקנו

 .הצילומית יצירתו להבנת חיונית הביוגרפי הפן והרחבת הואיל, וחייו יצירתו

                                                           
 .302, עמ' 1960בילצקי  6
  .13, 12, עמ' 2014; פלוסר  14-24, עמ' 2004ורשטיין ב 7
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זה באים לידי ביטוי גם מקומו של קציזנה בזירת הספרות הוורשאית ומערכות יחסיו עם חבריו  בפרק

הסופרים והמשוררים, שנפגשו כולם במועדון הסופרים המיתולוגי בוורשה. ההתעכבות על בית היוצר 

ם כי תפיסותיו התוכניות הספרותי שלו חשובה, כיוון שבהתבוננות בתצלומיו הדוקומנטריים מבחיני

והאסתטיות בתחום עבודתו הספרותית והמחזאית חלחלו והשפיעו על תפיסתו הצילומית והיו מובלעים 

בה. מקום מיוחד יוחד לבית היוצר הצילומי של קציזנה ולמקומו בקבוצת צלמים יהודים אחרים שפעלו 

. בהקשר זה מואר מקומו של ָארווערטסֿפאירופה בין שתי מלחמות העולם, וכן על עבודתו לעיתון  במזרח

. את קאהןהעיתון בחיי המהגרים היהודים באמריקה ונידונים יחסיו של קציזנה עם עורך העיתון אייב 

 הירצחו ולבסוף בטרנפול תלאותיו, ללבובהפרק חותם סופו המר של קציזנה: מנוסתו מוורשה מזרחה 

 .שם

, ובו דיון בגוף המודרנית הגלות לדימויי מולהאת עולם תמונת בין –התמטי  הצד :שלישי פרק

התצלומים מפרספקטיבה תמטית והצגה של הנרטיבים העולים ממנו ושל דימויו של היהודי המזרח אירופי 

 הנשקף ממנו.

מחוברת באתוסים ערכיים ו מגוונתמלחמת העולם הראשונה חיו יהודי פולין בחברה תוססת,  לאחר

מתחים רבים ומפלגים, ופרטיה ב גם אךזו התאפיינה בסולידריות חברתית  חברהיהודיים משותפים. 

התלבטו בשאלות זהות ונקרעו בין אתוסים של מסורת למודרנה שהתדפקה על דלתם. בסופו של דבר 

המאבק גרם להתפוררות מסגרות הקיום הדתי, והתצלומים משקפים את החשש ההדדי ואת המתח בין 

 . החברהפלגי 

( הם התרכזו בערים גדולות 19-העיור המואץ בקרב יהודי פולין )כבר מסוף המאה ה ךתהלי בעקבות

 של בעטיהחיה בצל משברים כלכליים חמורים ש חברה הייתה זומסחרית. -ורובם עסקו בפעילות כלכלית

 הרפובליקה של לידתה בחבלי פולין כלכלת על פסחו שלא, העולמיים הכלכליים המשברים התגברות

ותחושת  האפליה, ותשתית הקיום הכלכלית היהודית התערערה. האבטלה עלתה ועימה התעצמו החדשה

קיפוח וגם הגידול הדמוגרפי, והדלות והמחסור דחפו יהודים להגר לארצות המערב בהגירה המונית. ה

יי באופן פרדוקסלי דווקא אז נתגלו תושייתם וכוח יצירתם של יהודי פולין בפיתוח מגמות יצרניות, בח
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תופעה מופלאה ומלאת סתירות זו עולה לנגד עינינו  8רוח עשירים ובפעילות קהילתית ופוליטית מגוונת.

  מן התמונות בגוף התצלומים של קציזנה.

יום, של אתרים גיאוגרפים כגון -קציזנה שיקף אפוא תהליכים ותופעות אלו בתמונות של חיי יום 

והן  –מן הפרולטר עד המלמד ומן הדתי עד החילוני  –הרחוב היהודי, בתי כנסת, שווקים וטיפוסי יהודים 

ליגנציה כפתח להיכרות חזותית עם עולמן הגשמי, החומרי והחברתי של השכבה העממית ושל האינט

העובדת שבקרב היהודים. ניתן ללמוד מהן על מצבה של המשפחה היהודית בעיתות משבר, על גילויים 

 חיי תלאות נוכח יחד העמידה כושר ועל, וכוח יוזמה ורוויית פרולטרית מעמדית תודעה ושל חילון של

 ויצר הגלות חייב להתבוננות אחרים דגשים הציע קציזנה. החדשה במדינה והאפליה האבטלה, העוני

ן הוא כך. ושינוי תמורה המשקפים מודרנית גלות דימויי ַזמֵּ למתבוננים ממרחק זמן דפוסי ראייה  מְּ

הקוראים תיגר על התואר "דוויה" אשר הוצמד לחיי הגולה, והתגלם במושג "שלילת הגולה" שטבעו 

 דוברי התנועה הציונית. 

דיון פרשני פרטני על דוגמאות מייצגות מתוך גוף  ובולבדיון,  מריאליה –קציזנה  נוסח: רביעי פרק

אומנותית. במרכז הדיון עומד נוסח הצילום הייחודי לקציזנה בהיותו -התצלומים מן הפרספקטיבה הצורנית

מייצג נרטיב מנטלי רגשי ורוחני הנושא מסרים של זכר החיים שהיו, וניתן לזהות בו יסודות של קינה 

 האומנותיפת שפת הצילום המובהקת שלו ומובא ניתוח של אמצעי המבע טרום חורבן. בפרק זה נחש

צילומי ייצוגי לזמן טעון זה הוא גייס את שליטתו באמצעי המבע של המדיום  איקון לכונן כדי: נקט שהוא

התיאטרוני ובאמנות הציור הקלסי הנוצרי והבארוקי, לרבות השפעות צורניות מובהקות של אומני האור 

 ורמיר ורמברנדט.  17-המאה ה ההולנדים מן

ַמָבִעית והרכיב אותה על -מניפולציה צורנית קציזנה עשהסמל ואיקון  כדילשם הגבהת המציאות ל

מנויות ומנות הקלסית ואוהתיעוד הריאלי. ערכים אסתטיים, מערכות של סימנים ופרקטיקות מתחומי הא

בתשתית התיעודית כאנטי תזה לרכיב  מוכמנים והםרכיבי מבע צילומי  בצורתהבמה יובאו ויושמו 

 כגוןסימנים שלמה של העולם הדתי היהודי,  מערכתם ההיהודי. הוא נטל את דימויי השטעטל הישנים וב

 הפלסטיותהאומנויות  עם אותם עימתטיפוסי יהודים ארכיטיפיים, וואביזרי קודש, ספרי קודש, מנהגים 

מעין חיבור ליקום בהסמלה, ובאמצעות סדרה של רכיבי מבע בדיוניים כגון אור וחושך, הזרה, ניכור 

                                                           
 .9, עמ' 2000 הרשב"ז; תשנ שמרוק ; 11, 3' עמ, 1994 אטינגר 8
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 במציאותהמיסטי ש אתהמנטלי ו אתהרוחני,  אתהבליטו את הדרמטי,  הםאוונגרדי. ומקביל, חדשני 

ם ולהדגיש הדברי אתביקש לקשור  הוא זו בדרךחיבור מעורר מחשבה ומזין תרבות.  נוצרכך ו, המצולמת

התכנים היהודיים לצורות שמקורן בתרבות אירופה ובתולדות האומנות שלה. בהיותו מודע  תאת זיק

ביקש להעניק ליצירתו הצילומית  שקציזנהרתית נראה ולתהליכי שקיעתה של החברה היהודית המס

השימוש שניח לה אפשרלה ערכים נצחיים, ולפי כל הסימנים  העניקל מנת עלממדים אומנותיים נשגבים 

שלא  וסמלעתיד לר איקון ואומנות התיאטרון והבימוי הסצנרי נועד ליצובבשפת האומנות הפלסטית 

-את הסיפור התיעודי רומםש הואהמבע אלה באלה יצר עומק סמלי ו סימנימערכות  שלישכח. שילובם י

 המיתי.  לתחוםחברתי 

 הוא והבארוק הרנסנס אומנות של דגמים בעקבות. קוטבי במתח נתון הקים שקציזנה הבדיוני העולם

 ושברים חברתיים קרעיםאיחוי של  ייצג ובאמצעותהובדיונית,  אסתטית שלמות בעלת מציאות עיצב

חתר תחת מציאות בדיונית זו  הוא בעת בה, אולם המלחמה לאחר קורסתיהודית  ברהח שלים יהיסטור

 המבט של בכוחו שעשה בשימוש וכן, למחצה יםפרוידיאני מודרניסטייםמבע  באמצעיאותה  וערער

של קציזנה  ביצירתו אלו פנים שתישל מחוות גוף המסמנות מצבים רגשיים בסצנריו הצילומי.  ובשילובן

 המפורק עם אחת בכפיפה דר והמאוזן היציב, הקלסי. זו את זו משלימות וגם לעצמן כשהן משמעותיות

 טבי הדימוי הוא מקדם האיקוניות שלו.ושני ק בין המתח שבהמעין הרמוניה ניגודית  נוצרת כךוהמקוטב. 

הצילומית לכדי מעשה  שפתוהגבהת  צלחהכפשוטה, כך  המציאות של מייצוגה התרחק שקציזנה ככל

של המציאות ביקש קציזנה לפרש אותה ולהעניק לה דיוקן חדש ובלתי צפוי, ולקוות כי  בהגבהתהאומנות. 

 היהודי הקורא של בראייתו אחיזה שקנויתחולל שינוי בקיבעונות ובסטראוטיפים על חיי הגלות  לו הודות

 – אירופית המזרח החיים תרבות את לתווך ביקש הואשאותו לא הכיר.  העתידי המתבונן ושל באמריקה

להם,  תהא זרה כברומהות חיים זו  שתרבות ידועים לא לנמענים – מסורתית תרבות של ערכים עולם

אולם בזכות אופיים האומנותי, מורכבותם הסימבולית והתמרתם של התצלומים )וגם בזכות איכותם 

לו  וייפתח, שלמה אחת מעוצבת במסגרת זו רחוקה תרבות לקלוט למתבונן תתאפשרהטכנית הגבוהה( 

שנכחד. "ההבנה של תרבות המשוקעת בזמן אחר ובמרחב אחר היא  ןאחר ומסקר עולםשל  ושער להפנמת

תהליך מתמיד של פירוש ותרגום. תהליך זה מאפשר מצד אחד תקשורת עם האחר, אך מצד שני הוא 
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עדיין מותיר מרווח מסוים של ריחוק ממנו ואי הבנה. ]...[ תהליכי הפירוש מנסים להפוך את השונה 

 הסביר גרשון שקד. 9",השונה של וריחוקו אחרותו יםגם מתברר כךלדומה אך בתוך 

 נקט שקציזנהמסכם את רכיבי הנוסח ומנסח את התבניות הצורניות : סיכום ומסקנות חמישי פרק

העל  עלילתאת  מצייר וכןבחיפוש אחר דימויי הטיפוס היהודי המזרח אירופי הישן והחדש,  צילוםב

 מחדש מנסחים והם המשותף היהודי בזיכרון הדימויים השתקעו הזמן עם. ובדימויי המשתקפתהיהודית 

 . יעדת הואלמציאות כפי ש גישתנו את

גוף התצלומים אינו עוסק אך ורק בתיאור ובתיעוד התקופה וגם אינו אילוסטרציה לכוליותם של 

נרטיבים סמויים, שאינם  המייצגתתהליכים ותופעות בחברה היהודית. עניינו הוא יצירת חוויה מנטלית 

להלך רוחה של החברה היהודית בזמן בין המלחמות. ההיסטוריון  וכמטפורה כמשל והםמתגלים כפשוטם 

היידן וויט מבהיר זאת: "נרטיבים היסטוריים אינם רק דגמים של אירועים ושל תהליכים מן העבר אלא 

ותהליכים אלו לבין אותם טיפוסי סיפור גם טענות מטפוריות, המרמזות על יחס של דמיות בין אירועים 

המשמשים אותנו כדי לשוות לאירועים מחיינו משמעויות שזכו לגושפנקא של התרבות. כשבוחנים את 

הנרטיב ההיסטורי מן ההיבט הצורני הצרוף, אזי אין הוא רק שחזור של האירועים המדווחים בו, אלא גם 

  10של מבנה אירועים האלה במסורת הספרותית שלנו". מכלול של סמלים המנחה אותנו למצוא את האיקון

הערכת חשיבותו של הרובד המבדי והמניפולטיבי בהבעה הצילומית והשפעתו על הנרטיב ברוח 

הלך רוחם הפנימי והנפשי של ל באשראותי למסקנות פרשניות  השהביא יאתפיסתו של וייט ה

בה להבנת הנרטיב העיקרי שנפרס בממד תוספת חשו ואזה ה רובדהאובייקטים המצולמים, ולהכרה ש

 היאעשויה מקשה אחת.  אינה והיא, העלהתצלומים נחשפה לפניי עלילת  מגוף, ואכןהתיעודי הריאלי. 

בותו הצורנית. היא כ"נוסח" קציזנה ומעיצובו הבארוקי במור מנותי הקלסי שלומעצם אופיו הא מתגלה

מעין  –זה בדינמיקה דיאלקטית בעשויה מנרטיבים מפותלים זה ומורכבת, מלאת סתירות, פלורליסטית 

 בימת עלביניהן  ומשחקות ב שכאילו משנהבו שולטות שתי עלילות  אשרנרטיב של "אף על פי כן", 

 . אחרת או אחת בולטת פעם ומדי, המציאות

 רויהמייצגת מאבק על הישרדות תרבותית וכלכלית והיא כרוניקה של חברה הש אחת משנה עלילת

מפגש היסטורי בשיאו בין חברה מסורתית  שלמתחים הרוחשים בתוכה בהווה כתוצאה בו מחפירבעוני 

                                                           
 .33-34' עמ, 2009 שקד 9

 .311' עמ, 1985 וייט 10
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לערער את  מתאייומתיאולוגית -המאכלת אורחות חיים ותודעת גלות מסורתית לבין רוחות המודרנה,

בצילה של מלחמת העולם  ניטשמשמרים המאבק בין הכוחות החדשים לכוחות ה. זו תודעהזהותה של 

, תהליכי המלחמה בעקבותפוגרומים שנעשו ביהודים, שבר כלכלי  נוספו ועליו, השלכותיההראשונה ו

 את פקדומשברים הכלכליים שב לשרוד בנחישותהתרוששות ועוני קשים מנשוא ויהודים שנאבקו 

 .החדשה הפולנית הרפובליקה

גדול מן החברה היהודית היא  בחלקשות ושינוי. מודרניסטית של התחד משנה תמנגד התמסדה עליל

האירה ערכים נעלים ובנתה בה תודעת גלות מודרנית: תודעה עצמית חברתית, יצרנות ויצירה רוחנית, 

זקיפות קומה פרולטרית,  כןזמה, לכידות חברתית ומשפחתית, אחוות פועלים ווהכרה בערך העבודה, י

. דימוי יידיתתרבות ההתבנית נוף בזרח אירופים כגיבורי הזמן עיצבו את דימוי היהודים החדשים המ והם

התפיסה הרווחת היה תלוש, חלש, נטול כוחות  שלפירתי, ולדימוי היהודי המס הפוךזה היה הקוטב ה

מבט זו גוף התצלומים מזמן למתבוננים בו ממרחק  מנקודתנצלן החי על חשבון אחרים. ובטלן  פיזיים,

הזמן דפוסי ראייה המערערים את תפיסת חיי הגולה הדוויים ומסתייגים מן הסטריאוטיפ השלילי שדבק 

 תקבע בתודעתם ובתפיסתם של בוני הארץ הציונים. הדימוי זה לא  כי אםבהם, 

. בניתוח הצורני עלילת העל הגלויה, ששני נרטיבים הפוכים שזורים בה, מתמצהאין טענתי  בכךאולם  

מבעד לנרטיב התיעודי הגלוי מפעפע ש מחקר זה היאב טענתיופסימית.  דרמטיתמסתבכת ומקבלת תפנית 

חותר תחת הנרטיב הגלוי, חושף את ההוויה הקרועה והטרגית של החברה היהודית שנרטיב מטפורי סמוי 

 הואטמון זרע הפורענות. באמצעות פרסונת האומן של קציזנה וסגנונו  בהמרמז שכבר בין המלחמות, ו

הצליח לטמון מסרים סמויים על החברה ותיעד את מורכבותה הקיומית, בהצביעו על יסוד מנטלי טרגי 

עוצמה להבנת ההחברה היהודית במזרח אירופה, -ממדי ורב-בנה מודל רב כך. בעולמם הפנימי של יחידים

 הבין את הסיפר העתידי בממדיו הטרגיים. כמו

, המטפורי המבעחלק מאמצעי  המהוויםסמויים המוצפנים, היסודות הר ותיבמחקר הוא א החידוש

מסר  בחובו צופן אשרשדווקא בתוככי ההוויה החילונית המודרנית ניתן לזהות נרטיב  מדגיםהוא  ודרכם

דיוקנו של היהודי השבוי במצוקות הישרדותו ש ככלמסגיר את עולמם הפנימי של המצולמים. שפסימי 

עיצוב נוסח ב. החרד הקריןאפוף הילה מלנכולית ו היה הואגאווה בעבודתו וזקיפות קומה, כך  מקרין

מבע רגשי המסמל  קריקינתי כעולם בדיוני מטפורי שלם, -קציזנה נרטיב טרגיהעמיד  שותקצילומי קפוא ו
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עים הצורניים מייצגים אווירה של נהי ושקיעה בנרטיב מנטלי משבר בעטיים של מלנכוליה ואבל. המב

 תוגתי ומורכב נוכח עתיד שאחריתו מי ישורנו.

הגלוי והסמוי, נחשף המתבונן  חדא של נרטיבים אלו,-, בקריאתם בצוותאזה מחקר שמראה כפי, ואכן

ויטאליים, מהפכניים  יסודותבין  היטלטלותטשניאני של יזמן לתהליך מתעתע, דיאלקטי, כמעט נהממרחק 

ככל  11.היכחדות סף על עולם של והרסמשקפי תודעת גלות מודרנית, לבין יסודות של קינה ושבר מנטלי ו

עולים ומבצבצים תחתיו  כךבצד הגלוי התיעודי,  שמתעצם דימויו ונחשף דיוקנו החיוני של היהודי החדש

ברי ימלנכוליה ועצב רב. גאווה ותוגה הם שני א אומנותי אטריבוטים של תוגה,-באמצעות הפן הצורני

 להתחולל.  עומדהמשוואה של הנרטיב, והם כמו מדגישים ומעניקים עומק ומשמעות עתידית טרגית לאשר 

ובלתי משויך לתנועות  קלסיציסטכיוצר  םגלתעל רקע התקופה המודרניסטית קציזנה מ  

האוונגרדיסטיות של הזמן, ובבחירתו בנתיב זה הוא לא הפנה עורף למסורות עבר ולערכים אסתטיים 

בחוויה התרבותית היהודית המודרניסטית של  כולוכ רובושקוע  היה הואקלסיים ובארוקיים. עם זאת 

אולוגיים חברתיים ומודרניים. את יבנה ויצר דגמים וסמלים של אתוסים יהודיים תותרבות היידיש, 

מסמך באומן  12"זכרן"כ לעתיד מסורביקש ל הואמנותית לתרבות החיים האשכנזית בפולין ופרשנותו הא

מגביה ומשגיב את דימוייו על מנת  בעת ובהתרבותי המשמר ומתעד את החיים על גילוייהם, -חזותי

צלומיו בזכות ערכם תמאות  משותףה ננובזיכרויוותרו בתודעה הקולקטיבית היהודית. לימים נחרטו יש

 גם בזכות נדירותם והישרדותם בתוקף הנסיבות.  מעט ולא מנותי הגבוה,והא

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .131-159"ב, עמ' תשס ברינקר 11
 .74' עמ"ט, תשנ אסף: ראו, היסטוריון אינו אך העבר לשימור מודעות בעלזכרן" " 12
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 והארכיונים האוספים רשימת

 

 . – RG1270 מספרו הקטלוגי התצלומים של אלתר קציזנה ארכיוןא. 

 יורקבניו  רווערטסאָ ֿפ עיתוןזו מתבססת על אוסף התצלומים של אלתר קציזנה שצילם עבור  עבודה 

 האוסף היה שנים במשך'. א יום של האמנות מוסף במסגרת במלואו כמעט והופיע 1930-1924 בשנים

 השמור( yivo) ,"איוו מכון של התצלומים לארכיון עבר ולימים רווערטסאָ ֿפ עיתון מערכת בידי שמור

 כעת בניו יורק.

 .קטגוריות שלוש על מושתת"א יוו בארכיון  R.G 1270 קציזנה של הצילומים אוסף

 תצלומים מקוריים, )פוזיטיב( אותם שלח קציזנה בשנות העשרים. 674-כ –חומרי  ארכיון

 )באיכות נמוכה( 13רווערטס.אָ ֿפ עיתון דפי מתוך סרוק צילומים 630-כ של מקוון ארכיון

 )באיכות גבוהה(  14 .סרוק מתוך הארכיון החומרי תצלומים 200-מקוון כ ארכיון

 "אביוו קאהן אייב ארכיוןב. 

. רווערטסאָ ֿפ נימצאו מכתבי אלתר קציזנה ששלח בשנות העשרים לאייב קאהן עורך עיתון  ארכיון זה ב

 . לא נימצאו מכתבי קאהן לקציזנה. R.G 1139 Folder 118יוו"א  מספרו הסידורי

 הלאומית הספריה הארכיונים מחלקתג. 

 .'רביץ למלך קציזנהאלתר מ מכתב' רביץ מלך ארכיון

  - Jpress היסטורית יהודית עיתונות: מקוון ארכיוןד. 

 :עיתונים 

 " רישע בלעטעראַ "ליטער

  רווערטסאָ ֿפ

  ילםֿפ רן רעדנדיקעײַ מ

 

 

 

                                                           
13 http://yivo1000towns.cjh.org  
14 

http://polishjews.yivoarchives.org/archive/index.php?p=collections/classifications&id=1314390253&q  

http://yivo1000towns.cjh.org/
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 מדם  ארכיוןה. 

ולדימיר  מדם בפריז, ע"ש מייסד הבונ"ד –יידיש  תרבותפריז הוא מחלקה בתוך מרכז בארכיון מדם 

ם. דֶּ  La Maison de laהמרכז מקיים אירועי תרבות ואמנות הנוגעים לתרבות היידיש. ) 15דווידוביץ' מֶּ

culture Yiddish ) 

 .אביה לזכרון הנוגע עיזבונה את קציזנה ריאלה שולמית ,קציזנה אלתר של בתו מסרה זה לארכיון

 גיזריפריטים, רובם  700-בתיק קציזנה כ  16.מדם של הארכיון באתר לאחרונה עלה והוא נסרק העיזבון

עיתונים שאספה במשך השנים ומעט תמונות משפחתיות. בחיפוש בארכיון ניתגלו שני סיפורים של 

 , שלא היו ידועים לביקרת ולקוראים.1911-ומ 1909-קציזנה ברוסית, מ

 .לבון פנחס שם על העבודה תנועת לחקר המכוןו. 

  .הלפרין פאלק ארכיון

 

 

 

 

  

                                                           
15 medem.org-http://www.centre 
16 21.pdf-http://www.rachelnet.net/media/medem/archives/kacyzne/a_kac_13_03 
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 הערות לסדר:

 

 שמו של קציזנה מופיע בשלוש גרסאות איות:  .א

 .בעברית קציזנה אלתר השם מופיע העבודה בגוף כלל בדרך�.1

 ביידיש. קַאציזנע ַאלטעריש הפניה ליצירתו ביידיש, מופיע שמו בהפניה  כאשר�.2

אלתר  –כפי הכתוב ביצירה המתורגמת  שמוופיע מכאשר יש הפניה ליצירתו בתרגום לעברית �.3

 קאציזנה או קציזנה. 

גוף הצילומים  קטגוריות שלההעבודה קציזנה משקפת את שלוש  בגוף םההפניה לדימויי .ב

 בארכיון יוו"א.

למשל:  בשולי התצלום.מספר הסידורי המסומן והפ'  האות: כךמסומן  –ארכיון תצלומים חומרי �.1

 [ folderמציינת - פ. ]433פ

מספר המסומן ומסומן להלן: מ'  17מקורית-ארכיון הסרוק איכותית מסדרת התצלומים החומרית�.2

     [מקוון המילה את מציינת -]מ  .566בתחתית הדימוי הדיגיטלי. למשל: = מ

-מ מספר סידורי של הפריטיםבמסומן  18רווערטס.אָ ֿפארכיון דיגיטלי נרחב הסרוק מדפי עיתון �.3

 .56כפי שהם מופיעים באתר, למשל:  630עד  1

 יםסומנמ[ R.G 1139]ארכיון קאהן יוו"א  ,רווערטסאָ ֿפלמערכת  קַאציזנע ַאלטערמכתבי �.4

 2.8.1926 מכתב לקאהן של:למבתאריך כתיבתם 

 התרגומים מיידיש מאת לאה ביירך, אלא אם נאמר אחרת. כל�.5
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 . הטקסט בגוף נמצאות לתצלומים ספציפיות הפניות�.6

 ,הצילומים גוף של הקטגוריות משלושערוך  ,מצורף נספח תמונותמתמונות בגוף הטקסט,  לבד

המגוון  אתבמטרה להציג  ,לקורא מעשירה כתוספתו המוגש כהפני הוא לעיל. א יףסעכמתואר ב

 אבטלה, תעסוקהנושא הלימוד, נושא  :למשל ,הנוגעים לנושא הנדון בעבודהשל דימויים  הרחב

  וכו'.

בהם ששובים בפולין העצמאית יהמופיעה בניספח מתייחסת רק לי קציזנה אלתר של המסע מפת�.7

 ישובים מחוץ לפולין. יינה, מולדבה, רומניה, בייאלרוס ושאר אביקר ותיעד, ולא לאוקר הוא

 .המסע ישובי תברשימ מופיעים אלו ישובים
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 מאנגער איציקקבצן השביעי מאת ה

 

  ר"עווערס "זיבעטן בעטלא  צלא  צום בר

 

 ה!ׂשרענדיק די מעֿפאַ זיבעטער בעטלער, 

 מיר זענען די לעצטע הערער. 

 רט, אַ בן זיך נישט דערוואָ דן היִ יל יֿפזוי אַ 

 רטסטו מערער? אַ ס זשע וואָ צו וו

  

 גסט,ײַ זיבעטער בעטלער, דו דרימלסט, דו שוו

  -ערן שווערער ולקנס ואָ ן די וווא

 עט, פו שצמער ווערט אָ . טלרטן, דערצייאַ מיר וו

 19ן די הערער?ײַ ווער וועלן ז

 

 

 קבצן שביעי

 

 סיים הסיפור!קבצן שביעי, 

 אנו המאזינים האחרונים. 

  יהודים כה רבים לא זכו

 למה לחכות עוד? 

  

 קבצן שביעי, נם אתה, שותק

  –והעננים מכבידים והולכים 

ר. שמא יהיה מאוחר מדי,  אנו מחכים, ַספֵּ

  מי יהיו השומעים?

  

 20)איציק מאנגער( 
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 : מבוא1פרק 

 תיאור כללי של הנושא 1.1

( Kacyzneתחומי אלתר שלום קציזנה )-זו מוקדשת לחקר עבודת הצילום של היוצר הרבעבודה 

בניסיון לדלות ולשחזר ידע היסטוריוגרפי מהתיעוד החזותי של הוויית החיים והאווירה  (,1941-1885)

 המנטלית של עולמם של יהודי מזרח אירופה בין שתי מלחמות העולם במאה העשרים.

תחומי: סופר, משורר, מחזאי, תסריטאי, עיתונאי וחלק מחבורה -אוטודידקט רבקציזנה היה 

שבין שתי מלחמות העולם. לצד  אינטלקטואלית אוונגרדיסטית יהודית במרכז הספרותי שבוורשה בשנים

פעילותו בתחומי הספרות, העיתונות והשירה הוא התפרנס גם מכתיבת מחזות ומצילום. הוא היה צלם 

ם אף מחוץ לגבולות פולין, ונמנה עם "צלמי עם יהודים" שצילומיהם עיצבו את דימויי מבוקש ובעל ש

 היהודי המזרח אירופי. 

להלן,  וכך ,ָארווערטסֿפפנה אליו אברהם )אייב( י' קאהן, עורכו הראשי של היומון  1923בשנת 

(Forverts,)  .היה ָארווערטסֿפוביקשֹו לשלוח לעיתון כתבות שבועיות מצולמות על חיי היהודים בפולין 

 כבר עת באותה. יורק בניו היידית בשפה אור שראה, מתונה סוציאליסטית נימה בעל נפוץ יהודי עיתון

 קשהה הכלכלי המצב של בעטיו. בוורשה לצילום מפורסם סטודיו בעל, ומנוסה מקצועי צלם קציזנה היה

עיתונאי -כצלם חשיפתו את להרחיב והזדמנות הכנסה מקורות לעוד תקווה פתח בהזמנה ראה הוא בפולין

 פולין במרחבי ארוך תיעוד למסע יצא קציזנה. להצעה ונעתר, באמריקה היהודים הקוראים לקהל

 אידישען פון בילדער און"טיפען  הכותרת תחת שובצו ותצלומיו, אירופה מזרח מארצות ובכמה העצמאית

 ( במדור תרבות ואומנות במהדורת סוף השבוע של העיתון. טיפוסים ותמונות מחיי יהודים" )לעבען

שנים נסע קציזנה בארצו, בתרבותו ובזיכרונות ילדותו כמי שנוסע בזמן אל תוך עצמו. חף  ששכ

מפטרונות ובהיותו אדם שבא מתוך החברה היהודית בפולין והיה קרוב אליה, הוא התבונן בה, תהה על 

שלו זהותם של מושאי עבודתו וסרטט את דיוקנה בניסיון לחדור לשורשי החיים היהודיים. נקודת המבט 

 היהודית זהותואיש תרבות ורוח המעורב בחיי החברה של יהודי פולין, רגיש ל –הייתה של צלם יוצר 
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חברתית מובהקת, מזדהה עם סבלם של בני אדם וחייהם וגם עם חלומותיהם על -ובעל מכוונּות פוליטית

 21עולם טוב יותר. פרספקטיבה זו היא שהכתיבה את ראיית עולמו החזותית.

ומקומות, ים גדולות ובמגוון רחב של נושאים הנצחת דופק החיים היהודיים בעיירות ובער באמצעות

לקוראיו מעבר לים את ריחות המולדת הישנה שהם נטשו בתקווה לחיים חדשים. בתצלומיו  קציזנה הנגיש

 הוא ביקש לתעד תהליכים חברתיים שפוקדים את החברה היהודית, לשמר את העומד להיעלם ובה בעת

בדרך זו הוא  לשקף את הוויית הזמן החדש בזיקה לכל התופעות האנושיות והחברתיות שהוא תיעד.

הסביר לקוראיו את משמעותו של הזמן היהודי בפולין בשנות העשרים ואת מורכבותו. הצלם, המספר, 

רחוב במראות השוק, בשאון ה –הדרמטורג והאומן המתבונן שבו כמו התלכדו בבואו להתבונן סביבו 

היהודי על בתיו המטים לנפול, ביהודים בבגדיהם המסורתיים, בטיפוסים מטיפוסים שונים בתמונות 

קבוצתיות ובתצלומי דיוקן תוגתיים, בעולם העבודה, בבעלי המלאכה ובפרולטר הגאה, בעולם הלימוד 

יה מכלול תמונות היהודי, בהוויית הקהילה ובפרקטיקה הדתית, ובבית והמשפחה היהודית לדורותיה. זה ה

שהקיף וייצג סדר חיים יהודי בהקשרים עממיים וחברתיים מוגבלים, ולא היה בו ייצוג לכל מעגליה של 

 החברה היהודית.

 לטפח: חייו מסביבת שנתלש היהודי המהגר של צרכיו על לענות ביקשה יורק בניו ָארווערטסֿפמערכת 

 בסביבתו התאקלמותו בתקופת ידיעותיו ואת אמונתו את, הכרתו את ולעצב, היהודית תודעתו את ולשמר

בדרכו החתרנית "המציא" קציזנה  22.הזמן ברוח ולהשתלב המקומית בפוליטיקה להיטמע וניסיונו החדשה

לקהל היעד שלו נרטיב חדש, שהתאפיין באסתטיזציה של מציאות החיים הקשה. כך אפשר לקוראיו 

וריהם ובד בבד להתנחם שנחלצו מן הדלות ומקשיי הקיום להתגעגע לעולם היפה, כביכול, שהותירו מאח

 במזרח אירופה.

לתעד את החיים במולדת הישנה, יצר בדרכו הייחודית בדיעבד נראה כי קציזנה, בהיותו צלם שנדרש  

שחיפש את האתונות ומצא את המלוכה. מסעו בשליחות  מימבחינה זו היה כ דימוי חדש.כאת מראותיה 

תצלומים. הוא שלח אותם אל מעבר לים מדי חודש בחודשו והם נשמרו  700-הניב כ ָארווערטסֿפ

במערכת העיתון. כעבור זמן, בשטף אירועי מלחמת העולם השנייה, נכחד אוסף התצלומים בסטודיו של 

הם אצורים  כאמור, והיום ָארווערטסֿפששלח ל פריטים 700קציזנה בוורשה. למרבה המזל נותרו אותם 

                                                           
 .3-4 'עמ, 1951ספארד  21
 .16-17, עמ' 2008; מנור 76-80לדרהנדלר תשס"ו, עמ'  22
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השתמרותם סללה את דרכם אל הציבור היהודי באמריקה ובארץ ישראל, והם  24יוו"א בניו יורק. בארכיון

 היהודי המזרח אירופי בשנות העשרים. העתידי של והשפיעו על היווצרותו של דימוי

דימויים מצולמים של העולם הישן במזרח אירופה חלחלו אל תודעת הזיכרון הציבורי בארץ ובגולה 

בעיצומה של מלחמת העולם השנייה. הסנונית הראשונה הייתה קטלוג התערוכה של רומן וישניאק, כבר 

, שנתיים בלבד לאחר תום המלחמה, ראה אור בהוצאת יוו"א, ניו 1947-ב 1943.25-שהוצגה בניו יורק ב

וועלט" )"העולם הנעלם", וכך להלן(  ַארשוואּונדענעֿפיורק, אלבום תצלומים ראשון בסוגו שכותרתו "די 

תצלומים. ככל הנראה "העולם הנעלם" היה אלבום מכונן במיסוד אתוס זיכרון החיים  530ובו כונסו 

בהקדמה ציין העורך רפאל אברמוביץ שהאלבום נועד להיות יסוד  26שהיו במזרח אירופה לפני המלחמה.

שנמחק. לצד תצלומיהם של צלמים  היהודיולם הע מיסודות האנדרטה שיהודים בהווה מקימים לזכר

 של כל אחד(.  136אנונימיים מאוספי הג'וינט ויוו"א בולטים תצלומיהם של וישניאק ושל קציזנה )יהודים 

במרוצת השנים הופיעו בארה"ב, בישראל ובאירופה קטלוגים, אלבומים וספרי מחקר על יהודי מזרח 

אך ברבים מן האלבומים והקטלוגים שמו לא נזכר כלל. תצלומיו  אירופה, ובהם גם תצלומים של קציזנה,

מנגינה אטביסטית הנוכחת בתודעה היהודית המודרנית  –האנונימיים, כביכול, היו מעין "זמר עממי עתיק" 

יצא לאור בהוצאת יוו"א באיכות הדפסה משובחת אלבום  1999ובחיים הישראליים החדשים. רק בשנת 

אולם גם אחרי פרסומו  27(, המוקדש כולו ליצירתו של אלתר קציזנה.Poylnֹוילן" )הצילומים המרהיב "פ

נותר הצלם כמעט עלום שם, והמסכת הכוללת של עבודתו הצילומית טרם פוענחה כקורפוס יצירה 

 28שלם.

 טענת המחקר 1.2

 באמצעים חזותיים הווייתהמחקר בוחן את עבודתו הצילומית של קציזנה בניסיון היסטוריוגרפי לרשום 

. לשם כך נבחנות דרכי ההבעה חיים ואווירה מנטלית של יהודי מזרח אירופה בין שתי מלחמות העולם

האומנותיות של קציזנה, ועבודתו מוארת בהיבטים התיעודי והאומנותי. את פרשנותו לתרבות החיים 

תרבותי המשמר ומתעד את אורחות האשכנזית ברחבי מזרח אירופה ביקש קציזנה להנחיל לעתיד כמסמך 

                                                           
 .ארכיונים ברשימת( Yivoיוו"א ) ראו 24
25 Vishniac 1943 
 .1947אבראמאוויטש  26
27 .1999 Poyln  
רביב -וורובייצ'יק לבד מאמרה של החוקרת וההיסטוריונית בתחום האומנות קרול זמל על תרומתם של אלתר קציזנה ומשה 28

 Zemel 2015לעיצוב תודעה לאומית בגלות ארה"ב: 
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חייהם של יהודי מזרח אירופה ובמיוחד של יהודי פולין. מאות תצלומיו השתקעו בפנתיאון הזיכרון 

כלומר כמיהת המתבוננים  29הקיבוצי והיו לתצלומי איקון בשל חוויית "שובו של המת" שהם מגלמים,

-בה בארכיאולוגיה של זהותנו היהודיתממרחק הזמן לחוש את אווירת העולם שנכחד, בהיותו עוד שכ

 ישראלית, אולם יותר מכול הם השתקעו בזכות ערכם האומנותי.

היא הבנת התהליך ההופך יצירה צילומית ליצירה מכוננת,  30אחת הסוגיות המעניינות בחקר תרבות 

 מעצבת תודעה ומשפיעה במרחב הציבורי. המומחית לתולדות הצילום הארצישראלי רונה סלע דנה

בהרחבה בסוגיית גלגולם של תצלומים והפיכתם לאיקון. היא מסבירה כי מרגע פרסומם במרחב הציבורי 

תהליך הקשור בכינון תודעה קולקטיבית, ותהליך זה "נרשם" על דימויים ועם השנים הם  עובריםהם 

"בהכללה אפשר לומר כי תהליך הסימון והענקת המשמעות לדימוי הצילומי  .הופכים למקשה אחת

  31מתפתחים באמצעות חברה והיסטוריות מוגדרות".

הצילומי שנוצר ובמסרים התיעודיים של קציזנה בבואו ליצור איקון לימים יבואו,  דימוידיון ב לשם

זנה, שליבתה היא היחס בין תיעוד מחקר זה מתמודד גם עם ניסיון להגדיר את שפתו הצילומית של קצי

באסטרטגיות מבע עיצוביות  שימוש לפעמים מתעתע וחתרני תוךהמציאות החיה לעיבודה האומנותי, 

 מתחומי אמנויות מגוונים. 

הנחת מחקר זה היא שיצירתו הצילומית של קציזנה יונקת מזיקתו לספרות ולדרמה ומקרבתו 

.לאומנויות השירה, המחזאות, הציור והקו תחומי תרבות אלו הם נדבכים נראים בעבודתו  32לנוע

ומחזאי  כסופרית אומנותשאיפתו ההצילומית, ומהם שאב ככל הנראה את השראתו ביצירת הדימויים. 

את מראית נפשם  לחשוף ובחתירה להכרת פנימיותו של האדם, עומדת אף היא ביסוד עבודותיו הצילומיות

 של מצולמיו.

הצילומי שלו הושפעו מאומנויות הציור, התיאטרון והקולנוע, ובדימויו היו משוקעים דרכי המבע 

אטריבוטים ותכונות מתחומים אלו. עיסוקיו בשדות השונים של האומנויות היו בבחינת יחסי "אומנויות 

ידיעותיו  33"השירה כמוה כציור". – oesisPictura Ut P אחיות" לעבודתו הצילומית, על משקל

באומנויות הפיסול, השירה והתיאטרון הטביעו את חותמם על סגנונו החזותי וגיבשו את ראייתו 

                                                           
  .14, עמ' 1980בארת  29
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של אדם משכיל ומודרני. את חיפושיו היצירתיים ואת לבטיו האומנותיים בחר רחב  פרי ידע, הצילומית

כתב: "יצירה דרמטית היא  מעולם אומנות הפיסול. הוא קציזנה לתאר בהקשרים ובדימויים קרובים אליו

פיסול בזמן. כמו פסל החייב להשתחרר מן הדחיסות של גושי האבן, חייבת הדרמה להשתחרר מרוחב 

  34יריעת הזמן".

המאפשרת לו לחדור בעד  35תחומי קציזנה ניחן ב"ראייה צילומית",-טענתי היא שבהיותו יוצר רב

ה בדימוייו נוצרה מהשאלתם של יסודות המציאות הגלויה לעין ולהקנות לה רבדים פרשניים. שכ דֶּ בת הִמבְּ

מתחומי האומנות הקלסית והרנסנסית ומן התיאטרון, ובהלחמתם במעשה התיעוד. כך הוא גיבש סגנון 

על", ֱהוֵּה אומר -מלוטש שיצר אפקט של השגבה, ובעדו מתייצגת המציאות המתועדת במעין "מציאות

ושהאירועים והדמויות בו ממודלים  36בנוי לפי חוקי המציאות, עולם בדיוני ריאלי שמייצג את הממשי, אך

שכבה זו ממסכת לא אחת את  37בהצלחה לפי "החיים", בלשונו של חוקר הספרות מנחם ברינקר.

  38המציאות ומעניקה לה משמעות צרופה.

מובנים ואכן, בתיעוד הריאליה של קציזנה, החושף את פרטי המציאות ההיסטוריים, נמצא ארגון וסדר 

שניּות שממנה צומחים ערכיהם האומנותיים של  –בהשפעת עולם האומנות הפלסטית האירופית 

התצלומים ובוראים את הלך הרוח הפנימי של מצולמיו. האומן שבקציזנה השתוקק לתעד את המציאות 

ככל  39לר.באמצעות מסווה ומניפולציה של אומנות ויופי צורני, "עידון" בלשונם של הנס ושולמית קרייט

המשמעות האידאית והמטפורית  תפחההמסגרת האסתטית, גדלה השליטה בעיצוב המצולם,  ניתעצמהש

חברתית של עבודתו -ית והמטרה התיעודיתאומנותהריאלי האותנטי. התכלית ה ממדשלו ופחת ה

 צבת בצבת, מזינות זו את זו ובלתי נפרדות.  אחוזותהצילומית, היו ככל הנראה, 

יומיים לבין המסגרת האסתטית והעיצוב -בתצלומיו ניכר הניגוד בין צילום התכנים החומריים היום

האומנותי. שוק, רחוב, עבודה, לימוד ומשפחה, עוני והזנחה ולעומתם רכיבים ציוריים מבית רמברנדט 

ה לקשור את ריאליזציה של התמונה. בדרך זו ביקש קציזנ-הם הם שיוצרים דה – התמונה לעיצובוורמיר 

הדברים ולהדגיש את זיקת התכנים היהודיים לצורות שמקורן בתרבות אירופה ובתולדות האומנות שלה. 

                                                           
 . 190 זייט, 1969 קַאציזנע 34
 .92, עמ' 2008סונטג  35
36 Clarke 1997, p. 20. 
 .135, עמ' 1980ברינקר  37
 Clarke 1997, p. 20; 38-39, עמ' 1980בארת  38
 .109, עמ' 1980קרייטלר וקרייטלר  39
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אם כן, נראה שקציזנה ביקש להעניק ליצירתו הצילומית ממדים אומנותיים נשגבים על מנת להקנות לה 

באומנות התיאטרון ערכי נצח, ולפי כל הסימנים אפשר להניח שהשימוש בשפת האומנות הפלסטית ו

והבימוי הסצנרי נועד ליצור איקון עתידי שלא יישכח, וכך להפוך את תיעוד המציאות לדימויים שהם מעל 

 40הזמן.

 שאלות המחקר 1.3

את סוגיית הפיכת התצלומים לאיקונים, כלומר לדימויים משפיעים ומכוננים, אני מעלה בהקשר של 

 קציזנה ושואלת:  יצירתו הצילומית של

 ייחודו כצלם, שחלק מצילומיו נטמע בזיכרון הקיבוצי כדימוי חודר תודעה?  מהו�.1

-לו ערכים תיעודיים ויסודות אסתטיים נעשו תצלומים אלו לאיקון תרבותי עליזכות אב�.2

 זמני, ומדוע?

נותיות שאלה זו נובעת עוד שאלה: מהן האסטרטגיות הצילומיות והמניפולציות האוממ�.3

שנקט כדי ליצור שפה חזותית שבאמצעותה הוא הקנה לדימויים ערך איקוני? לבירור 

שאלה זו שאלתי את המושג "נוסח" )להלן "נוסח קציזנה"( ממסתו של ח"נ ביאליק, "יוצר 

 שפתוסגנון הכתיבה ו אתהבהיר ול לאפייןהנוסח". ביאליק השתמש במונח זה בבואו 

של קציזנה מדובר ביכולותיו להעניק  יצירתוית של מנדלי ביצירתו. בהקשר אומנותה

צורה חזותית קבועה ולכידה לרעיונותיו, "להכניס עצמו אל סתר ליבו של הדור ואל 

 �מעמקי נשמתו, להתמזג עם רוח הדור מזג עולם ולהתבטל בתוכו".

 הודות לנוסח קציזנה? הם הנרטיבים הגלויים והסמויים המיוצגים בגוף התצלומים מ�.4

התשובה מעגלית ומורכבת: לכאורה נראה שסגנונו הצילומי כפי שהתגבש בעבודתו הוא סגנון המבע 

התיעודי, אולם נקודת המבט הצילומית לעולם אינה ייצוג טהור של המציאות ולעולם אינה בלתי מעורבת, 

דתו הצילומית של קציזנה מתגלה כי כאשר מעמיקים לחקור את עבו 42שכן כל תיעוד הוא פרשנות וייצוג.

אף על פי  גם ההיבט הבדיוני, המומצא, מתקיים בה ושניהם, התיעודי והבדיוני, משמשים בה בערבוביה

                                                           
  .59-60, עמ' 1990גומבריך  40
 א.ביאליק תשי"ח, עמ' רמ 41
 . 13, 12, עמ' 2014; פלוסר 14-24, עמ' 2004בורשטיין  42
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שלכאורה הם מושגים הפוכים זה מזה. לבירור סוגיית נוסח קציזנה נדרש חקר גוף התצלומים שלו משתי 

 .פרספקטיבות: התמטית והצורנית

 הפרספקטיבה התמטית 1.3.1

מפרספקטיבה זו מובהרים תוכני האוסף, מבנהו, חלוקתו לנושאים ועניינים, מאפייניו, ייחודו, ומה 

תיעודי יוצר את הנרטיב הגלוי החיצוני, ובאים בו לידי ביטוי תמונת -נעדר ממנו. המבט האנתרופולוגי

אולוגיים חברתית של הקהילה, הפרקטיקות הדתיות, האתוסים התי-המקום והזמן, זהותה התרבותית

והנורמות החברתיות. כל אלו התרחשו בצל תהליכים חשובים כגון השפעת המודרנה על החברה 

המסורתית ותהליך התהוותה של המדינה הפולנית החדשה במציאות רוויה מתחים כלכליים ופוליטיים. 

שבר לאחר הנע על פניו הרבות של המציאות זו השפיעה על התהוות הנרטיב היהודי במורכבותו. הנרטיב 

בין היסודות המערערים בחברה היהודית ליסודות חיוניים ואופטימיים תנודד מוהמלחמת העולם הראשונה 

 של "אף על פי כן". נרטיב - שכוננו בה

 הפרספקטיבה הצורנית 1.3.2

מפרספקטיבה זו נבחן כאן הרובד הצורני הפואטי בעבודתו הצילומית של קציזנה. רוצה לומר, 

ברבדים השזורים בה ואינם ניכרים במבט ראשון אלא טעונים הבנה של הקשרים מתחומי התבוננות 

האומנויות. ניתוח הצד הצורני מעמיד את מרכז הכובד של הדיון במחקר זה על הסמוי, על הרגשי ועל 

 קציזנה נקט טכניקות של מניפולציה כדי להביא לעבודתו הצילומית הסמלה והזרה שיציפו החידתי בדימוי.

מראית נפשם של המצולמים,  את המתבונן בחוויה מנטלית ורגשית, וייצרו נרטיב סמוי שבו מתייצגים

  המרחב הפנימי שלהם והלך רוחם.

של שתי הפרספקטיבות לבניית הנרטיב ההיסטורי שעולה מגוף התצלומים היא אפוא זו: בד  תרומתן

החברה היהודית והוויית החיים המסורתיים  בבד עם שיקוף תהליכי ההתפוררות, ההתרוששות והעוני של

הניבטים מן הצילומים, עולה נרטיב של מציאות חיונית ויצירתית, והיא בונה תודעת גלות מודרנית בזכות 

מבצבצת מנטליות של חדשנות  מה שהיא מנכיחה: מאופי החיים הגלותי ומחיי היהודים העובדים והיוצרים

ד דימוי שמשחרר אותם מהסטריאוטיפ המצמצם והדווי של ורעננות, כמו מצטייר דיוקנם מחדש  ויֹולֵּ

הגולה. עם זאת, הדימוי החדש לא הצליח לחדור בעד חומות נרטיב "שלילת הגולה" שביסוד האידאולוגיה 

 ביישוב בארץ ישראל.  נתקבעההציונית ש
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משחקים חליפות  הנרטיבים: הנרטיב הנוסטלגי המסורתי והנרטיב החיוני של תודעת גלות מודרנית שני

על בימת גוף התצלומים בתנועה בין קדמת הבמה לירכתיה, ובעיני המתבונן המודרני מתבלט פעם זה 

שמא יאבד זכרה בנבכי  43 ופעם זה. קציזנה האמין שיש לספר את סיפור הגלות המסורתית התיאולוגית

ובשייכותו לעולם זה  הכמי שהכיר בזהותו היהודית העמוק ההיסטוריה, השועטת קדימה אל המודרנה.

נראה שהוא ביקש לשמר בתצלומיו עבר קדמוני תיאולוגי ונוסטלגי ולהטמיעו בהוויית הגלות המודרנית, 

והייחודית  44טביעת העין הצילומית, היוצרת, הפרשנית, ההיסטורית בהיותו ערך תרבותי אימננטי שלה.

מודרנית מקבעות מודל התבוננות ממרחק זמן בדימוי מורכב ומעמיק של -שלו, וכן נקודת ראותו החילונית

תודעת גלות מודרנית. אומנם היא נדחקה לשולי ההיסטוריה השלטת של הציונים "המנצחים", אך היא 

ולקטיבי היהודי לאחר בקיר הזיכרון הק נדבךשרדה בזכות אופיים האומנותי של התצלומים והפכה ל

  השואה.

 אומןה באמצעות פרסונת. לת תפנית בעטיו של הניתוח הצורניהיא מקב .תמצהאולם בכך אין טענתי מ

 בהצביעו ,קיומיתה המורכבות את חברה ותיעדהמסרים סמויים על  טמוןהצליח להוא קציזנה וסגנונו  של

דווקא שומדגימה  מאתרת יסודות סמויים אלו תוגי בעולמם הפנימי של יחידים. עבודיסוד מנטלי טרעל 

המסגיר את עולמם הפנימי  ,סימיבו מוצפן מסר פש נרטיבניתן לזהות  מודרניתהחילונית ה וויהההבתוככי 

 יפותבעבודתו וזק ווהגא הציג והישרדותבמצוקות  שבויהיהודי הדיוקנו של שכאף כך, של המצולמים. 

וירה ואחרדות עולה  שלצורניים המבעים , ומן המצב חרדתיהילה מלנכולית ונתון בהיה אפוף הוא , הקומ

בסופו  המי ישורנאחריתו שמנטלי תוגתי ומורכב נוכח עתיד  נרטיב מבטאים , והםשקיעהשל של קינה ו

 .של עידן

אם כן, בשפת הצילום הייחודית לו קציזנה האיר את המציאות המורכבת, ההולכת ומתפוגגת בפולין 

ובמזרח אירופה, וכמו זיכך את הדימויים שצילם במעין כמוסת זמן המיועדת לשיגור אל העתיד. הוא בנה 

העולם, ומתוך הכרה  מודל צורני אסתטי ומורכב לעיכול למתבונן מן העתיד בתקופת בין מלחמות

ָנה, עיצב וניסח את אתוס הזיכרון עוד בטרם התרחש האסון  .כמגיד מראשית אחרית .ומודעות ִהבְּ

  

 

                                                           
  .27-29, עמ' 1993קרקוצקין -על מהותה של גלות תיאולוגית ראו: רז 43
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 הרכיב הביוגרפי 1.4

והיסטוריון של הצילום ג'ון ז'רקובסקי גרס שהדימוי הצילומי אינו רק חלון למבט על העולם  האוצר

הנוסח הצילומי שקציזנה ואכן,  46אלא הוא דרך ביטוי אישית רבת עוצמה וגם משמש מרָאה לנפש היוצר.

יוצר מחויב, בעל תודעה  בהיותו עיצב הוא תולדה של התבוננות במציאות מזווית ביוגרפית ואישית מאוד.

חברתית וחדור תודעה היסטורית ואוניברסלית, כפי שאנו למדים מכתביו הספרותיים, הוא -מעמדית

הטמיע במתכונת האומנותית שלו ובתוכני תצלומיו את כל מה שצבר בניסיון חייו וגיבש בהכרתו. הוא כמו 

ונות לימודיו בחדר, וייתכן ששם כבר צילם מחדש את אלבום משפחתו, את הבית הדל שבו גדל ואת זיכר

כשבגר הוא הפנים בכתיבתו הספרותית תובנות שבשלו  47נתקבע יחסו לספרות היידית ונשתלו בו ניגוניה.

  .בו בעקבות קריאה מרובה של ספרות סימבוליסטית אירופית ומודרניסטית בת זמנו

תהפוכות העיתים, את חורבנה של החברה המסורתית ואת כמו רבים מחבריו הסופרים הוא חש את 

הכיליון האפוקליפטי העומד בפתח, ומתוך תודעת חרדה זו הוא פעל בתחושת שליחות כמבקש לזעוק את 

סקי וי"ל פרץ במרכז הספרותי בוורשה השפיע לא -עם "אבותיו" הרוחניים ש' אנ המפגש 49זעקת הזמן.

. תרומתה של חבורת הסופרים והאומנים האוונגרדים והמודרניסטים מעט על עשייתו במרכז הספרותי

שעימה התרועע שם נוכחת בעבודתו הצילומית, וסקרנותו לדעת מה מתרחש בתחומי התרבות 

והפוליטיקה היהודית והכללית בפולין, באירופה ובעולם באה לידי ביטוי גם היא בעבודתו העיתונאית 

וקהל היעד שלו מעבר לים. פריסה נרחבת של עולמו הרוחני והביוגרפי,  ָארווערטסֿפוביחסיו עם מערכת 

שכה השפיעה על יצירתו הצילומית ועיצבה אותה, תאפשר אפוא הבנה של שורשי יצירתו הצילומית 

העמדת המחקר הביוגרפי על קציזנה מושתת על ספרי זיכרונות של בני הזמן, ותאיר את "נוסח קציזנה". 

ים ואומנים, על רפורטז'ות עיתונאיות שלו בעיתונות הזמן, ועל מעט מאוד זיכרונות על סופרים, עיתונא

 שסיפר על עצמו.

  גוף התצלומים 1.5

ניתן לראות בגוף התצלומים מעין גניזה חזותית שנשמרה בדרך נס, והיא זכר לציביליזציה מסורתית 

יהודית שוקעת. בחלקים ניכרים ממנו הוא משול לחוליה האחרונה המחברת אותנו היום ברציפות חזותית 

                                                           
 Szarkowski 1978, pp. 11, 25; 35-39, עמ' 2009נצר  46
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, והוא כמו . בגוף זה מתועד ומתייצג רוח הזמן היהודי19-אל סגנון החיים הישן הרחק בסוף המאה ה

ואורחותיהם בעשור השני של המאה העשרים בפולין העצמאית  מראה מקום תמונתי של חיי יהודים

מרחבים שבהם חיה יהדות אשכנזית. המונח יהדות אשכנזית מציין  –ובמרחבים אחרים במזרח אירופה 

קיימה מאות הרבה יותר מסימון מקום מושבה הגאוגרפי של קהילה. מדובר באוכלוסיה יהודית שהת

בשנים, והמרחב שבו היא חיה הוא בעל משמעות היסטורית. במחקריו ראה ההיסטוריון שמואל אטינגר 

  50במרחב זה צומת ומוקד של תהליכים ותופעות בתולדות היהודים בעת החדשה, שנגדעו בשואה.

אירופה, רח טריטוריות גיאוגרפיות במרחב מזעל זמן רב צבר גוף התצלומים עושר אתרים ו בהיפרסו

והוא מצטיין בהתגוונות נושאים ובריבוי וריאציות ונקודות מבט עליהם, כמעין מצגת שמתחלפים בה 

 לומיםצתה גוף מקומות ונושאים, טיפוסים ומנהגים, והם משמרים את שורשיה המיתיים של תרבות זו.

 מן ישירות סרקנ וחלקותצלומים(  200-)כ איכותי באופן סרקחלקו נ 51.פריטים 674-כ מונה החומרי

ויש  ,ולהפך חומרי וחסרים בארכיון המקווןהפריטים המופיעים בארכיון  יש תצלומים(. 630-)כ העיתון

תמונות מפלשתינה,  תצלומים שמופיעים אך ורק על דפי העיתון ולא בארכיון המקוון או החומרי, למשל

 מסתייע בכל סוגי הפריטים.מחקר זה ועוד.  ,'יראלזמ

ק אקראי של פולקלור  –ממבט ראשון נראה אוסף עשיר זה של פריטי תצלומים בלתי שיטתי  בֵּ דְּ הֶּ

בהיותו כה נרחב זהו אתגר שקשה למצותו, שכן יש בו נושאים  וצורות חיים שאינן עשויות מקשה אחת.

.וכל תצלום גם עומד  נושאים,-נושאים ובני בניהם של תת-ותת המוטיבים התוכניים  52בפני עצמו

והצורניים פולשים זה לתוך זה, פריט אחד טומן בחובו כמה נושאים ועניינים וכמו בלילת עוגה הם 

מתערבבים בתוכם, והנושאים חוזרים על עצמם במקומות אחרים במרחב הגיאוגרפי המתועד בהקשרים 

הליך פסיכואנליטי העוסק בנבכי הנפש, תמטיים מגוונים. בהשאלה דוָמה בחינת התצלומים ומיונם לת

אף על פי כן מתגלית תוכנית בגוף ו 53 ופרויד אמר שביסודו של מיון זה עומד "שובו של המודחק"

 התצלומים ואפשר למיין אותו לפי נושאים: 

� טיפוסי היהודים המזרח אירופים: יהודים מסורתיים, רבנים למדנים, תלמידי חכמים, בעלי

 .חילונייםופועלים  רתייםומס בתים, בעלי מלאכה

                                                           
ךחיחי  יחעךליחןופןונ  ךלוטעךל ךליחעךלחי ךחיעךחיעדגףל ךיעךח ךןעךןע ךלוחעי ךחיךח ךחועךחע .28עמ'  1992 ברטל 50

 ךלי 
  Miller 1996של ארכיב קציזנה כולו ראו:  מודפס קטלוג 51
 . 10-11, עמ' 1980בארת  52
 .43-45ירושלמי תשס"ו, עמ'  53
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� דיוקנאות של טיפוסי היהודי המודרני: פועלים ופועלות, סופרים, מורים, גננות, שחקני

 תיאטרון, נשים יפות ומלכות יופי, ספורטאים, רקדנים. 

� עולם העבודה ומבנה התעסוקה היהודי על נגזרותיו: מרחבי עבודה בסדנאות ובבית, עבודה

ושנים ומסורתיים, מקצועות מודרניים, עבודה בחקלאות, אבטלה מאורגנת, מקצועות מי

 ושביתה.

�המטבח, סביבת התנור, פינת  –יום והחיים הנורמליים: חומריות החיים במרחבי מחיה -היום

בית כנסת, מקווה, ישיבה,  –מרחבים לצורכי אורחות חיים מסורתיים  השינה, מרחבי עבודה.

 חדר. 

�,זקנה נעורים המשפחה היהודית: ילדות. 

� חינוך ותרבות, אורחות חיים מסורתיים: מנהגי דת, אוריינות: חינוך מסורתי בחדר, תלמידי

חינוך מודרני: מורים, גננות, רקדנים, הכשרה מקצועית, היבטים של חילון וולצד זה ישיבה, 

 רווחה, בתי ספר מודרניים.

�יירה, הרחובעם הגויים, העיר והע "גיאוגרפיה יהודית": שוק, באר, בית כנסת, יחסי גומלין . 

� חולין: השיח הטריוויאלי, בטלה, משובת ילדים, טקסים ואירועים, בילוי בטבע, בחירת מלכת

 יופי וסיקור אירועים בעלי משמעות בעולם היהודי.

�.עוני, הגירה 

�.תצלומים מוזמנים: הצגות תיאטרון, תערוכות, תצלומים ממסעות בעולם, תצלומי סטודיו 

נו החדה של קציזנה היטיבה ללכוד את תהליך השתנותה של החברה היהודית, ועבודתו הצילומית עי

המודרנה החורכת את החיים ו לאורכה ולרוחבה מבליטה את המתח בין הכוחות המחדשים למשמרים

התמודדותם של יחידים על ציר הזהות היהודית המסורתית והרצון להיטמע בחברה  אתהמסורתיים, ו

מבנים חברתיים ומשפחתיים ם של הוא מנכיח את השינויים שגרמו להתפוררות בתצלומיו .המודרנית

 כל זה על רקע צרות כלכליות, עוני, נישול יהודים ממקומות פרנסה, אבטלה והגירה המונית. –מסורתיים 

אם כן, התצלומים מעוגנים בתהליכים היסטוריים עמוקים ומשקפים אותם, אך חשוב לזכור שהאוסף נטען 

 ביתר משמעות בהקשר ובמכלול הרחב של ההתפתחות ההיסטורית היהודית ולאחר השואה.
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לצד תופעות חברתיות וכלכליות שתועדו בזמן הווה גלומים בתצלומים מתווים להתבוננות בתופעות 

שיקרו בעתיד בעולם היהודי לאחר השואה ובמדינת ישראל, כגון דפוסי שיח בענייני זהות  ותעתידי

יהודית, חילון ודת, תעסוקת נשים חרדיות ותרומתן לעידוד הלימוד של גברים לומדים, מפלגות פוליטיות, 

המושב,  בחיי הגולה של תחום 19-כל אלו כבר היו טבועים מסוף המאה ה 55 התיישבות, חינוך, ועוד.

מעין רפובליקה שעמסה על עצמה  –שהתקיים עוד קודם לכן באוטונומיה ללא ביטוי פורמלי וגיאוגרפי 

"ניצני השלטון העצמי היו הביטוי המובהק  ערכים שישמשוה ביום מבחן ולהתארגנות לאומית מודרנית.

   56ביותר למהפכה הלאומית", כתבו אטינגר וברטל.

(, הרואה ביהודי ארה"ב את התפוצה העיקרית Zemelוהיסטוריונית האומנות קרול זמל )חוקרת  

הגולה, ובתוכם תצלומיו של קציזנה, היו  מייצגי םוהחשובה של יהודים לאחר השואה, טענה כי תצלומי

גלותיות מכילה בהווייתה ערכים כי  מודרנית בתפוצת ארה"ב. היא סבורה-למחוללי זהות גלותית פוסט

שחיי הגלות במזרח אירופה הכינו את ו מודרניים בעצם הכרתה במגוון תרבותי ובנרטיבים שונים-פוסט

 57.מודרני-היהודים שהיגרו לארה"ב במאה העשרים לפלורליזם תרבותי פוסט

  התבנית הצורנית של גוף התצלומים 1.5.1

מבט בוחן מראה בבירור שהתצלומים באוסף עשויים בהבניה, בהעמדה ובתכנון מוקדם של הסצנה 

שוט עיתונאיים שהיו אופיינים לרבים מעמיתיו -המצולמת, כלומר הם מבוימים, שלא כמו תצלומי סנפ

יות בכתבותיו הפוטוז'ורנליסט ייחודו של גוף התצלומים הז'אנרלמקצוע של קציזנה בעת ההיא. מצד 

בעולם  המובנות שבו, בעיקר על נושאים אקטואליים בוערים כגון שביתות, הפגנות, הגירה ואירועים

 המידע, וכן תחקירים רוחביים כגון כתבות על ילדים, על זקנים או על טיפוסים של יהודים. את היהודי

בעלי זיקה לתחומי התיעודי, כלומר את הרובד הריאלי, ארז קציזנה במעטפת של אמצעי מבע צילומיים 

האומנות והבמה. כך, כדרך כל יצירה אומנותית, נהפכה הצורה לשופרם של התכנים, ומשמעותם של 

  המסרים הוכפלה והושלשה.

בעוד שהתכנים התיעודיים  ;מרקם קולאז'י ופוליפוני בעלבה בעת ו ממוקד ולכידהתצלומים אוסף 

מבעיים -פרמטרים צורניים משתנים ומתגוונים, תבניות עומק צורניות חוזרות על עצמן וניתן לזהות כמה

                                                           
 .489-491, עמ' 2001בקון ; 280-287פרידמן תשנ"ה, עמ'  55
 (188' עמ למאמר בהערה ראו )המאמר נכתב בשיתוף עם ישראל ברטל .211, עמ' 1992אטינגר  56
57  .31-11Zemel 2015, pp.  
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בצילום אחד, כגון מוטיב חלון ואור, קומפוזיציות בארוקיות, אפקטים של ניכור, תבניות קבועות בהעמדת 

ריים )פירוט בפרק על המבע הצורני(. יחד הם יוצרים המיזנסצנה, מחוות גוף ואזכורי איקונוגרפיה נוצ

התוכן או לפעמים עומדים  ממד( הצילומית ומשלימים את frameמעין מונטז' פנימי בתוך החלונית )

 ומתחדד ככל שרבים בו בו הרכיבים האומנותיים.  משתכללבניגוד לו. המסר 

 ייחודו של גוף התצלומים 1.5.2

מתייחד בכמות גדולה יחסית של פריטים לעומת אוספים של צלמים אחרים בארכיון. גוף התצלומים 

רובם צולמו בתאורה טבעית ופותחו בתהליכי מעבדה חדשניים ומקצועיים באיכות טכנית גבוהה, אולם 

איש רוח, אומן ויוצר בעל  –עיקר ייחודו של גוף התצלומים שהוא מצולם מפרספקטיבה של צלם אחד 

ברתי מובהק ומנקודת מבטו הסובייקטיבית המבטאת את עיקרי אמונתו. "תצלום גדול חייב סדר יום ח

הצהיר הצלם החשוב  58להיות הבעה מלאה של מה שחשים ביחס למה שמצולם במובן העמוק ביותר",

אנסל אדמס. הבחנה זו מקבלת משנה תוקף מן הפסיכואנליזה: מבקר הספרות ליונל טרילינג, מחסידי 

ל פרויד, סבר כי כל אומן מעצב ומתמצת ביצירותיו את הנוירוזות הקולקטיביות של בני דורו, תורתו ש

  59שהן הנוירוזות שלו עצמו.

רוחו היוצרת של קציזנה ופרסונת האומן שלו שורות על גוף התצלומים, וניכרת בבירור הבניית 

היהודית הוא לא ניסה להיות אובייקטיבי המציאות הכמו בדיונית המתייצגת בו. בגישתו לתיעוד החברה 

 60ן סונטג,אאלא ביקש ללכת עם ליבו. "הצלמים תמיד כופים קנה מידה משלהם על הנושא", כתבה סוז

והסבירה את מקום "קולו" של הצלם היוצר ביצירה הצילומית. אצל קציזנה אף על פי שצילם בהזמנת 

נות החברתית שלו לתמונות שהעמיד: "חלקו של עורך של עיתון ניכרים בבירור חופש היצירה והפרש

  61משמעי" קבע ההיסטוריון והסוציולוג יעקב כ"ץ.-הסובייקט היוצר מכריע וחד

 הרכיבים הנעדרים מגוף התצלומים 1.5.3

גם מה שנעדר מגוף התצלומים נובע מהשקפת עולמו החברתית של הצלם ומעמדותיו הפוליטיות 

הרב של הפריטים בו, הוא אינו משקף תמונה חברתית שלמה ומקיפה ואינו הרדיקליות. למרות מספרם 

וליטיקה, מתיימר להציג תמונת עולם רחבה של שילובם ומעורבותם של יהודים בשדרות הכלכלה, הפ

                                                           
 . 119, עמ' 2008סונטג  58
59 Trilling 1951, p.175 
 .11, עמ' 2008סונטג  60
 .15, עמ' 1996כ"ץ  61
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לא במקרה הוא אינו עוסק בנושאים כגון הבורגנות העירונית והחברה היהודית  התרבות והחברה הכללית.

אמידים, אליטות כלכליות, בנקאים, תעשיינים, בעלי מפעלים בתעשיית המלח ובעלי  האמידה, סוחרים

מכרות. הוא גם נמנע מלתעד עיסוקים במקצועות חופשיים כגון עורכי דין, רופאים, פוליטיקאים או 

ואינטראקציה תרבותית של יהודים עם אנשי של האקלטורציה,  יהממד, מפלגות של יהודים, תנועות נוער

אלו היו בבחינת כתם עיוור עבורו. הוא התעלם מהם לחלוטין במשימת הדיווח ליהודי  רוח פולנים. כל

של מערכת העיתון. בתצלומיו הוא מייצג נאמנה את שכבת  הנחיהאמריקה, ולא רק מפני שזו הייתה 

והיא  הפרולטריון היהודי, אשר לרובה הייתה תודעה מעמדית קרובה לבונד ולמפלגות שמאל אחרות,

אחוז מן החברה היהודית.  90-וו כמייצגת פלח עממי עובד וחלק קטן מן האינטליגנציה היוצרת, שיחד הי

דיווחיו הצילומיים הם ו ,ראה עצמו משרת ושופר של המעמד העובדופובליציסט ה מעמדת גם נהג כך

רובו ככולו בהוויה עממית  אתקע ישקציזנה  62.מעמדיות-אפוא המשך ישיר של עמדותיו החברתיות

ממוקדת זו של חברה בבועה ובמעגל סגור של חיים בתוך תרבות יהודית מסורתית וגם מודרנית, הלכודה 

בשבר כלכלי ונאבקת בעוני מרוד, ובזה ייחודו. סדר יום זה מחלחל לגוף התצלומים וצובע אותו באופן 

 של היהודי המזרח אירופי. –רכב חדשני ומו –הומוגני ולכיד, ובתוך כך מזקק דימוי אחר 

 63",1918-1939ראה אור בוורשה אלבום הצילומים "העולם שאבד, צילומים מן השנים  2015-ב

המאגד כמה מאות צילומים של צלמים רבים בעלי שם, ובהם גם תצלומים רבים של קציזנה. האלבום 

ומתוארים בו כל רובדי החיים  1939עד  1918מספר בתמונות את סיפורה של קהילת יהודי פולין בשנים 

פועלים ובעלי היהודיים במלוא עושרם: חיי מסורת ודת, לומדים, שושלות רבנים, שכבות עממיות ועניות, 

מלאכה, יהודים אמידים, אינטליגנציה יוצרת, תעשיינים, משפחות אריסטוקרטיה יהודיות ומתבוללים, 

 יםעוטאלו כל  בדגש על תופעת האקלטורציה.בורגנות יהודית במיטבה, ותלמידים בבתי ספר פולניים 

לק אינטגרלי מן החברה הכללית כח הילת מעורבותם ושילובם של היהודים בפולין בכל מסלולי החיים

 בערים הגדולות ובעיירות הקטנות של פולין העצמאית.

האלבום מציג תמונת עולם אופטימלית לשילובם ולנוכחותם של יהודים בתרבות, בספורט, במדע, 

בפוליטיקה ובכלכלה, ומוצגים בו גם תצלומים של גילויי אנטישמיות, לרבות סיפור הגירתם של יהודים 

                                                           
 .625-627 ייטז ,ב 1926 קַאציזנע 62
63 Z.I.H 2015 
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הדגישו העורכים. עיון באלבום  64קה ולארץ ישראל. "ניסינו להציג את המציאות ברב גוניותה",לאמרי

מנכיח ביתר שאת את מה שנעדר מגוף התצלומים של קציזנה, ומחזיר אותנו לטעמו הייחודי ולבחירותיו 

 דעותיובבואו לייצג את הזמן היהודי בשנות העשרים. אם כן, גוף התצלומים משקף את אישיותו, את 

 המעמדיות ואת עולמו הרוחני של קציזנה, כמו היה מראה לנפשו.

  עקרונות מתודיים 1.6

  שילוב תיאוריות מתחומי ידע מגוונים 1.6.1

כאמור, התבוננותו הצילומית של קציזנה במציאות הושפעה מתחומי ידע ותרבות מגוונים, המשקפים 

תחומיים, ולכן פיתוח הדיון במשמעות התמטית, הצורנית -הרבאת עיסוקיו ואת תחומי התעניינותו 

תיאורטיים מגוונים ודינמיים כגון חברה, היסטוריה,  65 והמטפורית של גוף התצלומים יוצא משדות שיח

כל אלו הן  mixed methods66).אומנות, תיאטרון וצילום, וכן מגישות ותיאוריות פרשניות שונות )

ובהם טקסטים ותובנות שכתבו הוגים על מהותו של הצילום ועל יחסיו  מניפה שלמה של שדות חקר,

המורכבים עם אומנות הציור, והם מציעים מעין שיטה פתוחה ולא דיכוטומית לחקר משמעותו של הדימוי 

  67בתוך התחום האסתטי ובשפתו הייחודית של הצילום בלבד.

 לאור השיטה האיכותנית 1.6.2

החקר הפרשני בעבודה זו הוא התבוננות קפדנית ומנתחת בדימוי הצילומי. לא אחת הדימוי  ראשיתו של

חידתי, ולכן הוא מטיל את מלאכת פיענוחו ואת הסקת המסקנות על הפרשן החוקר, המתבונן והקורא 

שלב יצירתי, המנסה לחשוף את  ,שלב זה של התהליך הפרשני הוא מעין מיצוי התופעות 68בתצלום.

המשמעות החבויה של העולם מבעד לטקסט הצילומי הנדון, ולא אחת מחייב את הפרשן אגב כך להביט 

  פנימה אל תוך נפשו שלו לשם הבנת עולמו, כמכשיר לגילויו העצמי.

                                                           
 .11שם, עמ'  64
אוטונומיה, אך היא אותו הדבר: במרחב החברתי יש שדות רבים ולכל שדה יש  טעןפייר בורדייה, מפתח תורת השדות,  65

השדות הם חלק משדה גדול  לשינוי. כל אינה טוטלית מפני שבין השדות יש קשרים כגון מאבקים או יחסי גומלין הניתנים

 . 133-114, עמ' 2005: בורדייה ראופוליטי.  מדינה שלטוןיותר, "שדה הכוח", ובשדה זה שולטת ה
 11-12 2016צבר בן יהושוע  66
67 Clarke 1997, p. 27  ;או היסטורי, המעגן תחומי ידע מגוונים עיינו :  של מחקר חברתי לסוגית יתרונו בהקשרCohen 

1998, pp. 1-9 
 Clarke 1997, pp. 27- 39; 18,17, עמ' 2005בארת  68
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תורת  הכוללת הרמנויטיקה, הלוא היא 69ככלל, מחקר זה של גוף התצלומים נעשה במתודה האיכותנית,

הפרשנות, וגישה ייחודית לחקר טקסטים באשר הם )כאן הטקסט הוא התצלום(, וביסודה חיפוש של 

הקורא הפרשן אחר הסמוי הבלתי נראה בקריאה ראשונה, אך ניתן לחשיפה. אולם גישה פרשנית זו אינה 

וגים וחוקרים מקנה חופש מוחלט בקריאת הדימוי הצילומי אלא היא מבוססת על תובנות ותיאוריות של ה

במקרה זה של חקר גוף התצלומים השלב הראשון  70קודמים, ויש בה תואם בין שיטת המחקר למושאיה.

והוא עוסק במבנה גוף התצלומים כולו ובמבנה  וההכרחי בחקירה ההרמנויטית מוגדר ניתוח מבני,

רות ותכנים, סיווגם החקירה כוללת מיון וקטלוג התצלומים על פי צו ,היחיד בפרט. ככל שניתן התצלום

הנושאי או התמטי, זיהוי דפוסים, חשיפת תבניות עומק צורניות וזיהוי סדר כרונולוגי. השלב השני המוטל 

שף, ראייתם במכלול מחובר וח הצילומים גוףבתהליך הפרשני הוא העלאת מבני העומק ש תחוקרכ יעל

סינתזה או כדיאלוג מתמיד בין חשיבה ומאורגן ונובע זה מזה, ועיצובם לכלל תובנה או מחשבה חדשה כ

 .מושגית להתבוננות בטקסט החזותי. כל זה על מנת לכונן את המכלול כסמל או כנרטיב חדש שהתגלה

דמיון, יצירתיות ומבט  ניתוח תוכני או צורני, ומאפייניו הם אינטואיציה, אסוציאציות, שלב זה מוגדר

זהו העיקרון המתודי המכונן המעצב את הפרשנות  71סובייקטיבי של החוקר המתבונן בטקסט הצילומי.

 שלי לגוף התצלומים.

  תיאוריות –שפת הצילום  1.6.3

הצילום צמח והתפתח מפרקטיקות של התבוננות והבניה בת מאות שנים של תופעת הראייה והמבט 

את מושג הזמן בתרבות המערב, למן אפלטון עד ז'אק לאקאן: "ראייה זו המציאה את המספר ונתנה לנו 

הניסיון ללכוד את העולם מבעד לעין או בעזרת מכשירים על מנת להגיע אל  72ואת חקר טבעו של הכול".

שורשי האמת ואל התופעות המייחדות אותו חוץ מן האנושי והחולף הציב אתגר ליוצרים, להוגים 

לטר בנימין, ניסו להציג ן סונטג וואולחוקרים. תיאורטיקנים ביקורתיים והוגים, בהם רולן בארת, סוז

אוצר מילים פורמליסטי ופילוסופי שיקיף מבחינה תיאורטית את המבנה הוויזואלי של כל דימוי קיים 

תובנותיהם שורות על עבודה זו לרבדיה, למשל תובנתו של  .באשר הוא, ואת השגתו על ידי המתבונן

צלום: דרך מעטפת הידע הנראה בארת )פילוסוף, סופר ומבקר(, שהציע שתי אפשרויות להתבונן בת

                                                           
 .14-16, עמ' 2016יהושע -צבר בן 69
  .66-67, עמ' 2016דרגיש וצבר  70
 . 157, עמ' 1986לוי ; 71-74שם, עמ'  71
 לנו הראייה לברכה שאין דומה לה";  הייתה: "הנה לפי שיקול דעתי 550, עמ' 1975אפלטון  72

Lacan, 1973, p. 98    
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ודרך הרובד הפנימי, הפורץ מן התמונה )הפונקטום(. הפונקטום הוא אותו יסוד מרגש  והנגיש )הסטודיום(

שלפי בארת לעולם יהיה שייך למרחב עולמו הרוחני התרבותי הסובייקטיבי של המתבונן, המעמיד לעצמו 

את ההמשגה  73לרובד הפנימי הפועם בתצלום. אתגר לחדור אל נבכי הידע הנגיש המוחצן ולהגיע

שבו נרשם מפגש  ההופעה : "תצלום הוא מרחבאזולאי אריאלה מסבירה "וםציל"ל "םתצלו" וההבחנה בין

הדוקומנט  ,איננו הארטיפקט ,לעומת זאת ,בין בני אדם שלא נחתם ולא הוכרע בשעת הצילום ]...[ הצילום

הצילום הוא ]...[  .םשממנו באה היצירה לעול היחסים בין בני האדם לולמכ אלא אומנותאו יצירת ה

 74".מעשה של רבים והתצלום אינו אלא דגימה של יחסים בין בני האדם או אפקט של היחסים ביניהם

)סופרת, במאית, פילוסופית( הדגישה בכתביה את נקודת המבט הסובייקטיבית האידאולוגית  סונטג

שני ההוגים,  75והערכית של הצלם, מאחר שהיא המשפיעה על דרך ההתבוננות שלנו, הצופים, בתצלום.

בו  סונטג ובארת, רואים בתצלום נוכחות מדומה וסימן להיעדרות בעת ובעונה אחת, ולעולם יהיו מוכמנים

(. כך מתאפשרת לנו, למתבוננים בתצלום, חוויית שובם של המתים, memento moriיסודות המוות )

על ארעיותו, על אושרו, ל  –והיא מסבירה את רצוננו להיות צופים בהיסטוריה ולהשקיף על האחר 

  76יציבותו.-פגיעותו או על אי

ולטר בנימין הסביר את סגולותיו המגיות של הצילום עוד מראשיתו, ותיאר כיצד נולדה  הפילוסוף

ראייה אחרת בזכות אפשרויות תפעולה של המצלמה עם התפתחותה הטכנולוגית: פתיחה מוגזמת של 

הצמצם או סגירתו למחצה, עדשה מקרבת, אוטמציה של תהליך הצילום, שימוש בעומק השדה הפוקלי, 

כל אלו אפשרו להציג מיקרו אירועים שהם מחוץ לכוחה של העין  –ום, מצלמה בתנועה, ועוד זוויות ציל

יש  המושתת על ההבנה שבמציאות 77מודע אופטי",-האנושית לראותם. בנימין טבע את המושג "תת

מרחבים לא מודעים שאין ביכולת העין להיחשף אליהם, ושטכנולוגיית הצילום, המאחדת תחומי מדע 

בפרוצדורות של חיתוך, הקפאה, הגדלה וכיוצא באלה, פותחת לפני הצופה מציאות שונה  ואומנות

בתכלית מן המוכרת לו, וחושפת "לא מודע חזותי" ממש כשם שהפסיכואנליזה חושפת באמצעיה את הלא 

 .מודע של הנפש

                                                           
 .30-31, עמ' 1980בארת  73
 . 47-53עמ' , 2010אזולאי  74
 .11, עמ' 2008סונטג  75
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ויים, מודע אופטי עזר לי לפתח מודעות מתבוננת ולזהות בתצלום מתחמים עמומים, גל-המושג תת

חבויים או מוסתרים ובלתי מודעים. חשיפתם של יסודות וחלקיקים של המציאות עשויים להביא את 

המתבונן לידי הבנה ותפיסה אחרת של המציאות: "עולמות תמונתיים השוכנים בפרטים הקטנים מפורשים 

ו ניתנים ומוסתרים דיים על מנת למצוא מחסה בחלומות בהקיץ, אולם עתה מששינו קנה מידה ונעש

  78לניסוח, ביכולתם לגלות לעין כול את ההבדל בין טכניקה ומגיה כמשתנה היסטורי לחלוטין".

  תיאוריות המבט 1.6.4

מורכבותו של המושג מבט, הנובע מיכולתה של העין להיות אמצעי כוחני המאפשר הבניית דרכי 

שימש בידי חוקרים ותיאורטיקנים כזיגמונט פרויד, ז'אן פול סארטר, ז'אק לאקאן  79התבוננות שונים,

אנושיים. תיאוריות על מהותו של -ורבים אחרים כלי ומתודה להסביר את מערכות יחסי הראייה הבין

המבט היו גם לכלי ניתוח תיאורטיים בתחומי חקר החברה, התרבות והאומנות. ג'רמי בנת'ם ומישל פוקו 

סארטר ראה  81עמנואל לוינס ראה בו מנגנון לייצור אחריות, 80בו מנגנון פוליטי ומנגנון משטור,ראו 

,-במבט כוח חד ופרויד ולאקאן המשיגו אותו  82כיווני שעושה אובייקטיפיקציה לאיון האובייקט

  83בפסיכואנליזה כחלק מהבניית זהותו של האובייקט והמתבונן.

ות מנטלית של האובייקטים ובניסיון פרשני לגלות את עולמם הפנימי לליבון סוגיה זו של הבניית זה 

סארטר דן  84אסתייע בהבחנותיהם של סארטר ושל לאקאן, שעסקו במושג המבט בתפקידו כמכונן זהויות.

בתופעה זו של המבט כשעסק במעמדו של הזולת. הוא ראה ב"תופעת המבט באופן שמאיר את עצם 

-'להיות בתוך עולם' ובעיקר את המבנים הבין ת, את המצב הקיומי שלהשתתפותנו בסיטואציה האנושי

המבט, יותר מכל סוג אחר של תפיסה, הוא בעיני סארטר  85סובייקטיביים שמכוננים את הקיום האנושי".

טיפוס של איון: הוא מסדיר מרחקים בין אובייקטים, קובע היררכיות ומנתק חלקים מההוויה. להביט -אב

להפוך את מושא ההתבוננות לאובייקט. לפיכך האחר, מכוח המבט שלו, הוא הדבר היחיד  משמעו לאיין,

זולתי שעשוי לאיין אותי, אך באופן פרדוקסלי דווקא האיון הוא שיכול לתת לי מעט הוויה ולהפוך אותי 
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של ההסבר  86לישות בעולם. כלומר, בזכות האחר יש לי חוץ, יש לי טבע, ולפיכך יש לי גם חירות.

סארטר להתנגשות בין מבטי הסובייקט לאובייקט הוא שהאחר מייצר עולם מתחרה לעולמו של זולתו, 

שעליהן עליו להיאבק עתה. המובן קיומו  , קרי לאפשרויותהוא אולם רק כך זולתו נעשה מודע לעולמו

המבט, אולם  האחר הוא אפוא ההתנגשות שמשוקעות בה אלימותו וכוחניותו של-בשביל-המקורי של היות

נראה שרק בהתנגשות, רק באמצעות תחרות האיונים, האדם מצליח להגדיר את עצמו ולבסס ולו במעט 

לאקאן הפריד בין פעולת הראייה לבין המבט: "מה שקובע אותי, באופן היסודי ביותר,  87את קיומו.

ּוּּּוי ברמת 88כנראה, הוא המבט אשר בחוץ". השדה הראייתי. אנו רואים  הוא ראה בראייה דחף, תשוקה וִאִ

מנקודה אחת, אך נראים מכל מקום. תמיד יש סובייקט אחד שהוא הצופה בנו, והסובייקטיביות שלנו 

 תלויה לא רק במה שאנחנו רואים אלא גם באופן שבו אנחנו נראים.

-סובייקט ואופני הראייה של הצלם-המהות הדואלית בתפיסה החזותית המובנית לתוך יחסי אובייקט

סובייקט והפעלתו את האובייקטים, הם אחד המפתחות לפירוש האירוע המסופר בתצלום, ומאפשרים לי 

לראות במבטיהם המוסטים או הממוקדים של האובייקטים המצולמים את "הרוח הפנימית" המנטלית 

המשוקעת בדיוקנותיהם. כשבוחנים את פריטי היצירה הצילומית של קציזנה )בעיקר את תצלומי 

צות ואת תצלומי מרחבי הפנים( מפרספקטיבה של תכונות ומאפייני המבט שפרסתי לעיל, מתגלה הקבו

הרובד שמתחת לפני השטח הקונקרטי של התצלום. זהו מעין איזור דמדומים שבו מתייצגת בבואת 

-עולמות הנפש של האובייקטים, וחושפת את האקלים הרוחני שבו הם נתונים ואת המרחב המנטלי

 89שלהם. "ארשת", על פי בארת, היא "אותו דבר הבוקע מן הגוף אל הנפש". פסיכולוגי

קציזנה המתבונן בחברה היהודית בחתירה להשיג אפקט מעורר מחשבה, שילב שיח פרשני על אודות  

הלך רוחה של החברה בזמן הנתון, כמבקש לטעון את מושאי התצלום )האובייקטים( במטען פסיכולוגי 

טכניקה ייחודית של הסטת מבטים מן  –לצורך זה הוא טווה שפה משלו  90זהותם הרגשית.ולהבנות את 

העדשה והכוונתם לכל עבר ולא במיקודם בה. כך, בפיזור כיוון מבטיהם של האובייקטים במרחב 

  91המצולם, מודגשות שליטתו ותפיסתו החזותית של קציזנה ומתייצג נרטיב נפשי של האובייקטים.
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מושג שטבעתי כדי להסביר  –ולהסברת התחושה הפנימית המיוצגת באפקט "רשת המבטים" לתיאור  

נעזרתי במושג הפרוידיאני "המאוים", או כפי שתורגם מחדש  –את מצוקתם של האובייקטים המצולמים 

נוחות של אובייקט דווקא בתוך -המסביר תחושות של חרדה, זרות, ניכור ואי 92לעברית "האלביתי",

-ו. מסתו של פרויד מתארת בעגמומיות מה את הביוגרפיה הנפשית של האדם המודרני ואת איהמוכר ל

יכולתו להיחלץ מהטראומתי והנורא, שמהם הוא חרד ואליהם הוא נמשך. פרויד מתחקה אחר תחושה 

, מילה שאין שווה לה בשום שפה אחרת ופירושה: תחושת  Unheimlichהשקועה כולה במילה הגרמנית

נוחות שעולה במפגש עם הביתי -ת השורה בתוך האינטימי עצמו, תחושת הצמרמורת והאיעצם הזרו

והמוכר ובה בעת המסתורי והכמוס, המאיים והמפתה. קציזנה היה מודע לכוחו של המבט בהבניית 

 טרותיו לעיתים קרובות ובשיטתיות.הנרטיב הנפשי של האובייקטים המצולמים, והוא השתמש בו למ

 שיטות ניתוח מתחום האומנות 1.7

  המתודה האיקונוגרפית 1.7.1

תיעודית ממדים -במחקר זה היא שקציזנה ביקש להעניק ליצירתו הצילומיתמן הטענות המרכזיות  אחת

אומנותיים כדי להקנות לה ערכים נשגבים ונצחיים. לשם כך הוא פנה לסגנון עיצוב שמשוקעים בו יסודות 

 רנסנסיים של חזרה לעולם הקלסי, בדומה לאומנים רבים שראו בעולם זה מקור השראה. 

האירופית, כדוגמת זו של  אומנותבנוכחותם של פרמטרים מתולדות העבודתו הצילומית משופעת 

 Rembrandt Harmenszoon)רמברנדט ואן רין,  ,1632-1675 (Johannes Vermeer)ורמיר יוהנס 

van Rijn) 1606- 1669דומה, או מחוות גוף, ידיים, הטיות ראש וכבהולנד 17-, ציירי המאה ה 

 93בשל זירות המפגש הרבות והשיח על מורכבות היחסים בין הצילום לאומנות, נוצרית. אומנותבהשראת 

ראוי לבחון את הדימויים שבגוף התצלומים גם כפי שניגשים לניתוח יצירת אומנות, ובדרך זו להראות את 

יון של זליגתם של ערכים אומנותיים ואת חלחולם אל היצירה הצילומית של קציזנה. החוקר וההיסטור

ראוי להסביר העיקרי של יצירת האומנות, ועל כן  ממדכהערך ההבעה  אתהאומנות משה ברש מדגיש 

  94ולחקור את צפונותיו.
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פיענוח צפונותיה של יצירת אומנות, יהיו סגנונה ותקופתה אשר יהיו, מחייב תחילה ניתוח של 

ההיסטוריון וחוקר תולדות האומנות היינריך וולפלין, מאפייניה הצורניים, כפי שלמדנו מהבחנותיו של 

העוסק ביצירת האומנות ובהתפתחותה הפנימית האוטונומית רק מצד הצורה, ומבקש לחלץ אותה 

אולם על אף הנטייה, הטבעית לעיתים, להפריד את הדיון בצורה מן העיסוק  95מהקשריה ההיסטוריים.

משמעות בכל יצירת אומנות, והיא -היא מרכיב טכני רב בתוכן, חקר תולדות האומנות הראה כי הצורה

 96מגדירה לא רק את סגנונה אלא גם את משמעויותיה של היצירה.

צורות  97סבירה בספרה "צורות ורגשות" שלצורות באומנות יש משמעות סימבולית.הסוזן לנגר 

ומיוסדים על עקרון  98משמעות. הם מגרים את העין ובכך את הרגש,-וצבעים הם יסודות קומפוזיציה רבי

המגע התכליתי עם הנפש האנושית: "הצורה במובנה הצר אינה אלא תיחום שטח אחד ממשנהו. דבר זה 

מציין אותה מבחוץ. אך מכיוון שכל דבר חיצוני טומן בחובו בהכרח משהו פנימי )המתגלה בכוח רב או 

חיצוני של התוכן הפנימי", טען הצייר  מועט יחסית(, יש גם לכל צורה תוכן פנימי. הצורה היא אפוא ביטוי

  99והתיאורטיקן וסילי קנדינסקי.

הצורה אינה חייבת להיות מובהקת בצורניותה. לפעמים דווקא כשאין הצורה מובהקת במלואה היא 

מביאה את הנחוץ לידי מרב ההבעה, מפני שהיא אינה מגיעה עד הגבול האחרון אלא משמשת רמיזה 

 ון לביטוי חיצוני. בלבד, ורק מורה על הכיו

לפי אסכולת גשטאלט, העוסקת בתפיסת הצורה, השלמת צורות בלתי שלמות מתרחשת במוחו של 

המתבונן, והוא היוצר את התבנית כולה, המובלעת בדימוי. לפי הגשטאלט יש תבניות מולדות של תפיסה, 

. תבנית היא יותר מסכום וגירויים חיצוניים עורכים את התפיסה בהתאם לתבניות. כל צורה היא תבנית

מייסד התורה  זאתהחלקים המרכיבים אותה, והיא בעלת תכונות וארגון מיוחדים משלה, כפי שניסח 

הבשילה בעבודתו של עמיתו מקס ורטהיימר. תפיסה זו כריסטיאן פון ארנפלס בראשית המאה העשרים, ו

ט החיצוני נעשים תיקונים ושינויי (, ולפיו ַבקֶּ pragnansעוד מושג שהאסכולה טבעה הוא פראגנאן ) לֶּ

תפיסה כדי שהוא יתאים לתבנית התפיסה. למשל אם הגירוי החיצוני קרוב לעיגול וחסרה רק קשת קטנה 

                                                           
  .119ב, עמ' 1984ברש  95
 .214-216עמ'  ,ב אברש תשכ" 96
  Arenheim 1972; 117-118, עמ' 1991אצל לורנד  מצוטט 97
 .1996השוו: בלס  98
 .55, עמ' 1972קנדינסקי  99



��
 

להשלמתו, נשלים את החסר בתפיסתנו כדי שנראה עיגול שלם. ככל שהצורה החיצונית קרובה יותר 

ן התיקון הנדרש בה    100והיא נחשבת צורה טובה יותר.לאידאל התבנית התפיסתית, כך ָקטֵּ

במחקר זה השתמשתי בעקרונות השיטה כדי להסביר את מורכבותה הצורנית של הקומפוזיציה  

הצילומית של קציזנה. לזיהוי ולפיענוח הסימנים, המחוות, התצורות, הנרטיבים מן האומנות הקלסית 

העשירה ומאומנות הרנסנס המוכמנים בגוף התצלומים, הסתמכתי על המתודות האיקונוגרפית 

גית מבית מדרשו של היסטוריון האומנות ארווין פנופסקי. פנופסקי עסק בהיבטים תיאורטיים והאיקונולו

של פיענוח תוכנה ומשמעותה של יצירת אומנות, והתייחס לביקורת האומנות כפי שבלשנות מתייחסת 

 לביקורת הספרות. 

ות, של דימויים ושל שיטת המחקר האיקונוגרפית מבוססת על זיהוי של מוטיבים, של מבנים וקומפוזיצי

ספרותיים האופייניים לתקופתם ולסגנונותיה. לפי -אופני תיאור, ועל פיענוח סמלים וצפנים תרבותיים

שיטה זו ניתן לבחון ולזהות קומפוזיציות ואובייקטים במרחב נתון ואת מערכות היחסים המתכוננות 

ת הסמלים שביצירת אומנות. העוסקת במשמעויו לעומתה האיקונולוגיה היא שיטת מחקר 101ביניהם.

פרספקטיבה זו מרחיבה את דרכי פיענוח היצירות להקשרים תרבותיים שאינם שייכים לתקופת היצירה 

עצמה בלבד, כגון מיתולוגיה, ספרות, פילוסופיה והיסטוריה. את המתודולוגיה האיקונולוגית פיתח 

(. ורבורג גרס כי צורות קלסיות 1892)לראשונה היסטוריון האומנות אבי ורבורג בעבודת הדוקטור שלו 

מסוימות המופיעות בהקשרים מודרניים מכילות דימויים ארכיטיפיים החוזרים במרחבי זמן ומקום 

זורמים בין שכבות הזמן ההיסטורי של תולדות -נודדים-היסטוריים בכל מיני הקשרים. דימויים אלו נעים

יות ואסתטיות. בתקופות שונות החוויות נרבדות זו שכבתי של חוויות אנוש-האנושות ומהווים מטען רב

 102על זו והן כמו שכבות גיאולוגיות שמותירות עדויות משכבות קדומות יותר.

וקבע את יחסי הגומלין ביניהן.  –האיקונוגרפית והאיקונולוגית  –סקי ארגן את שתי השיטות בפנו 

איקונוגרפי הכולל זיהוי -תיאור קדם בשיטת הניתוח שהוא הציע יש שלושה שלבים: השלב הראשון הוא

של עצמים, זיהוי של הפעילויות והמחוות וזיהוי של הבעה; השלב השני עוסק ברמת הפשר האיקונוגרפי, 

ומחייב הכרה של נושאים, מחוות ומושגים בתרבות המגולמים בדימוי; והשלב השלישי עוסק ברמת 

אפשרת בעזרת פיענוח המשמעויות הפשר, שבה הבנה מלאה של משמעות היצירה וייחודה מת
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החוקר ואת -האיקונולוגיות של מרכיביה. גישה זו מעמידה במרכז את התהליך הפרשני של המתבונן

  103מרחבי עולמו התרבותי. היא תלוית תרבות, ונחשפים אליה באמצעות ההקשר התקופתי.

הניתוח.  הרחבתי גם את גבולותובדרך זו  הפרשנית האינטרטקסטואלית, לשלב זה הוספתי את הגישה

 –ספרותי או חזותי  –הגישה מתיישמת כשהקורא מזהה בטקסט הצילומי לפחות טקסט אחד שקדם לו 

ומבחין בתרומתו למשמעות הטקסט שלפניו. "הטקסט הוא רקמה של ציטוטים המגיעים אליו מאינספור 

כתב בארת, שחקר לרוב  104שלו",חדריה של התרבות ]...[ האחדות של הטקסט אינה במקור אלא ביעד 

החוקר. לפי בארת מבטו של המתבונן בטקסט הצילומי הוא מרחב שבו נקלטים -את מקומו של המתבונן

ובלשונו של נלסון גודמן: "המתבונן  .מתרבויות אחרות, מעולמות מחשבה ומנבכי נפש –כל ה"ציטוטים" 

  105ַכיוצר מחדש".

יים הבדיוני של צילומי מרחבי הפנים שברא קציזנה על מייחד את אופ-לשיטתי המושג מציאות

והסברתי אותו לאור הבחנותיהם של  באמצעות התייחסותו לעולם האומנות הקלסי ולעולם התיאטרון

היסטוריון האומנות ארנסט גומבריך, של מבקר הספרות מנחם ברינקר ושל הפילוסוף וילם פלוסר. 

פלסטית, והתיאוריה שהוא מציג תקפה בעיקר לציור גומבריך עסק בתיאוריות ייצוג של האומנות ה

ולפיסול. הוא סבר שהייצוג באומנות מתרחש באמצעות תחבולות אומנותיות דווקא, כדי ליצור רושם של 

ברינקר הסביר כי הייצוג בספרות הבדיונית מתבסס על ריחוקו או קרבתו של הנושא  106דמיון למציאות.

הגדיר את הדימוי הצילומי ואת ל מציעופלוסר  107ם החיצוני לה,המוצג ביצירה למצבי העניינים בעול

במרחב  ,"שם בחוץ" הנמצאכפני שטח בעלי משמעות, דהיינו הדימוי מורה על דבר מה  :למציאות ומותוד

 המציאות את מחדש מבנה הצילומי הדימוי. ביניהם מפריד וגם, האדם לבני העולם בין מתווךזמן והוא 

 הדימוי שכן. העולם מן אותנו מרחיק הוא וכך. הדימוי מן חלקל היא גם אותה והופך מאגי באופן שלנו

 הוא וחוזר חלילה. ולכן פיענוח דימוי פירושו לחשוף את הדימוי שהוא מורה עליהם .יועל עוד מורה אינו

 תהליך הנוטל ממעשה הצילום את כוחו ואת יכולתו להראות מציאות , מתמיד דיאלקטי מאבקבחזקת 
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הבחנות אלו תהיינה לי לעזר בהגדרת מהות ייצוג המציאות כ"בועת מציאות"  108מראה מתעדת, כפשוטה.

 יוצר בצילומיו.  שקציזנהעל", כפי -או "מציאות

 מתודות מחקר מתחום הבימוי והתיאטרון  1.7.2

התיאטרון בוורשה. שפת התיאטרון והבמה הייתה מוכרת לקציזנה מניסיונו במחזאות ומקרבתו לחוגי 

 ככלהוא מצא  mise-en scene)היא חלחלה לעבודתו הצילומית במודע, ובבימוי הסצנה הצילומית )

כבר  109נתיב למימוש תשוקתו לביים בתיאטרון. "הצורה הדרמטית אינה זרה לי", הוא כתב. נראהה

בשנות העשרים הבין קציזנה כי יוכל להעביר מסרים פוטוגרפיים ומטפוריים בעזרת סימנים ומחוות גוף 

מעולם הבמה. שפת הבמה שימשה לו שפת סימנים שמוסרת משמעות ומחקה את ההיבטים המוחשיים של 

יות ) מית המתוכננת שלו, סימנים אלו, ששאב למיזנסצנה הצילו similarity.)110החיים על פי עיקרון הַדמְּ

מגרים את הצופה לייחס להם משמעויות ועוזרים לו להבין את הקשרים שביניהם לבין מה שהם מסמנים, 

  111ובכך מסייעים להעביר מסרים מעולמותיהם הפנימיים של הדמויות ואת הלך רוחם.

באומנות. ראשיתן  גוף קטלוג של מחוות הניבו ברש בתולדות האומנותמשה  ההיסטוריון של מחקריו 

בפרקטיקות דתיות, בטקסים פוליטיים ובדימויי מחוות שמקורם בכתבי יד מוקדמים והם התגלגלו לציורי 

. ברש זיהה מחוות ושפת גוף שהביעו ייאוש, דבקות 15-ימי הביניים ואחר כך לציור הרנסנסי במאה ה

חוות כגון אלו טבועות ביצירתו ומ 112מקוללים בתמות יום הדין באומנות,קדושים ודתית, ומחוות של 

 הצילומית של קציזנה ומזינות את משמעותה לפי פרשנותי. 

השיטה הנהוגה בתחום הבימוי התיאטרוני, של הצבת אובייקטים במרחב ובמרחק זה מזה לשם יצירת  

נה תשמש לי מעין קנה מידה לניתוח הקומפוזיציה הצילומית כפי שעיצבּה קציז 113 משמעות וחוויה דינמית

( לתיאור proxemicsבמרחב הפנימי הנתון. האנתרופולוג אדוארד הול טבע את המונח פרוקסמיקס )

האופן שבו בני אדם מעצבים ומארגנים את החלל בעזרת אובייקטים ותנועה בו בהתאם למטרותיהם, 

את תפיסת החלל והמרחב של האדם קושר  אישיים שלהם עם אחרים.-לסיטואציה הנדרשת, וליחסים הבין

הול לביטוי של תרבות. לטענתו לימוד ההתנהגות הפרוקסמית של כל בן אנוש בתרבותו הוא לימוד של 
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 114מערכת תקשורת בתרבות נתונה, ועל כן הוא כורך יחד שלושה יסודות: חיים, תרבות ותקשורת.

ענחתי לפיה את מערכות היחסים בין בהתבוננות בתצלומי קציזנה השתמשתי בשיטת ניתוח זו ופי

האובייקטים לבין עצמם בתוך המרחב ואת תחושת היחד או הניכור, ובדרך זו למדתי להכיר את טבעה של 

 . בתוכההחברה ואת מערכת הקשרים והיחסים 

 מתודה היסטורית 1.7.3

הטמונה בו, שהיא לתצלום התיעודי לעולם תהיה זיקה להיסטוריה בזכות עוצמת האמת ההיסטורית 

י מבע צילומיים מדגישי מסר. הדיון המתודולוגי שפיתחתי בעבודה זו נוגע  פועל יוצא של עיצובו בכלֵּ

 115לשני היבטים אלו של גוף התצלומים, ומתגבש בשתי קטגוריות: התיעודית תמטית, והצורנית.

 117רואה אכן היה קיים".ואל העבר: "מה שאני  116התיעוד התמטי תמיד קושר את התצלום אל הידע

במרכזו תכנים המתארים ומייצגים שלל עניינים: יחיד וחברה, ערכים אנתרופולוגיים, תופעות חברתיות, 

תהליכים היסטוריים חשובים ושוליים, מצבים מנטליים וכל מה שנראה לכאורה ומה שנעדר ממנו. 

המבדי, המניפולטיבי והחווייתי.  הצורניות היא הרובד העוטף את הריאליה הצילומית ובו מסתתר הערך

הוא מתאפיין בערכים אסתטיים מתחומי אומנות הצילום, על תחבירה ושפתה, ובשיטות הבעה מתחומי 

 שירה, ספרות, דרמה.  –האומנות הפלסטית ומתחומי אומנויות אחרים 

עבודתו  תחומיותו-מאחר ששני הרבדים מוטמעים בעבודתו הצילומית המודעת של קציזנה, ובזכות רב

הצילומית משופעת באזכורים רבים ומגוונים, הדיון נפתח במשמעותו התמטית, הצורנית והמטפורית של 

גוף התצלומים מפרספקטיבה שיוצאת משדות שיח תיאורטיים מגוונים וִמגישות ותיאוריות פרשניות 

מורכבת של הצילום שונות. במרכזם של שדות שיח אלו נמצא רעיונות ותובנות שכתבו הוגים על מהותו ה

ועל יחסיו עם אומנות הציור, וכן נמצא שיטות חקר מתחום האומנות הפלסטית, מתחום בימוי התיאטרון 

היא שיטה פתוחה, כלומר היא אינה מחויבת לדיון  בה ומתחום מתודות בחקר ההיסטוריה. השיטה שנקטתי

 118האסתטי שלו ובשפתו הייחודית.במשמעות הדימוי מפרספקטיבה של המדיום הצילומי רק בתחום 
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היסטורי מתברר מהו נושא הדימוי על -בכל קטגוריה נשאלו שאלות שקשורות לה: בחקר התיעודי

הקשריו ההיסטוריים שבהם הוא מעוגן. מהו הנרטיב ההיסטורי המתייצג בגוף התצלומים? האם יש 

ניגשים בדרך  תצלום בחינתשל בדימוי קונפליקט או פרדוקס? מה נעדר ממנו? שאלות אלו עולות מפני

. קדימות הראייה בדיון על אודות הצילום היא מרכזית, ולעיתים "כלל מן המדיום החזותי, מ"מה שנראה

חוסמת את הדיון במה שאין לו נוכחות חזותית, קרי ב"דימוי הנעדר", בסמוי מעין העדשה, במה שעלול 

 אריות בתוך הפריים. להיוותר מחוץ לפריים או במה שמחוק או נותר כמעין ש

תרבותי ועמדת -בחקר הצורני נדונה שאלת מעמדו העצמאי של הדימוי הצילומי, הקשרו החברתי

סמלי הזמן שבדימוי, והרכיבים  119בולטים ועמומים כאחד: –מחברו. כמו כן אותרו מסמנים חזותיים 

 יים.מטפורפרמטרים  האומנותיים המאוזכרים והמתכתבים עם אומנויות אחרות בהווה ובעבר ונושאים

היום סוגיית חשיבותם של תצלומים בשחזור העבר ומהות המסמך ההיסטורי הטמון בהם אינה שנויה 

עוד במחלוקת בקרב חוקרים והיסטוריונים. מלכתחילה גוף התצלומים שלפנינו מוצג כמסמך וכטקסט 

מתיעוד הריאליה במעטה שכבת מבדה. חזותי היסטורי, המספר את סיפורה של קהילה בזמן נתון ועשוי 

דיון בסוגיית מהימנותו של תצלום כמסמך היסטורי מביא בחשבון אף את היסודות הבדיוניים שבו, כפי 

שלמדנו מן ההיסטוריון והפילוסוף היידן וייט, המכיר ביסוד הבדיוני שבכל נרטיב היסטורי. רוצה לומר, 

הוא זר לתיעוד החזותי ומרחיק אותו מן הריאליה ומן פרדוקס: הצד האסתטי המניפולטיבי, שלכאורה 

  120המציאות ההיסטורית, דווקא הוא מקרב אותנו אל האמת.

מצרפת את  התקבלותם של מקורות צילומיים בכתיבה ההיסטורית, אף שהם סובייקטיביים ומטפוריים, 

יפת הנרטיב חש 121.גוף התצלומים של קציזנה לשפע מקורות היסטוריים על תקופת בין המלחמות

 ההיסטורי כפי שהוא מתייצג בו נידונה כאן משלוש פרספקטיבות: 

יום מגלה היסטוריה "קטנה" של אנשים פשוטים, -מבט בחיי היום .ההתבוננות בפרטים הקטנים .א

הניבטים מן התצלום ומספרים את סיפורם מקרקע מציאותם, שלא כפועל יוצא של נקודות המבט של 

"מיקרו  –בהקשר זה גוף התצלומים נידון בשיטה מתודולוגית היסטורית  האליטות ושל תולדות מנהיגים.

שבראייתה הנרטיב נובע מחיי הפרט ומהווה נשא אפקטיבי של תרבות קבוצתו, היסטוריה". ייחודה הוא 
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השיטה מתרכזת ברישום היסטורי ממוקד של עניינים אלה: האינטימי,  122בבחינת פרט המייצג את הכלל.

של בני אדם, של התעניינות בפסיכולוגיה ובמנטליות נפשית ושל התפר בין תרבות  –הזעיר והשולי 

מודע ולא רק את הנגלה לעין. ההיסטוריון לורנס סטון טען -ממית, והיא חוקרת את התתעילית לתרבות ע

שמבט באירועים מעמדה זו משנה את כיוון המחשבה לנרטיבים מגוונים מסוג חדש, הפוכים מן הנרטיב 

( שמשלה בכיפה בשנות השלושים, ולפיה ההיסטוריה היא annalesהמסורתי מבית אסכולת האנאל )

גם תובנותיו של ההיסטוריון גיא  123המארגן את החברה וקובע את היחסים בין הפרטים בה.על -מבנה

מירון בתחום המחקר ההיסטוריוגרפי של יהודי אירופה )מזרח ומערב( תורמות לניתוח גוף התצלומים. 

מירון מדגיש שבעיצובה המתמשך של תרבות נודעת חשיבות לפרקטיקות איזוטריות, יחידניות, 

יום. "הדגש בהיסטוריוגרפיה של העידן המודרני עובר מנרטיב -לריטואלים ולדפוסי התנהגות יום

( לנרטיב פתוח יותר המושתת cultural textהאקולטורציה, המושתת על ראייתה של התרבות כטקסט )

  124(".culture as performanceעל תפיסה פרפורמטיבית של תרבות )

מגלה את ההשתלשלויות שהשפיעו על גורל היהודים מראשית המאה  מבט ב"מהלכים הגדולים" .ב

עד המאה העשרים, ובהן תהליך השינוי המשמעותי שסחף את החברה היהודית עם חדירתה של  18-ה

ן סונטג על מהותו הפילוסופית אספרה הקלסי של סוז המודרנה לחיים המסורתיים, ונמשך כמאתיים שנה.

ולא בכדי, שכן הכותרת משקפת תפיסה שהצילום מציב  126 אי התקופה"של הצילום נקרא "הצילום כר

  מראה לאירועים מייצגי תופעות בתקופתם, ולכן מבטא זמן היסטורי.

להבנת ההקשר ההיסטורי שבו פעל ותיעד קציזנה הסתייעתי בספרות מחקר שנכתבה על עולמם של 

אירופה, ובה תיאור הוויה מתמשכת: עד חורבן בית ישראל ב 19-יהודי מזרח אירופה משלהי המאה ה

תהליכי מודרניזציה, עיור, מציאות כלכלית משתנה, תמורות במצבם הפוליטי של יהודים, סוגיות של 

זכויות אזרח ותופעות אנטישמיות, ולצידם התפתחותם התרבותית של יהודי אירופה ומרכיביה הייחודיים. 

ידם הכלכלי והחברתי של יהודי מזרח אירופה מחקריו רחבי היריעה של אטינגר שפכו אור על תפק

מימי רוסיה הקדומה ומלכות פולין  –בארצות מושבם ועל השתלבותם לנוכח דחייתם מהחברה הלא יהודית

 –אטינגר גרס שבמזרח אירופה התרחש במאתיים השנים האחרונות המפגש הגדול  עד המאה העשרים.
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לחברה היהודית כוחות חיוניים וחדשים לשימור חיותה  בין מסורת למודרנה, והעניק –בכמות ובאיכות 

בבואו להסביר את  ובנימין הרשב טבע את המושג "המהפכה היהודית המודרנית" 127והדינמיות שלה,

פוליטי, תרבותי ולאומי בחיי היהודי בן המאה העשרים הנדרש לבחור דרך אחת מני  עוצמתו של קיום

  מחקרים אלו היו בסיס להבנת התקופה שבין שתי המלחמות. 128יהודי.-רבות למימוש קיומו האנושי

כלומר במטפורות, במופעי הסמלים מבט ביחס שבין התכנים לאמצעי המבע המעצבים אותם,  .ג

ובערכים האומנותיים, מנחה אותנו למצוא פשר במבנה האירועים במסורתנו התרבותית. "נרטיבים 

תהליכים מן העבר אלא גם טענות מטפוריות, המרמזות על היסטורים אינם רק דגמים של אירועים ושל 

יחס של דמיות בין אירועים ותהליכים אלו לבין אותם טיפוסי סיפור המשמשים אותנו כדי לשוות 

 129לאירועים מחיינו משמעויות שזכו לגושפנקא של התרבות", כתב וייט.

פילוסוף ויליאם ה' וולש, המנסה בד בבד עם התבוננות בתצלום היחידי אני נשענת על שיטתו של ה

וולש מבקש לצרף לשדה  130להסביר מצבים, אירועים ורצפי זמן באמצעות חיבור של מושגים כורכים.

הדיון העיקרי מושגים משדות שיח אחרים או משדות המייצגים תהליכים או תקופות אחרות כדי ליצור 

שההיסטוריון רוצה לאפיין, ובדרך זו הוא מקל  מטפורה. הכריכה מקנה משמעות לאירועים או לפיסות ידע

את הבנתם על הקורא, שלולא כן היה מתקשה להבינם. במעשה הכריכה יש מרכיב פרשני ואף הסברי, 

שכן בצירופים של אירועים או בהטבלתם בשם בעל משמעות יש משום ניסיון לספר דבר מה שהוא יותר 

שאשתמש בהם לדיון ולהבחנה הם מתחומי הסוציולוגיה,  המושגים הכורכים מעובדות "קרות" ומבודדות.

התיאטרון והאומנות הפלסטית. כריכתם של מושגים מכמה תחומי חקר מאזכרים במעט את שיטת העריכה 

)מונטז'( מבית מדרשו של במאי הקולנוע סרגיי אייזנשטיין. אייזנשטיין הושפע מכתב ההירוגליפים היפני, 

מעות חדשה. הוא העתיק את הרעיון לשיטת העריכה שלו והיא מיושמת המחבר שני סימנים ויוצר מש

לכדי יצירת  (shots)בסרטי קולנוע. האפקט שנוצר בסרט מתהווה מחיבורן של שתי יחידות צילום

קנה המידה להצלחת שיטת הכריכה הוא המפלס החדש שאליו הצירוף מעלה אותנו  משמעות חדשה.

 רחב חשיבה אחר.מבחינת הרחבת המשמעות ופתיחת מ

                                                           
 .11-12, עמ' 1997; גוטמן וברטל כג-עמ' יג 1994; ברטל ופרנקל 10-11עמ'  1994אטינגר  127
 . 2002הרשב  128
 .311, עמ' 1985וייט  129
 .32-36וולש תשמ"ה, עמ'  130
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במחקר זה הרחבתי את אופק השיטה גם לניתוח בתוך הדימוי עצמו ולא רק בקשרי הגומלין שלו עם  

זולתו, אולם אחרי ככלות הכול ייתכן שיש טעם בדבריו של בארת, שלאחר שניסה גם הוא לנסח שיטה 

רגיל: 'טכניקה', להתבוננות בתצלום, אמר: "התצלום נוגע ללב כשאני משחרר אותו מן הפטפוט ה

'רפורטז'ה', 'אומנות' וכיוצא באלה. לא לומר דבר, לעצום עיניים, להניח לפרט עצמו לעלות ולהתגלם 

  131".הריגושיתבתודעה 

 מקורות 1.8

 מקורות ראשוניים 1.8.1

�פריטים. האוסף שמור בארכיון ייוו"א בניו יורק  674-אוסף תצלומים חומרי ובו כ

, חלק קטן ָארווערטסֿפ. רוב התצלומים צולמו לעיתון RG 1270ומספר הקטלוגי הוא 

 HIAS – Hebrew Immigrants Aidמפרויקט היא"ס ) לקוחיםתצלומים(  30-)כ

Society( ובו מספר זעום ,)תצלומים( מתקופת מלחמת העולם הראשונה. על כל  5-3

תמונה מוטבעת חותמת בית היוצר של קציזנה בוורשה, ועל גב כל תמונה, בזיק של 

הומור ובכתב ידו של קציזנה יש תיאור קצר ביידיש: נושא התצלום, שם המקום 

ם תאריך מציין את יום ולפעמים שם המצולם. לא תמיד מצוין תאריך, ולא ברור א

עוד טבועה שם חותמת ארכיון ייוו"א המציינת  .יורק לניו נשלח בו היום את אוהצילום, 

שהתצלום התקבל, ובולטים מאוד עקבות עבודתם של הגרפיקאי וַסַדר הדפוס ועוד 

סימונים בעט ובעיפרון. )על גב כל תצלום יש מידע גרפי רב, וכל אלו הם נושא בפני 

 .ר הארכיון(עצמו לחק

במרוצת הזמן נוספו לארכיון החומרי תצלומים שאינם קשורים לפרויקט התיעוד 

. נראים בהם קבוצות חברים, שחקנים, במאים, אומנים, אנשי רוח והפקות ָארווערטסֿפל

 הצילומיםתיאטרון, והם הגיעו לארכיון ייוו"א מארכיונים אחרים או מתורמים. אוסף 

 כותרות 132.לשימוש פנימי"א יוו אנגלית ונמצא בארכיוןשפה ההודפס בקטלוג ב החומרי

במזרח אירופה  ואתרים בסדר אלפביתי של מקומות ותהתצלומים בקטלוג מופיע

קהילות בעיירות ובערים גדולות, ויש בו  120-קציזנה ביקר ב ,זה קטלוג פי עלובפולין. 

                                                           
 .59, עמ' 1980בארת  131
132 1996Miller  
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 –לא ברור מה הוא מציין תיאור של כל תצלום ומידע על מקום הצילום וכן תאריך, אך 

על האוסף החומרי נוספים  (.מחקר טעוןזה  כל) אם את זמן הצילום או את זמן הפירסום.

סריקות דיגיטליות באיכות נמוכה של  630-שני מקורות דיגיטליים נגישים לציבור: כ

של  קטלוגי מספרבהם מידע:  משובץ 133,ָארווערטסֿפעיתון  ארכיון דימויים מתוך

 נושא על העורכים ידי על שניתנה וכותרת הפריט, המקום המתועד, זמן הפרסום בעיתון

סריקות דיגיטליות באיכות טובה של דימויים מתוך האוסף  200-כ עודו 134.התצלום

מידע על מספרו של הפריט בארכיון, מקום הצילום, הנושא, כותרת  ובהםהחומרי עצמו. 

 135שניתנה על ידי העורכים, וקישורים לפריטים דומים בארכיון קציזנה. 

� אייב בארכיון שמורים הם. ָארווערטסֿפקובצי מכתבים שקציזנה שלח לעורך עיתון 

ובתוכו תיקיית מכתבי קציזנה [  R.G 1139] קטלוג' מס. יורק ניו"א ייוו, קאהן

[Folder 118.] 

� יצירתו הספרותית של קציזנה לענפיה: שירה, פרוזה, מחזות שהופיעה בדפוס, חלק

 139. הביבליוגרפית מהרשימה כחלקממאמריו הפובליציסטיים, מסותיו 

 קציזנהת: יצירות מוקדמות של תגלי 1.8.1.1

עד לכתיבת מחקר זה היה מקובל לחשוב כי ביכורי יצירתו של קציזנה בשפה הרוסית התפרסמו 

מבקרים וחוקרים בני הזמן אולם  140(.1909) 'העולם היהודי'( – Yevreyskii Mir) ב"ייברייסקי מיר"

הזמן. בשל קרא אותם, ולמעשה הם נעלמו בנבכי ו בהם חזהלא הגיבו על פרסומים אלו ואיש מהם לא 

אירועי מלחמת העולם הראשונה והתבססות השלטון הסובייטי נגנזו עיתונים יהודיים בארכיונים ונמנעה 

גישה אליהם. גם קציזנה עצמו עבר בשתיקה על תקופת יצירתו ברוסית. הוא כמו העלים מעברו היוצר 

שנות יצירתו ביידיש  ירתספאת יצירותיו שהתפרסמו ב"ייברייסקי מיר", וככל הנראה זו אחת הסיבות ש

 מתחילה לאחר בואו לוורשה ופגישתו המכוננת עם י"ל פרץ, שטיפח אותו וליטש את כתיבתו.

                                                           
  http://yivo1000towns.cjh.org/login.asp?Redirect=search.aspאתר ייוו"א:  133

 (.8.8.18: גישה)
  http://yivo1000towns.cjh.org/login.asp?Redirect=search.aspאתר ייוו"א:  134

 (.8.8.18: גישה)
 : אתר יוו"א. 135

http://polishjews.yivoarchives.org/archive/index.php?p=collections/classifications&id=1314390253&q 

 (.8.8.18: גישה)
 .1969; ישורין  בביבליוגרפיה ראשוניים מקורותראו  139
 .1929רייזען  140

http://yivo1000towns.cjh.org/login.asp?Redirect=search.asp
http://yivo1000towns.cjh.org/login.asp?Redirect=search.asp
http://polishjews.yivoarchives.org/archive/index.php?p=collections/classifications&id=1314390253&q
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, שולמיתה ריאלה קציזנה, הקדישה את חייה לטיפוח מורשת קציזנה ולא קציזנהתו של ב

פטרסבורג  ( ככל הנראה הספיקה לבקר בארכיון שנפתח בסנט1999-מלחפש אותם. לפני מותה )ב נלאתה

 דבר את פירסמה ולא(. 1911) 142 ( ו"סבתא"1909) 141 וגילתה שתי נובלות פרי עטו של אביה: "אמא"

 .התגלותם

שתי הנובלות מן העיתון היא העבירה עם החומרים האחרים שאספה במשך השנים  של זירוקס עותק

התפענחה חידת פריטים מקופסה זו, וכך הם ניתגלו לעיני ו 700ארכיון מדם סרק  בפריז. לארכיון מדם

 סיפורי קציזנה המוקדמים האבודים שאף הם ראויים לתחקיר ראוי. על תכנם אעמוד בהמשך.

 מקורות משניים 1.8.2

אומנות תרבות היידיש, היסטוריה, יהודי מזרח אירופה,  חקרספרות מחקר תיאורטית בתחומים אלו: 

בת הזמן כגון  עשירה ספרי זיכרונות של בני הדור על אלתר קציזנה ועיתונות פלסטית, צילום וזיכרון,

, 1929-ו 1925 השנים מן ָארווערטסֿפוגיליונות "ליטערארישע בלעטער", שיצא לאור בוורשה, 

 143.באתר "עיתונות יהודית היסטורית" םהסרוקים

 סקירת מצב המחקר  1.9

קולי" -היוצר הרב –כתב הסופר וחוקר הספרות שלום לוריא במאמרו "אלתר קציזנה  1997בקיץ 

שאף על פי שנכתב לא מעט על יצירתו של קציזנה, "אין עדיין מחקרים מקיפים ולא גם מונוגרפיות 

( 2018ואכן, עד היום ) 144מדעיות, העשויות להציג את מפעל חייו של הסופר במלוא היקפו ועומקו".

רומנים,  –ו הספרותית העשירה של קציזנה טרם זכתה למחקר אקדמי מקיף אף לא באחד מענפיה יצירת

תחומית הייחודית, אך -סיפורים קצרים, מחזות, פואמות, שירים ומסות. לוריא דן במאמרו בעבודתו הרב

במלאכת הצילום שלו הוא ראה רק עניין שולי שנועד בעיקר לפרנסה. מחקר זה מתמקד בעבודתו 

צילומית של קציזנה ובעולמו החזותי, אך הוא נוגע גם בעולמו הרוחני, המגולם ביצירתו הספרותית ה

 תחומית ובעמדותיו החברתיות, שכן לכל אלו נודעה השפעה על יצירתו הצילומית. -הרב

                                                           
 ,1909 קַאציזנע 141

19.pdf-http://www.rachelnet.net/media/medem/archives/kacyzne/a_kac_13_03  :(18.8.18)גישה 
 ,1911 קַאציזנע 142

 21.pdf-http://www.rachelnet.net/media/medem/archives/kacyzne/a_kac_13_03  :(8.8.18)גישה 
143 http://web.nli.org.il/sites/JPress/Hebrew/Pages/default.aspx  :(8.8.18)גישה 
 .169, עמ' 1997לוריא  144

http://www.rachelnet.net/media/medem/archives/kacyzne/a_kac_13_03-19.pdf
http://www.rachelnet.net/media/medem/archives/kacyzne/a_kac_13_03-21.pdf
http://web.nli.org.il/sites/JPress/Hebrew/Pages/default.aspx
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 סקירת חקר יצירתו הספרותית של קציזנה 1.9.1

ׁשּורין ב ִפים יְּ בהם  145פריטים, 218תו הספרותית של קציזנה יש ליציר 1969-בביבליוגרפיה שערך יעֶּ

רק מאמר עיתונאי אחד שיוחד לעבודתו בצילום. רוב פריטי הרשימה הביבליוגרפית נכתבו ביידיש, חלק 

קטן בעברית, בספרדית, באיטלקית, באנגלית ובצרפתית, והפריטים מתקבצים בעיקר סביב תאריכי 

 ובימי השנה למותו.  ההוצאה לאור של ספריו ויצירותיו של קציזנה

בביבליוגרפיה ניתן להבחין בשלושה גלי פרסום: הגל הראשון של הכתיבה על יצירתו הספרותית של 

קציזנה נכתב בין שתי מלחמות העולם, סמוך למועדי הופעת יצירותיו בדפוס. יש בו מאמרי ביקורת 

התקופה. כותרות כגון "אלתר  וסקירות עיתונאיות, והם התפרסמו בעיתונות היומית ובכתבי העת בני

שם גדול בתיאטרון היהודי",  –האיש ואומנותו", "קציזנה סוליסט בספרותנו", "קציזנה  –קציזנה 

אישיותו האומנותית" וכן "פגישה עם קציזנה" אופייניות לסוגת הכתיבה העיתונאית על  –"קציזנה 

תית הססגונית. הם ראו בו סופר ומחזאי אודותיו. הכותבים סרטטו באהדה את דמותו ואת אישיותו היציר

חשוב ומיקמו אותו במרכז חיי התרבות של ורשה, בין בוני תרבות היידיש האחרים של זמנו, אולם 

 במאמריהם נעדר ממד של ביקורת.

הגל השני התהווה מחיבורים שראו אור לאחר מלחמת העולם השנייה והוקדשו לזכרו ולמר גורלו של 

בני דורו. בגל השלישי יש  טעי עיתונות ודברים שנכתבו בספרי הזיכרונות שלקציזנה. כלולים בו ק

. בגל זה כותבים באהדה מבקרי ספרות, עיתונאים וידידים על מחזותיו 1969-1967פרסומים מהשנים 

בין שנות  קציזנה. -ועל שירתו לכבוד צאתם לאור של כל כתביו ביוזמתה של בתו שולמיתה ריאלה

פריטים שרשם דב סדן בנספח לרשימתו  18נוספה רשימה ביבליוגרפית של  השבעים החמישים לשנות

ים ישּורין, ובה רשימות, מסות, דברים לזכרו וכדומה.  146של יעפֶּ

שני מאמרי מחקר על יצירתו הספרותית של קציזנה ראו אור במרווחי זמן זה מזה: מאמר פרי עטו של 

 28אף שמפרידות ביניהם  1997.148-לוריא בעברית ב ומאמר מאת שלום 1969,147-דב סדן ביידיש ב

שנים, הם דומים זה לזה בנוסחם ובגישתם. מחבריהם נסמכו בעיקר על יצירתו הספרותית של קציזנה ועל 

ספרי הזיכרונות של בני הדור, והם סוקרים את יצירתו ומספרים את הידוע על חייו של קציזנה ועל סופם 

                                                           
 . 329-342 , עמ'1969ישּורין  145
 . 343-344 , עמ'א1969סדן  146
  .1969סדן  147
  .169-188, עמ' 1997לוריא  148
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סקי, ורואים -דים על זיקתו של קציזנה ליצירתם של י"ל פרץ ושל ש' אנהן סדן הן לוריא עומ 149הטרגי.

עקבות של שני יוצרים אלו בהיבטים רומנטיים של קציזנה, שפנה ליצירה העממית ושאב ממנה נושאים 

  150ודמויות.

על שירתו הם מעירים כי היא מכילה את כל קשת האסכולות והסגנונות: רומנטית וקלסית וגם 

סימבוליסטית, ריאליסטית וגרוטסקית. סדן מעיר בהכללה שבשירתו של קציזנה המעבר מן המורכבות אל 

שניהם בוחנים את נושאי הכתיבה במחזותיו ומעירים שלא כל הנושאים  151הפשטות עובר כחוט השני.

רה תרבותית  152קלסית רחבה יותר, -שבהם עסק לקוחים מהעולם היהודי, ויש בהם גם נושאים מספֶּ

ומציינים שמעיון בפרוזה של קציזנה, המקפלת בתוכה שירה, אפשר ללמוד על חיי היהודים בוורשה 

לוריא העלה על נס את יכולתו של קציזנה לחדש בכל תחום יצירה  153מפרספקטיבה היסטורית ותרבותית.

יהם של ככלל אין במאמר 154קולי" לאפיון אישיותו האומנותית.-שעסק בו, וטבע את המונח "היוצר הרב

פואטי ומבני מקיף ומפורט של יצירותיו, אלא בעיקר הצגה שלהן ועיון תמטי -סדן ולוריא ניתוח ספרותי

כללי במגמות יצירתו. שניהם מיפו את יצירתו על רקע מהלכים ספרותיים וסגנוניים של זמנו, אך לא 

ולמעט חיבור קצר  לא הורמה הכפפה, 1997העמידו תבנית מרכזית לניתוח עבודתו הספרותית. מאז 

מאת החוקרת אן קליין על קציזנה המספר לא נכתב מחקר מעמיק על יצירתו  2008-ותיאורי מ

 גם עבודת מחקר זו אינה עוסקת בחקר צד הספרות של קציזנה אלא בעבודתו הצילומית. 155הספרותית.

 סקירת חקר יצירתו הצילומית של קציזנה 1.9.2

חלק קטן מעבודות הצילום של קציזנה רוכז באלבומים ובקטלוגים. אחרי מלחמת העולם השנייה יצא 

(. זהו אלבום מכונן וחלוצי 1947לאור אלבום התצלומים "העולם הנעלם" בעריכת רפאל אברמוביץ )

בתחומו, שנועד לאצור ולאגור את התצלומים שתיעדו את חורבן בית ישראל באירופה. בשל יעדו 

תיעודי של האלבום בחר עורכו לגולל בהרחבה בהקדמה את תולדות יהודי פולין מהגיעם לפולין במאה ה
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ולדון בתרומתם לכלכלה ולחברה, אך פסח על סיפור חייהם של הצלמים שתצלומיהם כונסו  12-ה

   156באלבום וגם לא עסק בהערכת עבודתם הצילומית.

,1977"דמותם מול עיניי" )שלושים שנה אחר כך ראה אור האלבום  ובו מקובצים רבים  157(

מתצלומיו של קציזנה עם עבודותיהם של צלמים יהודים אחרים. האלבום זכה לתפוצה רחבה. עורכיו, 

במזרח אירופה  לוציין דוברושיצקי וברברה קירשנבלט, ביקשו להוסיף עוד נדבך לזכר הקהילות היהודיות

רי. באלבום נאצרו עשרות תצלומים המתעדים את חיי היהודים היסטו-והדגישו בו את הממד החברתי

חשוב מוקדש לתולדות  עד שנות הארבעים של המאה העשרים. פרק 19-במזרח אירופה מאמצע המאה ה

הצילום היהודי בפולין, ונאמר בו שקציזנה היה מחשובי הצלמים שתיעדו את חיי היהודיים בפולין, אך גם 

 חד מקום לניתוח התצלומים של קציזנה מבחינה אומנותית.באלבום ייחודי זה לא יו

1939-ראה אור בוורשה אלבום התצלומים "העולם שאבד, צילומים מן השנים  2015בשנת  

ובו כמה מאות תצלומים של צלמים בעלי שם )פולנים ויהודים(, בהם כמה תצלומים איקוניים  158",1918

היהודיים ומציג את מעורבותם כבדת המשקל של היהודים  של קציזנה. האלבום מקיף את כל מעגלי החיים

בחיי התרבות, הפוליטיקה והכלכלה של פולין בין מלחמות העולם. עם זאת, האלבום היחיד שיוחד כולו 

שראה אור בשנת  159,במרכז הוא אלבום התצלומים "פֹוילן" לאלתר קציזנה והעמיד את יצירתו הצילומית

והוא גם הקדים לו הקדמה מאירת עיניים. האלבום  (Web)ון מארק ווב . עורכו הוא ההיסטורי1999

מהודר ועשוי ברמה טכנית גבוהה מאוד. התצלומים נבחרו בקפידה והם ממיטב יצירתו האומנותית של 

קציזנה. בהקדמה סקר ווב את חיי קציזנה והעלה על נס את תרומתו לתיעוד עולמם וחייהם של היהודים 

בום ערוך לפי שערים ונושאים: הבית, הקהילה, השוק, עולם העבודה. ווב מטעים כי במזרח אירופה. האל

יצירתו של קציזנה הצטיינה במעלות תרומיות: במיומנות טכנית ואומנותית, בעיצוב הפריים, בקומפוזיציה 

ל מיוחדת, בקונטרסטים נמוכים של אור וצל ובזוויות צילום ייחודיות. הוא מדגיש שגישתו האנושית ש

קציזנה למצולמיו והתעמקותו בעולמם ניכרות בתצלומיו, אולם גם ווב ממעט להאיר את מורכבות הצד 

תרבותית של קציזנה. לכן -האומנותי של התמונות ומסתפק בסרטוט כללי של הביוגרפיה המקצועית
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א למלא הקדמתו לספר, אף שהיא מקיפה, אינה עוסקת בעבודתו הצילומית של קציזנה, ומחקרי מבקש אפו

 ום זה.את החסר בתח

 סקירת המחקר האקדמי על עבודתו הצילומית של קציזנה 1.9.3

כשם שעבודתו הספרותית המסועפת של קציזנה לא זכתה בבחינה מחקרית אקדמית ראויה, כך לא 

הוארה בכלי מחקר אקדמי גם פעילותו העשירה בתחום הצילום, למעט מאמרה של קרול זמל. זמל בדקה 

 160סגנון הצילום של שני צלמים: אלתר קציזנה ובן דורו משה רביב )וורוביצ'יק(, והשוותה ביניהם.את 

היא מאירה את דרכי עבודתם הצילומית ואת תפקידם בשיקוף ובייצוג חיי הגלות, ומציינת שלתצלומים 

ה. זמל של קציזנה יש אופי אמביוולנטי, כלומר הצד התיעודי והצד הסיפורי משמשים בהם בערבובי

הציעה לנסות להתבונן בעבודתו של קציזנה מנקודת הזמן שבה צולמו התצלומים ולשפוט את ערכם 

לתוך החיים הישנים והמסורתיים, ובמובן זה תצלומיו  החברתי לפיה. לטענתה "קליק" מצלמתו חדר

לעשות חשבון מבשרים את כניסתם של היהודים למודרנה האירופית, ולכן על המתבונן בן זמנו של הצלם 

נפש ולשאול: כיצד תיראה מורשת הגלות שלו? האם תיפתח למודרניזם? קציזנה ורביב, הוסיפה זמל, 

מזמנים למתבונן מעין דפוס לראייה חדשה של תודעת גלות מודרנית, והם תורמים לעיצוב התודעה 

ידה במרכז את אך גם בו היא לא העמ 2015,161זמל כללה את המאמר בספרה במשנת  הלאומית בגלות.

ממדי, ההיסטורי והאומנותי, -גוף התצלומים של קציזנה במלוא היקפו, וכך עדיין ניצב לפנינו האתגר הרב

 של בחינת כל רכיבי אומנותו הצילומית ודרכי המבע הפוטוגרפיים של אלתר קציזנה. 

 תרומתו של המחקר  1.10

קציזנה. "אוהבי תרבות היידיש וחוקריה אם כן, מעט מאוד נכתב על עבודתו הצילומית של אלתר 

קולי אל נכסי -בוודאי עוד יבקשו לחשוף את האורות הגנוזים בכתבי קציזנה כדי לצרף את מפעלו הרב

לכן נודעת חשיבות רבה לחקר עבודתו הצילומית של האומן  162לוריא. שלוםניבא  צאן ברזל של האומה",

 , ת של עולם יהודי פולין בין שתי המלחמות הגדולותתחומי קציזנה בהקשר של ההיסטוריה החברתי-הרב

 צלם יהודי נשכח זה.-ועבודה זו היא מחקר חלוצי וראשון על אומן, עולם שהיה ואיננו עוד

המחקר מנסה לאתר את מקורות ההשראה של קציזנה ביצירתו הצילומית, את קשריו עם עולם 

התרבות של אירופה ואת זיקתו אליו ובד בד את התערותו בתרבות היהודית, שכן השילוב של שני יסודות 
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חשיבותו של המחקר בניסיון לאמת את ההנחה שיש קשר בין עבודתו  אלו עומד בשורש יצירתו.

ית של קציזנה לאומנות הציור האירופי, ובכך לסייע להבנת הקשרים שבין אומן יהודי לסביבתו הצילומ

הרחבה. עניין זה עשוי להציב את קציזנה ברשימת האומנים החשובים שפעלו באירופה בין שתי מלחמות 

 163העולם, ולא רק ברשימת "צלמי עם" יהודים.

  אסתטית צורנית. פרספקטיבהמו תיעודית פרספקטיבהמ :מבט בכפל הארכיון בפריטי מתבונן המחקר

חשיבותו הראשונית של המחקר היא הצוהר שהוא פותח ללמידת אורחות התיעודית  בפרספקטיבה

, (בהקשרים חברתיים והיסטוריים)זמן, תהליכים  ,מקום יכמייצג אירופה במזרחם של היהודים החיי

כאן  יםומיפוי אלו חזותיים ארכיון פריטי שלחשיבות -מצבור רב. רגע לפני היעלמותם וטיפוסים מנהגים

חושף למתעניינים בתרבות החיים היהודית במזרח אירופה חומרים ארכיוניים שטרם נגלו  הםבדיועל ר

 מפורט בהצגתהו ,הצורנית הפרספקטיבה מן המיוצגת הריאליתמתפרשת המציאות  בעת הב לעין במלואם.

הצילום.  אומנותשונים ולאו דווקא יחודיים ל אומנותמבע מתחומי  באמצעישנעשה  השימוש

 לומיםצתה גוףב ראיםנ אינםראשון  במבטש סמויים רטיביםנ חושפתזו ערך מוסף והיא  לפרספקטיבה

ופירוט  צורניניתוח הה .אלו דרמטיים רטיביםנ פתשוחמפרספקטיבה תיעודית. עבודה זו  בהתבוננות

להבנת הסיבות להשתמרות תצלומיו בזיכרון המשותף ולהפיכתם המבע שבהם נקט קציזנה תורם  אמצעי

 לחלק מהתודעה ההיסטורית של היהודים במאה העשרים. 

יתרונו וייחודו  תחומית של קציזנה, ואולי-מתמיה שאיש טרם גילה מחדש את עבודתו היצירתית הרב

סדרות  שלשנות נסיון כיוצרת במאית ומפיקה  ארבעים בעלת, של מחקר זה הוא שנדרשה לו חוקרת

וניסיונה בהתבוננות במדיומים חזותיים תורם  ההיסטוריה והחברה הספרותבתחומי האומנות, טלוויזיוניות 

הן של חוקרת והן של יוצרת  עמדה זו-דו לגיבוש תפיסה מחקרית של התצלומים מנקודת מבט של יוצר.

 ובמאית, מרחיב את הפרשנות על הדימוי למספר שדות ידע, ואינו מחוייב לראייה מזווית אחת בלבד.
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 מודרנית": אלתר קציזנה בן "המהפכה היהודית ה2פרק 

הצילומית של החוויה ההיסטורית היהודית בשנות העשרים של המאה העשרים טבועה עמוק בעבודתו 

קציזנה. כדי למקמה בהקשרה ההיסטורי יש לסקור תחילה נקודות ציון ביוגרפיות שהשפיעו על דפוסי 

יצירתו הצילומית: נופי גידולו, מפגשיו עם מעצבי עולמו הרוחני, המילייה הרוחני הספרותי שבו חי ופעל, 

ולוגי, השקפותיו החברתיות אידא-עולמו הפוליטי יחסי הגומלין שלו עם חבריו הסופרים בוורשה,

האוניברסליות, השכלתו האוטודידקטית, זיקתו לאומנויות, פעילותו היוצרת בתחומי הספרות, התיאטרון, 

  הדרמה והעיתונות בתוך מילייה זה, בית היוצר הצילומי שלו, ומעמדו בקבוצת הצלמים היהודים בני זמנו.

עיירתית ועליית כוחות המודרנה ממחצית המאה -המסורתיתאווירת התערערותה של החברה היהודית 

אומן. מסכת חייו חופפת לתקופה -היסטורי שבהם פעל קציזנה המתעד-היו הרקע וההקשר החברתי 19-ה

מושג המשמש את הרשב לאיפיון תהליכים שחלו  – 164 "המודרנית שבה התרחשה "המהפכה היהודית

של הרשב היא שאין בהיסטוריה היהודית מהפכה ששינתה כל  בעם היהודי בזמן המודרני. טענתו העיקרית

כך את אופי הקיום היהודי, הן של הפרט הן של האומה. לב ליבה של המהפכה ומהותה היה שובם 

להיסטוריה שלהם ולהשכלה וללשון העברית, ובד בבד שילובם בחברה הכללית של העמים שבקרבם הם 

קרו בהם, ש"החילון הוא אחד ממנועיה ]של המהפכה[ ובו ישבו והתחברותם לתהליכי המודרניזציה ש

זהו שינוי רדיקלי בחברה היהודית, שעד אז הייתה סגורה בתוך עצמה בדרך  165בזמן גם תוצר שלה".

בתוך כך התפתחה בה קשת רחבה של אידאולוגיות ותנועות פוליטיות יהודיות, והן באו לידי ביטוי  כלל. 

חינוך וחברה שהוקמו לפי מודלים של החברה האירופית, וכן בפריחה  ברשת ענפה של מוסדות תרבות,

של יצירות ספרות בעברית, ביידיש ובשפות הארצות שבהן הם ישבו. תמורות אלו חדרו ברבדים 

ובמינונים שונים כמעט לכל משפחה יהודית, והשפיעו על מגמות ההתפתחות של היהודים בכל התחומים: 

 166חינוך ובאידאולוגיה.בכלכלה, בתרבות, בלשון, ב

אלתר קציזנה חי בתקופה זו ונשם את רוחה של המהפכה היהודית המודרנית ואת פרוץ תנועת 

המודרניזם האירופית, שהטביעה את חותמה על התרבות היהודית כולה. בביוגרפיה שלו קציזנה מייצג 

אדם חילוני, בן לאחד מגווניה הרבים של "המהפכה היהודית", חייל בה ושותף  גוון של יהודי חדש:

                                                           
 .2002הרשב  164
  .xv, עמ' 2007יובל  165
 .18, 16, עמ' 2002הרשב  166
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לדברי  167"עולם שחש שהוא לא רק דת אלא גם תרבות ועם", –להתרחשות בתוך עולם דובר יידיש 

ורשה  –בעל הכרה מעמדית, שוחר תרבות ושותף בעשייתה באחד המרכזים התוססים שלה  –הרשב 

 .והשלושיםבשנות העשרים 

 תחנות בחייו: בין וילנה, יקטרינוסלב וורשה  2.1

 וילנה 2.1.1

" ונכתב דליטאבכינויה "ירושלים הידועה אז  בווילנה, 1885במאי  31-נולד ב אלתר שלום קציזנה

עליה שהיא "המרכז הסמלי והגאווה האריסטוקרטית של אימפריה יהודית עצומה, החוצה גבולות של 

, נרצח 1881-וילנה הייתה תבנית נוף ילדותו ובית גידולו. ארבע שנים קודם לכן, ב 169עמים ומדינות".

שלטונו של ממשיכו אלכסנדר השלישי אירעו פוגרומים קשים ביהודי שנות הצאר אלכסנדר השני וב

אוקראינה )"סופות בנגב"(. השמועות מאוקראינה עוררו חרדות ופחדים שמא עלולים להתרחש 

בהלת שווא. עם זאת, התקווה שהצאר החדש ינקוט יתר חירות  ילנה, אך זו הייתההפוגרומים גם בוו

( שהוא חוקק הידרדר מצבם הכלכלי של 1882וליברליזם כלפי היהודים נגוזה, ובעקבות "חוקי מאי" )

קשיי הקיום גברו,  170יהודי וילנה, כפי שאירע לרבים מיהודי האימפריה הרוסית שישבו בתחום המושב.

היה ללא נשוא ורבים היגרו לאירופה המרכזית ולארצות שמעבר לים. מי שגורלו לא שפר עליו העוני 

שבתוכו רחש יתה מרחב עירוני הזירה הייתה סבוכה, שכן וילנה הי 171נשאר ונאנק תחת העול הכלכלי.

)שהייתה עולם של מתחים וניגודים: בין יהודים לבין עצמם, בין יהודים לחברה הרוסית המקיפה אותם 

רוויה אנטישמיות(, ובין שייכות וזהות יהודית לרצון להתערות כאזרחים שווים בין שווים, עד ההתפכחות 

 172הרוסית, הפולנית והליטאית. –מן האמונה שיתקבלו בחברה הכללית 

קופה סוערת ורצופת משברים זו, ומתוכה צמחה תודעתו המעמדית ורגישותו אל תוך תנולד  קציזנה 

לחרפת העוני, שלימים הפכה להשקפת עולמו החברתית והתבטאה גם ביצירתו הצילומית. ידיעותינו על 

הבית שבו גדל מצומצמות ועמומות. הוא מיעט לדבר על ילדותו ועל בית הוריו ורק לעיתים רחוקות 

אולי בגלל אישיותו המופנמת. חבריו העידו שלעיתים קרובות היה מתכנס בתוך  הזכיר את משפחתו,

                                                           
 .19עמ'  ,א2006הרשב  167
אחוז  60היהודים היו  יהודים, כלומר 60,000תושבים, בהם  100,000מנתה וילנה  1887; בשנת 18, עמ' 2005הרשב  169

הקהילה מאוכלוסייתה. אומנם במפנה המאה פחת מספר היהודים בווילנה עקב גלי הגירה מערבה, אך היא עדיין הייתה 

  .71-70, עמ' 1983הרביעית בגודלה בקיסרות הרוסית אחרי ורשה, אודסה ולודז'. ראו: קלויזנר 
 .4-11, עמ' 1989פרנקל  170
 . 11, עמ' 1994; אטינגר 55-78עמ'  1983קלויזנר  171
                                                                   .2006; לוריא 63 , עמ'2000; זלקין 1993אטקס ; , כרכים א' וב'1983; קלויזנר 1974לעיון על אודות וילנה ראו: רן  172
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אף שנולד  174ייתכן שנטייתו זו תרמה לגילויי היצירתיות שבו. 173עצמו, "איש תמים נוטה להזיות".

בתקופה סוערת, כשבגר הוא זכר את מראותיה של וילנה בנוסטלגיה רומנטית וכתב: "חינה הרומנטי של 

מהיותה עיר בשפלה, מבתיה המטויחים ורעפי הגגות האדומים והשחורים עשויים כמעשה  וילנה בא לה

אם כן, חזקה עליו שהיה גאה במקום הולדתו,  175עיר מיוחסת". –טלאים. עיר לא ככל ערי שוק או יריד 

ולימים נהג לחזור ולבקר בה. חברו נחמן מייזל, עורך בעיתון ליטערארישע בלעטער, זכר שבאחד 

יהם לווילנה לקח אותו קציזנה לשכונת ילדותו והצביע על בתי העץ הנפולים של פרבר עוני יהודי מטיול

כמו רבים מענייה היהודים של וילנה שהתגוררו במרתפים או חלקו עליות גג ללא חלונות,  176שבו גדל,

 177בתנאי צפיפות שגרמו להתפשטות מחלות בקרבם, בעיקר בקרב הילדים.

ממעמד הפועלים הנמוך, ונחשף מילדותו לחיים בסביבה הורים יחיד של זוג אלתר שלום היה בנם ה

סבו היה נפח, מקצוע מבוקש באותה עת, אולי מפני שהפוגרומים  178פרולטרית ענייה ולהבדלי מעמדות.

ערערו את ביטחונם של הבריות וגברה הדרישה למנעולים לשם הגנה על הבתים ועל מקומות האחסון 

והתפרנס מבניית  –טייח, רצף וצבע  –אביו, ר' שמואל הירש, היה פועל בניין  179מפני גנבים ופורעים.

זיכרון בתי הלבנים  180וביניהן מלט להדבקתן זו לזו.צהובות  : לבניםבתים בשיטת בנייה חדשנית

חברתי הראשון של ילדותו המוקדמת. אחד הבתים -הצהובות נטע באלתר שלום את הזיכרון המעמדי

שנבנו בסגנון זה היה מפעל הטבק של משפחת אדלשטיין. קציזנה סיפר על בית החרושת שאת לבניה אביו 

בעמל רב. רעש המכונות וריחו החריף של הטבק פגמו באיכות החיים בשכונה, יו ובמו ידהעמיד זו על זו 

והשלטונות סגרו את בית החרושת. קציזנה העיר באירוניה שבית החרושת נסגר לא רק בגלל הרעש אלא 

גם בגלל ניצול עובדיו, הפרת זכויותיהם והזנחת העובדים שחלו מחשיפה לטבק, וכך כתב: "זו הייתה 

  181שונה בחיי שהתייצבתי בצידו השמאלי של המתרס החברתי, ביקום הקודם הישן".הפעם הרא

                                                           
 ובעוד מקומות. 84קאליש תש"ל, עמ'  173
סביבה זיכרונית שבה  ( הסביר שמצבי רוח הם מצבי עצמי מורכבים, היוצריםBollasהפסיכואנליטיקאי כריסטופר בולס ) 174

בני אדם משמרים דבר שהיה ואיננו עוד. בולס  מימי הינקות והילדות. מצבי רוח שלהאדם חווה מחדש ומשחזר חוויות קודמות 

 . 126, 118, 117, עמ' 2000כינה תופעה זו זיכרון חוויה. בולס 
 .11, זייט 1938 קַאציזנע 175
 .478, עמ' 1983; קלויזנר 313, עמ' 1967מייזיל  176
את רשמיו על הוא סייר בערי תחום המושב ומסר  1887-(. בSubbotinהרוסי א' סובוטין )התאור לפי דוח החוקר  177

ספר השנה  ישראל קלויזנר, מתוךלא רק התעשייתי אלא גם על הפרולטריון הכלכלי. מצוטט אצל  –הפרולטריון היהודי 

 . 65-59עמ' , 1983)רוסית( ראו: קלויזנר  1894לווילנה לשנת 
 .5, עמ' 1951ספארד  178
 .18, עמ' 1983קלויזנר  179
 . 11, זייט 1938 קַאציזנע 180
 .12שם, זייט  181
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איננו יודעים מהו מקום הולדתם וקבורתם של הוריו  182אמו, כמו נשים רבות במעמדה, הייתה תופרת.

אפשר שנמנו עם עשרות אלפי בני האדם שהגיעו לווילנה בתהליכי העיור המואצים בסוף  183ושל סביו.

שנים אחר כך,  כמה 184בני עיירות שוקעות שנעשו פרולטריון במרכזי תעשייה חדשים. – 19-המאה ה

( באו לווילנה יהודים, חלקם בעלי יוזמה כלכלית, והמצב הכלכלי בעיר 1891לאחר גירוש מוסקבה )

ילדותו של קציזנה ודאי דמתה לילדותם של יהודים עניים רבים בזמן ההוא. חינוכו  185השתפר מעט.

וייתכן שהיה שבוי בידי מלמדים בורים ומכים. אף על פי כן הוא רכש שם  186חדר" היה ירוד,המוקדם ב"

את לשון הקודש וידע אותה כגרסא דינקותא. בעדות כמעט יחידה אחרת על ילדותו המוקדמת הוא סיפר 

ִניָסה בשער לחצר החדר שבו למד   מחוץ (Zaulek Gluchy)חצר פנימית ברחוב ז'ולאק גלושי  –שהכְּ

שכנו בעת ההיא גם פנימית באותה חצר  187הייתה כניסה אל עולם ילדות מסוגר. –לחומת העיר העתיקה 

עשה הילד אלתר שלום את  יוםמדי   188בית חרושת לממתקים ובית הדפוס של "האלמנה והאחים ראם".

של  189 צורה"דרכו לחדר וככל הנראה עבר בסמטאות הצרות והאפלוליות, מרוצפות באבני רחוב "משוני 

את פסלי  נראהככל ה הגטו היהודי, בואכה שער העיר העתיקה המפריד בין חלקי העיר. בדרכו ראה

ואם הרים את עיניו לקשת החומה הן נחו על תמונת  190בגומחות קירות הסמטאות,משוקעים הצלוב 

 Matka Boska Ostrobramskaאיקונין המדונה השחורה שבשער החומה, האוסטרוברמסקה )

Wilnie.191( של וילנה הקתולית, המשופעת בכנסיות בארוקיות צבעוניות ובעלות צריחים נישאים 

מראות אלו היו מראות הנוף העירוני והעיירתי שיהודי מזרח אירופה חיו בתוכם כשהיו חברה דתית 

סגורה ונבדלת בתוך מערכת חיים רוסית או פולנית. זיכרונות אלו, מודעים או בלתי מודעים, ידועים או 

                                                           
 . 531, עמ' 1929רייזען  182
זו טעונה תחקיר . סוגיה קַאציזנעקלויזנר תרצ"ה. בתיעוד בית הקברות היהודי בווילנה במפות ובתמונות לא מופיע השם  183

 ברשומות העיר וילנה.נפרד 
 ., עמ' טו1994ברטל ופרנקל  184
 . 65, עמ' 1983קלויזנר  185
בקיומו. על פניו השונות  על החדר נכתב מחקר מקיף. אף כי נמתחה ביקורת על מוסד חינוך זה, הוא התמיד; 1929רייזען  186

 "ע.תש, ואסף אטקסשל החדר ראו: 
 שבו שכן בית הדפוס "ראם" בווילנה.  ; שם הרחוב189, עמ' 1997ציזנה אק 187
עד תחילת  18-ה דפוס "ראם" )נקרא גם דפוס ווילנא( היה בית דפוס יהודי והוצאת ספרים בווילנה. הוא פעל מסוף המאה 188

(, המשמשת 1886–1880)תרמ"ו -תר"םבעיקר בזכות מהדורת התלמוד הבבלי שהוציא לאור בשנים  . ושמעו יצא20-המאה ה

 תש"ך.יסוד לכל הדפסות התלמוד הבבלי עד היום. עיינו פייגענזָאהן 
 . 5, 4, עמ' 2006לוריא  189
 .16, 15עמ'  ,2012לימים תיאר כך את האווירה המיסטית בסמטאות ורשה ברומן "חזקים וחלשים", ראו: קציזנה  190
 .7-10, עמ' 1984על הטופוגרפיה והנוף העירוני של וילנה ראו: פארבר  191
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נונות מבע שונים ליוו את קציזנה בכל שנות יצירתו והופיעו בהיבטים, באזכורים ובסג 192בלתי ידועים,

 בעבודת הצילום שלו. 

כשנסתיימה תקופת לימודיו בחדר והגיע זמנו ללימודים בבית ספר יסודי שלחו אותו הוריו לבית הספר 

הרוסי הכללי בעיר. בית ספר זה היה ביטוי מביטויי השאיפה הרוסית להפיץ השכלה בקרב היהודים, והוא 

ם מקצועות עיוניים ונחשף לשפה הרוסית ולתרבותה, וחינוכו קלט רבים מילדי העניים. קציזנה למד ש

 193היהודי נדחק לשוליים.

 יקטרינוסלב 2.1.2

, על סיפה של המאה העשרים, קציזנה התייתם מאביו. נקודת שבר זו שינתה את חייו. 14בהיותו בן 

אמו, שבקושי רב השתכרה למחייתה, החליטה לשלוח את בנה יחידה לעיר אחרת. שם, היא קיוותה, 

מבית אמו ומלימודיו בבית הספר ונשלח  קניתַ הוא  1899-יתאפשר חינוכו ותצמח פרנסתו ביתר קלות. ב

הרחק מזרחה ביקטרינוסלב, עיר חדשה במחוזותיה הדרומיים של אוקראינה. יקטרינוסלב  194לבית דודו,

שבהן הותר ליהודים לשבת, ועל כן הם מחוץ לתחום המושב והייתה אחת הערים המעטות  1800-קמה ב

תנועת הגירה של יהודים בתוך רוסיה, מאזורים  החלה 19-באמצע המאה ה בה כבר מראשיתה. התיישבו

יקטרינוסלב הייתה  195צפוניים מערביים בה )תחום המושב( לפלכי פולטבה, צ'רניגוב ויקטרינוסלב.

רבים עסקו במסחר בעצים ובהקמת  התחנה האחרונה לרפסודות נושאות עצים על נהר הדנייפר, ויהודים

אך אף על  197הסופר א"ל לוינסקי תיאר אותה ברשמי מסעותיו כ"שפילד הקטנה". 196מנסרות לעיבודם.

ונעדר בה היסוד הלמדני  198פי שישבו בה יהודים רבים, יקטרינוסלב הייתה סביבה רוסית מובהקת,

 בכך הייתה שונה במהותה מווילנה. היהודי.

                                                           
 .126, עמ' 2000בולס  192
המסורתית היהודית.  פתחה את שערי בתי הספר הכלליים ליהודים כדי להתחרות במערכת החינוך 1804החוקה של  193

הרוסית. אכן, היו יהודים שהכירו בצורך מדיניות הרוסיפיקציה של ממשלת הצארים עודדה את הטמעת היהודים בתרבות 

רוסי "דין" שנהירת היהודים לבתי -היהודי נכתב בעיתון 19-הבחינוךכללי לשם קידומם בחברה. בשנות השבעים של המאה 

יצא חוק שהגביל  1887חששות שמא ייהפכו היהודים לאינטליגנטים יתר על המידה. בשנת רוסיים מעוררת הספר הכלליים ה

ורבים התנתקו, מי מספר היהודים בבתי הספר התיכוניים ובאוניברסיטאות. למרות ההגבלות למדו בהם אלפי ילדים יהודים את 

 .286-285, עמ' 1993אטינגר תשל"ו; סלוצקי פחות מי יותר, ממסורת עמם. ראו: 
 .532, עמ' 1929רייזען  194
 .280, עמ'  א 1994אטינגר  195
 .41, 21עמ'  ,1973 טהרכבי וגולבור 196
 .324-326עמ'  ,לוינסקי תרצ"ו 197
אחוז מן  13.8-היוו יהודי נובורוסיה, פלכי חרסון, יקטרינוסלב וטאבריה כ 1897על פי מפקד האוכלוסין משנת  198

שהיו נפוצות ברחבי תחום המושב. האוכלוסייה. יקטרינוסלב הייתה אזור רוסי מובהק, ללא שיירי השפה והתרבות הפולנית, 

 .277, 270, עמ' 1993 ראו: סלוצקי
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 199בים העזו לעסוק בו.מקצוע חדש, מודרני ומבטיח, ולא רל הצילום נחשבבתחילת המאה העשרים 

הנער ירכוש את  –סטודיו לצילום  בעליו שלצלם במקצועו ו –אימו של קציזנה קיוותה שאצל דודו 

המלאכה, וכך היה. קציזנה הציץ ונפגע. הוא הצליח ללמוד את רזי המקצוע אף על פי שעבד מאחורי 

הצילום מקור פרנסתו העיקרי, והוא שנים ולא עסק בצילום ובעבודות מעבדה. לימים נעשה  11הדלפק 

 שאפשר לו להתפנות לכתיבה.

בשנות ישיבתו ביקטרינוסלב התעצבה אישיותו האינטלקטואלית והרוחנית של קציזנה. את עיתותיו 

מחוץ לעבודתו בסטודיו הוא הקדיש ללימוד השפה והספרות הרוסית באחת הגימנסיות הכלליות, וכן 

עולמות חדשים. הוא ספג את מיטב הקלסיקה הסימבוליסטית  בפניו פתחה זו 200לקריאה מעמיקה ונרחבת.

 201רומנטיקה, הרואה במשורר מבטאה של נשמת העם.-הרוסית בת הזמן, ובייחוד את נטייתה לניאו

סקי )כינויו -אזר אומץ ושלח אותם לש' אנ 1909-קציזנה החל לכתוב שירים וסיפורים קצרים ברוסית, וב

 (.העולם היהודי(, עורך "יברייסקי מיר" )נביל רפופורטשלמה זייהספרותי של 

ששב לפעול בתוכה לאחר  שנודע שמו כמיסקי דמות מקושרת בעולם התרבות היהודי, -כבר אז היה אנ

הוא פרסם את יצירותיו של קציזנה בעיתונו,  202שנים של חיפושים ותעייה בשדות התרבות הרוסית.

קציזנה התחתן עם חנה לבית כהנוב, בת למשפחה  1909בשנת  203ולימים נרקם ביניהם קשר מיוחד.

רוסית ולהשתייך לבני האינטליגנציה -יהודית מיקטרינוסלב. הוא היה בדרכו להשתלב בחברה היהודית

המצומצמת אך רבת ההשפעה, שהשפה הרוסית הייתה לשונה העיקרית: בניה דיברו רוסית, חיי החברה 

  204ומדענים בקרבה ניסו ליצור ספרות ומדע ברוסית.שלה התנהלו ברוסית, ואנשי רוח 

בתהליכי רוסיפיקציה התרחש הגילוי ששינה את חייו. קציזנה הצעיר, רובו ככולו  נתוןבהיותו 

היקסמותו יתכן ש האוטודידקט והסקרן, התוודע באקראי ליצירותיו של הסופר י"ל פרץ, ונשבה בקסמן.

זיכרונותיו מזמן לימודיו  היא שהציתה בלבו געגועים לשפת הוריו.מיצירתו הספרותית של פרץ ביידיש 

בחדר בווילנה כמו חזרו והשיבו אותו אל היידיש ואל התרבות היהודית שהיו טבועות בו מילדותו, והסיטו 

אותו מדרך ההתבוללות והרוסיפיקציה אל מקורותיו היהודיים. לימים סיפר קציזנה בקורט של הומור 

                                                           
 .1-39, עמ' 2005על ראשית הצילום היהודי ראו: דוברושיצקי וקירשנבלט  199
 .5, עמ' 1951ספארד  200
 .49-69, 11-51' עמ 2000בר יוסף  :עיינו ברוסיה והשתקעותו סימבוליזם המונח של מובנו על 201
 Safran 2010, p. 148; 1996רוסקיס  202
  Safran 2010, p.156ראו:סקי טיפח קשר חברי קרוב עם הסופרים שפרסם בעיתונו "יברייסקי מיר". -אנ; 1929רייזען  203
 .289, עמ' 1993סלוצקי  204
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: "גדלתי והתחנכתי על גלי 19-גישתו הראשונה עם הספרות היידית, עוד בסוף המאה הובאירוניה על פ

האשפה שליד בית הדפוס של "האלמנה והאחים ראם" בווילנה. המעשה שהיה כך היה: באותה החצר 

נמצא החדר בו למדתי, וממש באותה חצר פעל בית חרושת לממתקים. בוקר בוקר היו משליכים אל גלי 

שלם של ניירות עטיפה פגומים ואף שאריות של סוכריות, שהיו בבחינת סרח עודף. היה זה האשפה אוצר 

אפוא גל אשפה אריסטוקרטי, ועלה מתוכו ריח של מרציפנים. כלום אפשר להשתומם שאנחנו, 'דרדקי 

החדר', בילינו סביב גל האשפה יותר זמן מאשר סביב השולחן בביתו של הרבי? וכשלושה צעדים מן 

הבלום הזה נמצא חדר הכניסה המיושן שסופח בשיפוץ, העולה מבית הדפוס של 'האלמנה והאחים  האוצר

  205ראם'. גם האלמנה נהגה להשליך אל האשפה הררים של נייר פסולת".

סיפור  זה קציזנה זכר שבאחד הימים חיטט בערמות הנייר לחפש סוכריות, ונפל לידיו ספרון. היה

הוא שקע בקריאה, וריח  206שכתב הסופר המשכיל אייזיק מאיר ִדיק )ָאָמ"ד( על אודות העיר לינבה.

הסוכריות נשתכח ממנו. אחר זמן סיפר ששם נבטה ידידותו הנפלאה ורבת השנים עם הספרות היהודית, 

ב חוויה זו. שנים זכר היט –עתה משבגר  207כפי שהעיד: "הייתה זו כניסתי הראשונה אל ספרות היידיש".

( את זיכרונותיו על הסרט המדבר שלי) ילם"ֿפן רעדנדיקער ײַ "מ, כשפרסם בעיתונו 1937-אחר כך, ב

חברו בוריס קלצ'קין, בעליו של בית דפוס ואישיות ייחודית, הבין קציזנה דברים לאשורם: את משמעותה 

יו שנשתמרו ממנה ואת טיבה של אהבתו של פגישה מכוננת זו על ערמת הפסולת של בית הדפוס, את רשמ

 208לאותיות המרובעות.

 ורשה 2.1.3

, יחד עם כלתו הצעירה חנה, הם יצאו אל ורשה 1910קציזנה לא כילה את זמנו ביקאטרינוסלב. בשנת 

להסתופף תחת כנפיו של הסופר הגדול י"ל פרץ, לזכות  קציזנה קיווה שהוא יוכל מצוידים בחלום.

מפיו, כמו סופרים צעירים רבים שעלו לרגל מכל פולין אל ביתו דעת הספרותי" ולשתות בצמא  וב"חינוכ

. ידידותם בראשיתה, צמחה עד מהרה היה קציזנה מבאי ביתו הרצויים יותרואכן,  1.209ברחוב צגלנה 

  210על רקע חיבתו הרבה של פרץ להצטלם. דווקא

                                                           
 . לוריא שלום תרגום, 189, עמ' 1997ציזנה אק 205
 .27עמ'  ,1993רוסקיס ; 18עמ'  ,1967דיק לינבה היא וילנה בהיפוך אותיות.  206
 .189, עמ' 1997קאציזנה  207
 שם. 208
 .265עמ'  ,ב1960ל ; מייז11-14, עמ' 2003; כהן 207, עמ' 2001; רוסקיס 163, 158שמרוק תשנ"ז ב, עמ'  209
 .33עמ'  ,1949קציזנה את פרץ היו תלויים במועדון "הזמיר". ראו: מוקדוני  הצילומים שצילם 210
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ילתו, והאישיות החשובה בחיים הספרותיים בוורשה בשנים אלו היה הסופר המודרניסט פרץ בשיא תה

בראשית המאה העשרים. לדברי החוקר דוד רוסקיס, "כל אשר ניתן להיאמר בנוגע לספרות יידיש בפולין 

אם  –התחולל עם י"ל פרץ או הגיע לידי ביטוי באמצעותו. כל התפתחות נוספת בספרות יידיש חילונית 

חייבת את השראתה לפרץ. ]...[ פרץ היה סכומה ומהותה  –פולנית על אדמת פולין אם בגולה היהודית 

שלא כרבים מן הסופרים הצעירים, שהיו אורחים לרגע, קציזנה היה  211של ספרות היידיש בפולין".

ושם הכיר את השמנה והסלתה  –מרכז העשייה התרבותית היהודית  –תושב קבע בביתו של פרץ 

סקי, אז כבר דמות ידועה -אלו. ככל הנראה שם פגש את אנ הספרותית והאומנותית של ורשה בשנים

 ומוכרת בעולם היהודי, וידידותם התהדקה.

סקי וליצירתם הם כבר היו מעורים היטב בעולם יהודי שחיבק -כשקציזנה התוודע לי"ל פרץ וש' אנ

בהם, והם אותם. רגישותם החברתית לקיומיות היהודית המדורדרת, לדלות ולאנטישמיות הייתה מושרשת 

היו מגויסים ל"עזרת העם" בתקופת המשבר החריף במפנה המאה ואחריו. עם זאת, הם גם היו נטועים 

בערכים החברתיים שעוררו את ניצני המהפכה הסוציאליסטית ברוסיה, עסקו במאבקים אנטי דתיים ותרו 

ם יוצרים ובוהמיינים אורח חייהם היה חילוני, ובהיותם אומני 212אחר זהות לאומית יהודית ברוח הזמן.

 בשר מבשרה של "המהפכה היהודית המודרנית".  –הם אהבו תיאטרון ובמה והיו אנשי רעים להתרועע 

הוא היה  213יכול להיות שקציזנה מצא בשתי דמויות דומיננטיות אלו דמות אב חליפית, הורה רוחני.

מכאן הסיק מייזיל  214יתום מאב, והודה לפני חברו הקרוב נחמן מייזיל שבמשפחתו גדל "כזר בין זרים".

שרגשות הניכור למשפחתו הקרובה הם שורש ערגתו לחמימות משפחתית שחסרה לו בילדותו והתגלמה 

 תמותו ובילדותובהקשר זה יש לציין שדב סדן הציע לא להיתלות בי 215סקי.-בדמויותיהם של פרץ ואנ

לדעתו ראוי שבעניין זה נסתמך  216המנוכרת של קציזנה ולהתרחק מהשערות פסיכולוגיסטיות מכלי שני.

ברוח משנתו של הסופר וחוקר ונדון רק ביצירתו עצמה,  בעיקר על הנאמר בכתביו של קציזנה הבוגר

  217רק ביצירה עצמה. ועסקספרותיים,  חוץ הקולנוע יורי טיניאנוב, שדחה כל עיסוק בצדדים

                                                           
  .2003 ; על מרכז התרבות הוורשאי שבמרכזו פרץ, ראו: כהן1987; מירון 209, 207, עמ' 2001רוסקיס  211
 .97, עמ' 1960וויל תשנ"ד. על פרץ ראו: מייזיל -סקי ראו: זאבי-על אנ 212
 .74, עמ' 2009נצר  213
 .362-363, עמ' 1946מייזיל  214
 .313-318, עמ' 1967מייזיל  215
  .8עמ'  1969סדן  216
217 67-Tynjanov 1971, pp. 66 
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סקי צמחה מערכת יחסים כמו בין אבות -שבינו לבין פרץ ואנ טעןבכתביו הפובליציסטיים חזר קציזנה ו

ובנים: אהבה הדדית שאין בצידה גמול והיא מתאפיינת בדאגת הבנים לאבות ובלמידת ערכי האבות 

 218 והפנמתם, אך גם מאפשרת לבנים לפתח אישיות עצמאית ולמרוד באבותיהם.

 בין הזדהות למימוש עצמי –קציזנה וי"ל פרץ  2.2

( עשה קציזנה במחיצתו של פרץ. בשנים הראשונות טיפח פרץ את קציזנה 1915-1910חמש שנים )

ולימד אותו את מלאכת הכתיבה ביידיש ואת רזיה. וקרוב לוודאי נטע בו ביטחון עצמי וזהות של סופר, 

לדקדק  קציזנה ספג ביקורת ואולי גם היה מתוסכל, אולם הוא התמיד ותרגל ולמד להשחיז את מילותיו,

אחייניתו של פרץ  220וכך כתב על פרץ: "הוא הקדיש זמן רב להעצמת אישיותי הספרותית". 219ולדייק,

דברי ספרות שרשם בכתב יד וביקש  רוזה לאקס, שגרה בביתו בשנים אלו, העידה שקציזנה נהג להביא

ואילו  221לאקס, לשמוע את תגובותיו. פרץ הקדיש לו תשומת לב והתעניין בכל תחומי עשייתו, זכרה

הסופר אלכסנדר מוקדוני העיד שאינו זוכר שפרץ ראה בקציזנה סופר. "אני חושד שפרץ דווקא קרא את 

  222עבודותיו של קציזנה, אבל לא ראה אותן בשלות מספיק ויעץ לו לא לפרסם עדיין".

סט ײַ דער ג"הציג לפרץ טיוטה אחרונה של הפואמה הדרמטית שלו אשר לימים קציזנה עצמו סיפר שכ 

הופתע מתגובתו. אחרי שקרא מעט פרץ אמר מילים שאיש לא היה  1919,223 (רוח המלךה) דער מלך"

רוצה לומר, "הלוואי שהיו לי כישורי כתיבה כמו  225מאמין שיאמר: "אין ברשותי )או בידי( העט שלך",

שכן היה ידוע שפרץ מבקר שלך". אף על פי שדבריו נאמרו כנראה באירוניה, קציזנה ראה בהם מחמאה, 

" מחמיר הוא. מה חשב פרץ באמת? האם ביקש להתחמק מביקורת כנה והתכוון לומר "אין בידי העט שלך

בד בבד שלימדו את רזי הכתיבה, קרא וביקר את ביכורי יצירתו, מקום  מכלוטוב שכך? לעולם לא נדע. 

כדי שיוכל להתפרנס בעודו מתרגל,  דינזון הלוואה לשם פתיחת הסטודיו לצילום, חברו עם יחדהעמיד לו 

 226לומד להשחיז מילותיו, לדקדק ולדייק.
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מאוחר יותר נחשב קציזנה תלמיד של פרץ, וראה בו מורה וחונך וידיד נפש. "פרץ חדר לחיי האישיים 

 טעסקן"אָ דן און גראַ לאַ "בעם הופעת  227נטימי", התוודה.לא רק כסופר גדול וכמורה אלא כידיד אי

(, הוא כתב: "עתה, עם יציאת קובץ הסיפורים שלי, נחשב הדבר מובן מאליו 1936( )בלדות וגרוטסקות)

 . 228 שאני תלמידו וממשיך דרכו של פרץ"

לממשיכו, ומי שנחשב אף על פי כן בחייו פרץ לא הספיק להתרשם מיצירתו של קציזנה ולא הכתירו  

המבקר החשוב  229תלמידו של פרץ וממשיך דרכו הספרותית היה הסופר והמשורר משה קולבק.

ב, "בעל מחשבות", כתב כעבור זמן על יצירת ד"ר סט דער ײַ "דער גשל קציזנה  ואיסידור ישראל אלַישֵּ

אפשר לומר על קציזנה שהוא הראשון : "עיצוב אומנותי ביותר. ]...[ שעמל עליה בעזרתו של פרץ  מלך"

 230לבית מדרשו של פרץ".

חש כמו שורה עליו רוחו של פרץ. והוא מצידו קציזנה עסק כל חייו הבוגרים בכתיבה ויצירה ביידיש, 

"בדירתו של קציזנה הייתה תלויה על הקיר תמונתו של י"ל פרץ עם הקדשה לדברי קדיה מולודובסקי, 

קציזנה כל ימי חייו ]...[ ולי נדמה היה שקציזנה לא מקבל החלטה או לוקח  לקציזנה. אל צילום זה הביט

כמה שנים אחר כך  231על עצמו דבר מבלי להיוועץ תחילה עם פרץ, בעומדו מול התמונה שעל הקיר".

(, ובו גיבור הסיפור הוא מעריץ של פרץ ועל 1922שחזר קציזנה תמונה מעין זו בסיפורו "עולם התוהו" )

חזקים ) 2331929כע" אַ רקע און שוואַ "שט רומןב 232נחת דרך קבע תמונתו של הסופר.שולחנו מו

 234( הוא תיאר את יום מותו של פרץ, יום טראומטי בחייו.2012, וחלשים

קציזנה התבונן ביצירתו של פרץ בעקביות ומקרוב. הוא חקר אותה עד דקויותיה ושאב ממנה השראה 

בדומה לפרץ בזמנו, גם קציזנה נטש את הכתיבה בלשון  235חסיד שוטה.ליצירתו, אך מעולם לא היה 

-השלישית, הלוא היא שפת המדינה, שהכתיבה בה הייתה לסימן מסימני רוח הזמן היהודי בסוף המאה ה

קציזנה שאב מפרץ אמונה  236, ומושא תשוקתם של סופרים יהודים משכילים רבים בראשית דרכם.19

                                                           
 .260 זייט, 1935 קַאציזנע 227
 .  221 זייט, 1967 קַאציזנע 228
 .218, עמ' 2001רוסקיס  229
ב, מבקר אומנות חשוב, נחשב למבקר  "בעל מחשבות" היה כינויו של ד"ר 230 הראשון של ספרות ראו: ישראל איסידור אלַישֵּ

 .62 ייטז ,1919"בעל מחשבות" 
  f.n.14 242 .2017, pPiatkowska ;1999מולודובסקי  231
 .105, עמ' 1970 עציזנאַ ק 232
 .1929-1930 ציזנעאַ ק 233
 .185-188, עמ'  2012קציזנה  234
 .10, עמ' א 1969סדן   235
 .22שמרוק תשנ"ז א, עמ'  236
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הודית בזיקה לתרבות הכללית האירופית הסובבת אותה, והוא שיבץ מוטיבים שתיתכן הבניה של תרבות י

)על כך בהמשך(. הוא למד מפרץ גם לחתור  237נרטיביים אירופים קלסיים ביצירתו הספרותית והצילומית

וכמו הפנים את תביעתו להזין את היצירה הספרותית העכשווית  238לחדשנות בעיצוב הצורה הספרותית,

הוא  "טעסקןאָ גר אוןדן אַ לאַ בבמוטיבים עממיים ולהטמיעם באופן טבעי, כאילו היו שם מאז ומעולם. ב"

שילב בהם אף מוטיבים ויסודות מיסטיים, כפי שלמד מפרץ, אם כי לטענתו הוא עשה את זה בדרך 

  239משלו.

 תיאטרוניחיפש את הקסם הספרותי הוא  גםבדומה לפרץ, שהיה קרוב לז'אנר התיאטרוני, קציזנה 

הוא אהב את מדיום התיאטרון הן מצד הכתיבה וההפקה הן מצד החברותא. ככל  240האיכותי והגבוה.

(, שהיה עשוי במבע תיאטרוני 1906הנראה הרשים אותו מחזהו החשוב של פרץ "לילה בשוק הישן" )

אקספרסיוניסטי חדשני, שלא היה מוכר לקהל הוורשאי. פרץ לא זכה להערכה על מחזהו בימי חייו, 

  241. רק שנים אחרי מותו התעוררה התעניינות במחזותיו.והמחזה נחל כישלון

לימים התרכז קציזנה בכתיבה מחזאית כמו היה "בן ממשיך", וייתכן שבדרך זו ביקש לעשות תיקון 

לכישלון ה"אב". מחזותיו מורכבים מחומרים כבדי משקל, נוגעים בבעיות היסטוריות של העם היהודי 

בחומרים אותנטיים והיסטוריים. לפרץ הייתה ביקורת קשה על ועשויים ברוח דרכו של פרץ להשתמש 

מחזות פשטניים ועל דרמות זולות. חזונו היה תיאטרון מעמיק, מעניין, מחנך, דידקטי ואומנותי. הוא 

וביקש להעתיקו למרחבים מודרניים: "מותר  19-התנגד למה שהתרחש בתיאטרון היהודי מסוף המאה ה

במרוצת הזמן יעלה התיאטרון ויתפתח. ]...[ חייב הוא לשרת את הנשגב להתנחם ולקוות", אמר, "כי 

  242ביותר".

צורנית שפרץ עיצב בה את "ציורי המסע" -בעבודתו הצילומית קציזנה נקט אותה תשתית סגנוניתגם 

יצא פרץ במשלחת לאיסוף נתונים סטטיסטיים על חיי היהודים בעולם היהודי  1891בשנת  243שלו.

                                                           
 .האוניברסליזם בתרבות היהודית ראו: פרץ תשכ"ו א, עמ' רעעל  237
על תביעה לחדשנות כתב ; 119; לחובר תשכ"ו, עמ' 7-8, עמ' 1967; ראוויטש 1945; ראוויטש 22 זייט, 1969ציזנע אַ ק 238

פרץ לשלום עליכם: "אם נביא רעיונות חדשים ]...[ על כורחנו נצטרך ליתן גם צורות חדשות, ביטויים חדשים, שהרי הלבוש 

 .עמ' רכוהישן אינו הולם את החדש". ראו: פרץ תשכ"ו ד, 
 .222 זייט, 1967ציזנע אַ ק 239

התיאטרון כאוויר בו קבל על מצב התיאטרון והציע הצעות משלו לשיפורו; על נחיצותו של  ,4 ייטז ,א1924ציזנע אַ ק 240

  .150זייט  ,א1930 קַאציזנע ;1זייט  ב1924 קַאציזנעלנשימה ראו: 
; נוברשטרן 219זייט  ,1964 סקי-; על נוסחי המחזה ראו: אנ203-204, עמ' 1966; שמרוק 112-133, עמ' 1960ל מייז 241

 .300, עמ' 1966; שמרוק ב ; שמרוק תש"ס1971שמרוק ; 1924; עריק 1993

 .119, עמ' 1960ל מייז 242
 .פרץ תשכ"ו ה 243
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בסיפוריו,  244פרץ ראה במסע תיעוד זה חשיבות רבה ומעשה לאומי ממדרגה ראשונה.שבתחום המושב. 

עולם מתפורר, חולף ומנוון, אך צבוע בצבעים כעיירה מתוארת השנכתבו בהשראת מסעה של המשלחת, 

רפורטז'ה במתכונת ספרותית סיפוריו של פרץ היו מעין  245ליריים ומתובל בקורט אירוניה וגרוטסקה.

 ובו"עיר המתים" כדוגמת הסיפור הסוריאליסטי גרוטסקי,  מציאותי"-"המציאותי מתמזג עם העלשבה 

  246מסופר על עיר שמספר מתיה הולך וגדל, והם ממשיכים להתהלך בה.

חיי היהודים בדרכו של פרץ ובסגנון כשלושים שנה לאחר מכן קציזנה הצלם המשיך את מעשה תיעוד 

את תיעוד עולמם המורכב של יהודי מזרח אירופה הוא עיבד  על.-ריאליה למציאותהממזג בין ייחודי לו, 

וסגנן בטכניקות מבע ייחודיות לו, הלקוחות מעולם האומנות הקלסית במיטב מסורת הציור הרליגיוזי 

הרנסנסי. את אשר חולל פרץ במילים העלה קציזנה בעין המצלמה, בהנציחו עולם חולף של יהודי מזרח 

וכפי שפרץ הסיט בסיפוריו את המוקד הספרותי מן הריאליה החיצונית אל המצב הפסיכולוגי  אירופה,

גם קציזנה נטה לחשוף את עולמם הפנימי של מצולמיו. מסע הצילום שלו  247הפנימי של המספר,

במציאות היהודית היה למסע בנבכי נפשם, בהתאם לתפיסתו של פרץ השוללת את גישת "הזכוכית הקרה 

מעורבותו של האומן: "הדברים צריכים להיות מוארים באור נשמתו של -", כלומר את אישבמצלמה

האומן. ]...[ הוא חייב להבחין במהותה הפנימית של המציאות", קבע פרץ בהתכוונו ככל הנראה לאותו 

  248של גילוי ושל חשיפת מבוכי נפשן של הדמויות. ממד

 חשבון נפש  2.3

דורית מהדהדים קשרים -בין אבות ובנים, ביסודה של מערכת יחסים ספרותית ביןכמו במערכות יחסים 

של המשכיות ומאבק בין הפואטיקה של הדור הקודם לפואטיקה של הדור הבא, בניסיון להשתחרר 

קציזנה  : מאבק בינדורי שהוא בבחינת היוצר פואטיקה חדשה.מהשפעות חזקות של דמויות אב ספרותיות

מורכב בינו לבין י"ל פרץ ומעולם לא ביטל את מורשתו של פרץ או את השפעתו עליו. היה מודע לקשר ה

הוא התחבט בשאלות מהותיות בדבר עצמאותו כיוצר: "אינני מפחד לסטות משיטתו של מורי, דווקא 

 כתב. 249בסטייה מדרכו נמצאת האמת שלי",

                                                           
 .פ-תשכ"ו ה, עמ' טפרץ ; 70-76עמ'  ,א1960 למייז 244
 .306, עמ' 1976שקד  245
 .צב-עמ' מג ,י"ו תשכ פרץ; 303-304, עמ' 1976; שקד 209, עמ' 2001רוסקיס  246
 .210, עמ' 2001רוסקיס  247
 .פרץ תשכ"ו ג, עמ' רמו 248
 . 222 זייט, 1967 קַאציזנע 249
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אם הוא שואב עצמו  ובדק עשרים שנה לאחר מותו של פרץ העז קציזנה למדוד את יכולותיו לחדש

אומנותית של פרץ או מעתיק ממנו. למבקריו, שטענו כי היה שופרו מדרגה שנייה -ממורשתו הספרותית

של פרץ, חזר קציזנה ואישר שפרץ נטע בו ביטחון עצמי ותחושת זהות כסופר, והוא אינו מפנה לו עורף 

ר והתיאורטיקן האמריקאי החשוב הרולד שנים אחר כך עסק בנושא זה המבק ואינו סובל מפחד ההשפעה.

  250(.the anxiety of influenceבלום, וטבע את המושג "חרדת השפעה" )

 251אכן, יצירתו של קציזנה לא ניתקה ממורשתו של פרץ אלא סטתה ממנה, והוא גיבש סגנון משלו.

אחריו, שכן כול אני רואה את הזכות להיות מוכר כתלמידו של פרץ, אך לא כמי שמשרך ראשית ל"

ביום השנה העשירית למותו של פרץ העלה קציזנה את . כתב 252,בעבודתי גם אני חידשתי משהו"

הרהוריו ואת חשבון הנפש שלו בעניין השפעתו של פרץ עליו בביטוי צליל "היהודי הנצחי" בספרות 

בדרכו של פרץ עד היכן צריכים אנו ללכת " שואלת:-היהודית. הוא עשה את זה בנימה ביקורתית אוהבת

קציזנה הטעים בעקשנות שאת מורשתו של פרץ צריך להפנים, לעכל  253ומתי עלינו לפרוש ממנה?".

וללמוד, לבקר, לנתח, לאמץ או להפנות לה עורף, אך בשום אופן אין למחוק אותה, שכן דרכה נחשפים 

הקוראים לשכבות העומק של הספרות היהודית. במאמר שכתב הוא יצא נגד המעתיקים את פרץ כפשוטו 

יסטי, אך גם תקף את המתרחקים ממורשתו ונוהים אחרי אופנות אוונגרדיות בחיקוי לא מוצלח ואנכרונ

 254סטרע".אַ ליאַ "כחיצי ביקרת אלו היו מכוונים באירוניה לקבוצת ה אירופיות.

 בדפוס ולכן איננו יודעים מה היה פרץ אומר עליה. את יצירתו של קציזנה פרץ עצמו לא זכה לראות

והאם אכן ראה בו תלמיד, זאת משום שאין עדות מצידו של פרץ על  אליהכיצד היה מעריך אותה ומגיב 

. בסופו של דבר, ייתכן שיראת הכבוד לפרץ מזה, והחרדה מפני ביקורת על יצירתו עצמת הקרבה ביניהם

 הוא העשויה ב"נוסח פרץ" מזה, הם שהשהו את יציאתו של קציזנה אל עולם הספרות היהודית. 

של קציזנה עם כתביו של פרץ ומאוחר יותר עם פרץ עצמו, הייתה פגישה מכוננת  האקראיפגישת 

עבור קציזנה, אבן דרך, נקודת ציון ששינתה את תנועת חייו של היוצר הצעיר והנבוך וחיברה את יצירתו 

                                                           
המושפע היא בלום בחן את הקשר בין משורר משפיע למשורר מושפע לפי הדגם הפרוידיאני. בראייה זו יצירתו של  250

הוא טבע שישה מושגים המייצגים  הגדול". "תיקון" של יצירתו של המשפיע, והמושפע חרד שמא תיפול יצירתו מיצירת "האב

 .46-44עמ' , 2008את הקשרים בין מושפע למשפיע. ראו: בלום 
 . 1938טאף  251
 .222 זייט, 1967 קַאציזנע 252
   .5 זייט, 1925 קַאציזנע 253
להתחרות בספרות הזרה  ; במקום אחר קבל דווקא על הספרות היהודית, שאינה נוטה221 זייט, 1967 קַאציזנע 254

 .418, 417, עמ' 1926 זינגרוהמתורגמת, ראו: 
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אידאית ליצירה היידית שקדמה לו. הדיה של פגישה זו ניכרו בכל תחומי חייו -ב"שלשלת זהב" ספרותית

  צירתו.וי

נעתקה נשימתו של העולם היהודי  1915חמש שנים זכה קציזנה לשהות במחיצתו של פרץ. באפריל 

לשמע הידיעה על מותו הפתאומי של פרץ, וקציזנה, כרבים אחרים, הרגיש תחושת יתמות קשה. לאחר 

עד יום מותו של  255הסתלקותו של פרץ קציזנה עסק בו, כתב עליו בהערצה והאדיר את שמו ואת זכרו.

 "דישע וועלטיִ ב"יההספד שכתב עליו  256פרץ לא העז קציזנה לפרסם את כתביו מעל במות ספרותיות.

  257 רבה. זכה בפרסום ובהערכהו ( נודע בעולם היהודי1915)אפריל 

 סקי וקציזנה-ש' אנ 2.4

ששקד על התפתחותו בימים  –המקומית והיהודית  –סקי קרא קציזנה בעיתונות הרוסית -את כתבי אנ

סקי, אז עורך ה"יברייסקי מיר", הוא שהכניס את קציזנה -הרוחנית בתרבות הרוסית ביקטרינוסלב. אנ

המפגש ביניהם היה מכונן.  258לעשייה הספרותית בהדפיסו את ביכורי יצירתו בשפה הרוסית בעיתונו.

בע את מסלול חייו של קציזנה. היה בו יסוד של "החתמה", כאותו רגע בטבע שבו צאצא נקשר להוריו, וק

ועם דמות נוודית בודדה נזירית והענווה, -מאוחר יותר הוא נשבה בקסם אישיותו הכריזמטית המוסרית

  259זאת האצילית והבוהמיינית של אנסקי. "הוא היה נסיך בבגדי עניים", נאמר עליו.

שונים מאוד זה מזה, היה  סקי הפרידו שנות דור, ואף על פי שניהלו אורחות חיים-בין קציזנה לאנ

סקי היה נווד, ערירי, חסר רכוש ונזיר באופיו, ואילו קציזנה היה ורשאי, בעל -ביניהם גם דמיון. אנ

הייתה ביניהם "גנטיקה לא מולדת"  261ועם זאת סוציאליסט בהכרה וצמחוני. 260משפחה ורכוש, בורגני,

סקי קרא -. כשאנהמשותפת לפרץוברקע גם עמדה הערצתם  262בכל הקשור ליסוד הכרתם המעמדית,

קעלער שטוב"  , את סיפורו הקצר של פרץ "אין19-לראשונה, בראשית שנות התשעים של המאה ה

(, הוא התרשם מאוד: "או אז גרמה אצלי הנובלה של פרץ מהפכה, פתאום הרגשתי בדירת מרתף)

שבספרות היידיש הופיעו בעלי בתים חדשים ושהיא, ספרות היידיש, נכנסה למשפחת הספרות 

                                                           
 . א1935 קַאציזנע; 1925 קַאציזנע; 33, עמ' 2003קציזנה היה בוועד הפעולה להקמת מצבתו של פרץ בוורשה. ראו: כהן  255
  .189סדן תשל"ב, עמ'  256
 .364, עמ' 1946מצוטט ממייזיל  257
 קַאציזנעבוורשה, ראו:  לכתוב ברוסית ל'יברייסקי מיר" גם כשישב נראה; קציזנה המשיך ככל ה532, עמ' 1929רייזען  258

 )ברוסית(.  1911
 . 67סקי תשכ"ד, עמ' -על פי עדותה של רוזה מונוסזון אטינגר, ראו: אנ 259
 .362, עמ' 1946ל י; מייז219, עמ' 1945ראוויטש  260
 .2015נוידרפר  261
 .216-220עמ' , 2012חיים לוריא. ראו: קציזנה  שמו –לימים תיאר את דמותו כאחד מגיבורי הרומן "חזקים וחלשים"  262
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השניים שבו אל תרבות עמם בזכות הקריאה בכתבי פרץ, ולאו דווקא בגלל מצוקת  263האירופית".

  19.264-ה לחיק יהדותם בסוף המאה ההפרעות, שהניסה רבים חזר

סקי הייתה בו ערגה לתרבות היהודית, העברית והעממית. הוא -לצד היסוד המהפכני באישיותו של אנ

עם זאת הוא נמשך כל חייו אל  265התעניין בתרבות ובפולקלור והיה אתנוגרף חשוב של תקופתו.

סקי -ממדים אלו באישיותו של אנ 266רוסית.היהודית וה –הרוסיּות, והיה חצוי בליבו בין שתי התרבויות 

היו טבועים גם באישיותו של קציזנה, והם חלקו אתוסים דומים: שניהם אהבו את הספרות היידית החדשה 

העולה ושקעו בעניין רב בעבותות הפולקלור העממי, ושניהם היו נגועים באהבה לתיאטרון ולמחזה 

 בו בעל טעם בכל הנוגע לתיאטרון.סקי העריך את קציזנה הצעיר וראה -אנ הדרמטי.

סקי לוורשה וסר -הזדמן אנ , בשנים הראשונות להיכרותם ובעיצומה של המלחמה הגדולה1914בשנת 

סקי, במדי קצין בתוקף תפקידו כמתאם ומתעד מצבן של קהילות -אנמשנפתחה הדלת, לביתו של קציזנה. 

את הגרסה של "הדיבוק" ברוסית, ואמר  נידחות, שלף מתרמילו אגד דפים, ביקש את קציזנה שיקרא

הקוראים הראשונים של  אחדלהיות  זכהזנה קצי 267שישוב לאחר שלושה ימים לשמוע את חוות דעתו.

 268.אבדה הימים שברבות, ברוסית"הדיבוק"  רסתג

לליבת עבודתו  –סקי -בבת עינו של אנ –אולם יותר מכול בולטת קרבתה של מורשת התיעוד והשימור 

סקי את ה"אני מאמין" שלו בכל הנוגע לתיעוד ולאיסוף -פרס אנ 1908הצילומית של קציזנה. בשנת 

פולקלור יהודי במאמר "האתנופואטיקה היהודית", וכך כתב: "כיום ניצב לפנינו התפקיד לא לשעות ולא 

ה מן לדחות אלא לארגן ללא שהות מפעל איסוף שיטתי של יצירות האומנות העממית של שכיות חמד

העבר היהודי הקדום והקדום ממנו, של זיכרונות המתארים את אורחות החיים היהודיים לדורותיהם ]...[ 

כבעל השקפות מהפכניות הוא האמין שכינונה של אתנוגרפיה  269עת ליצור את האתנוגרפיה היהודית".

                                                           
 . 210, עמ' 1964סקי -אנ 263
 . 615; גראדה תשל"ב, עמ' 97סקי תשכ"ד, עמ' -; אנ1996רוסקיס  264
 . 67-70; מונוסזון אטינגר תשכ"ד, עמ' נוי תשנ"ד; 104עמ'  ,בנוי תשמ" 265
לעזר רב בפיתוח על  סקי, ולימים הייתה בקיאותו בסוציולוגיה הרוסית-המשיכה לתרבות הרוסית לא עמדה בדרכו של אנ 266

 Safran 2010, p. 4; 152, 151, עמ' 1996 התרבות היהודית. ראו: רוסקיס
הוא לא תמיד זכה סקי ברחבי רוסיה וערך ערבי קריאה ל"דיבוק'" -. אחרי המלחמה סייר אנ14-15 זייט, א1937 קַאציזנע 267

; ורדי תשכ"ד, עמ' 62 אטינגר תשכ"ד, עמ'לביקורות טובות והיה מאוכזב מאוד מתגובותיהם של חבריו למחזה. ראו: מונוסזון 

שתרגם את המחזה לעברית לא ראה בו מחזה גדול. לימים שינה  ; גם ביאליק לא ראה בו יצרה משמעותית וחשובה. ואף79

 .173-172, עמ' 2009: הולצמן דעתו ראו
 .302-317עמ'  ,עיינו ורסס תשנ"ולשוניות המחזה, -ועל דו בהתהוות הטקסט על שלבים 268
; החברה . קודם היא תורגמה ליידיש ואחר כך לעברית1908המסה התפרסמה ברוסית בשנת ; 323, עמ' 1999סקי -אנ 269

נמסרו למכון חומרי החברה  1929-נטמעה בייוו"א ובהיא  1926בווילנה. בשנת  1918להיסטוריה ואתנוגרפיה נוסדה בשנת 
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 רבים יהודיים אמנים אכןו היהוידיתיהודית ושמירה על ערכים היסטוריים, יובילו לשינוי פוליטי בחברה 

  270.המשלחת מימצאי ברוח יהודיים מוטיבים הטמיעו

הוא היה רתום כל כולו לניהול "המשלחת המדעית לאיסוף מוצגי פולקלור יהודי"  1914-1912בשנים 

הוא ביקש לצרף למשלחת את קציזנה, אך פטרוניו של קציזנה, פרץ  על שם הברון נפתלי הרץ גינצבורג.

סירבו מחשש שההשקעה הכספית שהשקיעו בהקמת הסטודיו לצילום של קציזנה ועתידו ודינזון, 

  271המקצועי ירדו לטימיון.

סקי ועמיתיו נדדו ברחבי ווהלין ופודוליה, אספו מוצגים, הקליטו ניגונים ורשמו סיפורים ומעשיות -אנ

י התרבות והרוח לפני עם. הם תיעדו את החיים היהודיים ככל שיכלו, ובכך קיוו שיצילו חלק מנכס

סקי תיעוד זה יהווה בסיס לכינונה של -דמה. בחזונו של אנישייעלמו עם רוחות המהפכה, המלחמה והק

ציירים יושפעו מהמוטיבים היהודיים המסורתיים שנשתמרו בה, סופרים  –תרבות יהודית מודרנית בעתיד 

 272ם עתיקים.ישלבו אותם ביצירתם ומלחינים יכירו את מקורותיהם של ניגוני

סקי כי בשנות נדודיו עם המשלחת, היה מזדמן לביתו של פרץ בוורשה ומספר לו -לימים סיפר אנ

סיפור ששמע, ומיד היה פרץ טווה מסביבו עלילה ספרותית שקיבלה פנים מודרניות בתוספת יסודות 

  273מהפכניים.

אין ספק שקרבתו של  274לפולקלור יהודי.בפטרבורג כדי שישמש יסוד למוזיאון  רצַ אֱ נֶּ החומר שאספו 

 1921-דחיפות מעשה התיעוד שלו. הרעיון הבשיל לכלל מעשה ב סקי השפיעה לא מעט על-קציזנה לאנ

בדיעבד נראה שפרויקט השימור  .ָארווערטסֿפ בפרויקט הצילומים לעיתון 1924-בפרויקט של היא"ס, וב

 סקי במשלחת המדעית.-של קציזנה היה תאומו, ממשיכו ומשלימו של מפעלו של אנ

סקי מקציזנה שיימנה עם המוציאים לפועל של צוואתו -בסוף ימיו, כשהיה כבר חולה, ביקש אנ

ים הכיר משיחות שהיו לשני 275ושישלים את המערכה השלישית ביצירתו הבלתי גמורה "יום ולילה".

                                                                                                                                                                      
עברו האוספים  1934מגשר בין מנהלי החברה לאתנוגרפיה לייוו"א. בשנת  לפולקלור ואתנוגרפיה בפיקדון. קציזנה שימש

 .Sergeyevna 2010; לקריאה נוספת: 545-544, עמ' 1983קלויזנר לרשות הקהילה בווילנה. 
270 Safran 2010, p. 148  111עמ'  1994; אפטר גבריאל. 
 .1940 ,שרירא; 231-245, עמ' 1982; על המשלחת המדעית ראו: טרונק 1929שאליט  271
 .8עמ'  ,גונן תשנ"ד 272
 . 223-224 'עמ, 1964סקי -אנ 273
כמה ארגזים ובהם בסוף שנות השמונים של המאה העשרים נמצאו במרתפי המוזיאון האתנוגרפי הממלכתי בסנט פטרבורג  274

הראשונה, וקציזנה היה מעורב בהשבת חלק מן האוספים שאספה המשלחת. חומרי התיעוד התפזרו לכל עבר במלחמת העולם 

 עמ', 1982; טרונק 51-45, עמ' 1994של האוסף ראו: קרופניק למוזיאון החברה האתנוגרפית בווילנה. על גלגוליו  מהם חלק

 .545-544, עמ' 1983; קלויזנר 231-229
 .43, 42, עמ' 1994סקי -אנ 275
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 זו סוגייה 276סקי בחייו.-קציזנה את תוכנו של המחזה וסיים אותו בהתאם לעקרונות שהנחיל לו אנ

סקי היה ערירי, הוא ראה בקציזנה בן שיהיה -מערכת יחסים של קרבה ואמון. ייתכן שמאחר שאנ משקפת

נסגר מעגל: קציזנה ממשיכו הספרותי, יישא את מורשתו ואת ירושתו וישלים את יצירתו אחרי מותו. כך 

איש שהביא לעולם הספרות היהודית את  אותוסקי, -הביא לעולם את יצירתו הבלתי גמורה של אנ

קציזנה. שנים אחר כך ראה דב סדן ב"יום ולילה" יצירה שלמה: "תחת ידיו של קציזנה הפך הדבר להיות 

בבימויו  ני בלעמבערג, נחל הצלחה בהפקת התיאטרון הפול1925-המחזה הועלה ב 277דרמה של ממש".

השתתף  1920-1925בשנים  278וויטש, ומאז נכנס לרפרטואר התיאטרון היהודי.אָ דווענטאַ רל אַ של ק

( בעקבות הצלחת המחזה על 1937סקי ואף עיבד את "הדיבוק" לתסריט )-קציזנה בהוצאת כתבי אנ

 הבמות.

הציבור היהודי, ובסופה כבר היה סקי כילה את כוחותיו בזמן המלחמה במסעות השתדלות למען -אנ

רבולוציונית הוא נאלץ -עם התבססות המשטר הסובייטי ובשל חברותו במפלגה הסוציאל 279חולה מאוד.

(. בהיותו גלמוד וחשוך ילדים קיבלוהו חבריו Otwockלברוח מרוסיה, והגיע שבור גוף לאוטווצק )

אמר קדיש על קברו, . 58, והוא בן 1920ר בנובמב 8-הסופרים בני ורשה וטיפלו בו. הוא הלך לעולמו ב

ופעל להגשמת עזבונו על פי צוואתו. קציזנה התאבל עליו כאילו היה בנו,  280השחקן אברהם מוראבסקי.

 281סקי".-הלשונות הרעות באותם ימים חמדו לצון ואמרו "הנה הולכת האלמנה של פרץ ואנ

  מרד מאופק באבות 2.5

סקי לא הייתה עשויה מקשה אחת. אף כי הפנים את -י"ל פרץ ועם ש' אנמסכת יחסיו של קציזנה עם 

בעניינים מסוימים הוא פרש מהם, ובד בבד עם הליכה בדרכיהם  282רוח מורשתם ופעל על פיה,

הספרותיות והאידאולוגיות הוא ביקש לעצמו עצמאות אומנותית ולא ויתר על ערכים ספרותיים ועל דעות 

סקי -חותם של זמן אחר. אם נדמה את מערכת היחסים שלו עם פרץ ועם אנפוליטיות משלו, שיש בהם 

ספרותיים של "אבותיו" וניסיונות -ליחסים בין אבות לבנים, ניווכח שלצד הפנמה של הערכים הרוחניים

                                                           
 . 315, עמ' 1967; מייזיל 107, עמ' 1922 קַאציזנעעל הקושי שבהשלמת המחזה, ראו:  276
 .173עמ'  ,1997לוריא  ;10 'עמ, א 1969סדן  277
 .16, זייט 1980; גריס 86, 24עמ'  ,1960ווייכערט  278
  .63עמ' מונוסזון אטינגר תשכ"ד,  279
 .1966 ארעווסקימ 280
 . 363, עמ' 1967מייזיל  281
 .5, עמ' 1951; ספארד 172, עמ' 1997 ; לוריא10, עמ' 1979סדן  282
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להתמודד עימם במפעליו התרבותיים והספרותיים, ניכרים גם ניצניו של "מרד הבן". זה היה מרד מאופק, 

 ספרותיות ואשר הבשילו לאחר מותם.-יינים הנוגעים להשקפות עולם חוץשעיקרו בענ

כאמור, רגישותו החברתית של קציזנה, שבאה לו מתנאי גידולו הקשים במשפחה פרולטרית ענייה, 

אולם  283סקי,-מהפכניות של פרץ ושל אנ-הכינה אותו בדרך הטבע למפגש עם השקפות עולמם החברתיות

כדרכם של בנים המורדים בהוריהם קציזנה הרחיק מהם והקצין בדעותיו הפוליטיות. בהיותו עד בחייו 

( הוא התלהב מאווירת 1917ומהפכת אוקטובר  1917, מהפכת פברואר 1905-לשלוש מהפכות )ב

יה המהפכות שספג בחייו והיא הלמה את קווי אישיותו רבת הקצוות. הוא נחשב "אדום" ושמאלן וה

קומוניסט גאה )אם כי לא החזיק בפנקס חבר של המפלגה הקומוניסטית( גם בימים שהמפלגה 

  284הקומוניסטית הייתה בלתי חוקית בפולין.

שדה אחר שבו נתגלעו חילוקי דעות אידאולוגיים בין קציזנה ל"אבותיו" היה בשאלת מקומה של 

קרבתו של פרץ לתנועת חיבת ציון ידעה הלשון העברית בחיי האומה ובגישה לציונות ולארץ ישראל. 

וביקר את מנהיגיה ועסקניה מפני עליות ומורדות. בראשית דרכה של התנועה הציונית הוא תקף אותה 

שראה בהם אנשים מתנשאים ובזבזניים. הוא טען שאין להסיח את הדעת מן ההווה למען עתיד מוטל 

ם. מאוחר יותר הוא ראה בתנועה הציונית חלופה ושלא ייתכן מרכז רוחני מלאכותי הרחוק מחיי הע בספק

"אך הקרוב אליו כתב באיגרת לברדיצ'בסקי:  דינזוןובכל זאת החשיב עצמו ציוני.  285 אחת מני רבות

ציוני הוא, וציוני משום שעברי לאומי הוא ואין כל הבדל בין הלאומיות האמיתית והציונות האמיתית כי 

רחק מכל קשר עם הציונות בראשית פעילותו הספרותית  סקי-לעומת זאת אנ 286אם השם בלבד".

ראה את הפתרון הלאומי בדרך ההתבוללות בחברה החדשה שתקום אחרי המהפכה . הוא והמהפכנית

  287לפעול למען "גורל" עמו. חזרבתחילת המאה הוא  הסוציאליסטית, אולם

מלחמת העולם הראשונה, קציזנה שלא כמותם, ובנתוני הזמן שבהם הבשילה תודעתו המעמדית אחרי 

אומנם הוא לא שלל אותה מכול וכול אולם  288היה רדיקלי בגישתו לתנועה הלאומית הציונית ולתומכיה.

                                                           
, 103,  97, 44-46, עמ' 1960על רגישותו החברתית וקשריו ומחויבותיו של פרץ לתנועת הפועלים היהודית ראו: מייזיל  283

, 61 ,45, 44עמ'  ,1960מייזיל  ;40-39, עמ' 1951; זש'יטלאווסקי חעמ' רכ, ; פרץ תשכ"ו ו209, עמ' 2001; רוסקיס 274
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בזהותו הלאומית. הוא ראה  לקיומו של העם היהודימתוך אחרות אחת  אפשרותבעיניו היא הייתה רק 

צה להדגיש את התקווה שלנו לחיים ברוסיה בחיוב אפשרות קיום יהודית בגלותויות אחרות. "...אני רו

הוא  289.רווערטסֿפאָ לחברו אייב קאהן עורך עיתון  כתבבארץ ישראל ובפלשתינה וגם בפולין אצלנו...". 

 ערכית-פולין. אולם ביצירתו הבדיונית הוא הביע עמדה דו מולדתבעצמו העדיף לממש את זהותו כיהודי 

וחלשים" הוא שם בפי גיבורו ישראל דברי גנאי על הציונים: "סוחרים . מצד אחד ברומן "חזקים מורכבת

משכילים עם זקן כמו של הרצל, שתורמים שקל למפעל הציוני, שותים יין כרמל, ומלמדים את ילדיהם 

לומר פקוד פקדתי", ומצד אחר הוא שיבח את החלוצים הצעירים האידאליסטים בהכשרה בליאסובה לפני 

יצחק גרינבוים, מנהיגם של הציונים ונציגם בסיים הפולני בשנים שבין  290 עלייתם לארץ ישראל.

באור  המואריםהמלחמות, אמר על הרומן של קציזנה "חזקים וחלשים": "יש שם תיאור קיבוץ וחלוצים 

 291גדול".

הסופר והעיתונאי אליעזר  התקרבותו של קציזנה לחוגים קומוניסטיים גרמה לקרע עם חבריו הציונים.

ישראל עמי, תורתו תורתי,  –נמן פגש אותו לאחר מלחמת העולם הראשונה והעיד כך: "אמרתי לו שטיי

ַתר כי נקרע החוט בינינו. כן נקרע חוט. אין בינינו שפה  עברית לשוני. והוא קציזנה הודיע לי לַאלְּ

 1925-ב אחרי שחזר מביקור בפלשתינה 292משותפת. לכאן או לכאן, יש רק לנו או לצרינו, חד וחלק".

אייב קהאן כתב קציזנה מכתב פתוח לאורי צבי גרינברג, וכך תיאר את רגשותיו  ָארווערטסֿפעם עורך 

הייתי בתוך גלות בקרב יהודים(. ) 293 דן"יִ י ײַ : "איך בין געווען אין גלות בהמעורבים כלפי המפעל הציוני

בלשון המעטה. ייתכן שיש לבקש את הוא לא השתכנע בנחיצותו של המפעל הציוני ולא התלהב ממנו, 

 294שבה בגר. הטרום מהפכנית סיבת התנגדותו לתנועה הלאומית בהשפעות הסביבה הרוסית

-גם בשאלת השפה העברית נטה קציזנה אל העמדה הקיצונית ולא קיבל את דרכם של מוריו פרץ ואנ

שניהם ראו עין בעין את הפעילות התרבותית של יהודים בשתי שפות נוספות על היידיש: שפת  295סקי.

המדינה הייתה חשובה בעיניהם מאין כמותה להשתלבות היהודים בחיי המדינה, ואילו העברית מקומה 

יבים חשוב להמשך הקיום היהודי התרבותי, שכן היא קושרת אותנו אל מקורותינו היהודיים: "כיהודים חי
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אנו לדעת עברית, ואילו כאנשים משכילים חייבים אנו לדעת את לשון המדינה, והז'ארגון חייבים אנו 

לדעת כי יש שלושה מיליון מבני עמנו שמדברים בה, ואם חפצים אנו להשכיל אותם אין יכולים להמתין 

  296עד שילמדו שפות נוספות", גרס פרץ.

א היה לו צד של קרבה ולא צד של מגע למערכת הלשון סקי, על קציזנה נכתב: "ל-שלא כפרץ ואנ

הוא סבר שמאחר שזהותם של היהודים שרירה וקיימת אך ורק בלשון היידית,  297העברית וספרותה".

עבר זמנה של העברית ולכך הטיף במאמריו הפובליציסטיים. קציזנה מעולם לא יצר בעברית, הוא קינא 

בור בה, אם כי ידע עברית מילדותו. צחוק הגורל, לימים תורגם ליידיש והיה נטוע כל כולו ביצירה ובדי

סקי הוא קינא להם והיטיב לקלוט מכלי -אולם גם אם מרד בפרץ ובאנ 298חלק קטן מיצירתו לעברית.

ראשון את "תורתם" על כל רכיביה ולהפנימה. הוא נדבק מהם בלהט היצירה בשפה היידית ובאהבה 

תיעוד ה מורשתהסכים עם דעתם על התיאטרון היהודי המודרני ותמך בלפולקלור היהודי ולמעשיות העם, 

 ובשימור החיים היהודיים. 

סקי הייתה יצוקה בתשתית עבודתו הספרותית -אם כן, מורשתם הספרותית והאידאולוגית של פרץ ואנ

פואטית והצילומית של קציזנה, והייתה כמצפן לחייו. ככל הנראה הם השפיעו על יצירתו מבחינה תמטית, 

וצורנית )כגון מודוסים, ז'אנרים, מיתוסים, תחבולות, סגנון ומבנה(, אך גם ברוח הזמן, קרי באקלים 

הרקע החברתי הדומה  299תרבותי ובמסורות ספרותיות חדשות שהם היו שותפים חשובים בעיצובם.

ת היהודית שממנו צמחו השלושה, תהליך הרוסיפיקציה, אהבת החיים והספרות, השיבה לשכבות התרבו

כל אלה  –העממית, ההתעניינות בפולקלור היהודי, חיי התיאטרון הבוהמייניים ומפעלי התיעוד והשימור 

 –סקי בני הדור הקודם -היו המסד שעליו נשענה מערכת היחסים המיוחדת בין קציזנה הצעיר לפרץ ואנ

ר הגילים ביניהם )ואולי למרות פע 300מערכת יחסים פטרונית במידת מה וחברית ואינטימית במידת מה.

בגינו( הם השפיעו על עבודתו הספרותית והצילומית ועל חלקו בבניית התרבות היידית בוורשה, והיו לו 
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סקי -פרץ, אנ –שלושת המלכים מהתקופה ההיא  "והם אהבו אותו מאוד, מורי דרך, ידידים ואוהבים.

 301ודינזון".

 בין ורשה לקייב –עיתות מלחמה  2.6

מלחמה ש"פוררה ממלכות והקימה מדינות לאומיות חדשות. בשנותה את  פרצה מלחמת עולם, 1914-ב

פני המפה הפוליטית השמידה, זעזעה והרסה, שיבשה דעות, הפריחה חלומות והפכה תקוות לחלומות 

 כתב בזיכרונותיו ההיסטוריון אפריים שמואלי. ברוב שנות האימה שהה קציזנה בוורשה.  302בלהה",

התמלאה בכוחות צבא ארטילריים וחיל רגלים. אלפי פליטים יהודים באו אליה ברגל מן העיירות העיר 

יחפים, רעבים, קפואים ומבוהלים. כל יום הביא עימו עוד בשורות קשות ואיש לא ידע למה  –הסמוכות 

(: 1929לימים תיאר קציזנה את ורשה בזמן הכיבוש הגרמני ברומן "חלשים וחזקים" ) 303לצפות.

גיבורי הקרב. פני  –"התיאטרון של הלחימה נע קדימה והתקרב לוארשה וכעת הובילו את שחקני המחזה 

הגיבורים הפצועים כמעט ולא נראו כי הם הוסתרו על ידי בחורים ובחורות שענדו על זרועם סרט עם צלב 

ִליןאדום.]...[  פֶּ בגאווה חזה עגלגל של אווז שמן גרמני שהגביה עוף מעל העננים של שמי וארשה וחשף  צֶּ

באור השמש.]...[ קול נפץ ועוד קול נפץ ]...[ אלה פצצות שנופלות מן הצפלין. אנשים נהרגים והקהל 

משתומם. משתומם ושותק... זהו מין חג, כשהפחד מת ואנשים כרותי ראש מנתרים ברחוב כציפורי 

  304דרור."

והיה עסוק עם חבריו  סט דער מלך"ײַ "דער ג ( עמל קציזנה על השלמת יצירתו1916בעת ההיא ) 

 (.ראייןֿפאַ טן ליסאַ ורנזשטן און אַ דישער ליטעריִ )יהסופרים בהקמת אגודת הסופרים והעיתונאים היהודיים 

כמקום עלייה לרגל  1הוא החליף את בית פרץ ברחוב צגלנה  13במשכנו החדש ברחוב טלומצקה 

משתתפים לציון שנה לפטירתו של -האירוע התרבותי הראשון שהתקיים בו היה כנס רב 305לסופרים.

פרץ. קציזנה היה שותף פעיל בהכנת האירוע ואחריו התמסר להקמת המצבה על קברו של פרץ ולהאדרת 

, להיות סופר 32, בעיצומה של המהפכה ברוסיה, הזמינה חבורת קייב את קציזנה, אז בן 1917-זכרו. ב
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קציזנה נענה להזמנה והביא עימו לקייב את  306ולהשתתף בכתב העת המודרני והחדשני "אייגנס". מבחוץ

בימי חייו של פרץ ואחר כך בשנות  עוד אותה לכתוב החלש סט דער מלך",ײַ "דער גיצירת ביכוריו 

לראשונה רק חלקים ממנו ראו אור  עמודים, אולם 312-הכיבוש הגרמני בוורשה. כתב היד היה ארוך, כ

  1918.307-ב"אייגנס" ב

היה פרי יוזמתה של קבוצת סופרים, והוא ראה אור בקייב בזמן הדמדומים שבין המהפכה  "אייגנס"

(. עם המשתתפים בו נמנו פרץ מארקיש, דוד 1920רוסיה )-( למלחמת פולין1917הבולשביקית )

" סט דער מלךײַ "דער ג .ה ואחריםברגלסון, פנחס כהנוביץ )דער ניסתר(, קדיה מולדובסקי, אלתר קציזנ

קבוצה אוונגרדית שביקשה  –היה היצירה היחידה פרי עטו של סופר מוורשה בכתב העת של קבוצת קייב 

להיפרד מתקופת הסער ולמצוא לה צורות מבע ספרותי לתיאור הכאוס השולט בסביבתם והתמוטטות 

התופעה הספרותית  ככל הנראה זו הייתה חבורה 308והתאימה למודוס זה מן הסתם. –העולמות הישנים 

הבולטת ביותר לאחר המהפכה הקומוניסטית, ולימים היו חבריה למייצגי ההישגים החשובים של הספרות 

היידית בברית המועצות. קציזנה התחבר אליהם, אם מחמת רצונו להתרחק מוורשה אחרי מות פרץ, אם 

הוא חזר לפולין אל עידן חדש: בעקבות  1918-בכך או כך  309מפני שהתעניין בארץ המהפכה הרוסית.

חוזה ורסאי, שחתם שינויים גיאופוליטיים באירופה בתום המלחמה, קמה הרפובליקה הפולנית החדשה 

ישנה הייתה לדמוקרטיה צעירה מלאת -היא הכריזה על עצמאותה. המדינה החדשה 1918בנובמבר  11-וב

 .תקווה, אך שבירה מאוד

 בית היוצר של קציזנה – ורשה 2.7

אני נולדתי בממלכה יהודית, בעיר שכל חייך יכולת לדבר בה אך ורק באותה שפה שעלתה לפני כאלף שנה "

שלה; ממלכה על אציליה וצמיתיה, על גבולותיה -מנהר הריין, וגם על גדות הוויסלה היא הרגישה בביתה

  310.שולמית קציזנה    ,"ונחלותיה

, כארבע שנים לאחר מותו של פרץ ועשר שנים אחרי שהופיעו סיפוריו ב"ייברייסקי 1919בשנת 

מאת אלתר קציזנה בהוצאה עצמית  סט דער מלך"ײַ "דער גמיר", יצאה לאור במלואה הפואמה הדרמטית 

                                                           
  Wolitz 1978, pp. 79-106; 8-11עמ'  ,1970שמרוק  306
 ותמורה בחייםמתופעת התארגנות של סופרי יידיש מחוץ לפולין שהטביעה חותם של שינוי  חלק הייתהאייגנס,  307

 . 41-40, עמ' 2003הספרותיים: כהן 
 .113-114עמ' ברגלסון תשכ"ו,  308
  Wolitz 1978; 8-11, עמ' 1970שמרוק  309
 , קטע מתוך רומן. 2009רוזייה  310
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זו ההוכחה המפורשת של קציזנה לסביבתו ולעצמו, כי כל אותן שנים במחיצת  הייתהבעיניו ועל חשבונו. 

. אולם גם לתומו פרץ הכינו אותו לתפוס את מקומו החשוב כממשיכו בהיכל הספרות היהודית, כך חשב

אם לא היה ממשיכו של פרץ בוורשה, הוא היה אחד ממנועי היצירה הרבים בימיו היפים של המרכז 

וקדי חבורת הסופרים שהעמידה ביוגרפיה רוחנית ספרותית שוקקת ואשר תרמה הוורשאי, אחד ממ

נתן כהן  וההיסטוריון לתפיסתו של החוקרמויה של ורשה כמרכז תרבות יידיש. תרומה משמעותית לדי

עוד מן העשור הראשון של המאה העשרים, מטונימיה  ורשה הייתה חוד החנית של העשייה המודרניסטית

"מדינה"  –ועמדה בראש "מדינת היידיש"  311והחיים הספרותיים היהודיים לפולין כולה,לחיי העיתונות 

  312גונית.-לשונית ורב-בנויה מרשת של מאות יישובים ושוקקת תרבות יהודית תלת

זיהויה של תקופת בין המלחמות עם "זמן היידיש" לא בא לה בכדי. בתקופה זו חיה היידיש בסימביוזה 

היידיש שימשה בכל תחומי  313הודיים ללא תלות במרחב, כפי שהיה דורות רבים.עם הקיום והתרבות הי

 –בעבודה, במסחר ובתחומי האומנות: כתיבה עיתונאית, ספרות, שירה, תיאטרון וקולנוע  –החיים 

שפה כתוכר ששפה זו ציונית, שאף -והיידישיזם, בהיותו תנועה תרבותית ואידיאולוגיה יהודית לאומית לא

אף הכריזו על שאיפה זו בוועידת  הספרות לאום יהודית. דובריכלאומית ושספרותה תוכר היהודית ה

  לשון הקודש הייתה לה אחות.העברית,  (.1908-צ'רנוביץ כמה שנים קודם לכן )ב

ירדה פולין  זובאותה עת כבר היגרו רבים מסופרי מזרח אירופה לארץ ישראל ובעטיה של נדידה 

ואף על פי כן עד פרוץ מלחמת העולם השנייה היא המשיכה להיות  ,ממעמדה כמרכז הספרות העברית

-מודרנית תלתו דינמיתיצירה יהודית תרבותית  נוצרהבוורשה  314מרכז התרבות היהודי החשוב בעולם.

יוצרת רוחנית זו  פעילות 315.שווה אינטנסיביותבכי לא  אם – בעברית, ביידיש ובפולנית –לשונית 

 ,בחינוך גםו 317בתיאטרון ובקולנוע 316מגוונות: בספרות ובשירה, בעיתונות ובכתבי עת,בזירות התרחשה 

שפע ספריות עתירות היצע של ספרים בשפות אלו, מוציאים  ממסד תרבותי שלם:ו עשיה מרחב יתהיוה

ובהתאמה להם  ,ציבורית היהודית-כל גווני הקשת הפוליטיתלאור ובתי דפוס, קהל קוראים רחב ובו 

                                                           
 .035-354, עמ' 2007כהן  311
 .21; שמרוק תשנ"ז א, עמ' 3, עמ' 2003כהן  312
 .376, עמ' 2002ויינרייך  313
; 35עמ'  ,שקד תשל"ח ;2, עמ' 1958 היהודי ראו: דובנוב על מרכזים נודדים כתופעה מאפיינת את ההיסטוריה של העם 314

 .338 ,337, עמ' 1987מירון 
 .33שמרוק תשנ"ז א, עמ'  315
לספרות, ביקורת פעמיים המוקדשים -לאחר מלחמת העולם יצאו לאור בפולין חמישים פרסומים תקופתיים ומאספים חד 316

  .1986שיינטוך בערי השדה. ראו:  ותיאטרון, למעלה ממחציתם הופיעו בוורשה, עשרה בלודז' והיתרהספרות, אומנות 
 .132, 128 ,גרוס תש"ן 317
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הרצאות ואירועים ו בתי קפה ותיאטראות שגם אירחו ערבי עיון כןו מספר רב של עיתונים וכתבי עת

 מושג – מערכת"-"רב במונחחנא שמרוק הגדיר חיי תרבות אלו  318בתחומי הספרות והאומנות הפלסטית.

שכבתי שבתוכו שכנו שלוש השפות, כל אחת לעצמה ובזיקה -מערך רב קריששאל מתחומה של הספרות, 

 הזירות בכל קוראיה רכיוצ את. אף לא אחת מן הלשונות סיפקה לאחרות, אם כי ניכרו ביניהן גם מתחים

 אולם ,כאחד וסופרים קוראים בהיעדר דלדלהיונ שהלכה העברית במערכת במיוחד בלט והדבר, שלעיל

דווקא בשילובם של הכוחות  לשונית-התרבותיתמערכת -הרב של כוחה את לראות יש כי סובר שמרוק

  319.בהפרדתםולא  לזה זה להםש הדדית בזיקהו

בין שלוש השפות היו לרבים אבן בוחן להתבוללותם של יהודים במרחב ישיבתם ולכושר  המאבקים

והעברית חששו שהתפשטותה של הפולנית סוכני התרבות היידית  שכןהישרדותה של ישותם הייחודית, 

תסלול את הדרך להתבוללות. אכן, השפה הפולנית הייתה ליהודים רבים מעין ראש חץ לקבוצות ספרות 

בוורשה יחסי  320פולניות ולעולם הכללי, החילוני, האירופי, אם כי כמעט תמיד בזיקה לתכנים יהודיים.

קהל קוראים רחב ואת עושר העשייה הספרותית  הלשונות שיקפו את צמיחתו של שלושהגומלין בין 

קהל הקוראים היה צמא לתכנים חדשים ולאידיאות רחבות יריעה שדנו  321שרחשה בעיר בתקופה זו.

בבעיות העולם המודרני, בגורל היהודי ובשאלות ספרותיות ואסתטיות של סגנון ומבע, וספרות היידיש 

 –מני ייחוד מובהקים של יצירה חלופית ביידיש הרוותה אותם. סופריה העמידו יקום שלם בעל סי

  322שצמחה אף היא באותן שנים. –מודרנית, תוססת ומרדנית 

ההיצע היה מגוון מאוד: ספרות מסורתית או דתית בעיקר לנשים מסורתיות קוראות, ספרות עכשווית 

מוניסטיות, וגם מודרניסטית, ספרות חילונית שמאלנית אוונגרדית, ספרות לאומית או בעלת מגמות קו

ד" )כינוי לסוגה ביידיש לא קנונית, ועל כן זולה ונחותה(. עצם התופעה של  ספרות פרובוקטיבית "ׁשּונְּ

ולא רק בשפת היידיש. קהל הקוראים  323יצירה מודרנית ביידיש בשפת ההמון הייתה מפתיעה ואוונגרדית,

היהודי התעניין גם בשפה ובספרות הפולנית בכלל, ובסופרים יהודים שכתבו בפולנית בפרט, דוגמת 

                                                           
 "ב.תשס כהן; 370, עמ' 1987מירון ; 160-161' עמשמרוק תשנ"ז ב,  318
 ,למתחים בין שלושת השפות הדוגמהמצבה של פרץ  עלכיתוב הבמאבק על  ראה; נתן כהן 32-33, עמ' שמרוק תשנ"ז א 319

 .51-39עמ'  ,2003 ויכוחים בתוך החבורה הספרותית : כהןוב כןו ,38-32 עמ' ,2003כהן ראו: 
 . 31עמ'  ,2002הרשב  320
 .165שמרוק תשנ"ז, עמ'  321
 .תשנ"ז ג שמרוק; גליקסמאן תשל"ה; 2001; כהן  212-224, עמ' 2001על יצירה יידית בין המלחמות ראו: רוסקיס  322
 ; שיעור על אוונגארד יהודי בפולין, אביב לבנת.157ב, עמ'  2006; הרשב 23שמרוק תשנ"ז א, עמ'  323
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יסודותיה "המרדניים והסוערים" של ורשה הכילו פרדוקס יוליאן טובים, אנטוני סלונימסקי ויוזף ויטלין. 

  324מעין זה.

במטרה מוצהרת להשכיל את העם, ובעת הזאת  19-המאה ה העיתונות היהודית קמה כבר במחצית

ובד בבד עם תהליכי מודרניזציה מואצים. העיתונים  325 לשונית תוססת-התנהלה אף היא בתוך מציאות רב

נט" ואחרים הביאו לידי ביטוי עושר וגיוון בחברה, קשת ײַ נט", "העמאָ "דער מ"ליטערארישע בלעטער", 

על דרכה של הספרות, על יציאה מן הגטו  –דוריים -וכן מאבקי כוח ביןדעות אידאולוגיות רחבה 

התרבותי היהודי ועל הקשר עם עולם הספרות והאומנות הכללי. קוראי העיתונות העברית בוורשה באותם 

גם בפולנית היו יומונים וכתבי עת יהודיים. השימוש  326ימים ניזונו מהעיתונים שהגיעו מארץ ישראל.

יהודי נעשה למען יהודי פולין שבתהליכי המודרניזציה הפכה הפולנית ללשון שבה הם  בכלי לשוני לא

מערכת התרבותית יהודית כולה, וכך נשמר הקשר בין קוראי היידיש לקוראי -למדו על הנעשה ברב

 327הפולנית.

 מערכת התרבותית בפולין בין שתי המלחמות.-חברתי קבוע ברב-גם תחום התיאטרון היה גורם תרבותי

למרות המצב הכלכלי העגום היו שנות העשרים והשלושים שנים של יצירה גדולה בתיאטרון היידי. 

בפולין יותר מעשרים להקות תיאטרון העלו מחזות מרפרטואר עולמי וממיטב היצירה הדרמטית היהודית, 

אולמיה ולעיתים היא אירחה הצגות תיאטרון יידי מאמריקה. עד פרוץ מלחמת העולם השנייה הועלו ב

מחזות קלסיים מתורגמים ליידיש ולצידם מחזות ניסיוניים ורדיקליים. ההצגות נדדו מעיר לעיר והביקוש 

 328."רישע בלעטעראַ ליטער"יום בעיתון -להן היה רב. דיווח עליהם וכתבות ביקורת היו מעשה יום

חלומו של פרץ, שחתר ביקשו להגשים את  מייסדי התיאטרון הדרמטי היהודי בפולין בין שתי המלחמות

לראות בתיאטרון היהודי אומנות מודרניסטית העוסקת בבעיות מהותיות ומשתחררת מן האתוסים של 

את מבוקשה של האינטליגנציה הבורגנית, המתבוללת קמעה, סיפק תיאטרון  329העיירה ושל הקפוטה.

 330ותחרות על קהל היעד. יהודי בשפה הפולנית דווקא, ובינו לבין התיאטרון היידי שררו יחסי חשדנות

                                                           
 . 121פיכמן תשי"ג, עמ'   324

 . 307-326, עמ' 2001כהן  325 

 .26-31תשנ"ז א, עמ'  ; שמרוק156לרשימת העיתונים ראו: שמרוק תש"ס א, עמ' ; שם, שם 326 
 .31 ,שמרוק תשנ"ז א  327
תיאטרון ביידיש בפולין . על 129; אוסינסקי תשנ"ז, עמ' 344-388; שטיינלאוף תשנ"ז, עמ' 524-525, עמ' 1953טורקוב  328

 לכתוב בעיתון זה על תיאטרון.רבה ה ; קציזנה 47-39; וייכערט תשכ"א, עמ' 1956גרודבערג -ראו: טורקוב
 .116, עמ' 1960מייזיל  329
 .344-345, עמ' 2001שטיינלאוף  330
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 ,הורש בירתהו התאוששה אף היא לאחר מלחמת העולם הראשונה בפוליןסצנת האומנות הפלסטית 

 לעריתה מקור השראה יהי – אומנות מרכזי שניכשלעצמם  – הבסקובין פריז למאמצע הדרך ב שכנהש

באגף החדש במוזאון לאומנות במשכנו החדש  331.אומנותבתחומי הלפעילות פולין הגדולות בכל הנוגע 

הציגו תערוכות ממיטב הציור האירופי. על קירות המוזיאון הלאומי היו תלויות עבודות מן הרנסנס 

המוקדם, ציור איטלקי, ציור פלמי ובארוקי, והיו גם יצירות של קרל פבריציוס )תלמידו של רמברנדט( 

בנס. לצדם הוצגו יצירות מופת של אומנים פולנים מן המאה ושל טינטורטו, ודיוקנאות של פיטר פול רו

הצליחו הפולנים לשמר את זהותם ומורשתם  ים שנהעלמרות שהיו תחת כיבוש כמאה וארב 18.332-ה

עם השגת עצמאותם גיבשו לעצמם בתוך זמן קצר ערכי תרבות ואומנות במבע עכשווי ית, ואומנותה

ואומנים יהודים השתתפו במרחב  –פריז, ברלין, וינה  –הגדולים באירופה ומודרניסטי כבמרכזי התרבות 

כשמונים  בני ,יםוחדש יםייחודי החזותיתהיצירה האומנותית  מיתחויהודים היו  בקרב 333המתחדש הזה.

עתה בסוף  על פי הצווי. מתחומים אלו הם הדירו עצמםעד בואה של המודרנה,  334(.1860-1939) שנה

של עניין ויצירה באומנויות הפלסטיות,  וראשית המאה העשרים התרחשה תופעההמאה התשע עשרה 

כאבן בניין להקמת עולם רוחני יהודי מודרני חילוני,  כךכחלק מן המהפכה היהודית המודרנית שניזקקה ל

 335.חדשההוהעברית בתהליך התחיה הלאומית ובניין הזהות היהודית 

בענייני אומנות, פעל בוורשה למען האומנויות הפלסטיות. הוא היה י"ל פרץ, בעצמו אספן ובעל טעם 

באמצעות  336 פעיל ב"אגודה לעידוד האומנויות היפות" ונמנה עם מעצבי סדר היום התרבותי שלה.

התיאטרון והספרות ביקשה האגודה לעצב זהות יהודית מודרנית,  ,חשיפה לעולם האומנויות הפלסטיות

היא גם חתרה לחזק את הקשרים בין אומנים יהודים  .אך קשורה למסורתחילונית, פתוחה לעולם 

ויצירותיהם לבין הקהל הטבעי שלהם, לעזור בחינוך לאסתטיקה ויופי, להאיר את הצדדים האומנותיים 

  337.םהנעלמים שבאוכלוסייה היהודית ולמצות את הכוחות החיוניים בתחומי האומנות בקרב

                                                           
331 32-29 , pp.Barteilik 2005 
332 Maslowska 2002  
333 Piatkowska 2010 ; 146-140,Barteilik 2005 .pp 
 .351, עמ' 2001מאלינובסקי  334
 .12-13עמ'  ,א1999הולצמן  335
 Jewish Society for the Encouragment of the ZTKSP"; 220' עמ, 1964סקי -אנ; 10, זיייט 1925ליכטנשטיין  336

Fine Arts"  לפני כן נודעה בשם האגודה למען אומנות יהודיתThe Encouragement of Fine Arts -  הגדולה  שהייתה

  Piatkowska 2011אומנים יהודים. ראו:  ביותר בפולין ועסקה בהעלאת תערוכות של
 . 59שם, עמ'  337
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עבודות של דורות של אומנים יהודים במגוון  10( Leznoרחוב לשנו )האגודה הציגה בוורשה באולם ב

נושאים, והעמידה את אולמות התצוגה שלה לרשות אומנים יהודים מפולין, ממזרח אירופה ומאמריקה. 

מלינובסקי מסביר שבקרב אומנים יהודים היה ויכוח פנימי עקרוני על כיווני היצירה שלהם: אם יפנו 'י יז

הּו אחר חזון האומנות של העולם המודרני ויחתרו ביצירתם  לעולם היהודי המסורתי או יפנו לו עורף וִינְּ

התולדה הייתה סינתזה מעניינת. היא פרצה  338לחבור לזרם המודרניסטי והאוונגרדי של אומנות אירופה.

  .מהרצון להביא את העולם היהודי לתרבות אירופה ולהפך

זו שחה קציזנה כדג במים. בהיותו אומן צעיר ושאפתן הוא מעין פעילה בתוך סצנה תרבותית עשירה ו 

חווה בכל מאודו את חוויית היצירה ביידיש בספרות, בעיתונות, ובעולם התיאטרון והאומנות היהודית, 

 הרבה להתבטא מעל דפי עיתונות השעה, התווכח בלהטהוא וניקז לחייו קשת רחבה של עשייה תרבותית. 

על בעיות השעה שהספרות היידית עסקה בהן, על מצב הסופרים, על מצב הלשון היידית, על אקטואליה 

חשף את בעיותיו ואת  אףביקר את המתרחש בתיאטרון וו יהודית, על התארגנות מקצועית וחינוך

ם בהפקת כתבי עת ופקד אירועים תרבותיים, פרמיירות בתיאטרון ונשפי גםהשתתף  הוא חסרונותיו.

 339ספרותיים, וגם ביקר בתערוכות וצילם בהן.

הוא עסק גם בענייני ציבור: עמד כמי שבראש מעייניו עמדה חיוניותו של המרכז התרבותי בורשה, 

-בראש קרנות למענקים לסופרים ולמימון הוצאות מועדון הסופרים, והיה נציג סופרי ורשה בארגון הבין

ומה אני רוצה? " :בנחישות וכתבשל המרכז הספרותי  חיזוקוהוא עמל על  340לאומי של הסופרים פא"ן.

רוצה קברט, קברט יהודי, קומפוזיטורים וסופרים, הפקות חדשות באופרה ולהוציא לאור ספרים ]...[ 

  341."אבל זוהי חתיכת עבודה קשה –חייבים אני לחזק את תרבותנו 

התיאטרונית, כתב מחזות רציניים לתיאטרון, היה פעיל בסצינה  קציזנה היה נאה דורש נאה מקיים.

קהל הקוראים שאליו כיוון ורשה הייתה בית היוצר שלו.  342.ובצידם מערכונים ופיזמונים למופעי קברט

"למי אנו כותבים?" שאל  343היה קהל דובר יידיש שליבתו פרולטריון חילוני, מודרני, שוחר תרבות:

                                                           
 .359-360 , עמ'2001מאלינובסקי,  338
 p. 42Illustrierte Welt 1919 ,3 ,  ;  117 נותר בידנו תיעוד מזערי פרי מצלמתו של אירועים אלו. וייכרט תשכ"א, עמ' 339

; Ars Judaica 7 (2011), pp, 57-66  
 .117עמ' וייכרט תשכ"א, ; 90, 33, 19, עמ' 2003כהן  340
 .1 ב , זייט1924 קַאציזנע 341
'צווי של י.ל.פרץ  י של דזיגן ושומכר בלודז', עיבוד לסיפוראומנותבניהולם ה 'לזאָ זע'; כתב לתיאטרון 1982רוטבאום  342

 .14עמ'  ,2017מאמריקה(, ראו: רוטמן , )הדוד עטער'ֿפנער אַ ריקעמאַ ' נגלעך' וקרא לויִ י
 .341-342, עמ' 2001שטיינלאוף  343
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זקוק לנו? ]...[ אנו סופרים יהודים, אנו נקראים לכתוב קציזנה מעל דפי הליטערארישע בלעטער, "מי 

אך בד בבד היה מעורה גם במעגל התרבות החיצונית הכללית ובתנועת  344למעמד העובד היהודי".

"סופר אינו גר על  345המודרניזם, שבה בא לידי ביטוי מגוון ניסוחים של לשון ההבעה באומנויות לסוגיהן.

 כתב, וכיוון לומר שהסופר אינו יוצר בחלל ריק ואינו מנותק מהנעשה במקומותיו.  346הירח",

היה פתוח. אומנים, סופרים, שחקנים ובמאים נפגשו בו בקביעות לשיח על אומנות. קציזנה היה  ביתו

קרוב לציירים המודרניסטים רומן קרמשטיק, הנריק ברלוי והאחים אפרים ומנשה זיידנבויטל. הוא שיתף 

הוא היה מעורה  347עולה עם חבורה זו בעבודה בתיאטרון, כתב עליהם ופגש אותם במועדון הסופרים.פ

הוא נסע לפריפריה בפולין וביקר ברוסיה הסובייטית,  ָארווערטסֿפבנעשה לא רק בוורשה. בעבודתו ל

צרים במוכמו כן ייצג את סופרי ורשה בבירות אירופה, סייר במרוקו בשליחותו של קלצ'קין וטייל 

אהדתו לאתוס הקפיטליסטי -לארצות הברית הוא לא נסע, אולי בגלל אי 348בפלשתינה עם אייב קאהן.ו

 349.עשה מאמצים שמחזותיו יוצגו שם כי אםשאפף אותה, 

 דוריים במועדון הסופרים-בין עימותים 2.8

סוציאלית וספרותית.  מועדון אגודת הסופרים קם כדי לדאוג לחבריו הסופרים והאומנים מבחינה

"מרכז העצבים" של  –בשנות העשרים והשלושים הוא היה למועדון תוסס, יצירתי ורווי במאבקי כוח 

היצירה ביידיש בין שתי מלחמות העולם, הגדירו יצחק בשביס זינגר. במקום זה נפגשו, התווכחו, נאבקו, 

 ליטיים, קומוניסטים וציונים בונדיסטים.קראו ואכלו עיתונאים, סופרים, חברי סיים יהודים, עסקנים פו

במקום התפתחה אינטראקציה בינתחומית ושיח בין במאים,  הספרותי. שם לכולם היה מקום במועדון

יים אומנותציירים, כותבים, מנהלי תיאטראות ומו"לים ובזכותו נולדו שם שיתופי פעולה ספרותיים ו

 350.מבורכים

דורית. קבוצת סופרי ורשה, שהחתך החברתי שלה -המועדון הכיל את מארג ההתנגשות הפואטית והבין

היה אקלקטי, שיקפה פואטיקות דוריות שונות שפעלו בכוחות מנוגדים זה לזה בתחומי הספרות 

                                                           
 .460זייט  ,ד1926 ציזנעאַ ק 344
 .22, עמ' 1993הרשב  345
 . 2 זייט, 1 ילם"ֿפ רן רעדנדיקעײַ "מ קַאציזנע 346
 .  1982רוטבאום  347
 .שם 348
 .1.2.1926מכתב לקאהן  349
31-, עמ' 2003; כהן 250עמ' ; כהן תשנ"ז, 11, עמ' 1946 וויטשאָ לאַ סעג ; 514 -503ראוויטש תשל"ו, עמ' ; 1979 זינגר 350

 .66, עמ' 1964, גרודבערג - ; טורקובPiatkowska 2010; 407, עמ' 1976; ראוויטש 17
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וקבוצות אוונגרד התפלמסו עם סופרים ותיקים על קשת רחבה של נושאים: על דברי  351והפוליטיקה,

ים של העם היהודי, על נושאים ברומו של עולם, על ז'אנרים ספרותיים, על חינוך יהודי, על לשון הימ

  352ומחלוקת סביב הכיתוב על מצבת י"ל פרץ.ההוראה בבתי הספר, על כתיבה תקנית של יידיש, 

צעירים שבאו ממחוזות שונים במזרח אירופה והיו פעלתנים ובעלי מוטיבציה  חבורה שלבלטה בו 

באו לוורשה אורי צבי גרינברג מלמברג, גליציה, מלך ראוויטש מווינה,  1921-צור בתרבות היהודית. בלי

כולם צעירים בני קבוצת גיל אחת, בראשית דרכם  –וישראל יהושע זינגר מקייב  ,פרץ מרקיש מרוסיה

ותה צירוף בעולם הספרות ובעלי זהות חילונית הנוטים לכפירה. בדיעבד התברר שפגישתם בוורשה הו

  353מקרים נושא משמעות.

אחרים, תגובתם של הסופרים הצעירים על השסע העמוק והטראומטי  רביםכמו אומנים אירופיים 

 –שנבקע בחברה האירופית לאחר המלחמה הייתה להתמודד עימו בהבעה מודרניסטית ובסגנון אוונגרד 

סגנון שבבסיסו אמונה שבכוחה של האומנות לשנות סדרי עולם ותפקידה הוא לכונן חברה מוסרית לעתיד 

עירים נטלו תמות מן העולם היהודי הישן והטעינו אותן בנוסחים אוונגרדיסטיים היוצרים הצ 354טוב יותר.

חדשניים, בועטים ומתריסים נגד המסורת היהודית. כך ביקשו לבטא ביידיש את ביקורתם על האומנות 

המסורתית בחברה שבה הם חיים, ויצרו אומנות לוחמת ומחוברת לחיים שידעו קרע וחורבן כדי לגשר על 

זו הייתה דרכם להשתתף במבע  355הניכור הקשות כלפי המציאות בעקבות המלחמה הגדולה. תחושות

הספרותי החדשני הכלל אירופי: להתחבר ביצירתם לאקספרסיוניזם הגרמני והפולני ולרוח השירה 

מהפכנית הרוסית, ולהתמודד עם הפואטיקה הפוטוריסטית והאימאז'יסטית שהייתה מוטמעת -המודרניסטית

  356בו.

בני החבורה מחויבים לבניית הספרות היידית ותרבותה אחרי מותו  עצמםראו  התקבצותם בוורשהב

של י"ל פרץ וכן להקמתה שוב של ה"קיסרות הרוחנית היידית" ששבתה בזמן המלחמה. הם חשו מעין 

כדי שהרחוב היהודי יראה בה ספרות באיכות  –שליחות רוחנית ליצור בלשון היידית ולהצעידה קדימה 

                                                           
 .248-256כהן תשנ"ז, עמ'  351
 .38—32, עמ' 2003כהן  352
 .47עמ'  שם 353
 .166, עמ' 2007נוברשטרן  354
 .305-306, עמ' 1996מרקיש  355
;  344-358 עמ', 1983 ; וינפלד35-49, עמ' 1921על השפעת המודרניזם הרוסי על משוררים יהודיים ראו: מארקיש  356

-Poggioli 1981, pp. 1;17–16, עמ' 2007 רגריתנועות האוונגארד האירופי ראו בעל ; 140-122, עמ' 1986נוברשטרן 

; על השתלבות יהודים במודרניזם ובתנועות האוונגרד  168, עמ' 2007; על אוונגארד ומודרניזם יהודי ראו: נוברשטרן 15
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ח הזמן" של אירופה המודרנית. בוורשה היו כל האפשרויות פתוחות ומזומנות גבוהה וכדי שתכיל את "רו

לפניהם. הם הרגישו תחת רגליהם בסיס מוצק לפעולה אומנותית באווירה של פתיחות במרכז של חיי 

 13יצירה ותרבות. בתוך הוויה משמעותית זו היה מועדון אגודת הסופרים המיתולוגי ברחוב טלומצקה 

  357רתי וזירה להתרחשות תרבותית.מרחב פיזי וחב

קציזנה לא היה שותף לסגנון יצירתם המתריס, אף שהחשיב את עצמו רדיקל בחשיבתו החברתית.  

הוא לא היה מהפכן בסגנונו הספרותי, ועמיתיו שיקפו כבמרָאה את שונותו מהם. בני הדור הוותיק, בהם 

אופטושו והלל צייטלין ביקשו לשמר מורשת  שלום אש, ז' סגלוביץ, ה"ד נומברג, ש' רוזנפלד, יוסף

ספרות יידית מסורתית. הם שללו לגמרי את ערכה של השירה המודרנית ותקפו את עשייתם של בני הדור 

הצעירים לא טמנו ידם בצלחת וטענו נגדם: "מרדנו לא רק באלוהים. ]...[ מרדנו באגודת  358הצעיר.

הכיתתיות  359[ ושבעינינו כבר נראתה מיושנת וזקנה".הסופרים בעצמה ]...[ בת השש באותו זמן ]...

הביאה בעקבותיה תמורות, ובדיעבד היה לה תפקיד משמעותי בהשתנותו ובהתפתחותו של המרכז 

הספרותי ובעיצוב דימויו, ככל מרכז ספרותי המכבד את עצמו. "אני חייב לומר ]...[ שלאותם עימותים 

 360תה", כתב סגלוביץ לאחר מלחמת העולם השנייה.היה ערך ]...[ הלוואי היו ממשיכים גם ע

חברתי של אגודת הסופרים והיה פעיל בה, הוא נמנע -אף כי קציזנה היה מעורה בהווי הספרותי

מלהתערב במאבקים הכיתתיים, ועל אף מזגו החם והעקשני הוא נטה להתבודד והתרחק ממחלוקות 

רות הזדהותו עם השמאל הקומוניסטי, הוא הקפיד פואטיות ופוליטיות. בעיניו הן גילמו קטנות רוח. למ

לשמור על אובייקטיביות ולהימנע מהזדהות פומבית עם מפלגה או עם אידאולוגיה כלשהי, וביקש מחבריו 

  361שינהגו גם הם כך.

ד לדימוי של פרץ מרקיש בהסבירו את מהותו של האומן הקלסיקאי:להלא ניסה להמריא, אם  הוא  יָצמֵּ

"יש משוררים שונים, הנושאים בקרבם חוויה אחת, במשך שנים חוזרים פעמים רבות להלך רוח אחד 

ובכל שיבה חדשה הם חורטים עמוק יותר בליבם, כביהלום על פני זכוכית, רגש פלוני או אלמוני. ]...[ 

ם להיות הללו מונומנטאליים, כעמודי אבן שעליהם ייבנה גשר ענק. זאת הם עשו אבל לא היה בכוח

                                                           
 . 503-515, עמ' 1976; ראוויטש 314-034, עמ' 1968; סגלוביץ 1946; סעגאלאוויטש כהן תשנ"ז 357
 .132, עמ' 2003כהן  358
 .425, עמ' 1976ראוויטש  359
 לאומית(.ארכיון רביץ ספריה  16.8.1944-)מכתב של סגלוביץ לרביץ איגרת מ 141, עמ' 2003מצוטט מכהן  360
 .466זייט  ,ד 1926 קַאציזנע 361
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כך הצטייר בעיניו קאציזנה. כאמן שלא  362מדי, שלווים". לאווירון להלכי הרוח השיריים. הם מחושבים

 חביריו הצעירים, שזה מקרוב הופיעו בורשה ושפנו לעשייה אוונגרדיסטית פואטית, החזיק באתוסים של

לקבוצת סופרים מהפכנים,  , הקדים אותם וחבר1918 –אם כי כבר ארבע שנים קודם לכן, ב 

 הוא הודר והיה מחוץ ל"קבוצה". שהאקספרסיוניסטים: "הקבוצה הקייבית" ולמרות כל זאת, בוור

  הוורשאית היידית קציזנה בזירת הספרות 2.9

קציזנה שיתף פעולה עם בן דורו המשורר והסופר דוד איינהורן, בונדיסט קנאי ובעל  1920בשנת 

אך מבחינה פואטית הוא ראה איתו עין בעין ויחד הם יזמו והוציאו את  363אחרות משלו, תפיסות פוליטיות

קן" אָ "גלהוציא קציזנה עם הסופר יעקב וסרמן את כתב העת  1921-)התיבה(. ב ה"ֿבית"די כתב העת 

וניים אסופת כתבים של סופרים, לאו דווקא יהודים, בתרגום ליידיש. לשני כתבי העת הניסי –)פעמונים( 

חבר לקציזנה  1921-1922בשנים  364לא היה הד בקהל הקוראים והם הפסיקו להופיע לאחר זמן קצר.

מיכאל וייכרט, צעיר ציוני ואמביציוזי שבא זה מקרוב לוורשה מברלין, והיה בעל רקע בעשייה 

יות(. )"רינגען" תיאטרונית ותלמידו של הבמאי והמפיק מקס ריינהרדט. יחד הם הוציאו את כתב העת  חּולְּ

סגנונו  365השתתפו גם חלק מחברי ה"יונג יידיש" מלודז' שקציזנה הכיר מימי "אייגנס" בקייב. ברינגען

התפרסמו הגרפי היה אקספרסיוניסטי בעיקרו. היו בו יצירות אומנות וטקסטים של מניפסטים ספרותיים, 

 בו יצירות של פרץ מרקיש, דוד הופשטיין,

עורכיו ביקשו לתת בו במה ספרותית ליוצרים  366.קציזנהגם של ו גרינברג ,דוד ברגלסון, לייב קוויטק

ביקרו  "רינגען"במניפסט הפותח של לפי אמות מידה של איכות בלבד ולא לפי סגנון או זרם אופנתי. 

אקספרסיוניזם, פוטוריזם, דאדאיזם וכו':  -באירוניה סופרים/אמנים הידועים בנוסחי ה "איזמים" למיניהם 

שלהם, חשבו, יהיה כתב עת שבו: תאספנה  "רינגען”סים בדרכם את כל הישן מפני החדש". ה"רומ

בקפדנות חוליות העבר לכלל שלשלת יצירה יהודית, שתאיר את הזמנים העכורים העכשוויים ותהווה חוד 

 367חנית לעתיד טוב יותר.

                                                           
 .118עמ' , ב מרקיש תשכ"ו 362
 .2004: קופרמן עיינועל דוד איינהורן  363
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אחרי תשעה גיליונות  368היו פושרות, אך הוא זכה בהצלחה מחוץ לפולין. "רינגען"בוורשה התגובות ל

התפטר וייכרט בשל קשיים כלכליים וחילוקי דעות עם המשתתפים הקבועים. לימים הוא נימק: "עמדה 

בפנינו הברירה, לסגור או לחבור למערכת רחבה של פרץ מרקיש, גרינברג, ראוויטש וכאשין, שנעזרו 

אכן, למרות הביקורת הפושרת ומצבו הכלכלי הבלתי  369זיב, חבריו של מרקיש".בתרומת משפחת שטאב

מאוזן של העיתון לטשו אליו עיניים מרקיש, גרינברג וראוויטש. הם מיהרו להשתלט על המערכת 

גיליון זה  370אחרון במתכונת רחבה ובהנהלת מערכת מורחבת. –של "רינגען"  10הכושלת ויצא גיליון 

להתרחש לאחר מכן. מאמרו של מרקיש "האסתטיקה של המאבק בשירה המודרנית" ניבא את מה שעמד 

  371סטרע".אַ ליאַ כהיה פורץ דרך בסגנונו המרדני, השוצף, שנתעצב אחר כך בכתב העת "

הקדימה מעט  קן" ו"רינגען"אָ "גלעשייתו הספרותית של קציזנה ב"די תיבה", ממרחק הזמן נראה כי 

את זמנה והכשירה את הקרקע ליצירתה הייחודית של החבורה הצעירה של ראוויטש, גרינברג, מרקיש 

הוא  סטרע"אַ ליאַ "כנושאת דגל האוונגרד בספרות היהודית. לא זו אף זו, בתחילת דרכו של  –וזינגר 

היה שקבוצה ספרותית  כשמו של כתב העת שייסדו קציזנה ווייכרט לפניהם. "טבעי "רינגען",נקרא 

יידיש בווארשה לאחר מותו של פרץ, ]...[ -צעירה שהתחילה אז להתגבש מתוך התוהו ובוהו של ספרות

את חלקו של קציזנה כלל ולא הזכיר  372", העיד ראוויטש בזיכרונותיו,רינגען"שתישען על אותו כתב עת 

. ביום זה נערכה 1922לינואר  28-בכתב העת. עוד סדק בין קציזנה לחבורת הצעירים החל להתבקע ב

המחודש, אך האירוע סימל יותר מכול את התגבשותה  "רינגען"שחרית ספרותית לכבוד צאת כתב העת 

זה שלושה כתבי עת שנשאו ( בזה אחר 1922של החבורה המרדנית דווקא, ובעקבותיו יצאו באותה שנה )

 374(.מאזנייםג" )אָ ווס" )אלבטרוס( ו"די אָ טראַ לבאַ " 373סטרע" )כנופייה(,אַ ליאַ כאופי חדשני ומהפכני: "

ל". בתוכנית השתתפו פרץ אַ נטרע"צבמופגן לא נערך האירוע בבית מועדון האגודה אלא בתיאטרון 

מרקיש, אורי צבי גרינברג, משה ברודרזון, מלך רביץ והשחקנים זיגמונט טורקוב ואברהם מורבסקי. 

                                                           
הערה  ,43, עמ' 2003; כהן 287-288, עמ' 1922נחמן מייזיל, איש ה"קולטור ליגע", ביקר אותו בבינוניותו. ראו: מייזיל  368

16. 
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  .1996; מרקיש  239, עמ' 2001כהן ; 124-125עמ'  ,א מרקיש תשכ"ו 371
 .425עמ'  ,1976ראוויטש  372
על פי שלא נמנה עם מילה שמקורה ברוסית ואפשר לתרגמה גם ל"חבורה פרועה". נלקחה משיר של משה ברודרזון, אף  373

 חברי הכנופיה.
 .43, עמ' 2003כהן  374
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קציזנה נפעם ממנו וראה בו רגע היסטורי  375האירוע נמשך כשלוש שעות ונצרב בזיכרונם של משתתפיו.

נקרא לבמה לקרוא מיצירתו. פרץ  הוא אפילו לא –אף שנמנה רק עם קהל המאזינים ונעלב משוליותו 

את כל מה שהיה ופסל  מרקיש, המנהיג הדומיננטי של החבורה, סירב בכל תוקף לשתף אותו ואת וייכרט

מילה שמקורה רוסי וניתן  .סטרע'אַ ליאַ שלהם היה ל'כ "רינגעןשמו של " 376.בעריכתם "רינגען"קשור ל

משיר של משה ברודרזון, על אף שלא נמנה על חברי  לתרגמה כ"כנופיה" או "חבורה פרועה". נלקח

 "הכנופיה". העורכים: י.י. זינגר ופרץ מרקיש.

יתה ישמטרתה ה ; אגודה(1918מלודז' ) ליגע"־"קולטורצא לאור בשיתוף פעולה עם י "עסטראַ ליאַ כ"

שדרש לראות  377לעודד כתיבה בלשון היידית, הפקות תיאטרון ואירועי תרבות בראשותו של ברגלסון 

 את החומר הכתוב של החבורה. מרקיש ערך וסינן את החומרים שנכנסו לחוברת. בפירסומי החוברת

 כן פואטיהם כללו לבד מת .רשה ופוליןוגם משוררים ואמנים מחוץ לו השתתפו 1922, 1921בשנים 

, גם מניפסטים ספרותיים אשר קראו תיגר על מוסכמות ספרותיות אומנותויצירות  אקספרסיוניסטי

 378 מקובלות אז, והכריזו על אמות מידה חדשות לכתיבה.

"על מעין גרסה ביידיש ל, 1922 )הערמה( ע"פ"די קובשירו  תרם את חלקו לכתב העת מרקיש

תחת השפעת הפרעות והפוגרומים בלמברג ומרחץ הדמים באוקריינה  ביאליק, שנכתבההשחיטה" מאת 

כמנהיג הקבוצה, ובפתח הגליון הראשון כתב מרקיש, "אני מאמין" פואטי  379בשנות המלחמה ואחריה. 

הוא תיאר את המציאות החדשה והשותתת דם המאפיינת את העולם  :"רינגען"בבהמשך לרעיונות שניסח 

המודרני, הטכנולוגי ונטול הרגש, שאין בו מקום לכתיבה על פי אמות מידה אסתטיות אלא יש להגיב על 

סגנון בהזוועה. "מידתנו היא לא יופי כי אם זוועה", כתב. היה זה מניפסט דרמטי בנוסח אקספרסיוניסטי, 

חוברת  הייתה ,"כַאליַאסטרע"חק זמן סבר מלך ראוויטש כי אותה ממר 380זמן התזזיתית.שביטא את רוח ה

 381מכוננת, כמו הייתה נבואה לחזון אפוקליפטי בעבור עשרים שנה לאחר מכן.

נשאר קציזנה מחוץ לעשייה. אף אחת מיצירותיו לא התקבלה  " הראשונהכַאליַאסטרעגם בחוברת "

לא היה קציזנה רדיקלי דיו  בעיני פרץ מרקיש כך גם יצירתו של ויכרט לא התקבלה. לגיליון הראשון.

                                                           
  .99-109, עמ' 1976ראוויטש  375
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"קציזנה הוא קלאסיקאי  בסגנון כתיבתו ונשאר כשומר סף נאמן למודרניזם המופנם של מורשת פרץ.

כבר כלל את  1924אך מאוחר יותר, בשנת  382כרונותיו, יכתב ראוויטש בז ,"ואילו אנו מודרניסטים

  383."ליטערארישע בלעטער"מבין עורכי  קציזנה בחמישיית הסופרים הפעילים המודרניסטים

בדלת האחורית, לחוברת הראשונה. סיפורו  ,שקציזנה נכנס בעקיפיןסכם אפשר ל אירוני מבטבאולם  

מתרחש ב"אטלייה" לצילום של  ,ליון הראשוןיהיה חלק מן הגש, לה()באפ טער"צינֿפ"אין דער של זינגר 

  384קציזנה בוורשה, שם עבד זינגר כשוליה.

, נעו בין אדישות לעוינות. דור הסופרים "כַאליַאסטרע"תגובות הסביבה היהודית, שנחשפה לכתב העת 

למעמדם הוותיק ובראשו הלל צייטלין ובנו המשורר אהרון צייטלין, י.מ. ויסנברג, זוסמן סגלוביץ, חששו 

הם האשימו את מרקיש וגרינברג בפוליטיזציה של הספרות  385הספרותי וחשו מאוימים על ידי הצעירים.

 הגדיר הלל צייטלין "קופה של שרצים". של מרקיש ע"פ"די קוובקשר עם הבונד. את הפואמה  אומנותוה

 "כַאליַאסטרע"ית לאומנות חלופהלבד מהתפלמסות מעל במות שונות, ביקשו בני דור הוותיקים להציג 

דורי על הגמוניה -. היה זה ביטוי למאבק הבין"מטטרון"כדוגמת יצירתו של הלל צייטלין, הפואמה 

 386פואטית בספרות ובשירה.

היה מיזם שני של צעירי ורשה. גרינברג הוציא לאור  בעריכת א"צ גרינברג טרָאס"אַ לבאַ "כתב העת 

הגיליונות שבעריכתו  ".כַאליַאסטרע"כמעט באותה עת שיצא  1922את שני גיליונות ספטמבר ונובמבר 

בגיליון הראשון הופיעה ההצהרה של אצ"ג  387, בעיצוב הגרפי ובטיפוגרפיה.מודרניסטיים תכניםבלטו ב

", ובה קרא למתנגדי השירה החדשה כַאליַאסטרעכהמשך למניפסט האוונגרדיסטי של מרקיש ב"

עם זאת,  והמודרנית להסיר את התנגדותם לסגנון זה, הכתוב בדם ליבם של משוררי השירה החדשה.

 ג"אָ "די ווכתב העת השלישי,  388פחות ויהודית יותר." הייתה קוסמופוליטית טרָאסאַ לבאַ "בהנימה 

והיה קטן יותר משני האחרים. בקובץ פורסמו דברי  1922נובמבר -בעריכת ראוויטש, יצא לאור באוגוסט

שירה וספרות מרחבי העולם היהודי וכן התקפות על מתנגדי השירה המודרנית. "די וואג" כבר לא 
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אכסנייתו של חברו א"צ  – "אלַבאטרָאס"להצהיר מרקיש בהתיימר להצהיר הצהרות כפי שמיהר 

גרינברג. בנימה מתונה יותר הוא הזהיר מפני נדידת סופרים לברלין, מטרופולין התרבות, ומפני פנייה 

  389לברית המועצות וכתיבה מגויסת.

על רקע הופעתם של כתבי עת אלו כמעט בו בזמן מובן תסכולו של קציזנה, שעמד מן הצד ונשאר  

לא הפנימו את  "כַאליַאסטרע"מחוץ למחנה. הוא הצר על הנתק בספרות היהודית ועל שחברי קבוצת 

דפי  מעל, הוא עקץ אותם בעקיפין 1925-מורשתו הספרותית של י"ל פרץ. כמה שנים אחר כך, ב

: "על חטא! שהפנינו מבטינו לאירופים במקום להביט על פרץ שלנו. ]...[ לא "רישע בלעטעראַ ליטער"

אף על פי שהדירו אותו מעשייתם הספרותית ולא  390הגענו אליו ולא הטמענו אותו במחזור הדם שלנו".

"קראנו לו  391ראו בו אחד משלהם, קציזנה חי בקרבם ונקשרו ביניהם קשרי ידידות רבת שנים.

קאציזניק", סיפר ראוויטש בשמץ של לעג כמבקש להקטינו או אולי בחיבה. "היו באישיותו סתירות 

מובנות. ]...[ הוא היה סופר ועושה עצמו כצלם. וכצלם הוא התחזה לסופר. ]...[ הוא עשיר ומתחזה 

מארג לא אחיד: כותב קציזנה היה בעיניהם טיפוס מוזר ורבגוני, מין שעטנז לא ברור עשוי מ 392לעני".

רומנים וגם סיפורים קצרים, מחזות וגם שירה, ואף על פי שהיה מהפכן בעל דעות רדיקליות 

בוורשה ווילה גדולה מחוץ לעיר,  וקומוניסטיות הוא היה גם בורגני בעל רכוש: חנות צילום משגשגת

וילה "ב ,שם .ל חשבונו(אהבו לבלות בחברתו )ואולי ע כך בשווידר. אך ככל שחמדו לצון על חשבונו

נפגשו בקיץ ידידיו סופרי ורשה ואכלו ושתו, שמחו  אורנים, עצי פרי וגן ירק תבלב חורש 393,"בשווידער

ושוחחו שיחות של מתקני עולם, התווכחו והשתכרו עד אור הבוקר כאילו אין מחר. אירוני הדבר 

שקציזנה הצמחוני לא אכל איתם דגים מלוחים ולא שתה איתם וודקה, ובכל זאת הייתה ביניהם חברות 

דית ועל טעמים בספרות, מולדתם הייתה ספרות היידיש והם אמת. חרף הבדלי ההשקפות על לאומיות יהו

 394נדדו איתה לכל מקום בעולם. בדיעבד התגעגעו רבים מהם לוורשה בתקופה שבין המלחמות.

א"צ גרינברג נסע  החלה שותפותם של הצעירים להתפרק וחבריה פנו איש איש לדרכו. 1923-ב

מרקיש ראה בהתחברותה ובהיפרדותה של יה. לברלין ומשם לפלשתינה, ומרקיש וקולבק נסעו לרוס

                                                           
 .47עמ'  ,2003כהן  389
 .5 זייט ,1925 קַאציזנע 390
 .43, עמ' 2003כהן  391
 .219, עמ' 1945ראוויטש  392
הצד  שללבדיחות בכך כינו סופרי ורשה את בית הקיץ של קציזנה, שבו הרבו לבלות. רבים קינאו בו והוא היה נושא  393

 .1954; ראוויטש  290, עמ' 1974הבורגני שבו. אויערבאך 
 .1966העיר ורשה. ראו: ראוויטש זיכרונות רבים נכתבו על  394
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החבורה תופעה מטאורית קוסמית "המבזיקה פעם אחת כטיל לוהב, וכך היא מברכת את העולם בברכתה 

 עתה נותר 395רבת הגוונים, פונה לאחור אי שם במרומים, נופלת ונבלעת כאילו הייתה ואיננה עוד".

ער הוציאו לאור בכספם ראוויטש ומרקיש, נחמן המרכז הוורשאי בלא כתב עת ברמה גבוהה. בחלל שנפ

(, והוא סימן את ראשיתה של 1939-1924) "רישע בלעטעראַ ליטער"בשם מייזיל וי"י זינגר שבועון חדש 

( גם נמנה 1926) 29תקופה חדשה בחיי הספרות בוורשה. קציזנה השתתף בו מיומו הראשון, ומגיליון 

באמצע שנות השלושים, כשהשמיים הפוליטיים קדרו והמצב הכלכלי החמיר, הידרדר גם  396עם עורכיו.

  397מצבה של העיתונות.

מארק, שמחה לב, קדיה  ל)החבר(, עם בר "נדײַ "דער פר( ערך קציזנה את 1935-1934בשנים אלו )

הקומוניסטים הבלתי מחויבים נד" היה ביטאונם של ײַ "דער פרמולודובסקי, דוד ספרד וזלמן אלבירט. 

ופעילותו נעשתה בהסוואה. העורך קציזנה לא חשש לבטא בו את  398למפלגה הקומוניסטית בפולין,

דעותיו, ולפעמים הן לא עלו בקנה אחד עם הקולות שהגיעו ממטה המפלגה ברוסיה הסובייטית. המוציא 

היהודית. קציזנה אהב אותו והעריך קין, טיפוס מיוחד וצבעוני בעולם המו"לות 'לאור היה בוריס קלצ

העיתון יצא כמעט שנה, עד  399אותו, והנציח אותו בדמותו של ברל פודאלסקי ברומן "חזקים וחלשים".

שבועון שיצא לאור -דו טור",אַ "ליטערלאחר שנסגר תפס את מקומו  שהמשטרה הפולנית סגרה אותו.

 .בוורשה בעריכת קציזנה, מיכל מירסקי ודוד ספרד

" נדײַ "דער פר, כשהתהדק הפיקוח עליו בשל היותו קומוניסט, העתיק קציזנה את מדורו ב1937-ב

ילם" )הסרט המדבר שלי( שהוא ערך והפיק. זה היה כתב עת בנוסח אישי ֿפ רן רעדנדיקעײַ "מלכתב העת 

הופעתו של הסרט ובמימון אישי, ועסק בספרות יהודית ובסוגיות תרבות. שמו ניתן לו בהקשר של ראשית 

  400גיליונות, ואז נדם. 33והודפסו  1939המדבר בסוף שנות העשרים. על פי כמה מקורות הוא יצא עד 

  במחזאות ובפובליציסטיקה ,בספרות קציזנה בית היוצר של 2.10

עיסוק ביצירתו הצילומית של אלתר קציזנה מחייב התבוננות גם ביצירתו בתחומי הספרות, המחזאות 

והפובליציסטיקה. יחסי הגומלין ביניהם לבין עבודתו הצילומית ניכרים הן מבחינת הצורות הן מבחינת 

                                                           
 .306, עמ' 1996מרקיש  395
 (.תאריך)ללא נוברשטרן  396
 .210ליפשיץ תשנ"ז, עמ'  397
 Schatz ,1991על המפלגה הקומוניסטית בפולין עיינו:  398
 .191-194, עמ'1997ציזנה א; ק 458-474, עמ' 2012קציזנה  399
 .שוקיאקר  400
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 .פואטיות דרכיםבמציאות בם רגיש המתבונן העושר התמטי. תכונות הסופר הבוחן שבו עשו אותו לצל

וגם ההפך נכון: כישורי הצלם שבו ועינו הרגישה בהתבוננותה במציאות הם שהכשירו אותו להיות סופר. 

כך או כך קציזנה הביא ליצירתו הצילומית את כישרונו בכתיבה יוצרת, וליצירתו הספרותית הוא הביא 

 את כישרונו בהתבוננות, והם ִהפרו זה את זה.

 ?מודרניסטיוצר  –קציזנה  2.10.1

פי מודוסים  עלאך לא פעל ויצר בה  ,קציזנה פרץ אל הכתיבה הישר לתוך תקופת המודרניזם

 נגד התריסוש –משוררים או ציירים  ,סופרים ,מניםוא – ריוכאחדים מחב אונגרדיסטים סטיםנימודר

  .זהפי מאפייני אתוס  עלבספרות ובשירה  אקספרסיבייםייצוגים חדשים  בראוו הזמן אירועי

העולם הראשונה  מלחמת לפני מעטגיבושה  אולמל הגיעה ,19-ה המאה בסוף קמההמודרניזם  תנועת

ביטוי של  אומנותב "מודרניזם" מושגההמאה העשרים. בהגדרתו היה  אמצע עדלהתפתח  והמשיכה

 העולם של היסוד בעיות את בחוןל וניסומסורות ישנות  וחד הם .עבר דגמי נגדוסופרים  מניםויוצרים, א

 את המציאות בכאוס גדול.  צרבההעולם הראשונה  מלחמתש יאחר ייחודחדשות, ב ראות נקודותמ

 אידאולוגיה או אחיד סגנון מציין אינו הוא שכן, סגנוןלולא  תקופהל בזיקה עומד "מודרניזם" מושגה

 שזיעזעו – מדעו אומנות ,ספרות – רבות בזירות אינטלקטואלית תסיסה של באווירה צמחהוא  אלא אחת

 כלכ אולםו, הדארוויניסטית אוריהיהת בהנחת למשל, רתיתוהמס העולם ראיית של הסיפים אמות את

 מהות בספרות 401.שינויהתמודדות עם  כלומר, והתפתחות המשכיות גם בו מוכמנת כך, מרד איהשמהותו 

 שבירהב מתבטאת היאו, מימטי מייצוג הינתקותולאנטי ייצוג, קרי  קציהילסופיסט חתירה איה מודרניזםה

באומנות היא  .המשכיות של מקור עדריהבוסיבה ומסובב  ללא יצירהבשל נוסחים ותבניות ישנות, 

-א יצירהב מתבטאת היא במוזיקהו, הפרספקטיבה כללי פימכללי העיצוב במרחב על  הינתקותמתבטאת ב

 גוניות צורנית, סימולטניות, מעוףרבוגילויים של חדשנות  האלה התחומים בכל הוצגו בבד בד .תטונלי

 להכיל את ההוויה המציאותית המורכבת בת היוצריםכמו ביקשו  ,וסובייקטיביות אקספרסיביות ותתנועו

 לזה זה המתייחסים אופי שוני כוכבים של גלקסיה בצורת המודרניזם את לדמיין יותר"נוח הזמן. 

  402סובר הרשב. ,"ממרחק

                                                           
401 35-24 1978, pp. eBradbury and Mcfarlan 2010; גלעדי 2007; מירון. 
 .22, עמ' 1993הרשב  402
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פעל בהתאם  לאו ,מובהק באופן מודרניסט מןוא של פרמטריםה את תאם לא מחזאיהו סופרה קציזנה

 אחת שכלהקבוצות הספרותיות  מקרב .במודרניזם שונים סגנונות אפיינולאתוסים צורניים ופואטיים ש

 ואל סיקההקל אל נטה ,המתקדמות בדעותיו מהפכןההוא,  דווקא טענה לייצוג בלעדי של רוח הקדמה מהן

 סממנים אימץ הואכי בראשית שנות העשרים  אם ,וסימבוליסטיים רומנטיים וספרותיים אסתטיים ערכים

 מבטו חלום קטעי הםב שיבץו ,"בעסקןאַ ראַ " הקצרים סיפוריו בקובץ סוריאליסטי סגנון של

בחתירה לסדר פואטי, הן ביצירתו  הייתהמהותו  כל. המודרניזם של מסממניו שהיו ,פסיכולוגיסטי

במציאות בכתיבה ספרותית  אותו שאף לארגן את הכאוס הסובבהוא הספרותית והן ביצירתו הצילומית. 

בהירה ומובנית: "העולם כולו מתנהל ומסתוב ונע רק בזכות כוחה של הספרות והיא היחידה המכניסה 

 .כתב הוא 403,ריתמוס, מקצב, וסדר בכאוס, ובתוהו ובוהו"

, הרוחני ושעיצבו את עולמ בחוויות היסודהיה קציזנה עסוק  שנות יצירה שלושיםבמשך קרוב ל

מהפכות, מלחמת העולם הראשונה והנוראה והטלטלות פוגרומים ו :וכעמיתיו סופרי היידיש בני דור

צרפת ב לנעשה יחסימנם באיחור והתרחש )אבחיפוש אחר אמצעי מבע חדשים. ביצירתם  כןבעקבותיה, ו

בין מסורות והשפעות אירופיות לגרמניה( מפגש מקורי ומעמיק ביותר בין היצירה היהודית וב

, מטיקה בתהוא עסק נטורליזם. גרוטסקה עד ומ אליזםיועד ר מסימבוליזםאסכולות  404רומנטיות

ההיסטורית של העם היהודי תוך מעורבות בעולם ובמציאות הסובבת אותו; בחתירה לשילוב בין היהודי 

ים יהודים נמצאלבין הכללי ומציאת שביל הזהב ביניהם. כפי שלמד מפרץ שחשש מן הגטו הרוחני בו 

ולהחליף: לתת ולקחת, לא  צריך לצאת מן הגטו, אך עם רוח משלנו, עם רכוש רוחני משלנויוצרים: "

של הספרות היהודית, זו שתציבה כשווה בין שווים  תרבותית-בהתכוונו למעורבות הבינ 405 לפשוט יד"

תרבותית -קציזנה ביצירתו הספרותית הפנים קריאה זו של פרץ ליצור סינתזה בינ בין שאר הספרויות.

בהיותו  הוא לא נבהל מהשפעות תרבותיות חיצוניות, ואף כתב בזיקה אליהן. ולאורכה. עוד משחר יצירתו

ואת יצירתו של המשורר  תירגם לימים את שירתו של פ אלכסנדר סרגייביץ' פושקין בקי בספרות הרוסית

 406.(1918) ים עשר""שנאלכסנדר בלוק  הסימבוליסט הרוסי

                                                           
 .11זייט  ,ב1937 קַאציזנע 403
 .164-168, עמ' 2007נוברשטרן ; 131, עמ' 2002נוברשטרן  404
 .העמ' רעפרץ תשכ"ו א,  405
 .1967גרודבערג -טורקוב ;16 'עמ 1969סדן  406
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שבעת ובעונה אחת עטפו את יצירתו ובאו גם מתוכה, נעות בין שני קטבים. בקוטב  ,שתי המגמות

סט ײַ )"דער גהאחד: תודעה היסטורית יהודית ועממית בתוכה מאפיינים אפוקליפטיים יהודיים מסורתיים 

העולם היהודי בעמדתו מול ס"(, כ)"דער דומוטיבים של גלות וגאולה, קידוש השם  407לך"(,דער מ

"( אנטישמיות ופוגרומים ערעָאפדנס יִ "דעם יו פרָאמעטעאוסהאתוס הדתי הנוצרי )"פרומתיאוס" 

רד"(. ובקוטב האחר: תודעה מהפכנית סוציאלית אקטואלית, ומלחמת מעמדות אותה ינק אַ רצבאַ )"שוו

מהפכת אוקטובר הסימבוליסטים, והיא מעברו העני וברוח המהפכות החברתיות שחווה וממשוררי 

משקפת את בית גידולו הפרולטרי, את התקופה בה צמח ביאקטרינוסלב ומאוחר יותר בוורשה. )'שוואכע 

און שטארקע' 'דער דוכוס', 'באלאדן און גראטעסקן'( בין הקטבים, לעולם התחבט וחיפש את קולו האישי 

  קלה עבורו. הייחודי וזהותו הספרותית. התחבטות שלא הייתה

 בהירות לבהירות-מאי :שלבים פואטיים 2.10.2

 408לך" את ראשית ביכורי יצירתו.סט דער מײַ "דער ג פואמה הדרמטיתבעד עתה היה נהוג לראות 

סיפורים  – נחשפנו לעוד שתי יצירות בעקבות גילוי במחקר זהכפי שכתבתי בפתח דברים, לאחרונה, 

, (1911) 410"סבתא"ו (1909) 409מא"י: "אמימי בחרותו של קציזנה ביקטרינוסלב קצרים בשפה הרוסית

 ."מיילך דער גייסט"דער מ הבכורה את גזלו והם

 ףאפוהוא ו ,טרגית, דרמטית, נקמנית בנוסח "מדיאה" וועלילת כתוב ברוסית גבוהה מא"י"אהסיפור 

פתוס. זהו סיפור על יצרים בלתי נשלטים של שנאה ונקמה והוא מתרחש על רקע חיי עיירה יהודית בסוף 

ה. אחרי תביילה, איבדה את אמונתה באלוהים בעקבות מות בתה בשעת ליד-. הגיבורה, חנה19-המאה ה

ושורפת אותה. מציתה את אשתו  והיא ,, שבינתיים התחתן שובבחתנהמות הבת היא יוצאת למסע נקמה 

ביילה חוזרת לביתה ונרדמת על הרצפה: "היה זה הלילה הראשון שהיא ישנה כל -בסוף הסיפור חנה

את אור  :של ילד ומנקודת מבט וירת ערב שבת בביתה של סבתאוהסיפור "סבתא" מתאר א 411הלילה".

 412.את ידיה המברכות של הסבתאושולחן השבת  אתהנרות המאיר את האפלולית, 

                                                           
 .80, עמ' 2007נוברשטרן  407
 .1919קאציזנע  408
 , )ברוסית( 1909 קַאציזנע 409
  , ברוסית(1911 קַאציזנע 410
 . תרגום: סוניה בלאי.100, )ברוסית( עמ' 1909 קַאציזנע 411
 )ברוסית(., 1911,קַאציזנע 412
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 טמונים בהם  כברואומר בהסתייגות כי  ,מתרחשים על רקע העולם העיירתי הישןשני הסיפורים 

נוסח המחזה בבקונפליקט ובנוסח הטיפול בעלילה, בדרמה  העתידית של קציזנה הסופרגרעיני יצירתו 

 י המלאכה לגמור.ילא על , בבחינתפרדראויים למחקר נסיפורים ה .היווני

דרמטיות הפואמות ה :משתנות ומתגוונות הסוגות הספרותיות שבהן יצרשל קציזנה יצירתו  שנותבכל 

חזאי הטרגדיה: "הורדוס" ז'אנר מ 413(, 1920(, "דער טורם פון בבל" )מגדל בבל( )1920"פרומתיאוס" )

של (. ייתכן שהגיוון היה דרכו 1929) )חזקים וחלשים(וסוגת רומן: "שטארקע און שווכע"  (,1926)

 414,רץ הסתייג ממנוושפֶּ  ,רוסיתשפה הלסטות מן הסגנון הנטורליסטי שבו כתב עוד בימי יצירתו בקציזנה 

מעבר מטקסטים  הואו ,צורני המתקיים ביצירתו לסוגותיה-ניתן לזהות מהלך הבעתי בבד דאולם ב

 כלומרמתחדדת ומתבהרת, סיפורית ומובנת. כתיבה עמומים, בלתי מפוענחים, אפופי מיסטיקה ביזארית, ל

 נעשתה חדה ומדויקת יותר. יותר, והתמונה תיקומדבמציאות  נעשתה התבוננותו השנים ברוככל שע

 ולא היא. ניתן היה לצפות שבראשית דרכו הספרותית קציזנה יפנה לסיפור העממי בסגנונו של פרץ,

, תבנית הלקוחה ( הוא בחר להתמודד עם ז'אנר הפואמה הדרמטית1919) סט דער מלך"ײַ "דער גביצירתו 

מחורז בחריזה מגוונת ובמשקל יאמבי, ויש בו הגרעין . הטקסט מעולם היצירה הסימבוליסטית הרוסית

 ,ציור תמונות וחזיונות מופשטיםו צורני של יצירתו הספרותית כולה: מבנים דרמטיים שיריים-התמטי

 הפואמה 415לרומנטיקה. ומשולבים בהם יסודות אפוקליפטיים וזיקההמהפכה  המזמנים תיאור של תהליכי

מתאפיינת בהיעדר עלילה דרמטית מובהקת, ולוקה ברציפות החיזיון הסצנרי. היא  "סט דער מלךײַ "דער ג

 משופעת בסמלי קטסטרופה ומוות, וככל הנראה משתייכת למהלך הספרותי שאברהם נוברשטרן מכנה

ניתן לזהות בה מציאות ספוגת חוויות מלחמה  416"המודרניזם השירי ביידיש החדור רוח אפוקליפטית".

שחור,  צבעיומהפכה. היא נפתחת בתמונה חזותית, מיסטית וביזארית, שכמו צובעת את הטקסט כולו ב

כחול ואש. ברקע במרחק לוהבת אש. בקדמת התמונה דמות זקן, שהוא גם נער, מהלכת בדרך ישימון אל 

 ממלכת הלילה.ר היום הנמלט מׂשַ  :על סוס הר שלועו מעלה עשן. מולו חולפת דמות רכובה

                                                           
  .1920 קַאציזנע ,ראו:ווייטער. אבספר הזיכרון לכבודו  חלק מן הפואמה "דער טורם פון בבל" הופיעה בהמשכים 413

bukh-vayter-a-nybc212243/waiter-books/spb-https://www.yiddishbookcenter.org/collections/yiddish 

 (8.8.18)גישה: 
 .261, עמ' 1965 ורסס 414
 .17-59עמ'  ,ב : נוברשטרן תשס"גראו האפוקליפטי'אנר בז יסוד תבניותעל  415
 .132-134, עמ' 2002נוברשטרן  416
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המתרוצצות  –הזקן והילד  –חלום בין שתי נפשות -בפואמה לדיאלוג דהבְּ עּוהמלחמה והאבדון  חוויית

בדמות אחת. הילד, שאימת הכיליון וחוסר האונים מקננים בו, מבקש פתרון עכשיו ושואל: "לאן מוביל 

לכיוון האור שבקצה המנהרה כמתוך הסב  מסמן ההווה מתלקח כלועו של הר געשאותנו הלילה?", ובעוד 

של  המחזאית הדרמטית )לא העממית( יש לומר: היצירה מושפעת מיצירתו 417חלום ועונה: "אל הגאולה".

פרץ  פניקציזנה קרא את היצירה ל 418.( וניכרים בה יסודות רומנטיים1908פרץ "לילה בשוק הישן" )

קציזנה להביאה לעולם. החליט ובכל זאת  419ולא שיבחה. ופרץ מתח עליה ביקורת התהוותה, עוד בזמן

הבהירות הרעיונית שבמחזהו ודאב שאין מבינים את -שפרץ ספג ביקורות קשות בשל אי כפי אולם

" סט דער מלךײַ "דער גקציזנה. מבקריו טענו כי סגנונה המקוטע והבלתי ברור של  גםכך  420יצירתו,

על רצף עלילתי, דמויותיה מצוירות ללא בשר ודם ולשונן הגיגים פילוסופיים מעורפלים, ולא  מקשה

 421תמיד ניתן לגשר על הסימבוליקה כדי להבין את המשמעות האידאית.

ראה בה  מחשבות בעלאך לצד מותחי הביקורת בלטה דעתו של המבקר החשוב "בעל מחשבות". 

יצירה חשובה, שניתן להבחין בה בזיקתו של קציזנה לפרץ, וכך כתב: "המוטיבים אינם מקוריים כל כך, 

י ביותר.]...[ קציזנה ליטש היטב את לשונו ואף הגיע לדרגות של יופי המציגות אומנותאך מעוצבים היטב 

גוונים, בשעה שדווקא פרץ -ו רבתאותו כמשורר בזכות עצמו ]...[ יש לו חוש הבחנה דק לצבע והבעת

עינו של צייר בעל רגש כלל לא הצטיין בזה. באישיותו היוצרת של קציזנה אצור תלמיד של פרץ, ואף 

 422פולנים".-קאתולית כמו אצל כל הסופרים היהודים-מיסטי, שיש בו ניצוץ מן המורשת הפולנית

זנה ליצירתו של יוליוש סלובצקי. מחשבות" כבר עמד על הדמיון בין יצירתו של קצי בעלאכן, "

"מלך רוח" היא  Duch)-Krol.)423מיצירתו של סלובצקי "מלך רוח"  קציזנה שאל את שם הפואמה שלו

ומופיעים בה גוויות ודם ומוות. קשה  קבוצות שדים קדושים נגדשיר הלל למלחמה  בהרוח רפאים. יש 

להגדיר את תוכנה מאחר שהיא בלתי בהירה וכאוטית. סלובצקי מאזכר דמויות מן המיתולוגיה היוונית, 

הדס אל השאול, ואת חזון יוחנן בברית החדשה. היצירה מסמלת גם את התעקשותם של  את למשל

                                                           
 .5-9' עמ, 1951 מספארד מצוטט 417
של מודלים רומנטיים ביצירות הביכורים של משוררי יידיש שהחלו לכתוב לפני מלחמת העולם הראשונה ניכרת השפעתם  418

 . 122עמ'  1986 נוברשטרן ויש שניסו כוחם בתמהיל של מגמות הרומנטיזם מחד והמודרניזם מאידך. ראו:
  .9, זייט 1980גריס  419
 .124, עמ' 1960מייזיל  420
 .64, עמ' 1964גרודבערג -; טורקוב363-364, עמ' 1946מייזיל  421
 .174, עמ' 1997תרגום: לוריא  .62זייט  ,1919"בעל מחשבות"  422
 .1983ראו: שמערוק  יידיש,על סופרי על השפעת סלאוואצקי ; 210-213, עמ' 1967גרודבערג -טורקוב 423
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השקפת עולמו על שימור התרבות בשל ממנה  הושפעהפולנים לשמר את תרבותם, וייתכן שקציזנה 

 של הפואמה 425דב סדן העיר כי אין לדבר על השפעה על סמך דמיון בין שמות היצירות. 424היהודית.

 תגובה מיידיתבעשר" מאת אלכסנדר בלוק, שנכתבה -מזכירה גם את הפואמה הדרמטית "שניםקציזנה 

 ומשפיעהנערצת  ,היה דמות בולטתבמהפכה שלב בגאולת האנושות,  ראהש, מהפכת אוקטובר. בלוקל

ובתחילת המאה העשרים. לא אחת השוו אותו לאלכסנדר  19-בעולם הספרות ברוסיה בסוף המאה ה

כרבים אחרים גם קציזנה הוקסם  426"עידן אלכסנדר בלֹוק". פושקין, ולעיתים את כל "תור הכסף" מכנים

  427מפואמה זו ולימים תרגם אותה ליידיש.

של התפתחותו היה על קציזנה להוכיח למבקריו ולעצמו שהוא יוצר בעל עט גם בפרוזה  הבאבשלב 

גם הוא פואמה דרמטית, היה ניסיון להקל על  428(,1920מחזהו "פרומתאוס" ) .בהירה ולא רק בשירה

סיפור ההיסטורי המיתולוגי את שני היסודות המאפיינים את היצירה: דרמה הקורא ולאחות בעזרת ה

מוטיבים מסיפורי בו פרומתאוסשל  דמותוב ,, בדמות השטןהמחזאי משתמש במוטיבים מיתולוגייםושירה. 

הטיעונים בעד או נגד האמונה  אתיכוח וובדמותו של הצלוב. כך הוא מביא את עיקרי הו הברית החדשה

מתרחשת בגולגולתא, מקום צליבת ישוע, ועיקרה המפגש בין ישוע המכפר בצליבתו על כל  העלילת בהם.

לעולם, וביניהם השטן הבטוח בניצחונו על שניהם.  הרע שבעולם, לבין פרומתאוס העיוור, מביא האור

הפואמה מעלה דילמות וספקות באשר לצדק אלוהי והאמונה בו. דמותו של השטן, שהתחפש לאלוהים, 

 בני האדם מן השיעבוד האלוהי. את משחררת שהיא הבתואנ ובבת בעולם והיא מחוללת תוהו ובוהומסת

הם מציתים אלפי "וא עושה באש: פני השטן על השימוש השלילי שהב מתריסבאחת התמונות פרומתאוס 

הים, וכל מצית  ! ונשרפות להן ערים על ערים ולוהבות האוניות שעלבעוזבהם שרפות בארץ ומפיחים 

לימים העיר המבקר והחוקר נח גריס  429צועק שהוא האלוהים ומתכונן להעלות את העולם בלהבות".

  430ששורות אלו נכתבו עשרים שנה לפני אושוויץ.

                                                           
 הקריאה ביצירה בפולנית בעזרתה האדיבה של אלונה פרנקל. 424
 .17, עמ' א 1969סדן  425
  .2007ליטווק  426
 .99, עמ' 1978גוברין ; 217זייט  ,1938 מארק 427
 .ה1969 קַאציזנע 428
 .170עמ'  ,שם 429
  .11 זייט, 1980גריס  430
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מוטיב עיטורי המציין מערך מופשט של  –( arabesqueערבסקה ) לשון היא 431 (1922" )בעסקןאַ ראַ "

יות שונות מייחסות לערבסקה המוסלמית שאיפה לתיאור אומנותדגם. תיאוריות כקווים וצורות החוזרים 

מיסטי ורוחני. בתקופה המודרנית משמשת הערבסקה דוגמה ליחס שווה בין אובייקט לרקע, כלומר 

וראה בו  ציזנה בחר לקובץ הסיפורים הקצרים שלו. זהו השם המטפורי שקביניהם רכיותאביטול הירל

ה" )סיפור ׂשמע־ווינטער אַ ערל" )פנינים חולות(, "פנקע אַ "קרסיפורים:  שבעהבקובץ  432בסגנונו. חידוש

עין(,  ילב) ן אויג"אָ כטער" )בתו של הלוי(, "אָ טערק" )התורכי(, "דעם לויס ט אַ ים", "אָ נתחורף(, "

ו"עולם התוהו". הם מעוצבים כחצאי אגדות או אמיתות רחוקות. עלילותיהם מפותלות ודחוסות ובהן 

ציתי של מיתיים. בכל סיפור מתגלה פן ייחודי ותמ-אזכורים מן המיתולוגיה הכללית ומטקסטים פגאניים

 הדמות הראשית שפועלת בו.

מושרשים בחטיבה הראשונה של יצירתו, שבה בלט היסוד קובץ בחלקם עדיין ה סיפורי מטיהת ן הצדמ

 חלקם הגדול כתוב בפרוזה נהירה, פשוטה ואנושית, והם אבן דרךאילו האפוקליפטי, וו הכאוטי, המיסטי

 "בעסקןאַ ראַ "של חלק מסיפורי  העבריבחתירתו של קציזנה לבהירות ולמיקוד. בתרגום  נקודת ציוןו

הו סיפור אגדה בסגנון פנטסטי בנוסח תנ"כי, ולשון שיר ז 433"פנינים חולות".הוא הסיפור הפותח 

השירים משובצת בו בנדיבות. מסופר בו על מלכת שבא, שמחרוזת הפנינים שלה החווירה והיא חוששת 

שאהובה, שלמה המלך החכם מכול, לא יחפוץ בה. ככל שלשון הסיפור בהירה יותר, כך עלילתו פתלתלה 

, עד הגיעה לפתרונה. יש בו מגוון תחבולות, החל משימוש בסיפורי מיתולוגיה וכלה ומסובכת יותר

בחילופי תפקידים במיטב המסורת השייקספירית, והוא משופע ברגעים ספוני אירוטיקה ובתמונות נוף 

 קדומים תנ"כי.

מעוצב יותר מן האחרים בתיאורים ובדימויים של מציאות 434(עין בלי) ן אויג"אָ " סיפורה

הרבה מסתורין וסימבוליקה, וניכרים בו הדי המחזה "העיוורים" בו דמויות כמו הזויות, יש סוריאליסטית. 

זקן שבע  .מגששים באפלה את דרכם החוצהו מערה חשוכהלילדים נדחקו  בסיפורמאת מוריס מטרלינק. 

ימים קורא אליהם מתוך החשכה ובפיו בשורת האור: "כל עוד חיות עצמותיי הזקנות לא אחדל מלצעוק 

                                                           
 .23-143 זייט, ו1969 קַאציזנע;  ב 1922 קַאציזנע 431
 . 1970קאציזנה  ( תורגמו לעברית. ראו:1969) "בעסקןאַ ראַ "סיפורים מקובץ ; ארבעה 22, עמ' א1969 קַאציזנע 432
 .7-39עמ'  ,ג1970ציזנה אק 433
  .1984הסיפור תורגם לעברית בידי שמשון מלצר, "בלי עין" ראו: קציזנה  ,ג1969 קַאציזנע 434
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אליכם: אור ישנו בעולם ילדים אור גדול כפי שאבי לימדני, כמו שסבי אמר ]...[ חזרו אחריי כולכם 

  435ילדים! אור! אור!"

הסיפור  .שלו תסריטאיהצלם וה קציזנה בכובעמתגלה  436 ה"(ׂשמע־ווינטער אַ )"" חורף מעשייתב"

מתאר את העלילה  ,בעל עין מתבוננת וחריפה ,כולו עשוי כתמונות קולנועיות קצרות. המספר

, כמו תוחם בעדשת זום את תמונת המציאות מקומפוזיציה בזווית רחבה מאוד הוא אחד מצד. בסלקטיביות

. דוגמה: סצנה שמתחילה בתמונת מרחבים עצומים של קיצון פואטי-תקריבמצמצם אותה לכדי  אחר ומצד

"על פני השדות המושלגים ]...[ בעמקי . שדות מושלגים ובסופה מתמקדת בהבל פיו של כלב קטנטן

השביל צר והחבורה  חבורה עליזה בשביל צדי כבוש. ]...[ השפל וליד הבקתות הבודדות בשדה ]...[

צרור חי של צמר לבנבן צהבהב ]...[ אץ הלאה  –סעת בטור של אווזים, בראש רץ זיזי מתמשכת ופו

וזורע על פני שדות השלג את נבחתו המהדהדת. ]...[ אותה שעה הבל צהבהב בוקע מתוך זרבובו 

  437הצמרירי".

בסיפור "התורכי" הדמות הראשית היא איש הים התורכי המתפרנס מהצגת חיה כלואה בתיבת זכוכית 

לפני עוברים ושבים ברחוב. באחד הימים עסקיו מידלדלים ואיש אינו מבקש לראות את פלאי  לראווה

ר מי החיה. התורכי מגיף את תריסי החנות ומסתגר עם החיה במעין סיטואציה סוראליסטית שבה לא ברו

"עולם התוהו" הוא ספק סיפור על המהפכה הקרבה ספק סיפור אהבה בין אסתר  438האדם ומי החיה.

 לשמואל. דמויותיהם הפיוטיות מרחפות ברקיע במצבים סוריאליסטיים כבתמונה שאגאלית. "כבר השמים

נודדות,  הירוקים למטה הם, והשוק הנסער התעופף למרום. ]...[ פורחות מראשו המגולה, ציפרים

 439עלי סתיו מתים ואין הם יודעים היכן לנשור, ואין הם יודעים שמתים הם". –חולמניות 

עד כי נדמה שהעלילה משנית ורק עושר הלשון, משחקי  ,פתלתל מצד העלילהקובץ הסיפורים כולו 

"סיפור חורף" הבליע קציזנה התבוננות אירונית . בסבך הסיפור האגדתי עיקרהמילים והאירוניה הם ה

בעולם ובה בעת פזל לפסיכולוגיה המודרנית: "משהקיץ המלך למחרת על יצועו, הבחין בדמות אפורה 

                                                           
; המחזה "העיוורים" 1970 היה סיפור ששחקנים אהבו לבצע באירועי שחריות. ראו: לאזר ן אויג"אָ " ג, 1969 עקציזנ 435

חוסר האונים של האדם ללא בעוסק בבדידות ו בנושא המוות ( מתוך טרילוגיה1949-1862של מטרלינק ) לערך( 1890)

. טיולם עם המדריך ביעראיבדו את דרכם באחרים,  , בהם זקנים, צעירים ועיוורים בעלי מומיםהמוות. העיוורים לנוכחאמונה 

 . המחזה רווי בסימבוליקה של מוות
 .ד1969 קַאציזנע 436
 .41עמ'  ,א1970קאציזנה  437
 ד.1970 קַאציזנע 438
  ב. 1970 קַאציזנע 439
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עצבותו אשר בילתה עימו את הלילה בשעת  הייתהמטושטשת ועגומה ]...[ הוא ממילא הכיר אותה: זאת 

אולם המשותף לרוב הסיפורים הוא עיצובם בשלל  440ד עקתה",שנתו ואשר ליבו עדיין דווי היה מכוב

חומל של המחבר. לוריא כתב על סגנונו: "היופי -אנושי-המגלות טפח מסדר יומו החברתי תחבולות

 מקווי האופי יםרבש אני טוענתו 441מתחייב ומתפעם מעושר הלשון ומכוח ההמראה של הדמיון",

בפואמות הדרמטיות ובסיפוריו הקצרים של קציזנה היו לכתב ידו הפואטיים והצורניים שנזכרו לעיל 

 הספרותי, ולימים הוטמעו בטבעיות גם ביצירתו הצילומית.

חלה תמורה ביצירת קציזנה והיא הגיעה לשיאה ברומן הריאליסטי "חזקים וחלשים". מן בתוך עשור 

הוא נסק למבע בהיר ונהיר בפרוזה. שלוש שנים קודם להופעת הרומן הוא כבר המבע המעורפל והכאוטי 

: "אל "רישע בלעטעראַ ליטער"רמז על סודות מחדר עבודתו בריאיון ליצחק בשביס זינגר מעל דפי 

בשעה זו כבר עמל על הרומן רחב  442תמשוך אותי בלשוני, שמא אספר לך שאני עוד אכתוב רומן."

, בעיצומו של המשבר הכלכלי החמור 1929-1930והוא ראה אור ב 443 כעא  שוו און רקעא  שט היריעה,

 שפקד גם את מזרח אירופה. 

מלחמת העולם הראשונה, הכיבוש הגרמני בוורשה, מהפכת אוקטובר וראשית ימיה זמן ברקע העלילה 

הרומן נטוע בחיי העיר הגדולה, שבה דופק חיים מודרני וחיוני למרות  של המדינה הלאומית הפולנית.

פרוזה אחרות ביידיש מאותו זמן, שעסקו בהווייתם המלחמה, ובכך הוא יוצא דופן בסוגו ונבדל מיצירות 

הוא משקף הוויה של אוכלוסיה עירונית פועלית קשת יום על גווניה:  444של עיירות ויישובים קטנים.

טיפוסי ו יםים, בעלי מלאכה ואנשים פשוטים, דמויות של נשים וגברים, אומנים בוהמיינחילונים ודתי

. בעיות הקיום הקרדינליות של הזמן היהודי לטובתם את משבר המלחמהספסרים ורמאים המנצלים 

ומסופרות בו תהפוכות גורלם של בני אדם החיים בתקופה סוערת ומורכבת. המעבר  ,ארוגות לתוכו

 מחברה מסורתית לחברה חילונית עורר את שאלת הזהות ואת החיפוש העצמי היהודי. 

אומנם ברומן מתערערת זהותם של יהודים והם מתמודדים עם ריבונותם האישית במטרופולין 

תופעה שתיארו סופרים יהודים רבים בני  –הניתוק מהדת והמסורת  הוורשאי, אך דילמת ההתייסרות בגין
                                                           

  .56א עמ' 1970 קַאציזנע 440
 .182, עמ' 1997לוריא  441
 2018-ב רובינשטיין.בלהה  של רגום עברייצא לאור בת (2012)"חזקים וחלשים"  ; 741-418, זייט 1926יוד.בית  442

 ליטערארישע",  ()דער שידוך אין פארצ'ב 'ב",בפארצ"השידוך נוסף של קציזנה  סיפור לעבריתתרגמה בלהה רובינשטיין 

 .2018 : רובינשטיין ראו 13.7.1928, "בלעטער
 .1929-1930 קַאציזנע 443
 .278עמ' ; שמרוק תשנ"ז ג, 374גליקסמאן תשל"ה, עמ'  444
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אינה זוכה לתשומת לב מיוחדת אצל קציזנה. מבחינתו היהודי החדש והמודרני הוא תופעה  –אותו דור 

: "מבלי שהתכוונתי וללא יומרה הרומן שלי התפתח לאריג עליו העיד עצמו וקציזנהמוגמרת ונתונה, 

הקשים, גם בהווה גם  וא צריך לתת סינתזה או מבט על רוח הזמן היהודי בזמן חיינוגדול, ולעניות דעתי ה

בזמן של אתמול. ]...[ ללא כוונות מיוחדות, כפי שמכתיבה המציאות, אני רוצה להדגיש את התקווה שלנו 

מבט ייחודי זה על היסודות המודרניים  445לחיים ברוסיה, בארץ ישראל ובפלשתינה וגם בפולין אצלנו".

וצאים אותו בשפע בגוף מ ואנו, ָארווערטסֿפלומיו לעיתון צתשל הגלות המזרח אירופית אפיין את 

 התצלומים. 

רק בעשור השני ליצירתו, והוא כבר יוצר בשל ורחוק ממורהו ואביו הרוחני פרץ, כמו עשה חשבון 

אז הוא חזר  446מותו העזתי למדוד עצמי ספרותית בדרכיו של פרץ".נפש וכתב: "רק מאוחר יותר, ולאחר 

הוא שירה בהירה  447 1936 ("בלדות וגרוטסקות") ,גראטעסקן און בלאדן הספר: לכתיבה שירית

במונולוגים ובדיאלוגים קולחים  כתובה ורציפה, שזורה בסיפורים עממיים ובזיקה לסיפורי העם של פרץ,

ספר סיפורי שבהם הקורא יכול לשמוע ולדמיין את נימת הקול שבמשפט ואת הנגינה היהודית שבו. עוד בַ 

)חתונה דישע חתונה" יִ י אַ " ,)נעלי הזהב( לדענע שיך",אָ כ"גחסידים, סיפורים עממיים וסיפורי פולקלור 

קציזנה לא נרתע מלתת להם ייחוד  .בת שבע בת הדס( )השיר של "הסהדסעלע ֿבון שֿפס ליד אָ ו"דיהודית( 

 448משלהם ולהטמיע בהם יסודות גרוטסקיים, אירוניים ומהדהדי הווה.

 פתוס, תודעה היסטורית ואקטואליהבין  -התמטיקה ביצירה המחזאית  2.10.3

. תודעתו ההיסטורית החריפה מאוד חלקה של סוגת הדרמה בגוף יצירתו של קציזנה הוא משמעותי

 ,הניבה מחזות אליטיסטיים ומורכבים בדרך כלל, הנעים בין סוגת המחזה ההיסטורי לדרמה האקטואלית

ומתקיים בהם מתח בין התמטיקה של הזמן ההיסטורי לאקטואליות המודרנית. חלקם עשויים על פי כללי 

בעיצוב דמויות חזקות  הדרמה הקלסית בז'אנר המבוסס על דגם הטרגדיה הקלסית. הם מתאפיינים

שולטות  ;שועכגון המלך הורדוס, פרומתאוס וי ודומיננטיות שאחוזות בזמנים היסטוריים או מיתולוגיים

                                                           
 . 24.11.26מכתב לאייב קאהן ,  445
 .221זייט  ,1967 קַאציזנע 446
 .1936 קַאציזנע 447
 .1938טאף ; 11 זייט, 1980; גריס 210-213 'עמ ,1967גרודבערג -טורקוב 448
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השפעות תרבותיות שקפים בהם ונ 449בהם התנגשויות עזות כמו בגיבורי הטרגדיה היוונית והשייקספירית,

  חיצוניות ומאבק בין התרבויות הנוצרית והיהודית.

( ניצבת דמותו של מביא האש לאנושות ושוזרת את מחשבותיה 1920) 450 במרכז המחזה "פרומתאוס"

ההגותיות על בעיות העולם והקיום לתוך סיפור מיתולוגי על צליבת ישוע. בזאת ביטא קציזנה את חתירתו 

 451 תרבותית של הספרות היהודית, שתעמוד כשווה בין שווים לצד הספרויות האחרות,-למעורבות הבין

לעומת הפואמה המוקדמת שלו ן אוניברסלי בהיסטוריה היהודית המתמשכת והלכידה. וכן את ראייתו גוו

סט דער מלך", בפואמה הדרמטית "פרומתאוס" קציזנה יצק יסודות מוצקים יותר של חיכוך ײַ "דער ג

אשר ודרמה וגם עלילתה הצטללה והתבהרה. במבט לאחור נראה שהיצירה נוטה יותר למחזה ההיסטורי מ

הפואמה הדרמטית. במחזה משחקים זה מול זה כוחות גדולים שביניהם שסע וניגוד עמוק. קציזנה לסוגת 

רות קוסמולוגיות ומיתולוגיות,  452מפגיש אותם במונולגים שיריים ארוכים ושקולים. הקורא נשאב אל ספֶּ

לוגית יום, מן העיר ומן העיירה, ומתוודע לתודעתו של פרומתאוס הדמות המיתו-היום רחוקות מן

ולתודעתם של ישוע ושל השטן הדמויות התיאולוגיות. סדן ראה בפואמה של קציזנה יצירה שבה תלמידו 

 453מצא לבסוף את סגנונו המובהק.ושל פרץ, שחיפש וחיפש, 

על רקע העולם הפאודלי מתרחש ( 1925)הדוכס( ) 454ס" כדער דו"ההיסטוריה שלו  חזותמ חטיבתב

המחזה מבוסס על אגדת הגרף ולנטין  455בפולין, ובמרכזו יהודי החי בחסדי החברה הנוצרית.הנוצרי 

פוטוצקי, אציל נוצרי צעיר שגילה באקראי את עולם היהדות והתגייר, ובשל דבקותו בדת היהודית 

אף על פי שקידוש השם הוא נושאו  1749.456ו לה הוא הועלה על מוקד קידוש השם בשנת אומנותונ

הלך שבי אחר הנושא החברתי דווקא, קרי הוא והסביר כי  המרכזי, בהקדמתו למחזה קציזנה עמד על כך

                                                           
 .16-17 זייט, 1980גריס  449
 .א 1920 קַאציזנע 450
 .1983; שמערוק 9מגעים בין ספרויות, ראו: שמרוק תשנ"ז א, עמ' על  451
 .164-176 ייט, ז1969 קציזנע 452
 .11 זייט, א 1969סדן  453
 .ב 1926 קַאציזנע 454
 "הדוכס" תורגם לעברית על ידי אליהו חזן; הקדמה: ד.ב. מלכין, תל אביב, הוצאת מסך תשט"ו.  455
"קידוש השם" כאן הושפע קציזנה בבירור מאחד המוטיבים שפרץ כה העריץ כ"קידוש השם". פרץ כתב את סיפורי  456

יסודות מיסטיים. בפואמה "הבוקר אור" בעברית, והם לקוחים ממעשיות עם ופולקלור וסיפורי חסידים ומשוקעים בהם אף 

א.מ.דיק,  קארשעווסקי,הסיפור סופר בעבר על ידי י.י. 1875תרל"ה, , ורשה מי רוסיאדברי י, רןאָ נדלקאַ מבספרו של  (,1877)

ניכרת  ; דב סדן גורס כי בנוסח הדרמטי של ה"דוכס"46-45, עמ' 1960ש.ל. גארדאן ראו: מייזיל ובפורמט של בלדה על ידי 

 .13 , עמ'א 1969סקי. ראו: סדן -השפעת פרץ ואנ
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. המחזה זכה להצלחה גדולה  457אחר פער המעמדות בין העולם היהודי לעולם הרוזנים והאצילים

ון ֿפמזל  אַ "וקציזנה השתאה מהצלחתו : (, 1925" בוורשה בבימוי של מ' ליפמאן )לאַ נטרעצבתיאטרון "

יעסע" )מזל של מחזה(, הוא כתב, בניסיון להבין את הסיבות להצלחה בוורשה ובקרקוב, הערים פ אַ 

יוסף ו "טעראַ טע־מלוכה רדישעיִ יאברהם מורבסקי גילם בו את תפקיד הדוכס ב" 458הגדולות של פולין.

ארצות  25-פעם ונדד ב 300-המחזה עלה על הבמה קרוב ל .ע"פטרו ילנערוובהפקת ה"אותו  גילםבולוף 

המחזה שאומנם מחוץ לפולין ובערים ריגה, קייפטאון, ניו יורק, בואנוס איירס, שיקגו, ועוד. קציזנה סבר 

עתה היה קציזנה בטוח ביכולותיו לעצב  459לוקה בכמה חסרונות, אולם ההפקה הבימתית היטיבה עימו.

 דרמטיות ולעצבן לכדי מחזה מוצלח.תמונות 

( מתבסס על דמותו הטרגית של המלך הורדוס בשנות שלטונו בימי בית 1926) 460המחזה "הורדוס"  

שני. במחזה נטל לעצמו קציזנה חופש אומנותי לעסוק במהות ולאו דווקא להיות נאמן לעובדות 

הכשיל את צלילותו של הרעיון התמטי. הוא ההיסטוריות, שכן בעיניו הזמן הערוך על פי רקע היסטורי 

הודה שלא ביקש אלא לעסוק במוטיב עלייתו ונפילתו של המלך, ולא לדון בסכסוכים המשפחתיים שלו או 

הוא עיבד את הסיפור ההיסטורי בסגנון קלסיציסטי דמוי טרגדיה יוונית סביב דמותו של  461במסכת חייו.

זיקתו למורשת היהודית ל ואמנותלטון ונפשו מיטלטלת בין נהעולה לש –נצר למשפחה אדומית  –הורדוס 

עיצב ובנה את הדיאלוגים בתבנית של התנגשות אידאולוגית בשאלת  קציזנההחזקה לכובש הרומאי. 

על אף שבעיני  ?גנטית או שמא תיתכן זהות אידאית-מהותה של הזהות היהודית: האם היא ביולוגית

רמה גבוהה, הוא לא הוצג מעולם על במה ולא תורגם ללשונות ב מחזהנחשב  הואהקוראים והביקורת 

 462אחרות. קציזנה התלונן על כך.

אותם  העדיף קציזנה להביע את אימת זה רקע ועל, קשהמשבר בשנות השלושים פקד את יהודי פולין 

והוא עלה בלודז'  1937-( ביים אברהם מורבסקי ב7193) 463 "יסז"אין קריימים בז'אנר קומי. את מחזהו 

ָר  הוא  "רישע בלעטעראַ ליטער"לגיזם ייתכן גם בסוגות קומיות. בריאיון ובקאליש. קציזנה סבר כי טְּ

הסביר למראיין שהן הקומדיה הן הטרגדיה הן צורות גבוהות של דרמה שצמחה בטריטוריה אחת, והן 

                                                           
 .17 זייט, ב1967 קַאציזנע 457
 .א1930 קַאציזנע 458
 .64, עמ' 1964גרודבערג -טורקוב; 174זייט  ,א1930 קַאציזנע 459
 .ג 1926 קַאציזנע 460
 .190ב , זייט 1969 קַאציזנע 461
  .17, עמ' 1980גריס ; 534, עמ' 1929רייזען  462
 .ב 3719 קַאציזנע 463
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קרובות זו לזו כמו הצחוק לדמע. אין הן שני צדדים של אותה מטבע כי אם ביטוי של סגנון העמדה מן 

יסוד וודוויל אסתטי. כשם שבקומדיה יש אלמנטים טרגיים, כך בטרגיזם יכול להיות גם -הצד הצורני

ובכל זאת ההפקה לא עלתה יפה, אולי משום שלא היו בה מאפייני כתב ידו האומנותי של  464ופארסה.

אבד  "אין קריסיס'"הטקסט של המחזה  465קציזנה כפי שהם באו לידי ביטוי במחזותיו בנוסח הטרגדיה.

  466ואינו בנמצא.

. הוא כתוב בסוגת הדרמה ההיסטורית( 1937)האופרה של היהודי( ) 467ערע" ָאפדנס יִ דעם יהמחזה "

בפורטוגל ועוסק בחיי האנוסים. גיבורו, דמות ריאלית ובן  18-מתרחש במחצית הראשונה של המאה ה

, אך למעשה לכאורהשל גוי  דמות יאדמותו של מחבר הקומדיות הפורטוגלי אנטוניו ז'וז'ה דה סילבה, ה

 468אנוס שמסתיר את יהדותו ונושא בדמותו את סבלם של יהודים נרדפים על רקע האינקוויזיציה.ב מדובר

בעבודתו על מחזה זה ניסה קציזנה את כוחו בכל צורה או תבנית וגילה נטייה לניסיוני, כיאה ליוצר 

 הוארות שמודרניסטי. ואכן, היצירה מתאפיינת בממדים דרמטיים, שיריים ותמונתיים במגוון תבניות וצו

ומחלקים שהרכיב מתעודות  קולאז'ממשלל קונבנציות צורניות ו הא עשוייפיתח לכלל מחזה שלם ולכיד. ה

מן ההיסטוריה היהודית הקרובה קציזנה התמטיקה ששאב  .מיצירתו המקורית של דה סילווה עצמו

ואלגוריות על המצב הקיומי של יהודי פולין בתקופה הדחוסה ישירים והרחוקה נשאה בעקיבות מסרים 

כרבים מחבריו הסופרים גם הוא חש באסון המתקרב וניסח  .הראשונהוהדרמטית שאחרי מלחמת העולם 

 469את חרדותיו ביצירתו.

( נכתב על פי בקשתו של השחקן הנודע אלכסנדר גראנאך. הוא 1937) 470רד" אַ רצבאַ שווהמחזה "

(. המחזה מתאר 1926ונקמתו ברוצח היהודים סימון פטליורה ) רדאַ רצבאַ שוושלום  שלמבוסס על דמותו 

את הזמן שלפני מלחמת העולם השנייה ומעלה אירועים ודמויות ממערכות החיים היהודיים מן העבר 

הקרוב במזרח אירופה, ועיקרו הוא משפטו של שווארצבארד בפריז והנסיבות ההיסטוריות הקשות 

שה ואלכסנדר גראנאך העלה אותו בלודז' תחת שם אחר: "וועלט המחזה נאסר להצגה בוורהקשורות בו. 

                                                           
 .248זייט  ,1933א.ב  464
 .65, עמ' 1964גרודבערג -טורקוב 465
 .16עמ'  ,1980; גריס 248 ייטז ,1933א.ב.  466
 .ג 1937 קַאציזנע 467
-, בוורשה ב1948-איירס ב בבואנוס. המחזה הועלה 1967גלבוע ; 282 , עמ'2003; כהן 101-103, זייט 1950 טורקוב 468

 .1994 -בוראה אור באיטלקית בפירנצה  1974-, הוקרא ברדיו האיטלקי ב1958
היהודי שנשרף באש  זיגמונט טורקאוו העיר באירוניה כי סופו של אלטער קַאציזנע היה סוף טרגי כסופו של   469

 .103, עמ' 1950האינקוויזיציה. ראו: טורקאוו 
 .ד 1937 קַאציזנע 470
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, ובשלמותו 1939-1938-חלקים ממנו התפרסמו ב"מיין רעדנדיקע פילם" בגעוויסן" )מצפון העולם(. 

 472.העשרים המאה של השמונים בשנות רקהוא הודפס 

בניסיון לדחוק את  473לא נמצאו מחזות העוסקים בחומרי בידור מלודרמטיים.של קציזנה בכל מחזותיו 

בינע און אַ ו"סבדמות המחזות "אסתר"  ,אך משופרת ,ספרות השונד הנמוכה הוא הציע ספרות דומה

אולם לא עלו על בימת  1937-1938,474ילם" בשנים ֿפ רן רעדנדיקעײַ ב"מהם נדפסו בהמשכים  ".גינעער

תחומי, סקרן ושוחר חדשנות הוא העז לגעת גם בכתיבה למדיום -התיאטרון היידי. בהיותו אדם ויוצר רב

ושבשנות השלושים היה תחום מפותח בקרב הפולנים הגרמנים וגם בקרב יהודים.  ,שלא הכיר ,הקולנוע

 אַ ן אָ ל"(, וכתב את התסריט 1937) 475הוא היה שותף לכתיבת התסריט להפקת הקולנוע של "הדיבוק"

בבימויו של אלכסנדר מארטן. הסרט הוא מלודרמה המבוססת על מחזה מאת יעקב  476(1939היים" )

 477אחרון שצולם ביידיש בפולין לפני מלחמת העולם השנייה.ה סרט(, והוא ה1907גורדין )

 בית היוצר הצילומי של קציזנה  2.11

יש הטוענים  הראשונה התפתח שדה הצילום ונסק לגבהים, ולא במפתיע. לאחר מלחמת העולםשבפולין 

( הקנתה לצילום הפולני אופי 1863שהמצאת המצלמה רק עשרים שנה בקירוב לפני המרד הפולני )

 ומכל מקום אומנות הצילום פרחה במדינה העצמאית 478חברתי תוסס והאיצה את התפתחותו,-פוליטי

ודות צלמים, באוניברסיטה של ורשה נפתחה מחלקה לצילום אומנותי החדשה: בלבוב ובווילנה קמו אג

(, ובאוניברסיטה של וילנה החל שיח אקדמי על צילום בראשותו של הצלם החלוץ יאן בולהאק 1919)

(Bulhak.עד היום נחשב בולהאק לאבי הצילום הפולני ולמייסד הזרם הפיקטוריאלי הפולני .)הוא  479

 Polish Art.היה גם תיאורטיקן ופילוסוף של הצילום ומייסד האיגוד הפולני לאומני צילום 

PAF–Photographers .)  

                                                           
כתב היד, ובתו שולמיתה קציזנה חיפשה אותו בקצוות העולם. לאחר תלאות  נמצא ; במשך שנים רבות לא1980 קַאציזנע 472

 .161-157, עמ' 1980. ק שולמיתההיא מצאה אותו בארכיון "הבימה". ראו: 
 .93-114, עמ' 2003ראו: כהן  רשאיתועל ספרות ה"שונד" בעיתונות הו 473
 ,11רעדנדיקע פילם נומר  מיין :ה. לדוגמ1נומר  1937מאי  15, ווארשע "מיין רעדנדיקער פילם"ב תפרסם לראשונהנ 474

 .15-7, עמ' 1937
 .ה 1937 קַאציזנע 475
 .1939 קַאציזנע 476
 .132גרוס תש"ן, עמ'  477
478 Krzysztof Jurecki, 2002 
 בתחילת המאה העשרים שיאול הגיע. 1880-1920זרם באומנות הצילום, בעיקר בשנים  :(Pictorialism) פיקטוריאליזם 479

. המאפיין )תצלום, תמונה, דימוי( pictureמהמילה האנגלית עם הופעת המודרניזם והתפשטותו. השם נגזר שקע במהירות ו

 . על השפעתמעמד של אומנות גבוהה הםלתצלומים מראה של ציור ולתת להבולט של סגנון זה הוא הניסיון לשוות 

  Clyd and Kordic 2016 ראו: וםהציל הפיקטוריאליזם על
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ארגנה אגודת הצלמים הפולנית תערוכה שנתית, הראשונה בפולין העצמאית, ובד בבד ראו  1922-ב

רות ונגטיבים לצילום. בשנת אור כתבי עת המוקדשים לצילום והתפתחה תעשייה כימית מודרנית של ניי

הוצגה  1927-ששינתה את פני התיעוד העיתונאי, וב ,(Leica)נכנסה לשוק מצלמת הלייקה  1925

של מרכז לאומנות הצילום. בזירת  חשובלאומית לצילום והעיר קנתה לעצמה מעמד -בוורשה תערוכה בין

מסורתו העיקרית של הצילום הפולני הצילום הפולני ניטש כל העת ויכוח אם לראות בפיקטוריאליזם את 

 480או אם להתמודד עם תנועות הצילום התיעודי, כמו שהתמודדו בגרמניה וברוסיה, שכנותיה של פולין.

מגמה אקספרימנטלית צורנית  – 481(New Vision) – בגרמניה התחככו שתי מגמות: "הראייה החדשה"

שחיפשה צורת הבעה חדשה וביקשה לראות  –תחומי מוהולי נאג' -ומופשטת בצילום בהשראת האומן הרב

מגמה  –והפוטו ג'ורנליזם  482בצילום גישה חדשה ופורצת דרך להתבונן בעולם, ולמעשה תובעת לשנותו;

הירות מאז המצאת המצלמות הקטנות שנענתה לצרכים ההולכים ומשתנים של העיתונות המתפתחת במ

  483והנוחות להפעלה.

ברוסיה המהפכנית, שקציזנה הזדהה עם ערכיה, הייתה מפת הצילום מפותחת, שוקקת ומורכבת. מצד 

אחד היו אומנים אוונגרדים בוגרי אקדמיות לאומנות )אלכסנדר רודצ'נקו, בוריס אינטוביץ', אלעזר לנגמן 

, יצקו אותו לתוך הצילום ויצרו דימויים בנוסח הרוסי האוונגרד סגנוןאת  בצילומיהםואחרים(. הם ביטאו 

 האדם אידיאל ומעוצב מיוצג היה שבהגיאומטרי חד ודרמטי. מצד אחר רווחה אומנות הסוציאל ריאליזם 

וגם היא פרחה במהפכה הסובייטית. האומנים שהלכו בדרך  .העתיד אל מבט נושא לחברה המועיל העובד

אלפרט, ארקדי שייחט, סימון פרידלנד ואחרים(, כולם מהללי המהפכה הסובייטית וערכיה, עבדו זו )מקס 

 בשירות סוכנויות צילום ועיתונים ושמם יצא למרחוק, גם מחוץ לגבולות רוסיה.

מגמות עיקריות: קבוצת אוקטובר, שחתרה ליצור -הסוציאל ריאליסטית נוצרו שתי תת המגמהבתוך 

ודרניסטית כדי להעביר מסרים פרולטריים, ואגודת הצלמים הפרולטרים הרוסים בתבנית ניסיונית מ

(ROPEשראתה את תפקידה בהצגת מסרים ישירים של חיי היום ,)- יום ועולם העבודה, קרוב ככל הניתן

של עיצוב. הנושאים בלב העשייה של שתי הקבוצות היו מוטיבים  מאפייניםאל המציאות וללא 

שממשלת סטלין תשפר את תנאי  המובטח מדע ומוטיב הצבא, והן הדגישו את המסרקולחוזיים, חידושי 

                                                           
480 Plazewski 2003  
481 New Vision 2000   
  .37, עמ' 2001; סלע 15-19, עמ' 2012לוריא  482
483 Photojournalism 2004  
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כתב העת "הצילום הסובייטי"  1926-חייהם של האזרחים. לאוונגרדיסטים ולסוציאל ראליסטים צמח ב

(Sovetskoe foto והשתתפו בו הצלמים הפוטו ז'ורנליסטים מואיז נפלבוים, ניקולאי אנדרייב, יורי ,)

 484גיי איבאנוב אלילוייב.ארמין וסר

(. צילומי הילדים  (Hineהברית בשנות השלושים פעל ויצר בן דורו של קציזנה לואיס היין בארצות

העובדים שלו היו לשם דבר באיכותם האומנותית ואף חוללו שינוי מהותי בחוקי העבודה של ילדים. אף 

יוחדים והם מגביהים אותם ממישור דיוקן על פי שהוא צילם עוני וכאב, בתצלומיו יש יופי ואסתטיקה מ

חוקי הפרספקטיבה שלו והשימוש באור וצל מזכירים את דימוייו של קציזנה.  485של מציאות ותו לא. 

מנקודת  לאנגצילמה  1929-שעבדה בתקופה זו הייתה דורותיאה לאנג. בזמן השפל הגדול ב נוספתצלמת 

מבט הומנית את הטרגדיה האנושית של עניי ארה"ב. צילומיה האיקוניים גם הם מוצר של מניפולציה 

משרד החקלאות האמריקאי הביא לתודעת הציבור את מצוקתם  עבורצילומית אומנותית, והמיזם שלה 

צילם את  של הפועלים המהגרים האומללים והנשכחים. צילומיה וצילומיו של ווקר אוונס, שגם הוא

 הצלם "החצר האחורית" של ארצות הברית, הפכו לסמלי התקופה בשנות השלושים והארבעים. לעומתם

 486קרוב למציאות.הג'ייקוב ריס צילם את שכונות העוני ללא כחל וסרק, וצילומיו נוטים באופיים לתיעוד 

ברוסיה ובארה"ב, אך אפשר לשער שקציזנה תאב הדעת היה מודע לשפע המגמות שצצו בגרמניה, 

בהיעדר עדויות קשה מאוד לדעת מה הייתה מעורבותו בסצנה שרחשה מחוץ למעגל הצילום היהודי 

רומן וישניאק, מנחם קיפניס ל בניגודבפולין. שמו נפקד מן הספרות שתיעדה את תולדות הצילום הפולני )

שכתב ידו הצילומי נטה אחרי  מצוינים בה(, אולם על פי סגנון יצירתו הצילומית נראההומשה רביב 

 . מחבריו הצלמיםיו ניכר שהושפע בתפיסתו התיעודית מגונני האתוס הפיקטוריאלי של בולהאק, ובצילומ

 מחילופי זמנים לחילופי סגנון –צלמי עם יהודים  2.12

החלה לפעול במקצוע  19-בד בבד עם התפתחותה הטכנולוגית המהירה של המצלמה מאמצע המאה ה

הצילום רשימה נכבדה של צלמי עם יהודים. הם תיעדו ושימרו את חיי היהודים באימפריה הרוסית 

ומאוחר יותר בפולין עד מלחמת העולם השנייה, וכמה מהם היו חלק בלתי נפרד ממסורות של תולדות 

                                                           
484  Lavrentiev 2016 ;Tumarkin 2016 ;Shantz 2006 
485 37-pp. 33 ,2003 Shank-Smith 
על וואקר  (8.8.18: )גישה /http://www.historyplace.com/unitedstates/langeלומים של דורותיאה לאנג ראו: צת 486

  ; צילומים של ג'ייקוב ריס:Walker Evans 2004אונס ראו: 

http://collections.mcny.org/Explore/Highlights/Jacob%20A.%20Riis/   :(8.8.18)גישה 

http://www.historyplace.com/unitedstates/lange/
http://collections.mcny.org/Explore/Highlights/Jacob%20A.%20Riis/
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במבט לאחור ניתן להבחין בשתי תקופות עיקריות בתולדות צילום יהודים בידי  488לום הרוסי והפולני.הצי

 יהודים.

 הראשונההתקופה  2.12.1

( וסופה בראשית המאה העשרים. על רקע פרסום ספרו החדשני 1839ראשיתה בהמצאת המצלמה )

בצילום שלט האבולוציה בתהליך של ברירה טבעית,  אודות( 1858של צ'רלס דרווין "מוצא המינים" )

אנתרופולוגי והמצלמה, שמימלא טבועה בה חקרנות, הייתה לכלי מחקר -התיעודי בתקופה זו ממד מחקרי

הרוסית בחנו את מורשתם  האקדמיהמן  חוקריםבשטח בידי אנתרופולוגים בהתבוננותם בגזעים השונים. 

לאור ה העצומים של האימפריה הרוסית, בהם יהודים, והוציאו התרבותית של עמים שאיכלסו את מרחבי

 Album of Russian Costumesאלבומי צילום פרי מחקריהם. האלבום הגדול והידוע בהם הוא 

תצלומים של כמה צלמים, וכמו כן יצאו לאור אלבומים שהוקדשו לחיי  500-( ובו יותר מ1875-1870)

מאודסה,  Zh.H. Raul( של הצלם הנודע 1870) Jews of Podolia Provinceהיהודים, למשל 

. יש המרחיקים לכת ורואים בהם את 1880עד  1859( מן השנים Greimותצלומיו של מיכאל גריים )

, כסמואל ויסנברג וארתור רופין, 19-גם אנתרופולוגים יהודים בסוף המאה ה .ראשיתו של הצילום הגזעני

   489חקרו את שורשי הגזע היהודי וצילמו טיפוסים של יהודים.

 490(,Berzon, פעלו חלוצי הצילום מתיאס ברזון )19-בתקופה זו, במחצית השנייה של המאה ה

נולדו  הם לא באו מתחומי האומנויות ושלושתם 492ומיכאל גריים. 491(Fajansמקסימיליאן פייאנס )

במרחבי האיפריה הרוסית. הם היו יהודים מודרניים ומשכילים בעלי רקע דומה והתעניינו בהיסטוריה, 

באספנות יודאיקה, בארכיאולוגיה ובדפוס, ושלושתם השכילו לגייס לשירות עבודתם את ההמצאה 

למחקר ותיעוד. רוב עבודתו של פייאנס הייתה מושתתת  מי בצילום דיוקנאות ומי –המצלמה  –החדשה 

על צילום כרטיסי ביקור. זה היה ז'אנר פופולרי ורוב הצלמים עסקו בו באותה עת לצד צילום דיוקנאות 

                                                           
דוברושיצקי וקירשנבלט  ראו: ים במאה שנות צילום.וצלמים יהוד סקירה מלאה ומאירת עיניים על תולדות הצילום היהודי 488

2005  ;Krzysztof Jurecki 2002 
489 Reich 2016 ;6-2005, pp. 5Ivanov  ; Weisenberg 2011 ;Ruppin 2011  
490 Guesnet (no date) 
אנשים מכובדים שצלם ; תצלומי פורטרט של  ,2002Krzysztof Jurecki;  6, עמ' 2005וקירשנבלט  דוברושיצקי 491

 (8.8.18)גישה:  https://en.wikipedia.org/wiki/Maksymilian_Fajansפאיינס ראו: 
 Pawlus 2000;  11-13, עמ' 2005 קירשנבלטו דוברושיצקי 492

https://en.wikipedia.org/wiki/Maksymilian_Fajans
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התעורר ביקוש  19-ה המאהמשפחות מאמצע יהודים בסוף  תוצילומי משפחה, שכן בעטיה של הגיר

 והתצלומים נשלחו אל מעבר לים. לצילומי דיוקן ולצילומים משפחתיים,

ד"ר , בשיטת הדאגרוטיפ. זהו דיוקנו של 1848-ככל הנראה הדיוקן הראשון של יהודי צולם כבר ב

בצילומי הדיוקן נושאים האובייקטים המצולמים מבט רך  ידוע שחי בגליציה. עברי, סטיריקן ארטר יצחק

מהווה מעין הילה ונוצר בעזרת אומנויות ריטוש מעורר כבוד אל המצלמה, על רקע בהיר ונקי. הרקע 

וטכנולוגיות הדפסה מתקדמות. ולטר בנימין ראה בסגנון זה עיקור טכנולוגי של הילתו הקדומה של 

הצילום, שהייתה תוצר של מצלמה בסיסית ובה "האור מגשש את דרכו במאמץ מתוך החשכה ]...[ 

הילה קדמונית זו  –מוקדמים אלו את גדולתם  שמעניקה לצילומים –תוצאת החשיפה הממושכת לאור 

נעלמה, ]...[ רגליה נדחקו מן התמונה באמצעות דחיקת החשכה בעזרת עדשות עם עוצמת אור גדולה 

 493יותר", הוא כתב.

 –רק גריים יצא לשטח לתעד את חיי הכפריים האוקראינים, בכללם את בני עמו  שלושת החלוציםמ

והותיר לנו תמונות נדירות של חייהם  –ה הרוסית במרחבי ווהלין ופודליה יהודי העיירות במחוזות האיפרי

בתצלומיו מאוקראינה נשתמרו טיפוסים  19.494-משנות השישים עד שנות השמונים של המאה ה

, מהם בעלי מום ואנשים כמרים, אנשי כנסייה, כפריים פשוטים; אקזוטיים, אקצנטריים, חדורי מבט מאגי

דת מבט שטבועה בה לא בחלק מהתצלומים נשמרו סגנון וכללי מבע חקרני מנקו גמדים.כמוזרים בעיניו: 

סובייקט בטכנולוגיה חדשה שהייתה -מובנית בסיטואציה הצילומית, ומכילה בתוכה צלםה מעט התנשאות

  495סמל המודרנה והופנתה אל אובייקט נחשל, ישן ומסורתי.

מצלמה על רקע מלאכותי ותחת תאורה שטוחה. הם ניצבים נוכח ה של גריים האובייקטיםבתצלומיו 

נועצים את מבטם בעדשה והבעת פניהם כמו אומרת שהם מנסים להיחלץ מן המבט החוקר המתבונן בהם. 

לעומתם  496מעטים מתצלומיו שנשתמרו הם צילומי יהודים על רקע העיירה או העיר ובסביבתם הטבעית.

קט מרוקן ממידע, כמו ביקש לנתק את האדם מסביבת חייו בצילומי הסטודיו שלו הרקע שמאחורי האוביי

אינה נוכחת בהם, ותחתה בחר גריים להעמיד סצנה ברורה, מנימליסטית,  –מרחב הקיום  –[. העיירה 1]

[. סגנונו חוטא לפעמים ברמזים סטריאוטיפיים 2] וספר קודש סממנים יהודיים מובהקים: טלית, שמייצגת

                                                           
 .31, עמ' 2004בנימין  493
לרחבי תיעוד שתצא משלחת  מ' ברלין חבר החברה לחקר החיים היהודיים במזרח אירופה , ארגן1850לפניו, בשנת  494

  .17' עמ,  2005וקירשנבלט  דוברושיצקי :הוא לא היה צלם. ראוהאימפריה לצלם את אורחות החיים היהודיים. 
   http://yivo1000towns.cjh.org/searchים בארכיון יוו"אנמצאמעט מצילומיו  495
496 Pawlus 2000 

http://yivo1000towns.cjh.org/search_results.asp?city_town
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[ נראית ידו של בנו מצייר את 3שבה יהודים סופרים כסף. בצילום ][, 4וצים על יהודים כמו בתמונה ]נפ

פני היהודי בעמדה שמדגישה את האתוס המחקרי שרווח אז בצילום. לימים חלה מטמורפוזה בתצלומי 

תי של אומנוהטיפוסים בסגנון אנתרופולוגי. הם הפכו מנכס מדעי לנכס תרבותי, ורבים שמורים באגף ה

 אוספי מוזיאונים לאומנות. 
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 התקופה השנייה  2.12.2

השתנו המגמות, והמצלמה הפכה הן לכלי  1939למן העשור הראשון של המאה העשרים עד שנת 

תקשורת עיתונאי ופוליטי והן לאמצעי למבט אומנותי על העולם. בתקופה זו הצילום היהודי מתאפיין 

בייצוג מושאיו בהקשר אידאולוגי וחברתי דווקא, וצלמי העם היהודים פעלו בשני מעגלי התייחסות: 

חיצוני ופנימי. המעגל החיצוני היה מעגל זהותם האומנותית, בהיותם צלמים המזדהים עם תכנים וצורות 

של זרמים בתולדות הצילום האירופי, ואילו במעגל הפנימי הושפע חלקם עד מאוד מקריאתם של 
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סורתי, אינטלקטואלים יהודים מאז מפנה המאה, שהתריעו על דחיפות השימור והתיעוד של הפולקלור המ

וטלטלו את הוויית החיים  497 ולנוכח נזקי רוחות המודרנה שנשבו בעוז בכנפיו של "מלאך ההיסטוריה"

 רוחניים.-, הם קראו לשמר חפצים חומריים וגם ערכים תרבותייםהמסורתית

יצא ההיסטוריון שמעון דובנוב בקול קורא בעיתונות היהודית להתאמץ למצוא תעודות  1891-ב

יצאו  1890בשנת  498של העם היהודי ולשמרן למחקרים על ההיסטוריה של יהודי רוסיה. הנוגעות לעברו

י"ל פרץ ונחום סוקולוב במשלחת סטטיסטית אל העיירות היהודיות בתחום המושב לחקר מצבם הכלכלי 

אלתר דרויאנוב, י"ח רבניצקי וח"נ ביאליק קראו קריאה נרגשת לאחר מלחמת העולם  499של תושביהן.

"בואו ועיזרונו. פוצו בעם ישראל לכל תפוצותיו וכתבוהו ]...[ והצילו מפיהם דברי זיכרונות  הראשונה:

עתה, בפרוס המאה העשרים ולנוכח השתכללותם של אמצעי הצילום, התממש  500וסיפורי מאורעות".

, חזונם של הקוראים לשימור ותיעוד חיי החברה המסורתית. כך התיעוד, שהיה עשוי עד כה מדפי קהילה

 מספרי זיכרון ומספרות יפה, זכה גם בממד חזותי.

גם המוסדות  19-לא זו אף זו, בעקבות ההתעוררות הלאומית היהודית והפוגרומים בסוף המאה ה 

והגופים הפוליטיים היהודיים הבינו מהו תפקידה וכוחה של המצלמה בשירות האידאולוגיות החדשות, 

ככל שהלכה  501 ז'ורנליזם והייתה לענף נפוץ בקרב צלמי עם יהודים.-לפוטווהאקטואליה היהודית פלשה 

והשתכללה המצלמה והתפתחו יומונים בעלי תפוצה בעולם היהודי, כן התרבה הביקוש לחומרים 

(, תמונות של מתים, של הרס ואימה, תצלומי 1905-1903אותנטיים, כגון צילומי הפוגרומים הנוראיים )

וקה, כך רב ככל שגברה המצו 502מחאה על הפסיביות היהודית או תמונות מצוקה ועוני של יהודים.

הביקוש לסוגת התיעוד כדי להביא את הטרגדיה לתודעת העולם באמצעי חזותי, וכמו כן כדי להציל 

ו קהילות יהודיות והיא קולשמר את מה שנותר. ואכן, היה מקום לחשש. במלחמת העולם הראשונה נמח

ייר רק תיעוד סקי בשנים שקדמו למלחמה היה משת-הותירה אחריה הרס נורא, ואלמלא פועלו של אנ

  מועט ביותר של קורות קהילות שלמות בווהלין ובפודוליה, שחרבו בעטיה של המלחמה.

                                                           
 . 313, עמ' 1996בנימין  497
 דובנוב תרנ"ב. 498
 . 70-76עמ'  1960מייזל  499
 עורכים רשומות תרע"ח.  500
  .Clarke, 1997, ppראו:פוטוג'ורנליזם, אחד מענפי הצילום המציג מידע חזותי אקטואלי בעיתונות.  –צילום עיתונות  501

167-145; )no year(Collins     
 פלדמן תשמ"ז.; למשימה זו התגייסו לא רק צלמים יהודיים. ראו: 105-127, עמ' 2005דוברושיצקי וקירשנבלט  502
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, סקי בראש משלחת אתנוגרפית למסע תיעוד ברחבי רוסיה-יצא ש' אנ כאשר 1914-1912בין השנים 

 .צעירהצייר שלמה יודובין, אחיינו ה 503הופקד על התיעוד החזותי והיה צלם המשלחת האנתרופולוגית,

אמצעי מבע צילומיים פיקטוריאליים שהיו מקובלים ברוסיה הצארית, והיה הראשון שייסד ביודובין נקט 

נשתמר במוזיאון הממלכתי מעבודתו  504את המבע הצילומי היהודי המודע, האמפטי, החברתי והשיטתי.

לוחות  לאתנוגרפיה בסנט פטרבורג גוף שלם של תצלומים )כאלפיים במספר( מתעדי עיירה על

התצלומים מעוצבים בעיצוב אומנותי והם נוגעים באתוסים חברתיים יהודיים בלבד, ולפיכך  505זכוכית.

יום בקהילה היהודית העיירתית. יש בהם טיפוסים של יהודים, -הם מהווים מסמך חזותי של חיי היום

פללים ולומדים, פועלים, בעלי מלאכה, תלמידי חכמים בלבוש מסורתי, יושבי קרנות עניים, קהל מת

קורבנות של פוגרומים, בתי קברות, מצבות וניסוחי כותרות, חפצים ותשמישי קדושה, רקמות ופריטי 

יום, ידיים לתורה, כוסות לקידוש ועוד חפצים שנראה שהם על סף היעלמות. חלקם נשתמר גם -יום

  506באיורים של יודובין.

סקי והיה כפוף לכללי התיעוד האתנוגרפי, קרי -קו אנאף כי צילם על פי סדר יום מובנה של מעסי

 נמצאפרונטליות בהעמדה, יחס נאות בין רקע לאובייקט, דיוק, פוקוס ובהירות טכנית אופטימלית, 

בתצלומי העיירות של יודובין ממד אומנותי ציורי. הוא הקפיד על תאורה אקספרסיבית, המבליטה את 

ומנותיים בתהליך כימי בעבודת מעבדה: הוא מרח צבעים על ויצר אפקטים א חומריותם של העצמים,

ועיצב קומפוזיציות שבהן מתקיים מעין דיאלוג )או  507הזכוכית בתהליך הפיתוח ושטף אותם בסופו,

בתצלומי בתי הכנסת הוא הדגיש את הממד האדריכלי ושמר על  508מאבק( צורני בין הרקע לאובייקט.

רת מאז וכוח כמו נובע מכוחה המוצק של המס קות לתצלומיםקומפוזיציות מובנות ואיתנות, המעני

של עם שניבטות ממנו  פורטרטבתצלומיו נוכחת אקזוטיקה יהודית ריאליסטית מסוגננת, מעין  509. ומעולם

  מסורות עבר.

                                                           
 . 18זאבי וויל תשנ"ד, עמ'   503
504 Ivanov 2005, Kushkova and 9-pp. 6;  :ראו: צילומי יודובין מן המשלחת בתוך  Avrutin et al. 2009.  ; ,לימים

בשנה זו פרסם ביידיש את ספרו "עיטורים יהודית".  של אוספי "מוזיאון לנינגרד לאומנות נתמנה יודובין לאוצר 1920-ב

   .1928ראו: יודובין , שלמה יודוביןיהודיים עממיים". חיתוכי העץ של 
  .45, עמ' 1994קרופניק  505
אפטר ; 113-117, עמ' 1994גבריאל -רות אפטרעל תרומתו של יודובין לאומנות העממית ראו: ; 1920יודובין ומאלקין  506

 .1991גבריאל 
507  f.n. 10 6 p. ,Ivanov 2005 Kushkova and. 
508 91 78, 75, pp.74, Avrutin 2009, נגר, קברן, סנדלר, רוכל. ]צילומי[   
  .164-146שם, עמ'  509
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יודובין מדגימה את המעבר מתקופה אנתרופולוגית חקרנית בצילום היהודי, לתקופה שבה  שלעבודתו  

הצילום התיעודי היהודי משלב באופיו יסודות אומנותיים וחברתיים. דמויות הפועלים ובעלי המלאכה 

שיודובין צילם הן מיזוג של התבוננות אסתטית במרחב ושל תפיסה אידאולוגית המוטמעת בהן ברוח 

בתמונת הַנָפח משפטובקה אוחז הנפח פטיש בידיו, כמו מניף את  סקי.-פותיו האנרכיסטיות של אנהשק

 א מן הנמנע שקציזנה הושפע ממנו. ל 510פטיש המהפכה ההורס ובונה מחדש.

 בין המלחמות 2.12.3

בין המלחמות הייתה תקופת השיא של התיעוד הצילומי של חיי יהודים פרי עבודתם של צלמים 

אחרי מלחמת  511תיעודי של שנים אלו.-יהודים, והוא שימש חלק מהתפתחות המחקר ההיסטוריוגרפי

עיתונות יהודית ענפה. היא הייתה מקור עשיר של מידע  העולם הראשונה התפתחה בפולין העצמאית

ור אידאולוגיים, וגם מק-ז'ורנליסטי טעון בממדים חברתיים-פוליטי ותרבותי, אבן שואבת לצילום פוטו

 512פרנסה לצלמים מקצועיים וחובבים.

מציאות, והמשברים ה עלמורכבות הקיום היהודי בשנים אלו הוליד מבטים חזותיים ורסטיליים 

החברתיים, הכלכליים והפוליטיים, שיהודי פולין היו לפותים בהם, הקנו למשימת התיעוד והשימור יתר 

שר פנינו פגשנו בקשת דעות וזרמים. פולין דחיפות. הצלם טים גידל תיאר מורכבות זו כך: "בכל א

מחצבתו של הבונד הסוציאליסטי, מרכז  צורהיהודית הייתה זירת קרב היסטורית בין חסידים ומתנגדים, 

תוסס של התנועה הציונית, של השומר הצעיר. עיני חזו ביהודי פולין בשיאם ובשגשוגם החומרי והרוחני, 

אך גם בשפל המדרגה, עושר מפואר ועוני מחפיר. התחדשות ושקיעה, דבקות דתית והתפקרות, עמי ארץ 

ים וקומוניסטים, אורתודוכסים ומתבוללים, ובתוך כל זה ותלמידי חכמים, ציונים ובונדאים סוציאליסט

  513חגיגה של הומור יהודי".

פז'דצקי,  .רומן וישניאק, ל 514מלבד קציזנה נמנים עם רשימת צלמי התקופה הבולטים מנחם קיפניס,

אברום רוטנברג, מוריץ גרוסמן, נפתלי רובינשטיין )נף )ורובייצ'יק( וילהלם אלכסנדרוביץ, משה רביב, 

                                                           
  .71-90, 69שם עמ'  510
, עמ' 1974; רן  Madrzak, pp. 332-Aleksiun-337 ;2001אייזנבאך על פריחתה של ההיסטוריוגרפיה היהודית ראו:  511

27.          
  Plazewski, 2003;301-326, עמ' 2001כהן ;  12-30, עמ' 2005דוברושיצקי וקירשנבלט  512
 גידל תשנ"ב. ; 1989שבא ; 1984גידל  513
514 Smiechowska 2014 ;Gottesman 2003 ;  230-232 עמ' ,1945ראוויטש. 
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או בראשית המאה העשרים לתוך התרבות שהם  19-הם נולדו בסוף המאה ה 516.וטים גידל 515 אבנון(

כלכליים מגוונים: וישניאק נולד למשפחה חילונית אמידה ברוסיה -צילמו, ובאו ממעמדות חברתיים

 518קציזנה היה יתום עני ונער עובד, קיפניס הגיע לצילום אחרי קריירה מפוארת במוזיקה, 517הצארית,

בוגר  1928-ורביב נולד למשפחה ציונית אמידה. הוא היה תלמיד הגימנסיה העברית בווילנה, ומ

רביב כולם באו מתחומי אומנות  מלבד 519תלמידם של פול קליי ושל וסילי קנדינסקי. –הבאוהאוס 

מודעים אחרים: ספרות, ציור ומוזיקה. הם היו משכילים חילונים מודרניים, וחלקם ראו בעצמם אומנים 

ומושפעים מן הזרמים החשובים באומנות הצילום באירופה )בגרמניה ובצרפת( וברוסיה הסובייטית. שלא 

, שהיו שקועים באומנותם ולא עסקו במצב הקיומי ברוסיה כמו חבריהם המודרניסטים והאוונגרדיסטים

חדורי דחף לשמר  של היהודים, לצלמי העם היהודים במזרח אירופה הייתה תודעה היסטורית והם היו

ולתעד, אם כי ייתכן שהדמויות שנשקפו מן התצלומים נגעו גם בכאבם הפרטי, בהיותם יהודים 

אירופה בעת ההיא. רומן וישניאק כתב: "לא יכולתי בגרמניה ובמזרח  המתמודדים עם המציאות הכאובה

  520להציל את בני עמי, אבל יכולתי להציל את זיכרונם".

יצרו, כל אחד בדרכו ועל פי השקפותיו הפוליטיות, מבע תיעודי בעל סממנים אומנותיים, צלמים אלו 

מודרניסטיים, אוונגרדיים, אנושיים והומניסטיים, ובדיעבד הם עיצבו את הסמלים, את אורחות החיים ואת 

יותר.  הנורמות של הוויית החיים היהודית לפני כיליונה כפי שהם התקבעו בתודעה הקולקטיבית מאוחר

טים גידל גדל בגרמניה והיה צלם עצמאי. "היינו סקרנים להכיר מקרוב את יהודי מזרח אירופה אותם 

 522 , קיפניס, וישניאקלעומתו קציזנה, רביב 521הכרנו מסיפורי פרץ, שלום עליכם ומנדלי", הוא כתב.

                                                           
 .(אירופה מזרח)צילומי  25-25, עמ' 1980אבנון  515
 [ ראו: ארכיון הצילומים ביוו"אs1890 – 1944] לרשימה ניכבדת זו יש לצרף גם את עבודתם של :הנריך בוים, 516

http://yivo1000towns.cjh.org/searchion=Search ,( 1913-1945( ומנדל גרוסמן, )1910-1991) ; וכן את הנריק רוס

מלודז' והועסקו כצלמים יהודיים אצל היודנראט כדי להנציח את מה הצלמים הקרובים ביותר אל זמן אימת הכיליון, שניהם 

 על אוסף הנריק רוס ראו:שהתחולל בתוככי הגטו בלודז' ; 

https://www.youtube.com/watch?v=ID9Phybq07E ( :8.8.18גישה) 
 Dara Horn 2013 , ראו:1897-נולד ברוסיה ב 517

2013 ,point/-vanishing-http://jewishreviewofbooks.com/articles/267/the at: :(8.8.18)גישה 
518 9-Smiechowska 2014 pp. 8 
 .ישראלית אומנותמידע על משה רביב: מרכז המידע ל 519

 http://www.imj.org.il/artcenter/newsite/he/?artist=%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%91,%20

%D7%9E%D7%A9%D7%94  (8.8.18)גישה  
520 .Vishniac 1983 
 .(ללא סימון עמודים) 1984גידל  521
 – 2000 צילומים. 000,16אירופה. וישניאק הוא הארכיון הגדול והמקיף ביותר לתיעוד שנות השלושים במזרח  ארכיון 522

 (.8.8.18)גישה  /I.C.P  http://vishniac.icp.org-יורק בניו נמצא האוסףהוחרמו על ידי הגרמנים.

https://www.youtube.com/watch?v=ID9Phybq07E
http://jewishreviewofbooks.com/articles/267/the-vanishing-point/
http://www.imj.org.il/artcenter/newsite/he/?artist=%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%91,%20%20%20%20%20%20%D7%9E%D7%A9%D7%94
http://www.imj.org.il/artcenter/newsite/he/?artist=%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%91,%20%20%20%20%20%20%D7%9E%D7%A9%D7%94
http://vishniac.icp.org/
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בשנות  רווערטסאָ ֿפוגרוסמן עסקו בתיעוד מוזמן ובשירות הממסד. קציזנה וקיפניס צילמו לעיתון 

 523(.Vuהעשרים, וישניאק צילם בהזמנת הג'וינט, ומעסיקו של רביב היה שבועון הצילום הצרפתי "וו" )

מכלול עבודתם הצילומית התגוון והשתנה, ולכל אחד היה מבע ומבט ייחודי משלו: מצלמת הלייקה 

בסביבה ולצלם ממרחק כמו  עלה בידו לא לבלוט כךהקטנה של קיפניס הניבה צילומי רחוב מרתקים, שכן 

בהיחבא, בלי שיורגש. הצילום שלו היה אינטואיטיבי, אקראי, לא מתוכנן, והוא הנציח רגעים אותנטיים 

ומרגשים של אנשים ממתיקי סוד ברגעי שיח אינטימיים בצילומי רחוב ובשוק. תצלומיו אפופי הומור דק 

לעומתו מורו ומדריכו קציזנה  524טולי תוגה.ופואטיים, ומצולמיו קורנים אופטימיות ושמחה, רובם נ

העמיד סצנה צילומית בתכנון מוקדם בדייקנות ובזהירות ובחתירה לשלמות, בתעדו את עומק השבר, 

  525המצוקה והעוני היהודי.

שקיפניס וקציזנה התמודדו עם צילום ריאליסטי )אינטואיטיבי או מבוים(, רביב עסק בשכלול  שעה

ציות מעבדתיות פוסט צילומיות, בבקשו להציג את המציאות ולמתוח אותה עד תהליכי צילום ובמניפול

קצותיה הצורניים והרחוקים. באמצעות המצלמה הוא בדק את שאלת הייצוג, והעלה לדיון מחדש את 

תצלומיו הם שילוב של תכנים ישנים ועיצוב מודרני, ובולטת בהם  526ההנחה שצילום משקף מציאות.

משקופים, מוטיבים קישוטיים כסורגים ולצידם עזובה של קירות, מעלה  –דקורטיבי זיקתו לאורנמנטלי ול

מדרגות זנוח, מזוזה ישנה, אדריכלות יהודית בתפזורת, ואלמנטים מייצגי מקום ובעלי פוטנציאל מטפורי 

אומנותי דינמי, ובמילותיו של המשורר והסופר זלמן שניאור בהקדמה לאלבום: "עקת הדורות בעיצוב 

באמצעות הפוטומונטז' ובהשראת מיטב  527דרני ]...[ בכולם עוד ימצא בן מאת העשרים פחד ירושה".מו

אומני הצילום הגרמני )חלקם היו מוריו( שחזר רביב את נוף החיים היהודי בשנות העשרים וייצג את 

והקונסטרוקטיביסטי של שנות ובהשראת הסגנון הקוביסטי  המציאות היהודית בדרכי מבע אוונגרדיסטיות

הוא הנגיש התבוננות אחרת, בלתי שגרתית, שיש בה מורכבות צורנית,  528שפשט בשנים אלו. העשרים

                                                           
 .478ראו: הערה  523
 , Smiechowska 2014 pp. 103למשל: נשים מתאפרות בגן 524
   10.עמ', שם 525
היהודי העתיק בוילנה. ומשעת הופעתו הוא החשוב והממצה בתצלומי סימטאות הגטו  ,צילומים 65בקובץ . 1931ורוביציק  526

 והצילום. עותקים ובו תמונות פורצות דרך בתחום הפוטומונטז'ים  1,000-הספר הופץ ב
 .1931שניאור  527
הנגדה בין  :[30 צילום הפרוטה ]עמ'זוויות צילום כדי לייצר המשכיות ותנועה, הדגשת  :[13למשל צילום ]בעמ'  ,שם 528

, ניגודיות משחקי אור וצל דרמטיים :[32צילום ]עמ'  ,על הצילום כולו קרוב לרחוק באמצעות הדבקת פרט מתוך הצילום עצמו

 .1931ורוביציק  ראו:חריפה, המעניקה מיסתוריות לסימטאותיה של וילנה. 
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תנועתיות וארגון מחדש של המציאות, והתוצאה היא תצלומים מסוגננים, בין המופשט לפואטי, בניחוח 

 גרפי ללא נוסטלגיה ונטולי סנטימנטליות. 

ין באמצע שנות השלושים, בשיאו של נאציזם משתולל, וכבן השב למורשת עברו וישניאק הגיע לפול

הוא התעניין בנעשה בעולם היהודי חרף הסיכונים שבמסע תיעוד. בסוף העשור הוא תיעד עוני מרוד 

קרול -החוקרת רוז 529וקשיים חברתיים של יהודים, ובעדשת מצלמתו לכד את הפחד ואת אימת הקיום.

העירה כי מאחר שצילומי וישניאק נעשו בהזמנת הג'וינט, הם היו מעוררי חמלה ונוסטלגיים וושטון לונג 

מטבעם, ואילו גידל ורביב )שניהם ציונים( השתמשו באמצעי מבע מודרניסטיים כדי להדגיש את האתוס 

ם של אם כן, מאה שנות צילו 530המודרניסטי בחיי היהודים, וצילומיהם היו חפים מנמלצות ומנוסטלגיה.

, הולידו מסורות של סגנון צילום תיעודי יהודי 1939-ואחריתן ב 1839-צלמים מתעדים, ראשיתן ב

שר חברתי, היסטורי ואידאולוגי, והיו אמצעי קְּ המבט היהודי המגדיר את  שתאמו את רוח הזמן, ניזונו מהֶּ

מתבונן אמפטי בגובה היהודים ממבט חוקר ומתנשא למבט חברתי, מודע ומייצג הלך רוח מעמדתו של 

העיניים. קציזנה ועמיתיו צלמי העם היו ממחוללי אתוס זה. אף שמרבית עבודתם הייתה מוזמנת, הם לא 

ויתרו על חירותם היצירתית ופיתחו שפת צילום אישית וייחודית, וכך ניסחו מחדש את גישתנו כמתבוננים 

 מן העתיד בעולם האתמול.

   26דלוגע  הסטודיו ברחוב 2.12.4

כזכור, למלאכה זו הוכשר עוד  531מקום חשוב בחייו של קציזנה יוחד לסטודיו הפרטי שלו לצילום.

בהיותו נער שוליה בסטודיו של דודו ביקטרינוסלב. כניסתם של יהודים משכילים ומודרנים לעידן הצילום 

בד בבד עם התפתחותה של המצלמה. לפעמים הם נשאבו לתחום החדש  19-החלה כבר באמצע המאה ה

חום חדש ומודרני מעורר עניין. היו אך לרובם העיסוק בצילום היה מרחב עשייה בת 532בלית ברירה,

שבאו אל המקצוע החדש עם שאיפות אומנותיות וגילו דרכי התבוננות חדשות במציאות. אחרים ראו בו 

                                                           
529 Vishniac 1983( no page no.)  ( 1939; ראו: ילדה עניה עם טפט) p.42 ,Vishniac 1983  

 70-pp. 68 ,Washton Long 2011 530 
 , 26 ס,אַ נגע גאַ ל, ברובע היהודי. וביידיש: "פאט. קציזנה", 26 לוגעדכתובתו רחוב  הייתהבראשיתו  531

 הברובע פראג .wielenska st– וויילנסקה לרחובהעביר את הסטודיו  1930-ב. 246-82 ןֿפאָ טעלע  

 .1954בגב הצילום ; ראו: ראוויטש  1270, יוו"א  [388פ]בעבר השני של נהר הוויסטולה. ראו:   
 ברוסיה הצארית ולכן כאלה בעלי נטייה  –צעירים יהודים לא התקבלו לפקולטות לרפואה, משפטים  532

דבר המסביר את  פשריות ליהודים ובחרו את מקצוע הצילום.וא פתוחותשהיו  – אומנותויות פנו אל האקדמיות לאומנל  

 ,David Shneer, Photographyבראשית עידן הצילום. ראו:המספר הרב יחסים של צלמים יהודים 

http://www.yivoencyclopedia.org/article.aspx/Photography 8.8.18 גישה.  

http://www.yivoencyclopedia.org/article.aspx/Photography
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מקצוע מבטיח וניצלו את תנופת פריחתו לדרך בלתי שגרתית להתפרנס. הם בנו את עצמם מבחינה 

משגשגים, והיו חלק מתולדות התפתחות כלכלית, רכשו רישיון מקצועי, פתחו שטחי סטודיו לצילום 

  533הצילום באימפריה הרוסית ואחר כך בפולין העצמאית.

שלא כמו אהבתו לכתיבה, לספרות ולתיאטרון, תחומים שבהם שאף להגיע להישגים אומנותיים, 

מקצוע ומקור פרנסה, ובנערותו לא היו לו יומרות אומנותיות  בצילום קציזנה ראה בראש ובראשונה

הוא לא בא מעולם האומנות הפלסטית, הגרפיקה או האדריכלות, ושלא כמו עמיתיו הצלמים  זה. בתחום

בני תקופתו ברוסיה הסובייטית, אשר גיבשו את נוסח הצילום הרוסי וסימנו אותו כצירוף ייחודי של 

פך לבעל קציזנה נקלע לצילום בנסיבות חייו ורק עם הזמן ה 534פיקטוריאליזם, פוטוז'ורנליזם ואוונגרד,

 מקצוע מעולה ובעל שאיפות של אומן.

סטודיו בעזרתם הנדיבה של פרץ ודינזון. את הצד העסקי ניהלה ביד רמה חנה  פתחהוא  1913-ב

"כשהיה נשאל לשכר עמלו היה מסיר את משקפיו, מושך בכתפיו הרחבות, מפנה ראשו עטור אשתו: 

שמו הלך לפניו,  535." ייניה של חנה'הבלורית השחורה הגדולה לצד אשתו וממלמל: 'אלה הם ענ

בני ורשה וסביבותיה  תצלומיו פיארו אלבומי משפחה רבים שלולהצטלם אצל קציזנה נחשב כבוד גדול. 

  536הפיתוח וההדפסה.הכירו את עבודתו המקצועית בתחום וציירים וצלמים 

רהיטים ובדים, מסכי רקע של נופים  –קציזנה הושיב אותם כמקובל על רקע אביזרים  ,בסטודיו

ומעקות מסוגננים. בהיותו קפדן במלאכתו הוא שיווה למצולמיו מראה בעל הדר קלסי בעזרת זוויות 

של  עליהם. צילומיו היו עשויים ברוח הזמן, בטכניקות שנפלצילום, מחוות ידיים וכיווני מבט, והאור 

 ייחודי. םפיתוח והדפסה באיכות גבוהה ובעלי חות טומונטז'פו

עניים כעשירים, אנונימיים כידוענים, נערות צעירות וילדים,  –הצטלמו אצלו אנשים מכל שדרות העם 

של  ולאורכו בסטודיו וכן חבריו השחקנים והסופרים. הסופר ישראל זינגר שימש שולייתו של קציזנה

תיאר סטודיו לצילום. קרוב לוודאי שהיו בו יסודות ריאליים ממקום עבודתו  "באפלה"סיפור קצר בשם 

צטבר עליו שלג. על קיר אחד העשוי זכוכית ובחורף  היהגג ה –באטלייה  :וכך תיארבסטודיו של קציזנה. 

 היהם. רהיטים מרופדים, מצוחצחים ונקיים, ומוכנים לקלוט את המצטלמים. בקיר ממול חלונות רבי מדוע

                                                           
533 15.-Ivanov 2005, pp. 1  
534  Lavrentiev 2016 
 .84קאליש תש"ל, עמ'  535
 .1982רוטבאום  536
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 :לצילום אביזרי תפאורה היו בסטודיו להדום. . כסא גבוה להושבה, וכסא נמוךבחדר קמין בוער בעצים

קצה החדר, דלת המובילה אל אזור המעבדה. שם ב. קוליסות של תיאטרון , וילונות קטיפה,עצים קטנים

מלאות בחומרים ובתוכן  תמיד חשוך וריח חמוץ של חומרים כימיים עומד באויר. אמבטיות של פורצלן

מאיר את אור אדום עגמומי  ,מנורה כבדה התמונות צפות במים. החומר בתוכו הן צפות: נתרן. בקרבתן

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  537.החשכה

הסטודיו שגשג מבחינה כלכלית ומקצועית, ואף על פי שקציזנה היה מהפכן בהכרתו, הכנסתו אפשרה 

לו אורח חיים בורגני ונוח גם בימי המצוקה הכלכלית בשנות העשרים. בתחילת דרכו היו עבודותיו מחוץ 

תיאטרון, פתיחת מסיבות, אירועי תרבות, הצגות לוויות, לסטודיו משימות צילום טריוויאליות: חתונות, 

תערוכות, ונשפים במועדון אגודת הסופרים. )מתחום זה של עבודתו כמעט לא נותר דבר, רק כמה 

 538.(צילומים בעיתונים וכתבי עת

שכר ארגון היא"ס את שירותיו של קציזנה לתעד את תהליך ההגירה של יהודים היוצאים  1921בשנת 

ארגון. קציזנה ליווה את המהגרים בדרכם לעולם מוורשה לאמריקה, לשם תעמולה ואיסוף תרומות ל

החדש מרגע עמידתם בתור הארוך והמתמשך ברחוב מחוץ למשרד, בחצר המשרדים בוורשה, ועד תחנתם 

האחרונה בגדנסק לפני עזיבתם. בצילומי היא"ס שלו )נותרו מהם כמאה( באו לידי ביטוי ערכים 

בזוויות ובקומפוזיציות  צילומים שבהם הנושא מצולם צילום סיקוונסיאלי, כלומר רצףכגון קולנועיים: 

מגוונות, התקרבות אל פרטים, קומפוזיציות אומנותיות ותאורת עומק. הוא לכד בעדשה את המתח שבפני 

המהגרים, את שפת גופם, את עבודת הפקידים, את מילוי הטפסים ואת הציפייה הדרוכה על פני המהגרים 

גדנסק. את הפקת התוצר המוגמר עשה קציזנה בתהליך הפיתוח,  הממתינים לרכבת שתיקחם לנמל

וגם תשעים שנה אחר  539ובעצמו עמל על ליטוש הדימויים עד שהתקבלה תוצאה ברמה כמעט מושלמת,

הסדרה כבר סימנה את כתב ידו  540כך לא נס ליחם והם שרדו אחרי הדרך שעשו לארצות הברית.

אייב  ָארווערטסֿפהלא רחוק יופיע בהיקף גדול יותר. עורך  אומנותי המובהק, שבעתיד-הפוטוז'ורנליסטי

                                                           
  .1922זינגער  537
538 Piatkowska 2011, p. 58, fig. 1 
 .1982רוטבאום  539
  .276-191 . ובאוסף הלא מקוון: פריטים מס'1270נמצאים באוסף מקוון ייו"א  540
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"טיפוסים אותו להשתתף במדור:  והזמיןפנה לקציזנה  1923-התרשם מן הסדרה, וב נראהה ככלקאהן 

  541של מוסף אומנות יום א'. ותמונות מחיי היהודים"

ייחודי, חלומו של כל צלם ועיתונאי, והוא  מסעמפנה. קציזנה יצא ל נקודתהיה  ָארווערטסֿפפרויקט 

מן הקצה אל הקצה: מחיים של סופר שאפתן שהתפרנס בכבוד מסטודיו עצמאי שינה את מסלול חייו 

 542מסע דיווח מן "הקיסרות היידית" זה היהומשגשג הוא הפך לצלם נודד ולמתעד בעל משימה וסדר יום. 

ועקב עומס העבודה הוא סגר את  –וץ לגבולות ארצו דיווח עתיר מקומות, אירועים ואנשים, גם מח –

"שווה בנפשך שהעבודה עבור העיתון גוזלת את רוב הזמן . כך הוא כתב לקאהן: 1926בשנת הסטודיו 

  543ומזה אני מתפרנס עכשיו. הייתי חייב לחסל את הסטודיו. אי אפשר לרקוד על כל החתונות".

 ָארווערטסֿפעיתון : מן "הקיסרות היידית" לניו יורק 2.13

. ָארווערטסֿפבניו יורק מצאו צילומי קציזנה את מקומם במוסף יום ראשון במדור אומנות בעיתון 

 דור שנות במשך" בעולם היהודים עיתוני"גדול  נחשב, קאהן אייב העורך של בהנהגתו, ָארווערטסֿפ

 משמעותי מקום להם והעניק צלומיים דימויים להפצת ראשון סוכן של חשוב תפקיד מילא הוא. ויותר

והיה בעל השפעה נודעת על מהגרים יהודים  1897. העיתון נוסד בשנת היהודים המהגרים קהילת בחוויית

 רובם 544.ואילך 19-ה המאה של השמונים שנות שלאירופה בגל ההגירה  ממזרחשהגיעו לארצות הברית 

 המצב הכלכלי הרעוע או מחרדת הפוגרומים.  עקב העצמאית ומפולין המושב תחום ממרחבילאמריקה  ונס

בשנותיו הראשונות היו שורשיו האידאולוגיים של העיתון נטועים בסוציאליזם: "עיתון למען האנושות 

שבו האנושות הפועל לקידום הרגשות והעניינים האנושיים המכובדים, עיתון שנלחם למען סדר עולמי 

כולה תהיה מאושרת, סדר שיבוא אך ורק דרך מאבקו של מעמד הפועלים למען האינטרסים היומיומיים 

השתנתה נימתו האידאולוגית והוא לא הגביל עוד ככל שעברו השנים  545הצודקים שלו ויסתיים בשחרור".

איש  העיתונאי הלל רוגוף,סוציאליסטית בלבד. במלאת לו עשרים שנה כתב את עצמו לאידאולוגיה 

 אלא הסוציאליסטית ולתנועה הפועלים לתנועת רק מוגבלת אינה ָארווערטסֿפ של: "השפעתו ָארווערטסֿפ

                                                           
  .ביידיש: "טיפען און בילדער פון אידשען לעבען" 541
 .404, עמ' 1976ראוויטש  542
 .26.8.1926 מכתב לקאהן 543
 ;  http://web.nli.org.il/sites/JPress/Hebrew/Pages/FRW.aspx ָארווערטסֿפע"ע  544

; גרטנר 297-280עמ'  ג,1994אטינגר ; Howe 1976, pp. 518-522על העיתונות היהודית שקדמה לפארווערטס ראו:  

 .383-360תשמ"ב, עמ' 
 .7, עמ' 2008מנור מ מצוטט 4ז'  31.3.1902 ָארווערטסֿפ 545

http://web.nli.org.il/sites/JPress/Hebrew/Pages/FRW.aspx
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אייב  עורכוו 546,"באמריקה היהודי ברחוב הטון נותן העיתון הוא]...[  היהודיים החוגים כל אל מתפשטת

מבין שאחד  כבטאון של ההמון היהודי וכבטאון שאיפותיו הרוחניות רווערטסֿפאָ ה: "הוסיףקאהן 

מתפקידיו המרכזיים הוא לאפשר לקורא להתחנך בנושאים הכלכליים, התרבותיים, הפוליטיים 

 547.והחברתיים של הארץ שהפכה לביתו החדש"

, כשני מיליון היו 1914עד  1880מיליון מהגרים שבאו בשערי ארצות הברית בשנים  2.5-מתוך כ 

היו מחצית מכלל היהודים בארצות הברית ילידי חוץ לארץ, רובם ממוצא מזרח  1922יהודים. בשנת 

 יעד ניכבד וגדול ששיווע לעיתונות יהודית. שכבה זו כבר הייתה בעיצומו של תהליך קהלאירופי, 

, חופש, שפה ותרבות אמריקאים, בעוד שהגל שהגיע לאחר חירותאמריקניזציה ואימוץ אורח חיים, 

  548מלחמת העולם הראשונה רק עשה את צעדיו הראשונים בהתערות.

 19-מהגרים שהגיעו בסוף המאה המ מורכבתאוכלוסיית היעד של העיתון בשנים אלו הייתה אפוא 

של  – זהשבאו אחרי מלחמת העולם הראשונה. תמהיל מורכב ומגוון  מאנשיםו, 20-וראשית המאה ה

גברים ונשים, בעלי משפחות ובודדים, מבוגרים וצעירים, סוחרים, פועלים קשי יום, בעלי מלאכה, בחורי 

 רובם .ידישידוברי  שלאנושי עממי  פסיפס ההי –ישיבה בעבר, מהפכנים סוציאליסטים ואינטלקטואלים 

 עצמם אתיכלו להכין  וכך – וסריגהחייטות, תפירה, אריגה  בעיקר – מקצוע בעלי אך השכלה עוטימ היו

 חיים לקצב להתרגל נאלצו הםיורק  בניו לקבוצות מהגרים אחרות. בהשוואה יותר טוביםלחיים אורבניים 

 התקבצו הם. מטרופוליניתוניסו לקיים תרבות מזרח אירופית בליבה של חברה מערבית  ,וממהר דחוס

המשפחה  549".גלות שנות אלפי של בצער מלאוש"נ ,ומדכאים אפורים בבניינים גרוו ידיס באיסט בעיקר

ואת כל אונה מיקדה  ,הגדולהקשה עם הכרך  מפגשבנאחזה בציפרניים כדי להישאר שלמה  רתיתוהמס

סיפר אירווינג האו על  ,"בסדנה יעבוד לא שלי. "הילד ולבנותיה לבניה חינוך הקנייתבחלומות על 

   550בראשם של הוריו. חלפוהמחשבות ש

קאהן, עורך בעל אישיות דומיננטית וכריזמטית, האמין שמורשת יהודית ייחודית באמריקה תיווצר רק 

אשר תחתור לשני יעדים: קידום  ,במרכזה של "תנועה חינוכית גדולה" ָארווערטסֿפאם יעמוד 

                                                           
 .19 זייט, 1954ראגאף  546
 . 206 'עמ 2008מצוטט אצל מנור  ,10.10.1917", ָארווערטסֿפ" קאהן אייב 547

 . 239-258"ב, עמ' תשנ גורן: ראו והבחירה החופש ערכי עם המהגרים של התמודדותם על; 362גרטנר תשמ"ב, עמ'  548
549 1976, p. 72 Howe 
 251' עמ שם  550
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 הנושאים. בדרך כלל בעיתון מרכזי מקום תפסהפוליטי  ההיבט .זו, וברוח ותיקון העולם האמריקניזציה

והפוליטיקה  ,האמריקאית הפוליטית בזירה המתרחש ,בו היו תנועת הפועלים היהודית עיקרייםה

אסטרטגיית המערכת של קאהן לקידום האמריקניזציה הייתה לעדכן את המהגרים בתכנים  551היהודית.

 של העצמי ביטחונם את חזקול השפה את ללמדםתרבותיים אוניברסליים ומקומיים, נמוכים וגבוהים, 

בדרך זו העיתון ירחיב את קהל היעד  והביורקרטיה של העיר ניו יורק. רשויותעם ה םבמפגש מהגריםה

 שלו, עם הזמן תשתנה תודעתם האזרחית של קוראיו, והם יוכלו להשתלב בחברה המודרנית האמריקאי

((towards modern consciousness552  ובד בבד יקלטו את המסרים האידאולוגיים. מכאן נגזרה

"למאמרים הסוציאליסטיים שלנו קשה למשוך קוראים, לכן אני מספק להם כבחירה גישתו בעריכה: 

אלא  553".רציניים מאמרים גם קוראים כבר הם ואז ָארווערטסֿפחומר קריאה קל. זה קושר אותם ל

העיתון ביצר נבדלות יהודית והוא שקד להרחיק  1917שהצהרות לחוד ומעשים לחוד. מנור טוען שעד 

יהודיים ומתמיכה במפלגה הדמוקרטית, שבאופן זה או אחר ענתה על -י מארגונים כללאת המהגר היהוד

  554הוא היה גשר צר מאוד". –חלק מצרכיו, "ובמקום להיות גשר בין הישן לחדש 

, אף שחוויית ההגירה של אנשי הגל החדש הייתה טראומטית, קליטתם בקרב יהודים ותיקים מהם אכן

ותודעת תרבות משותפות הקלה מאוד את הסתגלותם לארץ החדשה. בעלי מקום מוצא משותף ושפה 

ברחוב ובספרות שהם צרכו שלטה היידיש, והעיתון שימש מצפן למהגרים היהודים התועים בדרכי החיים 

 אט אט 555קאים החדשים עד שלמדו בהדרגה את שפת המקום והפנימו את ערכי העולם החדש.יהאמר

 קטנים מעסקים התפרנסו, בחברה הכללית המהגרים כבר היו מעורים מן חלקם .יותר קלים החיים נעשו

 בעקבות. אבל 1929את אמריקה בימים שלפני המשבר הכלכלי של  ףשהציהשפע  מן טעוםל והתחילו

 שנותרו וליקיריהם הישנה למולדת געגועיםהו, יותר עוד העיקהמלחמה העולמית הנתק ממשפחותיהם 

-קאהן, בעצמו מהגר שהגיע לארצות הברית בשנות השמונים של המאה ה 556.לא שככו אירופה במזרח

הבין שכדי ו האמין כי לעיתון שליחות חינוכית הוא 557 .צרכיו את זיההו לרוחו הבין ,קהלו את חש, 19

לבנות אזרח אמריקאי מועיל ומתערה בהווה, אין להתעלם ולהשכיח ממנו את מורשת העבר שלו. טיפוח 

                                                           
 .13' עמ 2008 מנור  551
552 Howe 1976, p. 518  
 . 802, עמ' 1928קאהן  553
 .131-133 'עמ, 2004 מירון; 234, עמ' 2008מנור  554
555 56-Goren 1970, pp. 1 
 .132-133, עמ' 2004מירון  556
557 425Howe 1976, p.  
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תחושת הקשר בין מה שהיה במולדת הישנה למתרחש במולדת החדשה ואיזון נכון בהגשת החומר 

 558חינתו.העיתונאי המיטיב עם המהגר היה צעד מתבקש מב

מוסף בהמדור "טיפוסים ותמונות מחיי היהודים"  1923מסיבה זו, ככל הנראה, בא לעולם בפברואר 

אין לדעת כיצד  אם כי ,רבים קוראים משך המדורש נראה .לתרבות ואומנות בעיתון סוף השבועא'  יום

 על לענות ביקש אהןק .קוראים של תגובותבעיתון  תפרסמוה לא אלו בשניםמפני ש התקבלו התצלומים

והסיפורים יחזירו את  שהתמונות קיווה הוא. שלו חינוכית התרבותית'נדה האג באמצעות הקוראים צורכי

 חזקוובד בבד י געגועיהם אתלהם להפיג  יעזרו כביכול, ,םילדות של האבוד עדןה לגןהמהגרים  וקוראי

 559.ותרדיפובעולם החדש החופשי מאימת פוגרומים ו שיעור לאין הטוב םלמצב מודעותם את

 הבשנתו הראשונה הביא המדור תצלומים ששלחו צלמים חובבים ממזרח אירופה ותמונות משפח

גייס  ,1923ששלחו המהגרים עצמם. כעבור כמה חודשים, ככל הנראה לאחר ביקורו בוורשה בסתיו 

 560קאהן צלמים מקצועיים וחתם איתם על חוזי עבודה והתקשרות. עם הצלמים נמנו מנחם קיפניס,

ר אברהם בורשטין, "פוטו מרגולין", אירווין בויארקי, ל' פשדזבסקי, "רייזענדען פאטאגראפער" ואלת

שמו הטוב של מדור התצלומים נישא בפי כול, ולימים הוא הפך לסימן ההיכר של העיתון, כפי  קציזנה.

  561( נצרב בתודעת הקורא היהודי.מכתבי קוראים) יוו"ל ברבינט אַ "שגם המדור 

היצירה  בתחום .העיתון של יומו סדר את הכתיבה נוסטלגיה לפיסת הקוראים געגועי רק לא אולם

והדפיס תרגומים ועיבודים של רומנים  ,ושלאת טעמו  להפיץ קאהןהספרותית שהביא לקוראיו ניסה 

 דלצ רסםפשל רוב קוראיו הוא  טעמםל קולעים הם שאין משנוכח. זולא( ,)טולסטוי אירופיים ריאליסטיים

סוגה זו  .מעין ספרות נמוכה בהמשכים – גם את רומן ה"שונד" נאותה ספרותית רמה בעלות יצירות

 562.העולמות מכל הנותיל יכול היההמהגר  הקוראו, קהל סקרן מדי יום שישי לקראת השבת המשכ

הסביר קאהן שכדי  563כשיצאו נגדו בביקורת על רמתו הנמוכה של העיתון, והיו לא מעט מבקרים,

  564להעלות את רמת הקורא יש להתכופף אליו ולהרימו.

                                                           
 .237, עמ' 2008מנור  558
 .132-133, עמ' 2004מירון  559
560 Smiechowska 2014 129-pp. 128 
561  Howe 1976, p. 533; Metzker 1971 
 132עמ'  2004מירון  562
 Howe 1976, p. 524; 292-923מ' ע, 2008מנור  563
 .301, עמ' 1928קאהן  564
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שילוב  למצוא יכלו שם. יורק ניו של היידית המהגרים מתרבות חלק היה' א יום של לאומנות המוסף

אקלקטי של מסרים חזותיים בתחומי אומנות, נוסטלגיה יהודית מזרח אירופית ואמריקאית, ושפע חומר 

על עושר החיים באמריקה. היו בו שישה עמודי תמונות עם הסברים באנגלית וביידיש, כדי שקורא 

וון הנושאים המתקשה באנגלית יוכל להבין וללמוד את השפה מהר ככל האפשר. ניכר בו פלורליזם במג

התמונות נחתכו בצורת מלבן  –בענייני תרבות ואומנות, והצד הגרפי אופיין בקישוטיות בנוסח הזמן 

ובצורות אובליות לסירוגין, ושיוו לעמוד אופי נוסטלגי. בדף הראשון פרסמו צילומי אקטואליה מן העולם 

, או החן מלכת לתחרות מדותהמוע תמונותומאמריקה, למשל תאונת מטוס, ביקור של טרוצקי בקרים, 

פיסת רכילות על שחקנית הוליוודית. הדף השני והשלישי נפתחו לעמוד כפול. בצידו הימני הדפיסו 

תמונות ורפרודוקציות של מיטב האומנות הקלסית, למשל ציורים של ליאונרדו דה וינצ'י, אל גרקו 

המוזיאלית לחיי היהודים ולקרבם  מודע את תרבות העילית-ורמברנדט. אולי כך ביקש קאהן לחבר בתת

אל הנעשה בתחומי האומנות בעיר הגדולה. לעומתם הודפסו בצידו השמאלי של הדף הכפול תצלומים מן 

רחוב, עיירות עם גגות קש, יהודים עניים, דמויות של רבנים, פועלים חסונים,  תמונותהמולדת הישנה: 

מודים ארבע וחמש הוקדשו לתצלומי טיפוסי נשים בעלי מלאכה שמחים בחלקם ונערות יהודיות יפות. ע

: דיוקנאות של יפהפיות ששיוו למדור זוהר כוכבים, צילומי יהודיות באמריקה )טיפען פון אידישע פרויען(

ולצידם גיבורי תרבות, דמויות אקסצנטריות, רכילות על שחקנים ומודעות פרסום לפסנתרים, אופנה 

תפקיד  היה לפרסומותטען ש ,לשפע הסתגלות על במחקרו ,הייזי אנדרו למקררים, והצעות נדל"ן מפתות.

 של לחייםהן הכשירו אותם  שכןמרכזי בהקניית הרגלי צריכה למהגרים שבאו מעולם של חסר ועוני, 

  565.הסתגלותה בתהליך  בילוי של לסוג הצרכנות ולהפיכת שפע

 לתהחמישה סנט. ביום שישי ע מחירו היה העשרים בשנותו ,נפש לכל שווה להיות אמור היה העיתון

 ,שישי יוםבו ,"טיימס יורק ניו" החשוב העיתון של תפוצתומ יותר, המיליון מחצית עלתפוצתו של העיתון 

. "כל אחד קרא את העיתון ביידיש, היה מונח עיתון, מטבחהסביב שולחן  התאספה המשפחהשהיחיד  היום

 הייתההמשפחה שלנו  אחרי ארוחת ערב [...] העיתון הגיע כל יום [.... ]אולקר ידעו שבקושיאפילו אלו 

 ארוך םוליהודי שעבד י [.... ]רם בקול כתבה איזו קורא היה אבי ולפעמים, מדפדפת בו דף אחרי דף

                                                           
 .18 הערה 11' עמ 2008 מנור אצל מצוטט 565
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 השלום ופריסות הספרותי השפע, העיתונאי ההיצע 566."החיצון לעולם היחידהקשר  העיתון היה ומפרך

 כי וקובע לכת מרחיק מנור ואהוד, החדשה חייהם ומהוויית מזהותם מהותי חלק היו הישנה המולדת מן

  567.ולתיאולוגיה לקהילה תחליף היהודי למהגר שימש, העשרים המאה בראשית לפחות, העיתון

בבליל התצלומים מייצגי החיים הטובים באמריקה ובניגוד מוחלט להם הופיעו לראשונה תצלומיו של 

עיתונאית חזותית בשני חלקים תחת הכותרת: "עיירה יהודית בפולין המתפרנסת משיער  כתבהבקציזנה 

 מכןאחר לשבוע ב היהשני, ו1924באפריל  6-עמוד שלם במוסף ב פני על התנוססה הראשונה .חזיר"

ברצף עלילתי ובמעין סיפור בהמשכים שיקף קציזנה בתמונות מעוצבות  באפריל. 13-הבמוסף  הופיעה

 ואומנותיות את רובדי חייהם של המברשתנים: ברחוב, במפעל, בבית ובחיק המשפחה. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

העיתונות קאהן הכיר בכוחה של האומנות, במיוחד של אומנות הצילום, להשפיע בשדה הכוח של 

קציזנה בעבודתו תאם השקפות אלו ולכן הכפיף את  568.את תודעתו של המהגר היהודיכי תשנה  קיווהו

בטבעיות רבה. בשפת הצילום שלו, המוגשת  ָארווערטסֿפעצמו לסדר היום האידאולוגי והעיתונאי של 

טת אנטישמיות, כדיווח במעטה אסתטי מוקפד, הוא תיאר את נרטיב ההישרדות של חברה מסורתית, חבו

ענייה ומובטלת, ובד בבד תיעד את הנרטיב הפרולטרי המודרני של פועל יהודי זקוף קומה שתאם את 

 טעמם של קוראי העיתון.

                                                           
566 Howe 1976, p.171, 519  
  Kobrin 2006;56, עמ' 2008מנור  567
 .5, עמ' 2000דובב  568
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בהגשת תצלומי האיכות לקהל הקוראים יצא העיתון נשכר פעמיים: הוא ניקז את רגשות הגעגועים של 

המהגרים באמצעות פיסות נוסטלגיה חזותיות מן העולם הישן, בעודו מחבר באמפטיה יהודים הקוראים 

ועם זאת חידד את הבנת עולמם בהווה ואפשר להם להכיר עד כמה שפר עליהם  570משני עברי האוקיינוס,

ל, גורלם בארץ החדשה. בין תצלומי חוץ של שווקים, סמטאות ורחובות לבין תצלומי פנים של פינת בישו

פינת שינה, פינת מלאכה וסדנאות תעשייה זעירה, הצליחו תצלומיו של קציזנה להנכיח לקורא היהודי 

באמריקה הן את מתח החיים במולדת הישנה ברבדים שבין הפוליטי לחברתי, והן את החוויה האישית 

 כינין באו ומנטלית התוגתית של המצולמים ברגע הצילום. כאמור, כל אלו הזכירו למהגרים באמריקה מ

 הם אמורים להיות גאים בגלותם החדשה. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 המסע 2.13.1

הצילומים שקציזנה שלח למערכת העיתון שיקפו מסע אינטנסיבי. מבחינה גיאוגרפית זה היה מסע 

מסע שאפשר לו להתבונן בעומק החיים היהודיים ולקרוא אותם  במזרח אירופה, בעיקר בפולין העצמאית,

כמערכת סימיוטית שלמה של סמלים ומשמעויות. בהיותו בקי בסמלים ובמשמעויות אלו, עלה בידו 

לשלוח צילומים מאירופה על פי סדר היום והנחיות המערכת ככל  תהיהי משימתו 571 להבליטם בתצלומיו.

 . ראההנ

                                                           
570 33.-Zemel 2015, pp. 31 
 .330 עמ'  מפת מסע  נספחראו  571
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14.1.1927 
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. במכתב מתאריך חוזה שהיה ברור אך, נשמר לא ָארווערטסֿפקציזנה ל חוזה ההתקשרות בין

כפי שקבע אותם קאהן. התוכנית הייתה שיצלם באופן כללי  תנאי העסקתוהזכיר קציזנה את  26.8.1927

בערי פולין שיש בהן עניין לקורא האמריקאי. הפרויקט יימשך עד שנתיים והתשלום: שישים דולר 

על מהותה של ההתקשרות והמטלה  572אמורים להתווסף במועד מאוחר ויתר. לחודש. יתר הפרטים היו

הצילומית שהועיד קאהן לקציזנה ניתן ללמוד ביתר פירוט ממכתב ששרד בארכיון של עמיתו מנחם 

קיפניס. במכתב ההתקשרות עם קיפניס נאמר שעליו להתמקד בצילום בעיירות ובערים ולפקוד אותן כמה 

גו את הרחוב הראשי או רחובות אופייניים תמונות מכל יישוב יהודי. התמונות יצי 15פעמים, וכך יהיו 

שלוש סצנות מן השוק, טיפוסים יהודים מיוחדים וכן מבנים של הקהילה )כגון בית -למקום, שתיים

הכנסת(. כמו כן יש לציין על גב התצלום בצד שמאל את שם העיר ואת שמו וכתובתו של הצלם, רצוי 

 ראוזרה לצלם האורגינלים )פוזיטיב(, גם אלו שלא בחותמת. לאחר שיודפסו הצילומים בעיתון יישלחו ח

 573.ָארווערטסֿפ מערכת מזכיר, דינגאל חתום המכתב על. בעיתון אור

קציזנה כיתת רגליו לערים גדולות ולמקומות נידחים, לכפרים ולעיירות. שליש מכלל גוף התצלומים 

ק, פינסק, וילנה, לודז', קרקוב, תמונות( צולם בערים גדולות: ורשה, גרודנו, לובלין, ביאלסטו 211-)כ

לבוב; וכשני שלישים צולמו בעיירות בפריפריה. "]אם[ אתה חושב שלהיטלטל בדרכים צדדיות של פולין 

  574זה תענוג גדול אז אתה טועה", כתב לקאהן. "אני נוסע כי אני חייב לחפש חומרים מעניינים".

 חשפו 575מחוזות ובהם יהודים מכמה אימפריות,שזה לא מכבר קלטה חזרה שלושה  פולין העצמאית,ב

תצלומיו את המשותף ליהודים בני אותם מחוזות, ולצד מורשת ורציפות פולנית היו גם סממנים של 

תודעה מקומית שקשרה אותם למקומות יישוביהם הישנים באימפריות השונות. במפת נדודיו במחוזות 

ונים ובלתי אחידים ותופעות ייחודיות של החברה גוונים ש עוליםהגיאוגרפיים שבהם סייר וצילם 

היהודית, והם מייצגים הבדלים בין עירוניים לכפריים, למשל, בעיירות בגליציה נשים יהודיות קשרו את 

הגדולות בולטים הבדלי לבוש בין חילוניים  בעריםמטפחתן כמו הכפריות האוקראיניות הגויות, 

שניגזרו מן המחוזות הגאוגרפיים  הבדלים באלו כיוצא כלכה, ובין פועלים לבעלי מלאו, אורתודוכסיםל

 בהם סייר וצילם.

                                                           
 . 1925ללא ציון שנה. לפי כל הסימנים, משנת  4.2ראו: במכתב מתאריך  572
573 Smiechowska 2014 p. 128  
 .28.6.1926מכתב לקאהן  574
  טומשבסקי תשנ"ט. 575
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 576עיירות וערים בתשעה חודשים, על פי דיווח ממכתביו, 18מספרם הרב של המקומות שבהם ביקר, 

משקף את התעמקותו במשימה שהוטלה עליו. הוא חיפש את תמצית הטיפוס היהודי המזרח אירופי, 

בוורשה אין עניין. בפרובינציות ובפריפריה החיים היהודיים  –בעיקר בפריפריה. "ורשה כבר לא מספקת 

יותם שריד של טיפוסי הצדיקים עניינו אותו בה 577יש טיפוסים מעניינים", כתב לקאהן. –יותר מאופיינים 

מורשת תרבותית ודתית עתיקת יומין, והוא ראה חשיבות בשימור אורחות חיים פריפריאליים ומסורתיים 

דווקא על רקע עלייתו של הטיפוס היהודי החדש בחיים המודרניים. "גיליתי שהכותב הידוע והצלם 

נה כדי למצוא צדיקים, וביניהם הוא מצא היה בקאלנע )קולנה( בזמן מסעו ברחבי המדי קַאציזנע ַאלטער

  כתב אריה מרגלית בזכרונותיו. 578את אבא, זכרונו לברכה",

סקרנותו של קציזנה הובילה אותו גם אל מחוץ לגבולות פולין העצמאית, והוא הגיע לבוקרשט, 

לרוסיה למונקטש בסלובקיה, להרי הטטרה, להרי הקרפטים, לאוקראינה, לעיירות גבול בין פולין 

ולכפרים ולעיירות בגליציה המזרחית, בהם מקומות שכוחי אל ומסוכנים שלא אחת נזקק לרישיונות 

כניסה מיוחדים כדי להגיע אליהם. בהיותו נסען ומשוטט מטבעו הוא ביקר באותן שנים גם בארצות מערב 

פריז, בברלין, ומחוץ לגבולות ה"יידיש לאנד": ב 579אירופה, ברוסיה הצארית והסובייטית ובקרים,

 וגם בפלשתינה. קאהן הזמינו ללוותו 580 בארצות צפון אפריקה. בספרד, במרוקו, באלג'יר, במצרים

  581בביקורו שם ולצלם ולדווח לקוראי העיתון על המתרחש בארץ ישראל.

אב אלא ארגן את -על פי תוכנית פעל לאמסעותיו ברחבי פולין העצמאית לא היו שיטתיים. הוא 

, על הספרות היהודית, בפריפריהשישתלבו במועדי הרצאות שנקבעו לו להרצות לקהל יהודי  כך מסעותיו

כפי שעשו סופרים רבים בוורשה. כך חסך בהוצאות הנסיעה של העיתון למקומות אלו וזקף אותן לחובת 

ח למטרות כשנשל הכוונה)מזמיני ההרצאה. "אני נוהג ככה: נסיעות רחוקות אני נוסע בהזדמנות שיוצא לי 

בעשותי בעיר  –, והעיתון מחשב לי על יום אחד או שני ימים (אחרות של האיגוד הסופרים או להרצאות

אני עושה במיוחד עבור העיתון, ללא קשר  שהגעתי אליה במיוחד לצילומים ולהרצאה. נסיעות קרובות
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במכתבים לא מוזכרים כלי התחבורה שבהם השתמש )למעט  582להרצאות, ביאלסטוק ז'לוחוב וכולי".

 רכבות( ולא נאמר כיצד הגיע למקומות נידחים וכמה זמן נמשכו הנסיעות. 

 583בשנים הראשונות הוא עשה בדרכים תקופות ארוכות למדיי. הוא השתדל להעלות נושאים רבגוניים

לאחרונה ביקרתי בפרובינציה, צילמתי ולפעמים סטה מעט ממטלות היסוד שמערכת העיתון הטילה עליו. "

. "בפרובינציה ובפריפריה החיים  584סריה של טיפוסים ממקומות מגוונים בתוך סביבתם הטבעית"

  585היהודיים יותר מאופיינים בטיפוסים מעניינים".

גם מפני שאין בידנו יומן מסע )אם היה(, והן משום שאין  –קשה לשחזר את רצף מסעותיו בפולין 

היו יכולים  1924-ן בין תאריך הצילום למועד הדפסת התצלום בעיתון. תצלומים שהוא צילם בהתאם בזמ

, ולכן קשה לקבוע מהו סדר הצילום מבחינת מוקדם ומאוחר. מן הכיתובים בכתב 1927-להתפרסם גם ב

יאר את ידו על גב התמונות אנו מתוודעים לתחנותיו במזרח אירופה: הוא ציין את מקום הצילום והזמן, ות

 האירוע.

 גם ָארווערטסֿפממכתביו אנו למדים על שמות הערים והעיירות שבהן הוא ביקר, והמכתבים ששרדו ב

ושימוש  588בעיות בעטיו של ציוד מקולקל, 587קשיי מזג אוויר, 586:בעבודתו ומעקשים קשיים חושפים

גם על תקציב הפרויקט אנו למדים: מחירי לוחות הצילום, עלות שכרו של  589חוזר בנגטיבים של זכוכית.

וכיצד מחושב התקציב ליום צילום מחוץ לעיר. לפי המכתבים קציזנה צילם בטכנולוגיה  590קציזנה,

אופיינית לתקופה )בשנים הראשונות של המסע, על כל פנים(: הוא נשא מצלמה בפורמט גדול ומסורבל 

עת בד שחורה וחצובה. עליה הורכבה המצלמה. המצלמה הייתה בנויה משתי ס"מ, ירי 18x 24של 

אפשר לכווץ אותה כשלא הייתה  מסגרות עץ מהגוני מחוברות בעזרת מבנה מפוח )אקורדיון(. המפוח

בשימוש ולשאת אותה בתיק קנבס. קציזנה סחב את הציוד ללא עוזרים. "היה בחור חזק. ידיים עדינות אך 

לוחות זכוכית )עדיין לא צלולואיד( שימשו מצע נגטיב בטכניקה של ג'לטין  591ליו.חזקות", נאמר ע
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 הסופרים, בימים שלפני בריחתם מוורשה.הטובות מכל ידי הסופרים שבאו לעזור בחפירת מקום מסתור לארכיון אגודת 
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, בחדר החושך בסטודיו שלו בוורשה פרינט. את התצלום הוא פיתח והדפיס בעצמו באיכות גבוהה מאוד

 אך, העורך לשולחן הגיעו רובם .. את התצלומים שלח חבילות חבילותבדרך כלל אחרי שחזר מן הדרכים

עולה כי  1924-1930 בין השנים ָארווערטסֿפשיטתית של גליונות  מסריקה 592בדרך. אבדו חלקןלפעמים 

 נותנת הדעתו 593,בעיתון הופיעו מהם 475-כבשנים אלו:  יםננטייודומ יםנוכח והישל קציזנה  תצלומיו

מספרן היה מועט משום שהחלו להופיע רק  הראשונה בשנה. תצלומים של יותר רב ממספר נבחרו הםש

. מאז החלה תדירותן לרדת שנהב 115-ל 90בין   – 1928-1925הם הגיעו בשנים  שיא מספרלו, באפריל

 תצלומים.  35פורסמו בעיתון רק  1929עד אשר בשנת 

 מכתבי קציזנה לקאהן –בין צלם לעורך  2.13.2

ביניהם קרבה דורית, ובכל זאת חלקו קווים  הייתהשני אישים שלא  -אלתר קציזנה ואייב קאהן  

ביוגרפיים משותפים. שניהם היו בני עניים מווילנה וסביבותיה, בני דור שראשית חינוכם במסורת 

היהודית והמשכו בפנותם לדרכי המהפכה, ושניהם היו חילונים משכילים וסופרים יוצרים שהאמינו 

בתוכה ישבו. קציזנה, סופר צעיר בראשית דרכו, היה בסוציאליזם ובלאומיות יהודית שתיכון בתפוצה ש

שנים וביקש להסתופף תחת כנפי האיש שבשנות העשרים היה אישיות מקובלת בעולם  25-צעיר מקאהן ב

רבים שיחרו לפתחו  594היהודי, עסק בענייני תרבות ועיתונות והיה עורך מוכשר, דומיננטי וכול יכול.

פטרונם של סופרים, עיתונאים ועסקנים יהודים וגם סופר מצליח וביקשו חוזי העסקה איתו. הוא היה 

  595בעצמו, בעל טורים פובליציסטיים חשובים וגם עסקן פוליטי, שקנה לו שם של אדם זעפן וקנאי.

לא הועילו  596לנוכח תכונות אלו נראה שאופיו הסוער, הקוטבי והמפוזר של קציזנה ונטייתו להיפגע

תם הייתה אסימטרית, בלתי מתגמלת ובעיקר מתסכלת, ובכל זאת ניכר במערכת היחסים ביניהם. חברו

שהוא נהג בו כבוד, התנסח בעדינות והשתמש בביטויי ידידות ובגינוני  597במכתבים שכתב קציזנה לקאהן 

קציזנה היה מכוון מטרה, קפדן ומדויק, צלם וסופר שאפתן ודעתן. הוא ביקש  598נימוס מקובלים.

כפלטפורמה לקידום ענייניו הספרותיים, ולכן נזהר לא לחבל ביחסים  גם להשתמש בעיתון ובעורכו
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ביניהם. כך, על אף הקשיים בתקשורת הנחשפים במכתביו, כנראה נרקמו ביניהם יחסי רעות, ונראה 

וחתם את מכתביו  ומאווייושקציזנה התקרב לקאהן ולזוגתו, פתח לפניו את ליבו, חשף את כאביו 

וכדומה. בהיעדר  599ובפניות כגון "אני פונה אליך כאל חבר ולא רק כאל עורך" ב"ידידות חמה, חברות"

הוכחות כתובות קשה מאוד לאמוד את יחסו של קאהן כלפי קציזנה, אך ממכתבי קציזנה לקאהן ניתן 

 כתיבתו העיתונאית.  העריך את עבודתו הצילומית, אך לא את עבודתו הספרותית ואת האחרוןלהבין ש

המקצועי ביניהם היה אסימטרי. כבר מן השנה הראשונה ביקש קציזנה מקאהן הדרכה גם השיח 

צדדית לא ניכר שהיו -והכוונה לכתבותיו אולם אין סימנים להמשך שיח תוכן מעין זה. בהתכתבות החד

, גם לא הצעות לתיקון או הכתבות תכן מרכזהכוונה או ויכוח על תפיסות עולם או על נושאים העומדים ב

עיתונאי. במערכת יחסים -כיוצא באלה שיחות מקובלות בין עורך לצלם כלהרחבה או הצעת פרויקטים, ול

זו קציזנה היה המציע והעורך של עצמו. "הייתי רוצה להרחיב את יריעת עבודתי, היא צרה לי כבר. ]...[ 

]...[ באחד שבה אני יכול לבטא לצד התמונה גם טקסט. אני מבקש שהעיתון ישלח אותי לאנשהו. 

הוא הציע לנסוע לרוסיה הסובייטית  1.2.1926-במכתב מ 600המכתבים הקודמים שלי הצעתי לדוגמא".

היות שהוא סופר  כי הוא, קציזנה, לא ייתקל בבעיות עם הסובייטים ולשלוח משם כתבה מצולמת והסביר

הקשר בין העמים ברוסיה קומוניסט. במכתב אחר הוא הציע רעיונות חדשים: כתבה שתגולל את תולדות 

 אוקראינים, ארמנים, גרוזינים, טטרים – המועצות בברית החיים עמיםהסובייטית וצילום טיפוסי 

משום שראה עצמו  ושוב. הוא ניפגע באך יצירתיותו נתקלה בתגובה צוננת ויזמותיו נדחו שו 601.ויהודים

  602 ואתנוגרפי".מיו הם "בעלי ערך אומנותי ובעל מקצוע ויוצר שתצל

עניין אחר שהותיר טעם מר בפיו הוא העניין הכספי. בכל פניותיו לאייב קאהן ולברוך ולאדק )מנכ"ל 

חזר קציזנה בקביעות על קובלנותיו: הלנת שכר  603(,קאהן של ימינו ויד 1929-1938 בשנים ָארווערטסֿפ

הבנות חשבונאיות וכן פירוט הוצאות ובקשות להגדלת התקציב. ככל הנראה התשלומים לא הגיעו -ואי

אני צריך את הכסף  –כסדרם, וקציזנה חסר האונים חזר והתחנן: "אני מתחנן לפניך תשלח לי מהר 

                                                           
 .7.3.1927 מכתב לקאהן 599
 . 26.6.27מכתב לקאהן  600
 . 7.8.27מכתב לקאהן  601
 ( ייתכן)שנה לא ברורה,  26.8.27מכתב לקאהן  602
  הצטרף 18( נולד ברוסיה וקיבל חינוך תורני. בן 1886-1939הוא ולאדק ברוך צ'ארני ) ב. וולאדק .514, עמ' 2006מנור  603

 :. ראוָארווערטסֿפהברית. היה פעיל במפלגה הסוציאליסטית וחבר מערכת –והיגר לארצות 1908בשנת  לשורות הבונד

לפרץ בוורשה מילא תפקיד מרכזי בתנועת  היה אחד מפעילי הבונד באירופה, היה מקורב ; 242עמ'  1999גולדשטיין 

 . 214-209, עמ' 1954; ראגאף 94, עמ' 1993הפועלים היהודית בארצות הברית. ראו: נוברשטרן 
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י פונה אליך בבקשה דחופה. מהשנה שעברה לא לקחתי באותה שנה כתב גם: "עכשיו אנ 604 בדחיפות"

מהעיתון כסף בשביל הנסיעות שלי. ולנסוע יוצא לי הרבה. חוץ מהנסיעה האחרונה, השקעתי בנסיעות 

דולר בשביל העיתון. כל נסיעה עולה לא מעט כסף והעיתון עדיין לא כיסה הוצאות אלו. שלא  250כבר 

כתביו, ששזורים בהם הומור עוקצני ומעט אירוניה כנהוג בין במ 605לומר שאני גלגלתי את הכספים".

חברים שיש ביניהם חילוקי דעות, קציזנה התנסח כמו על חבל דק, בזהירות ובכבוד, אך ניתן לחוש את 

 התסכול והזעם ואת הצורך הדחוף שלו בכסף לנוכח מצבו הכלכלי העגום. 

לו למפח נפש. בשבוע שבו הופיעה  גרמהנראה כי המערכת לא טרחה להשיב לרוב מכתביו ואף  

( על פועלי המברשתנות במזריטש, הופתע קציזנה 6.4.24בעיתון כתבת התצלומים הראשונה שלו )

קציזנה השתוקק לראות את שמו  606תחקיר נרחב באותו נושא מאת העיתונאי נ' קאזאק. 9לקרוא בעמוד 

ולא  607ואחרים  זלמן שניאור, האחים זינגר –מתנוסס בראש כתבה כשאר חבריו הסופרים המכובדים 

לא יכירו את כשרונותיי כסופר אם עד עתה  ָארווערטסֿפחשב שהוא טוב פחות מהם: "מדוע שקוראי 

הכירו אותי כצלם?" "אני חושב שבשביל העיתון אני שווה משהו בגלל הצילומים ]...[ אני מבקש ממך 

מאלג'יר, אך  סדרת כתבות עם תצלומים למערכת זמן מה אחר כך הוא שלח 608לא לעכב את תשובתך".

גם הפעם נדחה, וכך כתב: "לא תיארתי לעצמי שהכתבות שלי על אפריקה יבריחו את קוראי 

כי תדפיסו את כולם. ועדיין לא איבדתי תקווה זו. הרי מדובר בסך הכול בכמה  קיוויתי .'ָארווערטסֿפ'

 609מאמרים".

הוא שלח לקאהן את כתב היד של הרומן "חזקים וחלשים"  1926קציזנה לא הרפה. בנובמבר 

וציפה לתגובה אוהדת: "אני לא רוצה כמובן  610בהתהוותו, בתקווה שיזכה בחוות דעתו של קאהן הסופר,

להידחף בכוח, ואני רחוק מלבקש ממך לעשות עימי חסד ולהדפיס אותי. דבר אחד אני מבקש: אני מבקש 

 611אנא תקרא את מה ששלחתי. ואל תדחה את הקריאה לזמן רחוק".  את יחסך הידידותי ובשם הידידות

                                                           
 . 26.8.1926 מכתב לקאהן 604
 . 4.6.26מכתב לקאהן  605
 .1924קאזאק  606
 .133עמ'  2004מירון,  607
 .26.8.26לוולאדק מאותו תאריך: מכתב לקאהן ומכתב  608
. 17.3.1928 ,6.3.1928 פירסם קציזנה ב"אונזער אקספרס" ורשה, את הכתבות, שלא התקבלו ; 21.2.28 מכתב לקאהן 609

  א רייזע קיין אפריקע". תחת הכותרת: "איבער לענדער און מדבריות, געדאנקען און בילדער פון
610 13-Marovitz 1996, pp. 12  
 24.11.26מכתב לקאהן ) 611
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וככל הנראה הוחזר לו כתב היד  612 שעיתונים אחרים לוטשים עיניים בחומר, אך תוחלתו נכזבה הוא רמז

לקאהן: "עניין זה שהחזרת לי בחזרה את הרומן שלי מפריע לי  חזרקציזנה המאוכזב  613מחוסר עניין.

אומנם ולא גורם לי שמחה, אבל לכך אין לי טענות. אבל אם מזמן לזמן לא תדפיסו מאמר שלי, זה יצער 

במכתב אחר הוא ביקש לנצל את קשריו של  614אותי מאד משני צדדים: הצד המטריאלי והצד המורלי". 

ודי בניו יורק ולהביא מחזה שלו לארה"ב, ככל הנראה את "הדוכס". "כעת קאהן בעולם התיאטרון היה

 20פעם ובווילנה  30הדבר תלוי בך ובידידותך עימי. כדאי שתכיר ותתוודע למחזה ]...[ בוורשה הועלה 

פעם ותמליץ עליו בפני אנשי תיאטרון, או תציע ללייסין לקרוא את המחזה ואם ימצא אותו מתאים, 

קאהן לא נקף אצבע כדי לעזור  615ב'צוקונפט' או שיואיל לשלוח לי אותו בחזרה לכתובתי" שיפרסם אותו 

לו, וגם מיזם זה לא יצא אל הפועל. תסכולו גבר והוא חש שלא נותנים בו אמון: "אל תדאג אני לא אוליך 

 616שולל את העיתון", כתב, "אצל עצמי אני מקפיד ביותר".

באופן נעשה קציזנה מריר, לקוני וענייני במכתביו, כמבקש לא לחבל במקור פרנסתו. ככל שנקף הזמן 

ע בעיירות ולהתבונן ב'יידן', סנדומים זה לזה יותר ויותר. הוא עייף ונשחק: "לנעשו  תצלומיואירוני 

שהופרה נוצל ושהוא חש  617כאילו משפחה אחת". –יהודים ויהודיות, התמונות כבר חוזרות על עצמן 

 רעָ שריד מצְּ  –חד צדדי הקטן וה כך על פי קובץ המכתבים שהייתה לו עם העיתון, כספיתההתחייבות ה

 יחסים שבין עורך לצלם.למערכת 

 ותואמשום שהעורכים ביקשו לרענן ולחדש ולקרב  ראהכנ ,במדור עריכה שינויי נערכו השנים במשך

 :מגוונות יהודיות מתפוצות אלא אירופה ממזרח רק לא יהודים טיפוסי של צילומים בו דפסונו, קוראיםל

 – אפריקה צפוןמ וכן, סין ,יפן ,מונגוליה כגון אקזוטיים זוריםאמו טורקיהמ ,יווןמ, פורטוגלמ, פלסטינהמ

"יהודים שגילם  לעניין את הקורא בכתבות צבע כגון ניסיון עשהנ כן כמו. אחרים מקומותמרוקו ו ,אלז'יר

" הישנה מולדתה"ל תחילה: שונה המדור םשו ,"רחוקות יהודיות קהילותב לפסח"ההכנות ו "מאהמ יותר

. העשרים שנות באמצע המוצלחים ימיו את שחזרלא הצליח המדור ל זאת למרות". יםל עברל"מ כך אחרו

                                                           
 21.2.28מכתב לקאהן  612
לקהל קוראיו. הוא קאהן, כעורך שהכיר את קהלו, סבר כי שיצירתו בעלת הנופך האליתיסטי והאידאולוגי אינה מתאימה  613

; לימים סיפר יעקב 449, עמ' 1976ראוויטש ראו:  שי.י.זינגרכחומר קריאה לעמך, לפשוטי העם  העדיף ספרות סנסציונית,

בשנות השלושים והארבעים באמריקה, אהב את מחזותיו של קציזנה, אך  שגם מוריס שווארץ, הבמאי היהודי החשוב רוטבאום

 .1982 רוטבאום: ראו םחובב התיאטרון היהודי בשנות הארבעי סבר שתוכנם גבוה מדי עבור
  .21.2.1928 לקאהן מכתב 614
 .1.2.26מכתב לקאהן  615
 .26.8.1926קציזנה לברוך ולאדק,  616
 מכתב ללא תאריך אך ככל הנראה מן המכתבים המאוחרים. 617
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 תעמעמוונ פחתוש יתכןיעיתון יהודי, ו קראו לא, בני המהגרים פחת לנוסטלגיה ביקושה :השתנו הזמנים

הוא נעלם  1930 ינוארב .מתמעטות תמונות המדור 1929מספטמבר  619.הישנה למולדת הגעגועים גם

 .התייתרווחבריו הצלמים  קציזנהו לחלוטין

 ָארווערטסֿפ, נחתם הקשר בין מערכת תצלומיו הופיעו לא חודשים שארבעה לאחר, 1930במאי  30-ב

לקציזנה והסתיים במכתב פיטורין רשמי קצר ומכאיב, שלא נעדרה ממנו גם רמיזה לא מחמיאה על 

 תגובות הקוראים על תצלומיו. זו לשונו, ואין צורך להכביר מילים על עומק העלבון:

 "קציזנה האהוב, 

 .אחיד אופי נושאות שהן משום, והסיבה, צילומיך את הדפיס לא מזמן כבר ָארווערטסֿפ

. צילומים של זה בסוג עניין איבד שהקהל מתברר מקוראינו מקבלים שאנו מתגובות

 שלא צילומיך של שלמות חבילות מונחות אצלנו...'. פעמים הרבה כאלה כבר'ראינו 

 .הדפסנו

לא יזקק לשירותיך  ָארווערטסֿפ ולכן. צילומים והותר די לנו יש, לזמן מזמן נפרסם אם וגם

יותר. את מה שמגיע לך עבור יוני יולי תקבל בקרוב, ובעתיד אם נשתמש בצילומים 

חדשים שלך, נשלם לך עבור כל תמונה לחוד, וזאת בתנאי שהצילום יתאים לנו ולצרכים 

 620של העיתון.

וכישרונך, וכואב לנו שיותר לא נוכל אין צורך לחזור ולומר כמה אנו מעריכים את עבודתך 

 להשתמש בשירותיך. באיחולים לך ולאשתך".

 621ללא חתימה.

 

 הסוף 2.14

 .)בימי אימה וסערה אלו( "ט ײַ קער צידמעמוראדיקער שטור איצטיקעראין דער .."

 622 קַאציזנע ַאלטער                                            

השנים הבאות, עד סוף שנות השלושים, היו שנות מצוקה קשה בוורשה, ועם המצוקה נעלמו ימיו 

יהודי חברתי הקשה של -. יש סבורים שבמצב הכלכליההיפים של המודרניזם היהודי במרכז התרבות של

עם זאת, על אף התגברות המצוקה  623פולין הכתיבה בנוסחים מודרניסטיים הפכה למותרות בזמן הזה.

 "ילםֿפ רן רעדנדיקעײַ , "מושנאת היהודים קציזנה המשיך בפעילותו העיתונאית ואף ייסד עיתון משלו

( )הסרטים המדברים שלי(. בעיתונו הוא התריע על עליית הנאציזם והאנטישמיות הפושטת 1938-1937)

                                                           
619 Howe 1976, p. 253  
, 1931: בשנת RG 1270 מקוון יוו"א המשיכו מעט צילומים להופיע מאלו שנשארו במערכת; ראו ארכיוןגם אחרי שפוטר  620

 .420, צילום 1939, בשנת 435, תמונה 1932, בשנת 607, 543תמונה 
 .30.5.1930, ָארווערטסֿפמכתב מ 621
 .573זייט  ,א1935 קַאציזנע 622
 .166, עמ' 2007נוברשטרן  623
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הגיב על המצב הפוליטי החמור באירופה, והוכיח את עמיתיו על שתיקתם הרועמת ועל הימנעותם , בכול

בוורשה, שהייתה עשרים שנה מעין תחנת מעבר לסופרים  624מלהצטרף למלחמה בפשיזם ובאנטישמיות.

הוא דחה את  1939.625כאחרון המוהיקנים עד שנאלץ לברוח מפני הגרמנים בשנת  קציזנהנותר רבים, 

האפשרות שעמדה לפניו להגר לאמריקה משום שראה את מקומה של היצירה ביידיש בפולין ולא בשום 

  626מקום אחר.

בספטמבר יצאה קבוצה קטנה של עיתונאים  5-הגרמני התקרב לוורשה, ובהצבא  1939 בספטמבר 1-ב

ב"רכבת העיתונאים", בניסיון  , ללא משפחותיהם,פולנים ובתוכה חבורה קטנה של עיתונאים יהודים

-אל מרחבים שהסובייטים תפסו על פי חוזה ריבנטרופ –להעתיק את מערכות העיתונים לשטחי המזרח 

יהודים מוורשה זכו לעלות על רכבת התקווה, וקציזנה לא היה ברשימת היוצאים. סופרים  16מולוטוב. 

ייתכן שלא הייתה בידו תעודת המפלגה הקומוניסטית הפולנית או אולי לא רצה להשאיר את משפחתו 

יהושע פרלה נמלטו מזרחה ברגל בדרכים  סופריחד עם קבוצה של סופרים קציזנה, אשתו חנה וה מאחור.

(, שם פגשו את עמיתיהם שיצאו Kowelהסימן הראשון לנתיב בריחתם הוא עדות מקובל )לא דרכים. 

לאחר תלאות מצאה את עצמה קבוצת הסופרים והשחקנים הפליטים בדרך ללבוב,  627ברכבת העיתונאים.

  628יהושע פרלה תיאר את תלאות הדרך בסיפורו "הכביש". שהייתה בריבונות סובייטית.

כבר רחשה השמועה שקציזנה, הסופר בעל השם, בדרכו לעיר. כמו כמה מחבריו סבר קציזנה  בלבוב

שכן  631א יוכל להתפרנס מעבודה בתיאטרון,שניצל מן הגרמנים ושנכונו לו בלבוב חיי יצירה סבירים, והו

מיד עם בואו התקבל לעבודה  632בהיותו בעל דעות שמאליות קיצוניות היה לו יתרון אצל הסובייטים.

 633בתפקיד יועץ אומנותי של התיאטרון היהודי, בהנהלתה של אידה קמינסקה, שנהנה מאהדת השלטון.

ככל הנראה ומזל -נחשב בר בשבילו זו הייתה משרה נחשקת במיוחד בזמנים כה קשים של מלחמה. הוא

                                                           
 .573-574זייט  ,א1935 קַאציזנע 624
 . 257, עמ' 2003כהן  625
 . 2.8.1937 -ספריה לאומית, איגרת מ ביץארכיון ר 626
, זייט 1947סעגאלאוויטש  ;1940פרלה  ; 299, 303—257, עמ' 2003על פרשת יציאתם של סופרי ורשה ראו: כהן  627

 הסובייטים, ראו: לוין תשנ"א. באזורים. על סופרי יידיש 52-50, עמ' 1947ראו: פוקס  לבוב סופרי על; 39-24
 .300, עמ' 1992הסיפור נדפס ברוסית. ראו: מירון  628
מלחמת העולם השניה, נוסד בלבוב תיאטרון יהודי ביוזמת משפחת גימפל ובניהולה והוא פעל בהפסקות עד  1889בשנת  631

היהודי, פרץ שלום עליכם,  קלסיהרפרטואר ה . פעלו בעיר להקות אורחות מרחבי פולין.2, הערה 114ראו: וייס תש"מ, עמ' 

 ., גרין שנאפער, אלתר קציזנהקורן, נחמן בליץבוב הפליטים היו רחל גולדפדן וכו'; קבוצת סופרי ל
אק 'עבודה". ראו זאברהם זאק בזכרונותיו סיפר: "הלא תבין הקומוניסטים עתה הם על הסוס ]...[ קודם כל חילקו להם  632

 .22-21, עמ' 1956
 . 316-165, עמ' 1989לוין  633
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 634ונאלצו לטאטא שלג מן הרחובות.היה מושא קנאתם של שחקנים ואומנים יהודים רבים שרעבו ללחם 

היה  –יום שלהם היו קשים -הוא גר בדירת חדר קטנה עם אשתו חנה ובתו המתבגרת שולמיתה. חיי היום

 .אך נסבלים בהשוואה לנעשה בפולין הכבושה –מחסור באוכל ובהיעדר חימום הם סבלו מקור 

בעלי מכוונות סובייטית וגם מחזות בתיאטרון הועלו מחזות , הצליח בעבודתו. לאידה קמינסקה כיועץ

יהודיים של פרץ, של שלום עליכם ושל גולדפדן. התיאטרון קיבל תמיכה ממסדית מפני שהשלטונות 

ביקשו לקרב את אוכלוסיית הפליטים ואת בני לבוב אל המציאות הסובייטית, ולכן מחזותיהם של 

בלבוב ניסה קציזנה לקדם מחזה שלו,  כהרגלו, גם 635המחזאים היהודים הותאמו לרוח הזמן הסובייטית.

(. הוא נאלץ להכניס בו שינויים, שכן חברו השחקן שלמה מיכואלס, 1937הפעם את "אופרה של יהודי" )

 שקרא את המחזה מטעם השלטונות, קבע שהוא לאומני מדיי ושצריך לשפץ אותו לפי הקו הסובייטי. 

בזמן שהוקצב לקריאה ולעיסוק בספרות  636קציזנה היה גם מנהל "השעה היהודית" ברדיו לבוב.

סופרי יידיש קראו מיצירתם והתוכנית שידרה הצגות מן התיאטרון ונתנה לגיטימציה לדבר יידיש  ,יהודית

שקד על עיבוד המחזה והתכונן לפגישה מחודשת עם מיכואלס. מלבד  1941באביב  637ברחוב בחופשיות.

ם בלבוב. האגודה פעלה במישור המעשי בעזרה לפליטים תפקידיו אלו הוא היה גם דובר אגודת הסופרי

ובמישור התרבותי בהקמת ועדת פעולה משותפת לטיפוח היצירה היידית,  638בני משפחות של סופרים,

בארגון ערבי תרבות והרצאות וכן בארגון מפגשים וביקורים הדדיים של סופרי יידיש המסופחים לרוסיה 

  639עצמה. הסובייטית אצל סופרים בתחום רוסיה

ביקר במוסקבה עם משלחת סופרים, בהם פרץ מרקיש ודוד ברגלסון, והם התקבלו  קציזנה 1940-ב

הוקם במוסקבה ועד פעולה לכבוד חגיגות התשעים להולדתו של י"ל  1941בינואר 640בחמימות רבה.

 מאי מ' ורבסקי.פרץ. בוועד היו חברים קציזנה, ש' פרל, אידה קמינסקה, מ' ברודרזון, י' רובינשטיין והב

                                                           
 . 61, 60עמ'  ,1947פוקס  634
: "די ; כן הועלו גם מחזות של פרץ מרקיש, שהיה עתה בשיא תהילתו בעיני המשטר הסוביייטי116וייס תש"מ, עמ'  635

 .165—163, עמ' 1989ראו: לוין  "טײַ לצאָ דיס" ו"מאַ וואָ  עמיליֿפאַ 
 .61, 52, עמ' 1947פוקס  636
 .62שם, עמ'  637
פונה אל  הייתהלפעם  ברגנר, אמם של מלך ראוויטש, הרץ ברגנר ומשה הררי התגוררה אז בפשמישלאני. "מפעםהינדה  638

עזרו לה. יעמדו פה על התודה אלו היו ככל במעט שהיה להם באותו הזמן הם  הסופרים היהודיים בלבוב בבקשת עזרה.

פרלה, הקדוש אברהם זיינפלד, פעילת יוו"א רחל קורן וישראל הקדוש אלתר קציזנה, הקדוש יהושוע  -לנו  יםהידוע

הדגיש את מעורבותו המיוחדת של  הוא (2012)עם יוסל ברגנר י תשיחב; 12, עמ' 1982ראו: "דבר האחים"  .אשנדורף"

 בטיפול בסבתו. קציזנה 
 .79-99, עמ' 1947, ראו: פוקס 1940-על ערב מפגש עם פרץ מארקיש ב 639
 .89, עמ' 1977קציזנה התגורר בביתו של פרץ מרקיש במסקווה: מרקיש  640
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המארחים הסובייטים פנו אל הסופרים מלבוב בתביעה שייצרו ספרות שתהיה יהודית בצורתה וסובייטית 

בתוכנה, והמשלחת חתמה עם הוצאת הספרים "דער אמעס" על חוזה לפרסום ספרים של יוצרים יהודים 

 641מאוקראינה המערבית.

העיתונאית והסופרת היהודייה טאניא פוקס ראתה בתקופת הכיבוש הסובייטי תקופת "ירח דבש" 

מבחינת היצירה התיר השלטון הרוסי לסופרים יהודים  642( לסופרים היהודים בלבוב.חדשים־ניקאָ ה)

לבטא את עצמם בשפתם, אולם אך ורק בהלימה לדרישות האומנות הסובייטית. תביעה זו לנוסחה הכללית 

הותירה להם מרחב גדול לפעילות יהודית  –סוציאליסטית בתוכנה ולאומית בצורתה  –של האומנות 

ה חממה. קל היה לו להסתגל לתביעת המשטר הסובייטי, אם כי יוצרת. לסופר שמאלן כקציזנה זו היית

  643כמנהגו הוא לא נמנע מלהתלונן שאין מעריכים אותו כראוי ואין נותנים לו תנאים נאותים ליצירה.

נותרה במגירה. לא ניכתבה כזו, או  אין בידינו מידע על יצירה חדשה שכתב בתקופה זו בלבוב. ייתכן

 ים. קציזנה שהה בלבוב כשנתי

מבצע  החלמולוטוב והגרמנים נכנסו לשטחים הסובייטים. -הופר חוזה ריבנטרופ 1941ביוני  22-ב

עבור קציזנה קדרו השמים. הוא הבין את מצבו כקומוניסט, ובצדק חשש מן הגרמנים. שוב ברברוסה. 

 .הפעם ללא משפחתועם חביריו הסופרים נחמן בליץ ויעקב שודריך, מזרחה  החליט לברוח

על הרכבת  מפלגה ולכן לא קיבל אישור עלייה לרכבת שיצאה מלבוב.הלא הייתה בידיו תעודת חבר 

, חברה במפלגה הסוציאליסטית בפולין, היא הכירה אותו עוד מורשהש– הייתה הסופרת ונדה וסילבסקה

 644 לא נקפה אצבע כדי להושיט עזרה.

ו הצליח אחר תלאות קשותכשיורים עליהם מכל עבר. ל תחת הפגזה קשההחלו נמלטים ברגל  שלשתם

בביתו של פישל זילבערבערג, קרוב רחוק של נחמן בליץ, מצאו  להגיע למקום מחסה בעיר טרנופול.

 מחזה בבוא העת. עליהםוחשב לכתוב על  זו משפחהמיקלט והתקבלו בחמימות. קציזנה כל כך התרשם מ

 645. היה ולא כך עתה נדמה היה שיוכלו להינצל

                                                           
 .124וויס תש"מ, עמ'  641
 .118: וויס תש"מ, עמ' בתוך . רשימת הסופרים ראו68, עמ' 1947פוקס  642
 .60-62' עמ, 1964גרודבערג -טורקוב 643
, 1940 -סובייטית. ב וסופיה באוניברסיטה של ורשה, היא נמלטה ללבוב, קיבלה אזרחותפיל למדהעיתונאית וסופרת.  644

  הרפובליקות של ברית המועצות.תמכה בשילובה של פולין כאחת מן  העניק לה סטאלין חברות בסובייט העליון.
 –העולם השנייה  ; על העיר לבוב ראו: מלחמת1959; בליץ  1988קורות הבריחה וסופו האכזר של קציזנה ראו: בליץ  645

זילבערבערג, קרוב רחוק של נחמן בליץ, בביתו של פישל  ; (8.8.18)גישה:  http://moreshet.p l/he/node/1078לבוב 



���
 

. האוקראינים קיבלו את פניהם בשמחה רבה וששו 1941ביולי  2הנאצים נכנסו לטרנופול ביום שישי, 

לשתף פעולה עימם. הגרמנים מסרו לידיהם את ניהול העיר ואת ארגון המיליציה האזרחית, ומיד החל 

 יהודי העיר.  18,000-מ 5,000ביולי נרצחו  11-ל 4-בין ה 646פוגרום ביהודים.

שהו קציזנה, בליץ ושודריך בעליית גג והציצו בעד החלון על המתרחש בעיר. המלחמה  ימים שלושה

 7-נראתה קשה: הפגזות ממטוסים, יריות, יהודים מובלים ברחובות ורעש אינסופי של מכוניות נוסעות. ב

מחבואם. כמו יהודים רבים הם הובלו לבית הקברות הנוצרי ושם התעללו ביולי נתפסו השלושה במקום 

במקלות ובמוטות ברזל. נחמן בליץ, בהם  והרגובהם האוקראינים, בהשגחת הגרמנים, בפוגרום מחריד 

מאותו פוגרום, תיאר בפרוטרוט בתיעוד נדיר ומצמרר עד אימה את שהתרחש שם, וכיצד נפחו בנס שניצל 

 647ם את נשמתם מהרג אכזרי מידי אוקראינים צמאי דם.הקורבנות המעוני

)י"ב תמוז תשי"א(. רוצחיו היו אוקראינים, שאת  1941ביולי  7-באכזריות בטרנופול ב נרצחקציזנה 

חנה אשתו נותרה לסבלותיה  648שירת משוררם הלאומי טאראס שבצ'נקו הוא תרגם ליידיש באהבה רבה.

 בלבוב, ונתענתה במחנה השמדה בבלזץ עד מותה. שולמיתה בתם ניצלה מהתופת.

 

 

 

 

  

                                                                                                                                                                      
מחזה בבוא העת. ראו: בליץ  עליהםוחשב לכתוב על  זו משפחהממצאו מיקלט והתקבלו בחמימות. קציזנה כל כך התרשם 

 .15-14, עמ' 1988
 .191-194עמ'  ,1984אופיר -פדרבוש;  437-447, עמ' 1955לופט אוכס  646
 . 1988בליץ  647
 .30שם, עמ'  648
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 בין תמונות עולם האתמול לדימויי הגלות המודרנית – : הצד התמטי3פרק 

ייעשה אל חייו, לראות מה כיר לדעת אותו ואת רוחו, להתבונן נחוץ לשוב אל העם, לה..."

באותן העיירות הקטנות, שם יושב רוב מניינו  –בתפוצות ישראל, ב"חורי" הקהילות ובסדקיהן 

היש שם ניצוץ שיוכל להיות ללהבה, ובניינו של הלאום; לראות, לדעת ולהבין ולהביא בחשבון...

  649י.ל.פרץ      "?היש שם שביב אור, ברק תוחלת

 

הדיון הביוגרפי באלתר קציזנה והצגת שיטות המחקר שבחרתי לניתוח תוכני וצורני של גוף התצלומים 

היוו הקדמה הכרחית ללב המחקר, שעיקרו התבוננות מושכלת ומורכבת בגוף התצלומים של קציזנה 

מצע ופיענוח הנרטיבים המיוצגים בו. מכאן שיש לקרוא ולהבין את סדר היום הצילומי שלו על פי ה

ערכי שלו והווייתו הספרותית היוצרת, כפי שהוארו לעיל. פרק זה דן בצד התמטי של גוף -הביוגרפי נפשי

 הנשקף ממנו.המזרח אירופי  היהודידימוי בו את הנרטיבים העולים ממנו ואת התצלומים ואציג 

 רקע 3.1

קמה הרפובליקה הפולנית החדשה. שנים רבות של שלטון קיסרויות, מלחמות נפוליאון  1918-ב

ומרידות נגד הכיבוש הותירו בלב העם הפולני כמיהה לשחרור וציפייה לשעת כושר למימוש גאוותם 

מלחמה ש"פוררה הלאומית. שעה זו הגיעה בהסכם ורסאי בתום מלחמת העולם הראשונה העקובה מדם. 

ות והקימה מדינות לאומיות חדשות. בשנותה את פני המפה הפוליטית השמידה, זעזעה והרסה, ממלכ

השינויים הגיאופוליטיים  במסגרת 651.שיבשה דעות, הפריחה חלומות והפכה תקוות לחלומות בלהה"

-. המדינה החדשה1918בנובמבר  11-שקיבלו גושפנקה בחוזה ורסאי הוכרזה פולין מדינה עצמאית ב

 מיליון נפש, הייתה לדמוקרטיה צעירה ומלאת תקווה אך גם שבירה מאוד. 32שמנתה ישנה, 

שנות עצמאותה הראשונות היו מרובות קשיים. האתגרים הגדולים התמקדו בשני תחומים עיקריים: 

בני אוכלוסיות לא פולניות שהיו לאזרחי  –בתחום הכלכלה, ובתחום ההתמודדות עם קבוצות המיעוטים 

בפולין החדשה התאחדו מחדש שלושה אזורים גיאוגרפיים שונים זה מזה הן מבחינה  הרפובליקה.

כלכלתה הנחשלת  652תרבותית הן מבחינת המבנה הכלכלי, והיה צריך ללכדם לכדי תרבות לאומית אחת.

                                                           
 י. תשכ"ו ט, עמ' פרץ 649
 .9, עמ' 1986שמואלי  651
 .9-10תשע"ב, עמ' לוריא  652
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הייתה מבוססת בעיקר על חקלאות, והיא לא התאוששה במהרה מן המלחמה הנוראה שפולין שימשה בה 

י. על הכלכלה הרעועה נוסף סירובן של רוסיה הבולשביקית וגרמניה לרכוש את תוצרתה שדה קרב מרכז

ומצבם של האיכרים, חלק הארי באוכלוסיית פולין, היה בכי רע. מיליונים רעבו ללחם ורבים  החקלאית,

שיעורי האבטלה האמירו  נאלצו לנהור מן הכפר אל העיר, אך בערים לא המתינה להם עבודה.

ה הרקיעה שחקים. הנהגת פולין ניסתה לייצב את המטבע כמיטב יכולתה וליצור מקומות עבודה והאינפלצי

למיליוני המובטלים, אך ללא הצלחה מרובה. כל זה קרה תוך כדי לחימה ברוסיה על השטחים המזרחיים 

  653היא תמה. 1921של פולין, ורק בשנת 

נדרשו השלטונות  –כלי על סף קטסטרופה ממשלות עולות ונופלות ומצב כל –לנוכח הכאוס הפוליטי 

להקדיש תשומת לב מיוחדת לקבוצות המיעוטים, שהיוו כשלושים אחוז מכלל האוכלוסייה. ב"חוזה 

שמור על זכויותיהם ל כמדינה(, היא התחייבה 1919המיעוטים", שעליו חתמה פולין בשיחות ורסאי )

. בפועל ממשלת הגנרל יוזף פילסודסקי  654הלאומיות, הדתיות והתרבותיות של המיעוטים בקרבה

(Piłsudskiשתפס את השלטון ב ,)-והפך את פולין למעין דיקטטורה צבאית, לא הצליחה לפתור  1926

אף על פי שהשליט החדש היה סובלני  .את בעיות היסוד הפוליטיות, החברתיות והכלכליות של המדינה

העבר, ההווה והעתיד של פולין, הוא לא הצליח  יחסית כלפי המיעוטים והפנים שהם חלק בלתי נפרד מן

 655ליישם את "חוזה המיעוטים" במלואו.

 המיעוט היהודי 3.1.1

האוכלוסייה היהודית השנייה בגודלה  –בעת הקמתה של מדינת פולין חיו בה כשלושה מיליון יהודים 

הקהילות היו יחסים כלכליים ותרבותיים הדוקים, בעולם לאחר קהילת יהודי ארצות הברית. בין שתי 

אירופה. בפולין היו היהודים המיעוט השני בגודלו -שהרי רבים מיהודי ארצות הברית מוצאם היה במזרח

כעשרה אחוזים מהאוכלוסייה. החוקר וההיסטוריון עזרא מנדלסון כינה את מגוון  –)אחרי האוקראינים( 

בשם "יהדויות"  –יהודי ליטא, יהודי גליציה ויהודי גרמניה לשעבר  –הקיבוצים היהודיים בתוך פולין 

(Jewries.)656  קבוצות אלו היו בעלות מאפיינים ייחודיים, ובשל המכלול התרבותי המורכב של יהודי

                                                           
653  Marcus 1983, p. 215 
 .618-619, עמ' 2001גוטמן  654
 Tomaszewski 1986, p. 165; 39-40מלצר תשמ"ב, עמ'  655
656 Mendelsohn 1983, p. 2 '120-204; עיינו מינץ תשנ"ז, עמ . 
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טיפוס -טיפוס המזרח אירופי. אב-אך כולן השתייכו לאב 657פולין לא ניתן אפוא לספק הגדרה כוללת אחת,

זה הצטיין בריבוי טבעי גבוה, במיעוט נישואי תערובת ובזיקה למסורת היהודית ובד בבד היפתחות 

  658לסביבה ולתהליכי המודרניזציה.

וכניסתם לחיים הפוליטיים של האומה הפולנית היו אירוע  מימוש זכויותיהם האזרחיות של יהודים

הם משמעות עבור מרביתה של הקהילה היהודית, שחיה בעבר תחת שלטון הצאר הרוסי. -חדשני רב

נבחרו לסיים הפולני ופיתחו מערכת יהודית פוליטית פעלתנית. על פי חוק היו זכאים יהודי פולין 

 –והמיעוטים האחרים לשוויון מוחלט, אולם המציאות טפחה על פניהם. המחנה הפוליטי של הימין 

לאומים, והרחוב -לא השלים עם היות פולין מדינה רבת –המפלגה הלאומית דמוקרטית" )אנדקים( "

אף שבפועל לא הוטלה כל  הפולני היה נגוע בשנאת יהודים מסורתית בעידודה של הכנסייה הקתולית.

ם והם הגבלה חוקית על החלת חוקים סוציאליים על יהודים, חוקים אלו פסחו על המוני העובדים היהודי

ניתן להאמר כי מצבם של היהודים לא שפר עליהם: היה להם קשה להתקבל  659היו הראשונים שנפגעו.

למשרות ממשלתיות, פועלים יהודים לא התקבלו לאיגודים המקצועיים, ותעשיות גדולות שהולאמו פיטרו 

 660את הפועלים היהודים והעדיפו להעסיק פולנים.

במיסים כדי להציל את איכרי פולין. ההטבות להם, שמומנו עשתה הממשלה רפורמה  1924בשנת 

מהכבדת עול המיסים על הציבור העירוני, לא הועילו להתאוששות כלכלת הכפר ואיכרים רבים נאלצו 

להגר העירה ולחפש את מזלם במסחר זעיר ובתעשייה. היהודים, שהיו הגרעין הקשה בכלכלה העירונית, 

כך נדחקו רגלי  661מות המיסוי והן מהתחרות החדשה שהגיעה העירה.הן מרפור –נפגעו מאוד פעמיים 

העובדים החלשים )במיוחד יהודים( ממקומות עבודתם, ובתוך זמן קצר שיעור האבטלה בקרבם היה כחצי 

מכלל המובטלים היהודים והמון שוליות נפלטו מן התעשייה הזעירה.  יםאחוז 86-מיליון עובדים. כ

                                                           
  Mead 1952-Herzog-Zabrowski ;השל תשל"ו אירופי:-; עיינו על הטיפוס היהודי המזרח9-10שמרוק תשנ"ז א, עמ'  657
 .374גליקסמאן תשל"ה, עמ'  658
היו ו יותרו 18זכאים לדמי אבטלה כל מי שהם בני  היולפי החוק . 1924חוק הביטוח נגד אבטלה התקבל בשנת  למשל 659

מפעלי ב הועסקו הםיהודים משום שהמוני  לעלחול יכול  היה. חוק זה לא יותרחמישה עובדים ו הםבשמועסקים במפעלים 

, 1987קדרי ; 155ראו: אריה טרטקובר, תשל"ה, עמ' . יותר או פועלים חמישה בהםלא עבדו שתעשייה זעירה במלאכה או 

 .171-170עמ' 
660 Melzer 1989 טומשבסקי תשנ"ב.422עמ'  ,1997; טומשבסקי ; 
 .148טרטקובר תשל"ה, עמ'  661
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נכזבו התקוות שנטעה הממשלה הפולנית בלב המיעוטים, והיהודים  662ויים בכול.האבטלה והעוני היו שר

 בתוכם, לשוויון זכויות בעבודה ככל האדם, והם חשו מופלים לרעה. 

אטינגר טען שפולין ראתה בעצמה מדינה עצמאית שבה רסן השלטון מוחזק בידי שמואל  ההיסטוריון

ולנשלם מעמדות בתחומים שבהם מוצבו בעבר, בהיותם  בני אומת הרוב, ומכאן בא הרצון לסלק יהודים

לעומתו ההיסטוריון יוזף מרכוס טען כי נישול היהודים ממקומות  663חלק ניכר ממעמד הביניים העירוני.

עבודתם וממקורות פרנסתם לא נעשה בעטיה של מדיניות מפלה, אלא מפני שפולין הייתה מדינה ענייה 

  664הכלל, והיהודים היו חלק ממנו. ונחשלת. העוני והמחסור היו נחלת

המשבר הכלכלי העולמי, ובאמצע שנות השלושים  1929לתשתית כלכלית רעועה זו היתוסף בשנת 

פולניות הן בהשפעת הרוחות הנושבות ממערב, -בערך, כשהאנטישמיות גברה הן בשל תמורות פנים

בין הייתה זו אפליה מכוונת בין  מצבם הכלכלי של היהודים היה קשה מנשוא, במיוחד בערים ובעיירות.

לאו, המצב הידרדר ל"חורבן ממש", כדברי הסוציולוג אריה טרטקובר, והאופוריה והתקוות הגדולות 

בשנה זו כתב הנער דב פוגל ביומנו:  665התחלפו במצב קיומי של דלדול כלכלי, התרוששות וייאוש.

אמי מבוקר עד ערב ]...[ מחכים לעזרה מאמריקה. "אנחנו יורדים 'מטה מטה'. מילים אלו היו שגורות בפי 

אולם דווקא בתהום  666]...[ לולא ]ת[ישלח לנו אזי אבדנו. החנות תיסגר ויישאר דבר אחד, לסבול רעב".

והבולט שבהם היה המצוקה הכלכלית הגדולה, וכמו בניגוד לה, נמצאו להם כוחות יצירה בתחומים רבים, 

  פים ועשירים.ענויצירה ביידיש חיי התרבות 

 חברה בסתירה פנימית 3.2

בפולין הדמוקרטית אך הנחשלת, רבת המיעוטים והחדורה מצבו התרבותי והפוליטי של המיעוט היהודי 

היה מסובך. עזרא מנדלסון היטיב לתאר בקצרה את מורכבותו: "קהילת  לאומנות פולנית ואנטישמית,

יהודי פולין מסורתית ביסודה. קהילה בלתי מתבוללת של בני המעמד הבינוני הנמוך ומעמד הפועלים 

                                                           
 .12-14, עמ' 1987קדרי  662
 .7-8, עמ' 1968; מאהלר 306, עמ' ב 1992אטינגר  663
664 Marcus 1983, p. 231 
 .290-292עמ'  ,א1954שצ'ינסקי ; ל145טרטקובר תשל"ה, עמ'  665
 .124, 122, עמ' 2008פוגל  666
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ברובה, שומרת על מסגרת תרבותית יהודית בשפה ובדת, ויחד עם זאת נתונה בתהליך הדרגתי של 

  667מודרניזציה".

ף התצלומים של קציזנה משמר את השינוי המשמעותי והחשוב שמתחולל בחברה היהודית אכן, גו

מצטייר מאבק חתרני ודרמטי בין הכוחות המחדשים לכוחות המשמרים,  בתמונות נראהאותו. מן ה ומייצג

של החברה מאיים לשבר את זהותה עתיקת היומין המפגש  ומיצג; זמן יהודי עולה לזמן יהודי שוקע בין

מתח קבוע זה ניכר בתצלומים: נרמזת  במפגש כוחות איתנים אלו ובתהליך חד כיווני זה. המזרח אירופית

בהירות ומורכבות, וכן חוסר -הוסיפה להתרחשות נופך של איש זובהם חשדנות הדדית, ובדיעבד היא 

לוט את מורכבות המצב, של החברה. עינו החדה של קציזנה היטיבה לק הברורהיכולת להבחין בזהותה 

ועבודתו הצילומית משקפת ומבליטה את צבת הכוחות המנוגדים שפעלו בחברה היהודית והטביעו עליה 

 את חותמם.

חברתי שהחל עוד מאתיים שנה קודם לכן, כפי שהצביע על כך  שיאו המואץ של תהליך שינוי היה זה

וראשית המאה  19-שהתעצם בסוף המאה המאבק  669יעקב כ"ץ.והסוציולוג  ההיסטוריוןבמחקריו 

העשרים, תוך שהוא נע ללא הרף על המשוואה הפארדיגמטית שבין הווית חיים מסורתיים, וחלחולה 

על מה  וחתירתה של המודרנה תחתם. מורכבות זו הגיעה לשיאה וקיצה ביום בו הוטלה מהלומה כבדה

 אותו הטרגדיה של שואת היהודים. שנשאר ממשטר החיים היהודי בן מאות שנים ואשר סיכמה 

א"ה קאר הציג את המתח שבין שני העקרונות המנוגדים של שינוי ושל המשכיות  ההיסטוריון ,לעומתו

כ"היסוד" המהותי של המהלך ההיסטורי, ואין השינוי, חמור ככל שיהיה, עשוי לנתק את ההמשכיות שבין 

   670 עבר להווה.

בצילה של תקופת מעבר דרמטית זו תיעד קציזנה את מהותה של הטלטלה וגילם בתצלומיו תהליכים, 

תופעות, אירועים וטיפוסים כמו מתוך תחושת אסון מתקרב. גוף תצלומיו הוא מעין סיסמוגרף של חברה 

 רה היהודית: בזמן טעון. למעשה קציזנה הראה לקוראיו שני מרחבי קיום יהודי, שהתקיימו זה לצד זה בחב

 

  

                                                           
 . 15, עמ' 1986מנדלסון  667
 .1964 כץ 669
670 .Carr 1970, p. 13 
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מרחב קיום מסורתי, שלפיו חיה הקהילה מקדמת דנא, ולצידו מרחב קיום מודרני. במרחב קיום זה הוא 

בתחומי עיסוקיו  בדיוקנו של טיפוס יהודי מזרח אירופי, –מתאר בתצלומיו את השינוי שחל בין המלחמות 

וגם בעולמו התרבותי. לא תמיד היו ההבדלים בין מרחבי הקיום ברורים וחדים. בתצלומים ניתן לראות גם 

בהירות של הגדרת זהות דתית או תהליך גיבוש -מרחבי קיום של מצבי ביניים דמדומיים המאפיינים אי

דוקסי לבנים חדרו רוחות [ רואים שלבית הספר האורתו596בתצלום ]פ 671זהות עצמית חדשה.של 

 חדשות, ועל לימוד התורה נוספה ההכרה שאימון גופני חשוב לבריאות הגוף.

 

 

 

 

 

 

 

 

יפי מרחב הקיום המסורתי של הזמנים הישנים שנאכלו מואר, תרתי משמע, מפרספקטיבה 

ותרבותית. בתמונות המייצגות את החיים המסורתיים מוכלים ואצורים סמלי  אנתרופולוגית, תאולוגית

העולם הדתי: אבזרי קודש, גווילים ישנים וספרי קודש, ומתייצג בו קוד פנימי של אורחות חיים ומנהגים 

במציאות החיים הדתית האורתודוקסית. ניתן לתת בהם סימנים: סגנון לבוש צנוע ופריטי לבוש דתיים: 

  (.127פ, 390, 112ציצית, וכובעים מיוחדים על פי ההשתייכות לחצרות חסידים )תצלומים טלית, 

 

  

                                                           
 .87, עמ' 2004; על מצבים סיפיים ראו: טרנר 457, עמ' 2001בקון  671
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בגוף התצלומים אצור גם ידע עצום על פרקטיקות דתיות ומנהגים לפי לוח השנה היהודי על חגיו 

[, שריפת 180[, אפיית מצות ]617מהליכה לבית כנסת בלבוש שבת, הדלקת נרות ]ומועדי תפילותיו: 

[, פרקטיקות דתיות על סף היעלמות כגון תמונת השמש 204[, כתיבת ספרי תורה ומזוזות ]165חמץ ]

וכן תיעוד  672[ עולם תעסוקה ישן של כלי קודש,006הדופק בחלונות ומודיע על כניסת השבת, ]מ

הקשורים לפרקטיקה הדתית: מקווה, בתי כנסת, חדר, בתי מדרש ולימוד, ולפעמים מרחבים ציבוריים 

מתועדים גם אירועים מיוחדים בעולם היהודי כגון טקס פתיחת ישיבת לובלין. גם הוויית הקיום היהודי 

שיח משובות ילדים ו, יום נוכחת, למשל בתצלומים של בטלנים יושבי קרנות-הטריוויאלית של חיי היום

  .ם בפתח ביתןנשי

אך יותר מכל נוכח בגוף התצלומים אתוס אידאל הלימוד והקריאה מגיל צעיר. הרשב מכנה אותו הצופן 

ואכן  673היסטורי של היהדות, שכן היכולת לקרוא בטקסטים המקודשים "היה חיוני לשימור הגזע",-העל

קציזנה מציג שפע של תמונות לומדים בחדר ובישיבה בבית המדרש. הן מייצגות ומדגישות את אתוס 

אתוס שמאז ומעולם היה כשומר החומות של החברה האורתודוקסית ועמוד התווך של  –הלימוד היהודי 

                                                           
 332עמ'  :לצרכי דת וכלי קודשמלאכות נספח  :ראו 672
 .34-36, עמ' ב 2006הרשב  673
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וד, במעגל בתמונות נראים לומדים אוחזים בספר, זקן וילד, לימוד בצוותא ולח 674החינוך היהודי. 

ובריבוע, ילדים וילדות בחדר וצעירים תלמידי חכמים בבית המדרש בבית הכנסת ובבית. בתמונות מסתמן 

 כמאפיין את הקבוצה החברתית המסורתית ומעיד על לכידותה.  אתוס הלימוד

 

 

  

                                                           
 333-335: עמ' נספח אתוס לימודראו:  674

 
 006מ

 

 617מ

 

165 

 

 100מ

 

 180פ

 

 443פ

http://polishjews.yivoarchives.org/archive/index.php?p=digitallibrary/digitalcontent&id=4313


���
 

של עולם האתמול מוטמעת גם בתמונות של הרחוב היהודי: גגות קש אותנטיות יהודית מסורתית 

מכופפים ומקורקמים עשויים במעשה טלאים, עץ ישן, קשתות וחלונות מעוקמים, מרצפות שחוקות, 

[ ילדים משחקים בחישוק ברחוב בוצי 094בקדמת התמונה ]מו [028]מ קורות עץ מרקיבות ובוץ עיירתי

ציון  לא סלול וברקע שולט מבנה הכנסייה. כל אלו הם אולי מטפורה למצב היהודים, ולא רק נקודות

 במרחב הגיאוגרפי.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מרכז העצבים המפעיל  –יחודיים בסוגם הם צילומי השוק. אף הם מייצגים זירה איקונית עתיקת יומין 

 כלכלי של היישוב.-את מחזור הדם החברתי

 האחר הזרעם  אנושית[ משקיפה המצלמה על מרחב שבו התרחשה אינטראקציה 061שוק ]מ תמונתב

השוק רוחש תנועות ידיים המסמנות משא ומתן מילולי  מרחבוניטש בו מאבק על הישרדות כלכלית. 

 וסימניה מנטליות המבטאת שפה, היידיש דוברישל  השפתיתבתבניות שיח אופייניות להתנהגותם 

 
 028מ

 
 028מ
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ידיש, וראה בה רמה י הגדירה כסמיוטיקה של הרשב. עממית שפה של גוף מחוות, מובהקים המחוותיים

שניה של הלשון הניבנית מעל אוצר המילים. "הכוללת רשת שלמה של איתותים, כללי שיחה, ניסוחים 

"חזקים בואילו קציזנה  677ותוויות מתומצתים ורמזים למצבי חיים מוצפנים ועשירי קונוטציות." 

פרוע התרוצצו ברחובות, רשה כמהומה רבה. "יהודים עם זקן ווחלשים" תיאר את דופק החיים בשוק בו

חיפשו סחורה חיפשו שותפים, עמדו על המקח. פעילות כספית הסתחררה בשוק. ראו איך המטבעות 

  678מתגלגלים ועוברים מיד ליד...".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

את שיאה של החוויה היהודית המודרנית בין המלחמות ועיצב קציזנה  תיעדבצדה האחר של המשוואה 

בהמשך.( על פי ההיסטוריון גרשון בקון, בין שני  תידוןמרחבי קיום מודרני בגוף התצלומים. )מציאות זו 

מרחבי קיום אלו היה מתח וחיכוך תמידי, והתנהלו מאבקים בין כוחות שהנחו אותם אתוסים מודרניים 

בניסיון להכתיב אורחות חיים עדכניים, לבין הכוחות המשמרים והמסורתיים. הכוחות השמרניים התנגדו 

 ,ן לאורח החיים המסורתי הייתה מהירה מדיי, ויצאו למלחמה בהםלצורות החיים החילוניות, שחדירת

בכלים חילוניים כגון עיתונות והתארגנות פוליטית. כל מרחב קיום פעל להשליט את  ,למרבה האירוניה

סדריו על החברה בהתאם לכוחו בציבור, וכל זה התרחש בצל יחסי תלות מורכבים עם הכלכלה הפולנית 

  681ימת הצלב.ובאיום מתמיד של א

                                                           
 .109' עמ, ג2006הרשב  677
 .237, עמ' 2012קאציזנה  678
 . 456-460עמ' , 2001בקון  681
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בולט במיוחד הניגוד בין הטיפוסים משני העולמות: תמונות של רבנים עטורי זקן, תלמידי חכמים 

ויהודים מסורתיים עממיים, ולעומתם תמונות של טיפוסים של היהודי המודרני החילוני )בהם סופרים, 

בעלי מלאכה; נשים שחקנים, היסטוריונים(; דיוקנאות של פועלים ופועלות ולעומתם דיוקנות של 

 מסורתיות לעומת מורות, שחקניות ורקדניות חילוניות, ועוד. 

אם כן, בכל חטיבה נושאית מצולמת מתקיים מבנה דואלי שיסודו עימות )או מפגש( בין הזמן החדש 

לזמן המסורתי הישן. כך בתחומי החינוך, התעסוקה והמשפחה: חינוך מסורתי בחדר ובישיבה לצד חינוך 

וחינוך למקצוע מודרני; עיסוקים ומקצועות מודרניים ולצדם עיסוקים ארכאיים שכמעט נעלמו מן כללי 

  העולם; ופרקטיקות של מנהגי דת לצד פרקטיקות של תרבות חילונית.

היא הפרספקטיבה הנכונה להתבוננות בפסיפס ובמרקם עושר החיים כן,  אם"אחדות הניגודים" 

של קציזנה. מתגשם בו המתח בין תמונות נוסטלגיות ופכים מן העולם  היהודיים המיוצג בגוף התצלומים

הישן, לבין תמונות החזון הפרולטרי החילוני, ותודעת גלות מודרנית של הפלח העממי ושל השכבה 

  .המשכילה היוצרת

 מתח וחשש 3.2.1

השולחן בוהקים ספרים והם על  לומדים בבית המדרש הישן בלובלין.נראית קבוצת  [078מבתמונה ]

עי גווילים, בלויים משיני הזמן. סביבם רכונים וכמו מקרינים אור על סביבתם. הספרים, חלקם קר

תלמידים צעירים, עיניהם בספרים והם שקועים בלימוד כמו היה מזון לנפשם. ברקע ארון ספרים ישן 

בעל הדרת זקן הוא יושב על משמרת מגולף בעץ. דווקא הרב המלמד הוא היוצא דופן בתמונה. מבוגר ו

מסורת הדורות, אך מציץ במתרחש מחוץ לסצנת הלימוד, במצלמה, המייצגת את חידושי הזמן. הוא מביט 

 בה בחוסר אמון ומבטו מבטא הרגשת מיאוס וחשש שמא ייפגעו בית מדרשו וכל עולמו. 
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דרדקים כבני שלוש עד חמש ומלמדם בחדר [, אחת מני רבות בנוסח זה, נראים ילדים 11בתמונה ]

יש כאן היפוך: במקום מיאוס  אפלולי. הם יושבים סביב שולחן עץ ארוך ובקושי מגיעים לפני השולחן, אך

ניבטת מן התמונה הרגשת סקרנות לגבי העולם החדש. דמויות הזאטוטים נושקות לקצוות הפריים. שניים 

  682שאינם מכירים כמו על עולם אסור. למצלמה בסקרנות, מציצים על עולם פוזלים

המלמד החייכני מאיר פנים לקטנים ועסוק בהוראת הקריאה, ובתמונה המתקבלת מתייצג לעיני 

המתבונן מרחב צפוף, שכמו איננו מקום כי אם רק עולם של סמלים: דמות המלמד )הטייעטעל(, האותיות, 

ייצוג של אתוס עתיק יומין, הלוא הוא אתוס הלימוד בנוסח כל אלה הם  –הספרים, הגווילים המרופטים 

אחד. "וכי יש עוד אומה אחת בעולם שכל דרכי חייהם של אישיה משעת יציאתם לעולם ועד נשימתם 

האחרונה יהיו נמשכים והולכים כמו אצלנו, על פי נוסח אחד? הגידול והחינוך והלימוד, סדר התפילה 

על תמונה זו העירה קרול זמל שהילדים מוסחים מתלמודם למשמע  683"והניגון הכול נוסח אחד וקבוע.

 [140דומה מתרחשת גם בחדר לבנות. ]מ סצינהצליל קליק המצלמה, שהוא מטפורה לצלילי המודרנה. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
682 Zemel 2015, p. 19 צדדיו  את הראו והם ,הוקדשו כתבים רבים, קטעי זיכרונות ומחקר ענף "חדר"הלימוד ב; לנושא

 תש"ע.  ,האפלים והמוארים, ראו: אטקס אסף
 .מנדלי תשי"ז, עמ' רנט 683
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בינדורית בתוך המשפחה אך אולי יותר מכול מתועדת מורכבותה של חברה בסתירה פנימית בתמונה 

זה לצד זה הציב קציזנה את "שני העולמות":  684"ניגון ישן שנפרץ לתמורה". מצב של  [ המתארת271]

סב אורתודוקסי עומד, עטור תפילין ועטוף בטלית, הדרת פניו בוהקת, כמו מרוכז בעולם הספר והלימוד 

ספרות חילונית רדיקלית. העמדתם יחד וארגון היהודי, ועם זאת מציץ מגבוה ובחשש בנכדתו, הקוראת 

שאלה באוויר: האם  הדמויות במרחב התמונתי מחדדים את הממד הדיאלקטי של המסר הצילומי, ועומדת

 בהתנגשות בין העולמות תיתכן אפשרות לחיות באיזון, בהשלמה ובקבלה זה את עולמו של זה?

 

 

 

 

 

 

 

 

שיצאה מעולם המסורת הזמן  את האדמו"ר מאוטווצקאיטה קאליש, בת  זכרהבהקשר זה, 

 האורתודוקסית:

בתקופה ההיא בשנות העשרים, תקופה של מהפכות פוליטיות וסוציאליות עולמיות, של 

תמותת יסודות וערכים נושנים, נפרצה החומה הבצורה שהקים אבי זצ"ל סביב עולמו. 

גם לביתנו. אבא חש את הבאות התמורות המתחוללות שעיצבו את פני הזמן החדש פרצו 

ואמר לי בבת צחוק עגמומית, אף כי לא בטרוניה, 'דיין נשמה איז א יאלדישע. 'יאלדישע' 

חילוני. ]...[ ברבות הימים כשכבר נתגלו לעיניו הסדקים  –במובנו ובפירושו 'ועלטלעך' 

שי הראשונים בחומת ביתו, טען ]אבי[ בעצב רב ששגה בתתו לי בנערותי חמישה חומ

תורה ]בתרגום מיידיש[. לא חשב כנראה שככל שארחיב את ידיעותיי, כן אמהר לפרוץ את 

 685.החומה סביבי

  

                                                           
 .13, 12עמ'  ,1986שמואלי  684
 .136-144עמ'  ,2001פרוש ; 71קאליש תש"ל, עמ'  685
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[ מדגימה את המתחים במשפחה. אם ושתי בנותיה מצטלמות על רקע פינת הבישול. על 305] גם תמונה

פי לבושן הבנות חילוניות מודרניות: שיערן גזוז על פי המודה ושמלותיהן חושפת טפח. לעומתן אימן 

ת חובשת כיסוי ראש. הבנות עומדות במרחק מה מן האם, מבדילות א אףאישה מסורתית: לבושה צנוע ו

  עצמן ממנה, ומבטה של האם מתריס, כמו מתנצלת לפני הצלם שבנותיה יצאו לתרבות רעה.

 

 

 

 

 

 

 

 

טמונים המתח והניגוד בכותרת הצילום. בת הרב, מנהיג העדה החסידית מביאלה  [004בתמונה ]מ

ביליץ, חילונית לגמרי )עדויה פנינים, ישובה על כריות משי על רקע חדר בורגני אמיד( ובכותרת נאמר: 

 "היא נראית כמו שחקנית מהוליווד". אפשר רק לשער איזו עוגמת הנפש נגרמה לאביה. 
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העשרים והשלושים המשפחה לא הייתה עוד אותו מבצר משמר הזהות היהודית  אם כן, נראה שבשנות

כבעבר, ולא שימשה סכר מפני "תרבות אלטרנטיבית" מאיימת, כפי שחוקרים מכנים זאת היום בהקשר 

האם התגלו ניכור וזרות בתוך המשפחה עקב ההתנגשות התרבותית? או שמא  686של התבוללות בארה"ב.

אלו את אלו או לחיות בכל העולמות? לעולם לא נדע אם המגמות השתלבו לכדי היה זה ניסיון לקבל 

 נהו, משום שלדור זה לא היה המשך.שלמות או אם אתוס אחד גבר על מש

 687 השיר של אדם עני 3.2.2

היסוד שמאחה את גוף התצלומים ושורה עליו יותר מכול הוא מראה העוני הכבד הרובץ על רוב רובה 

האוכלוסייה היהודית העממית, הן בערים הגדולות הן בעיירות בפריפריה, ונראה כמו היה של שכבת 

"הסיפור האמיתי על העוני, על דלת העם היהודי, אולי לא ייכתב  מרכיב בזהותה וכמעט עמד לכלותה.

אנושי", התרשם מלך ראוויטש בבואו מווינה לוורשה בראשית -לעולם. כוח הסבל של דלת העם היה על

 688נות העשרים.ש

מלחמת  689לא היה משום חידוש בתולדות היהודים, אך בתקופה זו דומה שהוא הגיע לשיאו. בעוני

העולם הראשונה תמה חמש שנים קודם לזמן משימת התיעוד. היא הותירה צלקות קשות והעצימה את 

סקי -"חורבן היהודים בגליציה" קרא אנ 690הקשיים הכלכליים שממילא פגעו עוד קודם בחברה היהודית.

פולין אחרי שהצבא הרוסי נסוג -לספרו, והגדישו בתיאורי זוועות של עיירות גליציה במלחמת רוסיה

לימים כתב קציזנה  691והותיר אחריו הרס נוראי, שריפה, עזובה, רעב, פליטות ומנוסה מאימת הפוגרום.

"טורים שלמים של בתים  קשים שצילם לאחר המלחמה.ברומן "חזקים וחלשים", כמו זכר את המראות ה

עמדו כמו שלדים מכורסמים. כבר לא היה מה לקחת מן הבתים חוץ מן העיטורים התמימים שעוד הזדקרו 

לעין פה ושם על החלק הפנימי של קירות הלבנים. בעלי הבתים יצאו לשוטט בעולם בחיפוש אחר פת 

  692.לחם"

                                                           
  .6הדרי תשמ"ז, עמ'  686
 .569עמ'  ,2012 קציזנהשם פרק ברומן "חזקים וחלשים".  687
 . 412, עמ 1976 ראוויטש 688
689 14, 231-Marcus 1983, pp. 11  49, עמ' 1986; שמואלי. 
 .2014צימרמן  690
  .101סקי תשכ"ד, עמ' -אנ;  361, 345, 273, 252, 227, 226, 219, עמ' סקי חלק ג-אנ 691
  .569עמ'  ,2012קציזנה  692
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מתארות כמעט באחידות של מבע צילומי את חרפת העוני לאחר  693 הלןשל שלוש התמונות )מני רבות(

( אלומת אור יום מחלון מפנה את תשומת לב 1918-1914[ )צולמה בין השנים 180המלחמה. בתמונה ]פ

המתבונן לסבתא ונכד שוכבים על מיטה צבאית רעועה, צמודים זה לזה, מכווצים מקור ומכוסים בשמיכת 

מן החיים שלפני המבול. החדר סביבם ריק. מה שהיה פעם בית נראה כמו מרחב לאחר  נוצות פוך, שריד

קרב. האור הרך שחודר מבעד לחלון מדגיש את המזרן שהתפקע ואת הקש שפרץ ממנו והתפזר על רצפת 

העץ, כזעקת עוני. בקצה השמאלי נראה זוג רגליים במגפיים, שרועות, נחות מצרות החיים, מניסיון 

  ., אולי מנוחתו של אב המשפחה. ההוויה האופפת כול היא של דלות, קדרותההישרדות
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הקיר, כובע נשען על מסמר, פיסת בד תלויה, תמונות דהויות לא  עלהקירות עירומים, מאיימים וקרים. 

 מעין סימן לאלבום משפחתי המספר את סיפור המשפחה. –ברורות 

 –[ ילדה עטופה בשמיכה צבאית, יושבת מכונסת בעצמה על מיטת שדה מתקפלת 311בתמונה ]מ

את תחושת הקור  המגביר החדר בפינתהסקה ל םקרשי וערימת –שאריות מזמן המלחמה הנוראה 

והתסכול. על הקירות סימנים דהויים של עיטורי קיר, שבלונות שטבע סייד בימיו הטובים של הבית. קרעי 

סדין פרופים וחתיכת בד בלוי על קצה המיטה לוכדים את העין ומסמנים את המעט הקרוע שנותר 

[ 379ל על חיי ילדה, שכמו לא הייתה חסינה מפגעי הזמן ונעזבה. תמונה ]פמטפורה של קריעה ואבכ

צולמה בקומפוזיציה פרספקטיבית, והאור בה מוליך את המתבונן משולי הצילום אל הילד הניצב בחדר 

ריק ובו עזובה, קירות אפלים וחלל עבש דמוי מערה. "קטקומבה ממש, מרתף עינויים של אינקוויזיציה 

צללים מבעיתים חושפים שלדי ברזל כמו  694יו התפוחים נראים כאילו דבקו בהם עלוקות".]...[ קירות

עברו חוויית מלחמה, ושני סירים ריקים מפויחים על תנור הם תזכורת למה שהיה פעם מרכז החום הביתי. 

  ואף על פי כן עמידתו של הילד יציבה ואף משדרת התרסה.

תמונות אחרות במקבץ זה מייצגות גם הן תנאי חיים מחפירים: משפחות בבתיהן העלובים, המטים 

 [ זקנים וחסרי442[, משפחות שנזרקו לרחוב, ]303פ 302פובקור ] לנפול, ואת החיים בצפיפות, בזוהמה

חסרי בית  וזקנים, ילדים עניים מחפשים מפלט מן הרעב ומן הקור, הבית שנעזרו בתרומות חסד וצדק

קציזנה הדגיש את ממדי ההזנחה החומריים: את הפרום,  [452] .מתגודדים ליד תנור העצים בבתי תמחוי

                                                           
 .22, 21עמ'  ,2012קציזנה  694

 
 379פ
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והשרוף, ואת אימת הריקנות במרחבים של עליבות, זוהמה, הזנחה, עזובה וחושך. הקרוע, הבלה 

תכונותיה האופטיות של המצלמה ממקדים את מבט המתבונן בפינות במרחב, ושם הוא נתפס בפרטי 

עירומים, מפויחים ומעופשים. במרתפים חשוכים כמערות  –התמונה: בקירות שכמו צויר עליהם העוני 

ילדים עזובים במיטותיהם, מכוסים בסמרטוטים ומבקשים מעט חום. זהו מוטיב שחוזר שרויים זקנים ו

 .היהודי למצב כמשל, הצילומים גוףבתמונות שלעיל ו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בסיסיים וריקים. "גרנו בתצלומי המקבץ כמעט לא נראה זכר למזון. כלי האוכל על השולחן פשוטים, 

הדירה חדר אחד ארוך מלא מיטות וארונות. בנוסף לתנור  שש נפשות בדירה צפופה מאוד. בעיקרה הייתה

החימום ששימש ככיריים לבישול עמדה בחדר גם מכונת התפירה 'זינגר', נוצצת כחדשה, ששימשה את 

  695 אמי שהייתה תופרת ותיקנה בגדים ובכך עזרה לכלכלת המשפחה."

                                                           
 .21, 11 , עמ'2002ביירך  695
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תיאור זה קולע לצילומי פנים רבים של מרחבי מחיה משפחתיים שבהם ביקר קציזנה. במרכז מרחב 

התנור מופיע ברבים מתצלומי  המחיה המשפחתי ניצב תנור הבית וסביבו התרחשה כל פעילות הבית.

עומד עליו, סמרטוט הפנים. הוא עשוי מלבנים או מבטון והוא מסויד ותמיד נראה מפויח. קומקום ישן 

תלוי בקרבתו, ברקע מיטות סתורות בצפיפות רבה של ילדים ומבוגרים יחד, והן משמשות מקום מרבץ גם 

 בשעות היום. ליד החלון פינות עבודה זנוחות ומיושנות, עמוסות כלי עבודה של בעלי הבית.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

דווקא במרחב מצומצם ובשימוש בעדשה רחבה הצליח קציזנה לאגם בדימוי אחד בועת חיים, ובה 

של פרולטריון המלאכה  נשקף היחס בין האדם למרחב. בדימויים עולה תרבות חיים ישנה ובה סגנון חיים

ושל עמך עניים. מיוצגת לפנינו סביבת חיים צפופה, שאין בה שום מעשה תכנוני. המבנה האדריכלי נוצר 

 זהו מרחב מצומצם, שנמהלים בו רשות היחיד .יום-הישרדות שלה ביוםהלפרקטיקות  ובהתאםמלמטה, 

ורשות הרבים, מתבטל מושג הפרטיות והאינטימיות והוא עשוי לשימושים עד הוק. כך נוצר מרחב של 

 עוני.

 
 363מ

 
 604מ

http://polishjews.yivoarchives.org/archive/index.php?p=digitallibrary/digitalcontent&id=3911
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רה הציבורית  של הסוחרים הקטנים, שורדי  העגוםקציזנה תיעד את מצבם  –ברחובות ובשווקים  –ַבספֶֶּּ

וחשוב בעולם הכלכלה היהודי לדורותיו, ועתה  המשבר הכלכלי. עד לא מכבר הם היו בני מעמד מוכר

ירדו מנכסיהם. החנויות במרכז השוק חשוכות וריקות מאדם, ובעליהם מצפים לקונה שיבוא ויגאל אותם 

 [. 318מחרפתם הכלכלית ]

 

 

 

 

 

רוכלי דגים, עופות, חיטה, כעכים, כלאלו ששפר עליהם גורלם היה דוכן בשוק והם מצאו את עצמם 

סמרטוטים, ספרים, שטיחים, בגדים משומשים, כובעים, נעליים וכיוצא באלו. רבים מהם עמדו מבוישים 

בקרנות רחוב, לבושים בגדי עניים מרופטים, מצוידים בסלי קש ומוכרים מכל הבא ליד. סחורתם מועטה 

 ופניהם עגומים, כמו אינם יודעים מה ילד יום. ההשפלה הייתה מנת חלקם.

  

 
318 

 
 528פ

 
 484מ

http://polishjews.yivoarchives.org/archive/index.php?p=digitallibrary/digitalcontent&id=4016&page=2
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ההיסטוריון והדמוגרף יעקב לשצ'ינסקי תיאר את המצב במילים: "שידוד מעמדי, דחייה מן החברה, 

לעומתו קבע יז'י טומשבסקי שיש להסתייג ולומר כי העוני והדחק לא היו מנת חלקו של  697התרוששות".

המיעוט היהודי בלבד. הרפובליקה הייתה רעה לכל אזרחיה ותושביה ובהם גם המיעוטים, אך ייתכן שהם 

 698סבלו יותר.

 תמונה משפחתית ברגעי משבר 3.2.3

עוצמה על כוחה -לעידן המודרני עם מיתוס רב החוקרת פאולה היימן העירה כי "היהודים נכנסו

ויציבותה של המשפחה היהודית המסורתית לאורך הדורות", ומאפייניה היו פטריארכליות, נחיתות 

מעמדה של האישה, נישואי שידוכים, נישואים בגיל צעיר, שיעור ילודה גבוה ומשפחתנות )פאמיליזם( 

החילון וסוגיות ההישרדות הקיומית הגדירו את אורחות עתה, בעיתות המשבר הכלכלי, רעיונות  699חזקה.

חייה של המשפחה, בייחוד העירונית. אם לשפוט על פי התמונות, חל שינוי ביחסי הכוחות בתוכה, וייתכן 

 שהם סימנו את הסדקים שנבעו בה ואיימו לפגוע במרקם אופייה המסורתי האיתן.

גוף  700.והגירה עוני, ואבטלה פיטורין של עטיהמפריזמה של רגעי משבר בקציזנה תיעד משפחות 

שפוטרו מעבודתם, משפחות בעוני וברעב  מובטלים, בתיםתמונות של מפרנסים שוב משופעהתצלומים 

שאיבדו  וכאלה [194] מובטליםשל  משפחות, שנותרו ללא מפרנס לאחר שאבי המשפחה היגר לאמריקה

 [ 196] .וניזרקו לרחוב את קורת הגג שלהם

  

                                                           
 . 6עמ'  ,לשצ'ינסקי תרצ"ה 697
698 .p. 166 ,1986Tomaszewski       
699  Hyman 1989 ,p. 179 ; 14-16, עמ' 1986כנעני. 
 .338: עמ' אבטלה ושביתה ,עוני ,בעטיה של הגירה ראו נספח משפחה בעיתות משבר 700
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מתמונות הסטודיו של קציזנה בוורשה, המתארות את המודל הבורגני המודרני, לא נמצאו בגוף  לבד

התצלומים תמונות משפחתיות בעלות תמה דומה: על רקע בילוי בעיתות פנאי, בחופשות, באירועים 

שבה נראית משפחה לדורותיה מכובדת, מאוחדת,  מצווה או בהעמדה היררכית-משפחתיים, בחתונות, בבר

 40מאושרת ומעצבת את הכרוניקה של עצמה.

 

 

 

 

 

 

[ מציג משפחה חילונית. אבי 40[ הסתדרו לצילום שתי משפחות פועלים. תצלום ]48, 40בתמונות ]

. שפת גופם של בני המשפחה 1924-בהמשפחה הוא פועל מברשתן ממזריטש בעת שביתת המברשתנים 

מביעה עצב ודאגה. הילדים רגועים, אך נראים עגומים מעט. ממבטה של האם ניבטת דאגה. כתף נוגעת 

[ מכונסת יחד משפחה מלודז'. אב המשפחה 48בכתף, כמו מבקשים להתחמם זה מגופו של זה. בתמונה ]

על אחיהו כמו משדרים מסר של מצוקה, הוא פועל ייצור במפעל אריגה. בני המשפחה נשענים איש 

מחפשים מקלט לראשם, מזור לכאבם או קרש הצלה שיצילם יחד מן המצב הקשה, תוהים אם יעמוד להם 

ביחסי אימוץ גופניים  כוחם וחוסנם להתמודד עם הקשיים שבחוץ. זיקתם הרגשית זה לזה באה לידי ביטוי

ואחיזות ידיים. נראית כאן הבעת רגשות שהעידה ככל קרובים: אם חובקת את תינוקה, אב חובק את ילדו 

יחד עם זאת תצלומים  701הנראה על משפחה מלוכדת ופתוחה, לא כפי שהיה נהוג בחברה המסורתית.

[ מתעדים גם את מעמדו ההיררכי הרופף של האב בתוך המשפחה. מקומו בראש המשפחה 48, 40]

[ הוא ניצב בעומק 37ראותו אינה בולטת. בתמונה ]מיטשטש. בתמונות הוא ניצב כאחד מבני המשפחה, נ

 ונה ודמותו נבלעת ברקע.התמ

                                                           
 .363-369עמ'  ,2007אדר בוניס  701
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[ נראים אבות המשפחה המובטלים, לעיל,242, 194 ,26]גוף הצילומים  מתוךבתצלומים אחרים   

ובחולשתם ניכר בהם שאיבדו מהשפעתם, שנשארו בבית, יושבים בחוסר מעש המשקף אין אונים, 

, של מובטל או של נוטש משפחתו בדרכו לאמריקה ,משררתם ומיוקרתם. דימויו הנמוך של אב המשפחה

גם אם פרשנות חזותית זו לוקה  702.[לעיל 48 ,37]העמידו לפני בניו התמודדות לא קלה, ככל הנראה 

( הראה תופעה דומה Elderבחסר, יש לה תימוכין במחקר שנעשה במקום אחר באותה תקופה. גלן אלדר )

במחקרו על ילדים שגדלו בתקופת המשבר הגדול בארה"ב. הוא טען שבתקופת משבר חלה ירידה 

  703ולתו לפרנס את משפחתו.יכ-משמעותית בסמכותו של האב בעיני הילדים בשל חוסר האונים ואי

הזקנים נשארו מחוץ לפריים והיעדרותם בולטת. הם מופיעים בתצלומים מי המשפחות, בתצלויוער כי 

נפרדים מקבוצת המשפחה, ותופעה זו היא מסימני הזמן החדש. זוגות של זקנים ברגעי בדידות וניכור וגם 

[ להלן. ייתכן 170ת רווחה, כמו בתצלום ]ברגעי חמלה וקשר תועדו בביתם הדל, בבתי מחסה או במוסדו

                                                           
  .32-35עמ'  ,זלצר תש"ע 702
703 .Elder 1974, p. 104  
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שזה מעיד על קושי לכלכל הורים זקנים וקשור גם במבנה התעסוקתי של האוכלוסייה היהודית, בניידותה 

  704הרבה ובהיותה עירונית ברובה.

[ בסצנה מובנית של התחדשות שצופנת 37 ,27 ,26מעט תקווה ואושר משפחתי מיוצגים בתמונות ]

פיטורים ואבטלה נראה במרכז התמונה תינוק בעריסה, מ שניפגעובחובה תקווה. בביתם של משפחות 

 כמעין הולדתו של מושיע.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  בקרב הדור הצעיר 3.2.4

המיעוטים הלאומיים, נאם בכאב מעל בימת הסיים יצחק גרינבוים, חבר הסיים הפולני ומנהיג גוש 

הפולני: "עקב מדיניותה הכלכלית של הממשלה הפוגעת ביהודים, סגירת הדרכים אל מקורות הפרנסה 

עתיד. מה יכול הנוער לעשות? מהי  המונים גדולים של נוער יהודי אינם רואים לפניהם, והעבודה

                                                           
704 .131-pp. 128 Stemper 1998, 
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הזדמנות  כפשע מיוחד של היהודים? בכל נחשבות השתוצאותי –האידאולוגיה שיגבשו לעצמם, לדעתכם 

  705מדגישים אצלנו שהקומוניזם אינו אלא עניין יהודי, מטילים עונשים, משתמשים באמצעי דיכוי".

אך למרות הכול נערים ונערות מצאו את דרכם אל עולם העבודה. ככל הנראה בד בבד עם ירידת 

התגבש בתא המשפחתי דור צעיר, אחראי, יצרני, עמוד התווך של פרנסת מעמדו של אב המשפחה 

רה  המשפחה העובדת במתכונת של עבודה בצוותא של כל בני המשפחה הכשירים לעבודה, בתוך הספֶּ

התגייס לעבודה בתוך המשפחה, ומאוחר יותר פרץ ממנה  זהו דור שבתחילת דרכו 706הפרטית ומחוצה לה.

מודרני. עבודת המשפחה בסדנאות "הזערה" הייתה תופעה תעסוקתית חדשנית אל עולם עבודה עצמאי ו

ה לצמיחת היא שיקפה חוסן ולכידות משפחתיים וניתן לשער שהייתה גם קרקע פוריי 707ויוצאת דופן.

 משפחתיים.-חיכוכים פנים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לעזרת הבנים והבנות בכלכלת המשפחה בבית נודעו השפעות קוטביות על הדור הצעיר: היו צעירים 

מקצועית, שעודדה בנים ובנות להמשיך  תמוביליו-אישהסתפקו בעבודה ביתית וחיזקו בכך אתוס ישן של 

ואילו צעירים אחרים  708בדרכם המקצועית המסורתית של אביהם או של אימם, כפי שהיה נהוג בעבר,

ראו בעבודה בבית עם בני המשפחה דווקא קרש קפיצה לעולם העבודה שישנה את גורלם בעתיד. הניסיון 

שרכשו הניע אותם לפנות למקצועות חדשים דרך אפיקי הכשרה מקצועית שסיפקו איגודים מקצועיים 

                                                           
 .477, עמ' 1963גרינבוים  705
 .339עמ'  :עובדים נערים ונערות ,נספח ילדים: ראו 706
 .יה אנונימית"י"תעש –  NAKLADבפולנית ת. התופעה נקרא164, עמ' 1976קדרי  707
 .76עמ'  ,זלצר תש"ע; 165, 159 עמ' ,1964 כץ 708
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פים שביקשו לקדם ולשפר את גו –מטעם המפלגות שאליהן השתייכו או מוסדות תמיכה כאור"ט ואיק"א 

 לומדות ובנות רתכות נגרות לומדים[ נראים בנים 122בתצלום ] 709תדמיתו של בעל המלאכה היהודי.

 במרחב עבודה פתוח ומודרני. סריגה תפירה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ללמוד, הן מפאת מצבם הכלכלי עם זאת יש לסייג ולומר שלא רבים מבניהם של בעלי המלאכה נשלחו 

יכולתם לוותר על עבודת הבנים או הבנות, והן מפני שחששו מחינוך חילוני בבית ספר מקצועי, -ואי

שנחשב מעוז של מודרניות. לשצ'ינסקי העיר כי בבית הספר המקצועי היוו בני הסוחרים יותר ממחצית 

ת אל העולם לבקש לו לחם וקיום", כלומר ממניין התלמידים, מן הטעם ש"עם מקצוע ביד יכול אדם לצא

מקצוע הוא בסיס טוב והכנה לחיי המהגר. ככל הנראה מחשבה זו עברה לא אחת במוחם של צעירים 

אם כן, מוסד המשפחה לא רק הקנה ערכים חינוכיים יהודיים אלא גם עודד ביטחון מקצועי  710רבים.

דור  התגבשכך לעתיד, מעין מעבדת התנסות של אדם צעיר לפני צאתו אל העולם החדש. ככל הנראה 

                                                           
  Shapir 1980;163עמ'  ,טרטקובר תשל"ה 709
 .111"ה, עמ' רצלשצ'ינסקי ת 710
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צעיר עצמאי, משכיל ויוזם, שלא אחת ניתק ממסורת משפחתו, דאג לעצמו, היה פעיל מבחינה כלכלית 

בעולם  חדשיםיותר מאבות המשפחה. זהו דור ששינה את מהלך חייו ובנה לעצמו חיים  ממשבר וחסין

בקון חקר כתבי זיכרונות אוטוביוגרפיים של בני נוער עובד ולומד והעיר  ההיסטוריוןהתעסוקה המודרני. 

גבוהה כי לנערים ונערות ששנות נעוריהם היו בעשורים שאחרי מלחמת העולם הראשונה הייתה יכולת 

 711 העולם השניה ורבים הצטרפו למחתרות שנלחמו בגרמנים. ימי מלחמתמלהוריהם להתמודד עם א

  מקום האישה )או האם( בתמונה 3.2.5

בדרך שעדיין לא העלה י.ל. פרץ  ,19-של המאה ה בסדרת מכתביו לאהובתו הלנה משנות השבעים 

של האישה בחברה היהודית : "אנו רגילים  נוקבות באשר למצבה שאלות\סוגיות מקובלת לזמנו הייתה

לנו מוזר הדבר אם המטפלת והבובה הזאת מתגלגלת  נראהלראות באישה מטפלת משרתת או בובה, ו

  712 לפתע באדם ומתחילה לפעול כאחד החברה"

כי לא היה  נראהקציזנה, הכיר את רעיונותיו של פרץ בנושאי נשים ומגדר, הזדהה עימם, ובצילומיו 

לרעיונות חדשים  שבוי בתוך קטגוריות מגדריות סטראוטיפיות, והשתדל אף הוא לתרום ממקומו הוא

מימושן האישי היוצר של נשים. אלו באים לידי ביטוי ו דימוייןבאשר לסוגיות השוויון המיגדרי ושאלת 

 במקבץ מגוון של צילומי נשים. 

השתלבותן של נשים מסורתיות בעולם העבודה בתקופת בין המלחמות לא קרתה יש מאין. בחברה 

היו עילויים חובשי ספסלי הישיבה, לשאת בנטל הפרנסה  המסורתית נאלצו נשים, בעיקר נשים שבעליהן

איטה קאליש סיפרה בזיכרונותיה על אחת מדודותיה: "דאגת  714ובחינוך הילדים. כך היה מנהגו של עולם.

הפרנסה הייתה מוטלת על שכם אשתו, ]...[ אישה בעלת מרץ ושכל מעשי רב. הדודה מרים עשתה בעסקי 

בנקים ושל פקידי בנקים. חישובים מסובכים ביותר מצאו פתרונם במוחה חליפין גדולים ללא עזרתם של 

 715ללא עט בידה. שמה יצא לתהילה כ'אשת חיל' ועסקיה פרחו ושגשגו".

חלוקה מגדרית זו של תפקידים שיקפה את מעמדם המועדף של הגברים ואת עליונותם בהיותם 

ל האישה כנושאת בנטל. בעטיו של מצב מופקדים על עולם הרוח ולימוד התורה, ואת מעמדה המורכב ש

, התהווה פרדוקס: כוחה של האישה במאזן 19-זה, ששורשיו הסוציולוגים נטועים באמצע המאה ה

                                                           
711 Bacon 2003, p. 25  2011; לעיון על עולמם של צעירים בין שתי מלחמות ראו: בסוק. 
 [1870 לספטמבר 11 -מ]מכתב  , עמ' כ.איתשכ"ו  פרץ 712
 .שם 714
 . 13קאליש תש"ל, עמ'  715
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הכוחות המשפחתי התחזק, ונוצר היפוך תפקידים שייתכן איים על מעמדו של אב המשפחה ועל סמכותו 

ופאולה היימן  716ט בתוך פטריארכט",בחברה מסורתית פטריארכלית. דוד כנעני קרא לזה "מטריארכ

טענה שהבלטת מעשיותה ותרומתה של האישה העובדת לפרנסת הבית ולשמירת אתוס החינוך והלמדנות 

הייתה אידאל תרבותי רווח במזרח אירופה, בניגוד לאידאל שרווח בבורגנות של מערב אירופה בהקשר 

  717.נשיםשל עיסוקיהן של 

 

 

 

 

 

 

 

 

עתה בראשית שנות העשרים משנבקעו סדקים עמוקים בחומות הבצורות של חיי המסורת של החברה 

נתונות במילכוד  היהודית, כאשר המצב הכלכלי איים על הישרדותה הקיומי פיזי של המשפחה, נשים היו

 ונאלצו הזמן ובבעיות ההישרדות, קרועות יותר מתמיד בין הדאגה לבית לילדים לבין אפשרות הקיום

 לקחת חלק בנטל ההישרדות ובשוק העבודה. תופעת הצטרפותן למעגלי העבודה כמו הקדימה את זמן

הוא  קריאתן של תנועות הנשים לשוויון מיגדרי. יסוד ההכרח וכישורי ההתמודדות עם מציאות קשה

פס לא פעם כאילוץ ולא שייצר את השוויון המיגדרי. חנה הרציג העירה כי יציאתן לעבודה של נשים נית

  בהכרח סימן את קידום מעמדה של האישה לעבר שיוויוניות.

אינו עשוי מקשה  ייצוגן של תצלומי נשים. כעדות למצב, מניב גוף התצלומים קולאז' מעניין ומורכב

ות אחת. זו מול זו, ניבטות אלינו, כפני יאנוס, דמותן של נשים מסורתיות, בנות הדור הישן המבוגר

                                                           
 את ספסלי בית המדרששחבשו  מפנים ווריידניאל בויארין תיאר את הגברים הלומדים כחלשים וח; 85 ', עמ1986כנעני  716

  Boyarin 1997הפרנסה וחינוך הילדים. עיינו:נשים שהיו מופקדות על האחת הסיבות לעליונותן של  הייתהוזאת  יומם ולילה,
 .60עמ'  ,1995היימן  717
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צופות פני המודרנה יוצרות  ומולן דור נשים משכילות חילוניות, צעירות יותר, והאורתודוכסיות,

    718ברוח הזמן.  ומייצרות, ומשנות או מעצבות מחדש את דמוי האישה היהודיה

 פועלות ייצור, בעבודה ייצרנית במפעל בסדנא, 719הן עוסקות בקשת רחבה של עיסוקים ומקצועות:

מורות גננות, ונשים יוצרות בתחומי  חקלאיות אורגות, תופרות, סורגות, רוקמות, כורכות, מברשתניות,

[ בדאגתן לפרנסה ונשיאה בעול 011האמנויות. אנו מתוודעים אליהן בעיתות של שביתה ומצוקה,]מ

 [. 617בשמירה על המסורת וקיום מצוות ]מו בתיאטרון בעבודתן הבית, בגידול וחינוך הילדים,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  נשים מסורתיות ונשים מודרניות ייצוג 3.2.5.1

[ בדרך 612ממבוגרת או זקנה, דתית שומרת מצוות ] האישה המסורתית המיוצגת בגוף התצלומים היא

 עגומות נושאותפניה  כלל מן המעמד הנמוך. )לא נמצאו צילומים של נשים אמידות מן המיגזר המסורתי(.

פניה עייפות מתלאות החיים כרבות מבני דורה שחוו את סבל המלחמה הגדולה. לשון  עצבות או מרירות,

פניה  בבגדים, מצוואר עד רגליים, למעט גופה שפופה, ידיה מגויידות, לבושה צנוע ומיושן. עטופה כולה

צעיף צמר משובץ, לעיתים פאה  כובע או חשוף בגופה. היא עוטה מטפחת\וכפות ידיה אין אזור גלוי

 על פי מראיה ניכר בידולה מן המודרנה ואי הסתגלותה לעולם החדש. 720נכרית.

 

                                                           
 .55עמ'  ,2007הרצוג  718
 .340: עמ' ראו: נספח נשים בעבודה 719
 .94, 93הינדה ברגנר, עמ'  720
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רהבתמונות נראות נשים מסורתיות עוסקות בעיקר בעבודה  הביתית בתחומי עיסוק מיושנים  בספֶּ

 משמשות[, או 207תפירה בבית ]ו[ 253כביסה ], [516[, מריטת נוצות ]230ופרימיטיביים כגון: טוויה ]

[ 187מלמדות ב"חדר" של בנות ] היו[, ומהן גם 262" ]השמש שת[ או "א619ח עזר בחנות ]מוכ

[, מתנהלות במטבח וליד 815מנראות בחברת בעל זקן בזוגיות ארוכת שנים ] הןות. לפעמים יושדכנ

[. קציזנה מתבונן בהן משמרות את ערכי 562מ] [, חוסות על משפחתן ומזינות אותם בדלות307התנור ]

ביום  [ מסתודדות בקרן רחוב624[, ופה ושם אנו נחשפים לרגעי פנאי בחייהן של נשים ]617המסורת ]מ

 721קוראות בספר.ו[ 114שמש חורפית ]

[ 164מאת ה"חזקות" שבהן הוא מצלם בעיסוקן כרוכלות בשווקים, מוכרות דגים, פירות וירקות בסל ]

נשים. הן נודעו כנשים קשוחות וסוחרות מפולפלות, המבינות במשאים לזירת התמודדות לא פשוטה ב

"]ה[בריה בחנות היא האישה. היא יודעת לדבר את האיכרים ואת  כלל בדרךומתנים בשוק פרוע. 

 ' והעיקר להשתכריץשכאַ שלהאיכרות, עת לברך ועת לקלל, לקרוא לאיכר 'אהובי יקירי' ולתקוע כף ל'

  722פת לחם".

                                                           
 .2001; עיינו פרוש 341: עמ' נשים קוראות בספר: נספח ראו 721
 .26סוקולוב תש"ך, עמ'  722
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אולם אל לנו ליפול לסטראוטיפים בגין עיסוקן, לבושן ולשון גופן של נשים מסורתיות. שכן לא נוכל 

 לגלות את צפונות ליבה של האישה אורתודוכסית. גרשון בקון סובר כי דווקא הנשים האורתודוכסיות,

לצורות רבות של הסתגלות אל המודרנה. כיוון שהן לא היו  היו "דוגמה מאלפת" 19-בסוף המאה ה

מחוייבות על פי ההלכה היהודית ללמוד תורה, הן התקרבו אל התרבות הפולנית, קראו ספרים פולנים 

 723וביקרו בתיאטרון פולני. 

  

                                                           
לנשים כישורים להיות קורא פוטנציאלי של  היו 19-מאמצע המאה ה שכבר הראתה; איריס פורוש 458, עמ' 2001בקון  723

 .2001נשאיות אתוסים של חילון. ראו: פורוש וספרות חילונית, ובכך הן ראש חץ אוונגארד 
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רה פֶּ לעומתן, מיוצגות בגוף התצלומים נשים חילוניות מודרניות, עובדות יוצרות ומייצרות, הן בס

חלקן  ציבורית והן בזו הפרטית, ממשות עצמן מבחינה מקצועית ואישית. רובן שייכות למיגזר הפרולטרי,

  למגזר האינטליגנציה העובדת. שייכותוגננות ומורות 

 

 

 

 

 

 

 

 

סטיל גדולות נראו נשים חילוניות, צעירות רובן ככולן, גזוזות שיער, ללא כיסוי ראש, קבסדנאות ט

צלומי הפועלות בסדנאות תחשופות זרועות, לבושות ברוח הזמן והמודה כמשוחררות מכבלי מסורת. ב

 ככלנשים עובדות אלו,  724ולכידות בדומה לתמונות הפועלים בנספח היצרנות.התפירה ניכרת גאווה 

, הגיעו לבשלות 19-בילדותן לחינוך כללי בתהליכי הרוסיפקציה מסוף המאה ה ףחלקן נחש הנראה

 עולם העבודה המודרני. בתעסוקתית לאחר מלחמת העולם הראשונה והשתלבו 

 

                                                           
 .342בסדנאות קטנות: עמ'  בנספח עבודה יצרניתהשוו עם תמונות הפועלים  724
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הזערה ביתיות. הן פיתחו מודעות מעמדית.  בסדנאותו[ 121]מהן שעובדות במפעלי סריגה טכסטיל, 

רק מעטות היו חברות באיגודים מקצועיים ואם מזלן שפר עליהן הן היו מאורגנות באיגוד מיקצועי יהודי 

חברות הבונד מבינהן זכו בעזרה במציאת  בתחומי הרווחה והתרבות. ששמר על זכויותיהן וטיפח אותן

תחומי עיסוקן התרחבו מכורח קשיי הזמן והן נאלצו לעבוד לא רק  731מסגרת לילדיהן בשעות עבודתן. 

 [367] בכריכת ספרים – במקצועות התפירה הריקמה הסריגה, אלא הן עבדו בעבודות מפרכות פיזית

 רושת שרשבסקיייצור הטבק בבית החחורות ומפרכות כגון  לא בחלו בעבודותבמטבחים ציבוריים. הן ו

 . שהייתה ידועה בשל ענף זה ,ייצור מברשות בעיר מיידרידזשבאו  [30]בעיר גרודנו 

 ידיהןמפשילות שרוולים, מגלות את , פועלות רוכנות ארבעראות נ [44בתמונת המברשתניות ]

, נקליתעבודה נמוכה ו הייתהיהודים. ייצור מברשות משיער חזיר  עיניבזויה בועוסקות בעבודה שנחשבה 

במים, בליכלוך, ובמגע עם שאריות החזיר בסדנאות  המצריכה חוסן גופני ועמידות נפשית, עבודה

רק נשים חילוניות, על סף חרפת רעב  732רובל לשבוע. 4מזוהמות קטנות חסרות איורור ושכר זעום של 

הסכימו בלית ברירה לעבודה מסוג זה. אל עובדות ייצור הטבק, נחשף המתבונן בגוף התצלומים, בשעות 

                                                           
, 121, 51, 44, 33, 30] ראו תמונות נשים מאוגדות באיגוד מקצועי; תשס"ב, עמ' רכ; בלטמן 523עמ'  ,2001בלטמן  731

173.] 
  .494עמ'  ,2001 בלטמן 732
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 נשים הןהיו  פי כן של משבר, פיטורין ואבטלה. הן נוגעות ללב ומבטן עייף כמו מושפל ועצוב. ואף על

רק כרבע מכוח העבודה היהודי בתוך עצמו למרות שהיוו  ,הכלכליתנטל ההישרדות מ ניכר בחלק שנשאו

   733על פי מפקד האוכלוסין.

 

 

 

 

 

 

 

נשים אחרות שניצפו בגוף התצלומים: נשים ממגזר האינטליגנציה העובדת והיוצרת, העוסקות 

. כאלו שנידרשה אומנותלממש עצמן בתחומי הרווחה החינות התרבות והבמיקצועות מודרנים המבקשות 

העניה או חסרת ההשכלה, לא  ,להם השכלה יותר גבוהה פורמלית ומיקצועית, כאלו שהאישה המסורתית

 [ כמטפלות וגננות435העזה לחשוב עליהם. בין היתר עסקו במקצועות ההוראה בבתי ספר חילוניים ]מ

צד לוספורטאיות.  שחקניות ,[460מרקדניות ] למשל ,מניותוא הןבלגיל הרך, בעבודות פקידות, והיו 

 ידיים גם מבליחים בגוף התצלומים העובדות בעבודות הייצרנות המפרכות דותהמגוימקומן של הידיים 

יעידו צילומי  גזר הנשיבמ של המודרנה ברבדיה השונים של החברהעל השתשרשותה מונפות וחשופות. 

 734שמתנאה בהם גוף התצלומים. הנערות היפות

  

                                                           
ח עזר ושנשים היוו כ היא התשובהשקדרי סוברת -כה מועט מבחינה סטטיסטית. גראנצ'ארסקהמדוע חלקן  היאהשאלה  733

שהנשים השתתפו  הייתהבמפקדים. המציאות  לא נכללו יתית, ולכןתפירה בואריגה  ,בעבודת רקמה לבעלי מלאכה עצמאיים

 .152-150עמ'  ,1976הממוצע הארצי. ראו: קדרי מגבוה  ןמספרש יתכןיו באופן מאסיבי בעזרה לכלכלת הבית
  .תמונתן לשם שידוך נאות באמריקה אתביקשו לפרסם שתכן יי 734
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אלא גם את דבר יופיין של נערות  א רק את המצוקה,ל רווערטסֿפאָ קציזנה מביא לידיעת קהל קוראי 

יפיפיות אמריקאיות  ולצדפנה באירופה ובמוסף, לפנינו צילומי שלא מביישים, את שבועוני האופולין. 

. נערות מודרניות, מלכת יופי, בת הרב היפה, או שחקניות מצליחות רווערטסֿפאָ במוסף יום א' של 

הן  ,באופנהארון הבגדים שלהן לא מבייש את מיטב האופנה באירופה המערבית הן עסוקות  בתיאטרון.

 ותספרתן עשויה למישעי וצווארן חשוף, משוווה להן מראה עדין ואציל עוטות מחרוזות ותכשיטים,

 .[613]מ

 ציזנה, של נשים מן העולם המסורתי הישן, היא כמעטפתלסיכום יאמר כי גלריה מגוונת זו שמציג ק

מתעד את האבולציה הדרמטית בתעסוקת נשים הרואות  את הדימוי החדש כמו עבורו, לתוכה הוא יוצק

 את עבודה לא רק כהכרח בל יגונה, אלא דרך למימוש עצמי. 

שנקודת המבט על מקומה של האישה בתמונה היא גברית, מונחת ביסודה הנחה אוניברסלית  אף

אמיתית לאמונה בכוחן של נשים ותרומתן למשפחה לחברה העובדת, לגיבוש אתוסים מודרנים בעבודה 

 735ויצירה ומימושן העצמי כנשים חילוניות כנושאות של דגל המודרנה כנשאיות של חילון ומודרנה.

 

 

 

 

 

 

 

  משבר בעטיה של הגירה –ילדים -קשרי זקנים 3.2.6

ההגירה החלה כבר לפני שנות  736גוף התצלומים מייצג אווירת משבר משפחתי בעטיה של ההגירה.

להשיג  משפחות שלא עמדו במנת הסבל, בעוני ובהתבזות שבפיטורים ובאבטלה ועלה בידן 737 העשרים:

אשרות הגירה, הפליגו לאמריקה. בשנים שלאחר מלחמת העולם הראשונה היגרו בכל שנה מפולין 

                                                           
 .47-77, עמ' 1989היימן  735
 . 344: עמ' נספח הגירה :ראו  736
 .249-255, עמ' 2007אלרואי  737
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קרול זמל טענה שהמהגרים  738כמחצית מן הריבוי הטבעי. –יהודים  19,000-לארצות שמעבר לים כ

 היהודים אשר עזבו את אירופה בשנים אלו לא רק ברחו ממצוקות העוני והפוגרומים, אלא גם שאפו

  739לבנות לעצמם תודעת גלות מודרנית וביקשו להתרחק ממורשת השטעטל ומן הזהות העיירתית.

את בהם תיאר וכמאה תצלומים עבור היא"ס קציזנה תיעד  רווערטסֿפאָ  עוד לפני חתימת חוזה עם 

למן התור הארוך נראים בהם שלבי ההגירה  740(.1921עזיבתם של מהגרים במשרדי היא"ס בוורשה )

[, שבו עומדות משפחות שלמות ויחידים בצפיפות רבה בציפייה 271פהיא"ס ] והמשתרך במשרדי

[ שתובילם לנמל גדנסק, שם תחכה 23למסמכים , המפגש עם הפקידים, ועד העולים המאושרים לרכבת ]

 ותביאם למחוזות החופש והאפשרויות הפתוחות.  Red Star להם אונייה מחברת

  

                                                           
  .96עמ'  ,1962מנור  738
739 2000, p. 194. Zemel 
740 HIAS  המבקשים לבנות את חייהם בבטחה לפליטים  מסייע הוא 1881מאז היווסדו בשנת  .ארגון יהודי בינלאומי אוה

 .ָארווערטסֿפ קציזנה נמצאים בארכיון שצילם. חלק ממאה צילומי סדרת היא"ס ומגן עליהם ובכבוד
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שלמות על טפם וזיקניהם, יצאו מורשה בדרכם אל  משפחותלרבים ההגירה הייתה מקור של תקווה, 

להביא את משפחותיהם בעתיד לכשיסתדרו. חלקם עלה  העולם החדש. היו יחידים שיצאו בגפם בתקווה

שנישארו מאחור היא הפכה למקור של  אחריםבידם להביא בעקבותיהם את משפחותיהם, אך לרבים 

ראש המשפחה עזב ונסע לחפש את מזלו שנשים שנעזבו ונותרו עגונות. במשפחות רבות  במיוחדייאוש, 

באמריקה או בארץ ישראל, הילדים ננטשו במולדת הישנה נשארו באחריות זקניהם. הזקנים שמרו עליהם 

מצאו בקשר עם זקניהם מקור מקלט וחום ונרקמו  . בתמונות נראה שהילדים[201 ,481]ודאגו לחינוכם 

[ ילדה יתומה מאם ושאביה נסע לאמריקה נשענת 481בתמונה ] 741ביניהם יחסים מיוחדים, נוגעים ללב.

על כתפה של סבתה כמו חוברו לגוף אחד. תשומת הלב מתמקדת בידיהן המשולבות בחום ובאהבה. 

גופניים מעין אלו בין זקנים לנכדיהם לא היו מקובלים בין החוקרת מתת אדר בוניס סבורה שיחסי קרבה 

בנים להוריהם, וככל הנראה טמנו בילדים ובנערים תנאים לאפשור קשרי אמון עם אחרים בעתיד, ועל כן 

  742קשר מסוג זה הוא תנאי לעצמאות, ליוזמה ולפתיחות לשינויים.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .338: עמ' נספח משפחה בעיתות משבר :ראו 741
 .366 ,361, עמ' 2007אדר בוניס  742
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 גוף התצלומים משקף מציאות ובו בזמן יוצר דימוי חדש  3.3

 האומנם? –סימני גלות מודרנית בגוף התצלומים: גולה דוויה  3.3.1

לה בד בבד גם מציאות אחרת, ובה חוויית  בתוך המציאות המשברית הנשקפת מגוף התצלומים צמחה

בתחומי התעסוקה, החינוך, הרווחה, התרבות  גלות מודרנית שאתוסים וערכים מודרניים מאתגרים אותה

גילויים של תודעה מעמדית פרולטרית רוויית יוזמה, מאבק על זכויות העובד, סולידריות והפנאי. היו בה 

זוהי חברה שבמוקד  פועלית וחברתית, כוח העמידה יחד, שוויון בין המינים וזיקה לעבודת האדמה.

חינוך כללי ומקצועי מודרני ועיסוק בספורט ובגוף, והיא גם צורכת תרבות, תיאטרון  :שלה הערכים

 ואומנות. 

למתבוננים ממרחק הזמן דפוסי  הציע דגשים אחרים בסגנון החיים בגלות, וזימןקציזנה נראה אפוא ש

, שרווח ומתגלם במושג "שלילת הגולה" המוצמד לחיי הגולה מושגראייה המערערים על התואר "דוויה" 

ובחברה הישראלית עד שנות השישים של המאה העשרים.  19-בשיח הציוני באירופה בסוף המאה ה

מושג שלילת הגולה היה מסר רעיוני מכונן ביסוד האידאולוגיה הציונית, והוא סייע לדחוק לשוליים 

ל מנהיגי אידאולוגיות שראו אפשרות לקיום יהודי בגולה. הוא התקבע והופנם בתודעה הקיבוצית ש

. המלכותהיה הכרח בל יגונה בתהליך היסטורי של בניית  ראההנ ככלושל תומכיה, ו יהָ רֶּ בָ דַ התנועה, של 

יש הטוענים שלימים הביקורת שביסוד תפיסה זו, אשר לפיה הגולה היא מצב של חולי ועל כן היא 

 היישובעיצבה את התודעה העצמית ואת תפיסת ההיסטוריה והזיכרון הקולקטיבי של יהודי  743דוויה,

 744ואחר כך של אזרחי מדינת ישראל.

והורתו של המושג היו פרי הוויכוח בין הציונים לאוטונומיסטים מבית מדרשו של שמעון  הולדתו

דובנוב, וסלע המחלוקת ביניהם נסב על השאלה אם הגולה היא מקום מושבם הטבעי של יהודים. היו 

 קיום-שטענו שליהודים, בהיותם קיבוץ לאומי, אין מקום בגולה, ואילו אחרים טענו שאפשרות זו היא בת

                                                           
רוביק רוזנטל )בתשובה לשאלתי(: הביטוי "הגולה הדוויה" נוצר בשיח היישוב במחצית הראשונה של המאה העשרים  743

בקשר לסבלות היהודים בגולה. כבר בשנות השלושים יש גילויים שלו, אך עיקר השימוש בו נעשה במלחמת העולם השנייה 

המדינה בראשי תיבות אג"ד: אנשי גולה הדוויה. בכינוי זה הייתה ובקשר לסבל היהודים בשואה. ניצולי השואה נקראו עם קום 

אירוניה דקה, שהבליטה את הניכור בינם לבין ילידי הארץ. לאחר מכן השימוש במונח דעך וכמעט נעלם. לא ידוע על אב אחד 

ביטוי "הגולה הדוויה שהגה את המונח אלא כנראה הוא נולד בנאומים ומאמרים נלהבים בעיתונות התקופה, ולצדו נרשם גם ה

 והסחופה".
קרקוצקין סובר כי בשל הפנמת המושג 'שלילת הגלות' על ידי החברה הציונית, לא נידון הקשר הישיר המתקיים בין -רז 744

, ומהווה מעצם מהותו 19-הגדרה מסוג זה של ישראליות לבין דפוסי ההתייחסות אל הפלסטינים שישבו בארץ מסוף המאה ה

ן הרחקה והכחשה של מצבם שבעטיו לא הצליחו הציונים להכיר באחר שישב בארץ הקודש ולכבד את של המושג, מנגנו

 .25, עמ' 1993קרקוצקין -מורשתו וסבלותיו. ראו: רז
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בתנאים המאפשרים אותה. האוטונומיסטים כינו את הציונים "שוללי גלות", וברבות הימים המושג הפך 

  745משפט אייכמן( חלה נסיגה מרעיון שלילת הגולה. בעקבותהשישים ) שנותלכינוי גנאי. רק ב

 על מנת שהאידאולוגיה הציונית תוכל להתנחל בלבבות היה על מנהיגיה להציב מודלים של טיפוסי

יהודים חדשים, ולקעקע את כל תחלואיה ומופעיה המנוונים של הגלות: חולשת גוף, עוני מנוול במקומות 

המושב היהודיים ובערים גדולות, וטיפוסים טפיליים וסרסורים האוחזים ב"פרנסות אוויר", שכן לפי 

גם עם  746נית.רוח-סיכנו את הקיומיות היהודית הפיזית והמנטלית תפיסתם של הציונים יסודות אלו

ובתפיסת הקיום השלם בגולה "לאומיות מתבוללת",  האתוס הבונדיסטי הם לא השלימו אלא ראו בו

עקב  747.הציוני, הם ראו סכנה למפעל 1897-)"כאניות"(, כפי שהתעצבה כחלופה מאז ימי ייסוד הבונד ב

התבססותו של קו אידאולוגי זה נשמעה טענה שעד שנות התשעים של המאה העשרים הציונות, 

ובעקבותיה התרבות ההגמונית בישראל, נותרה מבוססת בחלקה על הדחקה של הגולה ועל שלילתה, וכי 

 748.הודחו לשוליים והוגבלו בשיח הציבורי השלטתעמדות מורכבות יותר שלא עלו בקנה אחד עם העמדה 

בתנועת ההשכלה את התנגדותם הנחרצת של מנהיגי הציונות במזרח אירופה  דווקאתלה  ברגמןהוגו 

לערכי הגלות והמסורת. לדעתו, "תרבות יהודי המזרח במאה הי"ט נוצרה כתגובה נגד העול הכבד של 

הציונית לעבר עמדתה של התנועה  הייתהפרי תנועת ההשכלה, ולכן  הייתההמסורת והדת. תרבות זו 

רק שנים רבות אחרי התבססותו של המפעל הציוני בארץ ישראל נשמעו דעות  749הקרוב שלילית".

המערערות על הנרטיב המקובל. למשל עמוס פונקנשטיין, במאמרו "הפאסיביות כסימנה של יהדות 

פגומה של יהדות הגולה. "פאסיביות זו אינה מורשת -הגולה", יצא חוצץ נגד מוסכמת התדמית הסבילה

ל מנטליות גלותית. ואולי להיפך. כל זמן ששמרו על תודעת גלותם וראו עצמם הגלות ואינה תוצאה ש

 750'שבויי מלחמה' על אדמת זרים, היו גם מודעים לסכנת השמד והיו מוכנים אליה באמצעים שונים".

לדעתו הסבילות הקיצונית היא דווקא תוצר לוואי של ההתבוללות והאמנציפציה, כלומר של ההשכלה, 

תלבותם של יהודים בחברה הביא להזדהותם עם החברה והמדינה עד כדי ראיית עצמם "שכן תהליך הש

                                                           
 .9-10, עמ' 2003שפירא  745
  .46-47, עמ' 2000שמעוני  746
 . 22, עמ' 2002הרשב  747
 .24, עמ' 1993קרקוצ'קין –רז 748
 .204, עמ' 1954ברגמן  749
 .234, עמ' 1991פונקנשטיין  750
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לחלוטין מחוץ לאופק  הייתהבעיני החברה הסובבת, וההתמרדות כנגד המדינה שהם אזרחיה 

  751מחשבתם".

שלמרות הנוכחות הבולטת של מרכיב "שלילת הגלות" באידיאולוגיה אניטה שפירא מסייגת וטוענת 

היישובית, היא לא הייתה הכיוון הבלעדי והשליט, ולצידה התפתחו גישות שביקשו לשמר את  ובתרבות

הזיקה למסורת ולעיירה היהודית של מזרח אירופה. לטענתה גישות אלו התקיימו אפילו בקרב הזרמים 

דתיים. על כך הוסיף יוחאי אופנהיימר שלצד -המהפכניים ביישוב, ולא רק בקרב הזרמים השמרניים

סימבולי -עם הגלות ברובד הערכיגם הם הזדהו  ,טייתם הציונית המובהקת של משוררי שנות העשריםנ

  752שלה.

 ייצוגים של גלות 3.3.1.1

רעיון שלילת הגולה התבסס על מצבור של דימויים שליליים על אורחות חיי הגולה. הגלות נקשרה 

כאימפוטנציה של מימוש ריבונות עצמית, והן ברמה חברתית -הן ברמה הלאומית –בדימויים של חולשה 

נפשית כמצב שבו בולטת התנהגות סבילה, כלומר גבריות פגומה מבחינה גופנית. כפיפות -הפסיכולוגית

בתרבות  וחי קומה, בטלנות וטפילות וריחוק מן הטבע והאדמה היו דימויי גנאי ליהודי המנותק מסביבתו

 19-רעיונות רומנטיים שהתפתחו באירופה בסוף המאה ה בהשראת לה.ית וגטואית קפואה ומאובנת בגודת

לארצו ולאדמתו תבטיח גם את בניינו  העםהתעצבה התפיסה שדגלו בה הרצל ונורדאו, ולפיה חזרת 

את הסטראוטיפים  אימצוהמוסרי, התרבותי, הגופני והגברי. למעשה, בשיח הציוני שלהם הם 

אולם הדגישו שהסיבה למצב זה אינה מּוּלדת  האנטישמיים אשר ראו ביהודי אדם חולני, נשי, חלש ופגום,

כי אם פרי נסיבות חברתיות ופוליטיות, והפתרון טמון במרחב פוליטי חדש, קרי ריבונות לאומית יהודית 

וסק בעבודת האדמה וביישוב הארץ, וכך בארץ ישראל היהודי יהפוך לגבר חזק ושרירי שע בארץ ישראל.

יירפא וישתקם. אם כן, הציונות תיצור גבריות יהודית חדשה, תעצב מחדש את גופו של היהודי בעבודת 

  753את תכונותיו הסבילות, החלשות והנשיות. ותשרשהאדמה 

                                                           
שקבע אף הוא שלא הפסיכיאטר היהודי המקורב לציונים,  רפאל בקר, בהקשר זה ראו מאמר על מחקריו של. 235שם, עמ'  751

 אלא האמנציפציה, ההתבוללות והאקולטורציה: פקטורים של גזע עמדו ביסוד ערעור הנפש היהודית וחולשת גופה

arcinowski & Nasierowski 2016 
 .178 עמ' ,2014 ; אופנהיימר18, עמ' 2003שפירא  752
 "ההריגהבעיר "הפואמה  ; רצף של מחקרים ופרשנויות על125, עמ' 1997; בויארין  89 ,40-42 'עמ ,2007גלוזמן  753

 ;2005מירון  עיינו ,סיביות היהודית בפוגרום קישינבהפנגד ימינו וחושפים את עמדתו של ביאליק ב גםממשיכים להתפרסם 

  .2011הירשפלד 
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 מעצבי התרבות העברית באירופה בראשית שנותיה של הציונות, סופרים ומשוררים שהנושא היה

בדמם )אם כי לא כולם ולא באופן גורף(, נרתמו לקעקוע דיוקנו של היהודי הישן בדיון המסועף על 

אבנר הולצמן, הספרות  חוקר. הציוניתהתרבות הלאומית החדשה שאמורה למלא בתוכן את המהפכה 

 19-במאמרו "יהודים חדשים יהודים ישנים", מראה שייצוג חיי העם בגולה בספרות של סוף המאה ה

נעשה במושגים ובדימויים של זקנה, תשישות ורפיסות ושל גסיסה ומוות, ובדימויים של גוף חולה, פגום, 

גם בספרות העברית קנה רעיון זה אחיזה. אומנם מיכה יוסף  754להגן על עצמו. יכולוסביל, שאינו  חלש

ָעָבר טפילי ברדיצ'בסקי לא התלהב מהתמסדותה העסקנית של התנועה הציונית, אך הבין שיש לה תנער מֵּ

הן בגולה הן בארץ ישראל. בכתביו הפובליציסטיים טען שהמעשה הציוני  –ולחנך יהודים להוויה יצרנית 

הוא שדה מערכה תרבותי בראש ובראשונה, קרי טריטוריה עצמאית שבה יוכל העם לפתח חיי תרבות 

העצמית של היחיד. כך תשתנה חילונית עשירה, שתיכון על מסד יהודי ואוניברסלי ותבטא את זהותו 

, והשינוי יוכל לאחות את הקרע בין האישיים צרכיופנימיותו, יתקיים בו האיזון בין המורשת הקיבוצית ל

  755היהודי לבין האנושי הכללי.

הגלות, מצב הסופר יוסף חיים ברנר הושפע מברדיצ'בסקי וגם הוא מתח ביקורת על האנומליה של 

הדתית שנוצרה בגולה. הוא כתב על אופיים המנוון של חיי הגלות ונגד כולל המורשת התרבותית 

( הוא קשר את מחלתו של 1911. ברומן "מכאן ומכאן" )העוסקים ב"עסקי אוויר" בלתי יצרניים בעליל

הגיבור "אובד עצות" לגופו הפגום כמטפורה להוויה הקיומית הגלותית: "עברו עוד ימים, אני שוכב, יושב 

וחזה את עלייתו של  756גוף פגום. מחלה ממארת, הוויה פגומה", –יושב וממשמש בגופי  מתהלך, לרוב

 הארץהצבר הצעיר, הכוחני, הצייד הלוחם המגולם בדמותו של עמרם, שיהפוך לתפארת הציונות ואהבת 

  757בזכות שנולד בארץ ישראל. אדון לעלילות גורלו של היהודי החדש.

נתפארה בו דמותו של החלוץ החורש את אדמת  758:העברית ותאתוס העברי החדש בספרלו נברא כך 

הארץ ולו "גוף ציוני", גברי ומוצלח, שדחק את עברו הדתי ואת עקבות התודעה הנשית הפגומה שהייתה 

                                                           
 .92-93עמ'  ,2000אלמוג ;  44-58עמ'  ,2003הולצמן  754
 .294, 261עמ'  ,1995הולצמן ; 154-158עמ' , 2016הולצמן  755
 .1316 ברנר תשל"ח, עמ' 756
 .1436-1440עמ'  ,א ; ברנר תשל"ח 1223-1296, עמ' בברנר תשל"ח  757
היו  –למושג העברי החדש, ומאוחר יותר בשנות השלושים והארבעים  -דגמיו של היהודי החדש, התגלגלו בשנות העשרים  758

כולם גילגולים של אותה שאיפת יסוד, שמות לאותו רעיון, אך נתקבעו בזמנים שונים מסוף המאה ועד שנות החמישים.  -לצבר 

 .117-107, עמ' 1967 ; בן עזר18-15; ברלוביץ תשנ"ז, עמ'  24עמ'  ,קוצקיןקר-ראו: רז
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גילויים אלו היו נפוצים בראשית המאה העשרים באידאולוגיה החלוצית  759לו בגלגולו הקודם בגולה.

מונה כינה שינוי בדימוי זה שהתחולל באומנות הישראלית "פרויקט בספרות העברית ובזמר. יגאל צל

 760ההנדסה הגנטית" של תיקון החברה החדשה והגוף היהודי.

העברי החדש המתנתק \בינות לתנופת העשייה היישובית בארץ ישראל ותוך בניית דיוקן היהודי

מו ביקשו מעצבי הציונות ממורשתו הדתית הגלותית, נדחק לקרן זווית השינוי שהתרחש מעבר לים, כ

לדימוי היהודי הקודם, יצמח גם במזרח אירופה ולא רק  אנטיתזהלהתעלם מן האפשרות שהיהודי החדש, 

בארץ ישראל. אכן, בדיעבד התברר שהמושג עבריות חדשה שצמח בארץ ישראל היה חמקמק הרבה יותר 

ו היהודיים התוצאות היו עלובות מן המשוער, ובכל פעם שניסו לצקת בו תוכן ממשי ולנתקו ממקורותי

הבינו שאין קיום  –ביאליק, ברדיצ'בסקי, ברנר  –ומגוחכות. הולצמן טען שהחשובים בסופרי התקופה 

על המתח הניגודי הבלתי  ִתָבנֶּהלעברי החדש בלא היהודי הישן, וידעו שהתרבות העברית זקוקה לשניהם 

 761מוכרע ביניהם.

 של קציזנה הסיפור 3.4

קציזנה הגיב על מתקפת האידאולוגיה הציונית על פגימות הקיום היהודי בגולה באופן חזותי: הוא 

העמיד בגוף התצלומים שדרת חיים המשקפת תמורה ושינוי בדימויי הגלות, כמו ביקש להדוף את טיעוני 

יג באמצעות המצלמה חזות שוללי הגולה. בניכוי הפרספקטיבה האנתרופולוגית ועולם האתמול, קציזנה הצ

מודרנית של גולה שהתהוותה בחלק מהחברה היהודית בפולין בין המלחמות והייתה בלתי דוויה בעליל. 

מסר כגון זה הוא אף שם בפיו של אחד מגיבורי הרומן "חזקים וחלשים": "העיקר הוא שיהיו יהודים. 

  762שיהיה עם יהודי עם תשתית בריאה ואורח חיים נורמלי".

בדיעבד התברר שהוא שינה את המאזן החזותי במילון הדימויים שהיה רווח על יהודי הגולה. בהציגו 

תודעה מודרנית חילונית של גלות נטולת געגועים לציון הוא אתגר את גבולות סטראוטיפ הגלות 

ם סטראוטיפ שמאות שנים היה הגורם המגדיר, המעצב והמאפיין את הקיו –המונוליטית התיאולוגית 

  763היהודי מחוץ לארץ ישראל.
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שלא כפרויד, שהפנים את הפרשנות האנטישמית המעוותת לקיום היהודי ולכן לא היה ציוני.  קציזנה

היהודית, התרבותית והמעמדית זהותו  התקיימהלבעיה היהודית,  חיובי פיזי ומעשי פתרוןראה בציונות 

גלות הוויה קיומית יהודית פגומה שיש לנטוש של קציזנה בתוך מעגל זהות אוניברסלי. הוא לא ראה ב

שהיו אז "על המדף." כמייצג את אחד מתוצריה של  ולתור אחר מזור ומקלט באידאולוגיות חולפות

הדתי של הגלות ובחר להביע את זהותו היהודית בעשיה וביצירה  ממד'המהפכה היהודית' ויתר על ה

פלשתינה א"י הייתה גלות משום שמגשימיה לא השכילו לשמר בה  ,בתפיסתו 764תרבותית בשפה היידית.

כך כתב לאורי צבי גרינברג, חברו הציוני, במכתב פתוח וזועם לאחר ו את תרבות היידיש ואת שפתה

  765 ."בגלות שבתוך בגלות, הייתי בין יהודים בגלות"...נחנקתי כמו הייתי  (:1926ביקורו בפלשתינה )

 לפרויקט הציוני ולחלוציו מקום נרחב ברומן "חזקים וחלשים". ושם בפי גלוסקיןעם זאת, הוא הקדיש 

הבנייה המהירה של הבית הישן בארץ ישראל, ...: " ותהציונמהות החלוצים את תמצית  דמויותאחד מ

  766שתקשר את היחס הרומנטי לתנ"ך עם ניצול הישגים של טכניקה מודרנית, ודאי שהיא תמצית החיים".

 נט"אַ מע וואַ מ"שטח את מחשבותיו על הנעשה בה בשיר  1929-לאחר ביקורו השני בארץ ישראל ב

)אימא כותל(, ולא חסך ביקורת על יהודי ירושלים האורתודוקסים, החיים מכספי חלוקה ומצפים לעזרה 

 וכך כתב: 767משמיים, תלושים וכמו חיים בגלות בארץ ישראל.

 דענע אָ ס מיט צער איבערלאָ וון חטא, ײַ ס איז דאָ און ד

 דערן אָ נע ײַ צן דיר דורך דֿפשטעכן די זי

 געקרייצטן  אַ נט אַ נעגלען דיך צו צו דער וו

  768 ן עצה.יסט נישט קיאָ ר זיי, הֿפאַ סט נישט קיין טרייסט אָ ה

*** 

 וזהו אימא כותל חטאך שאת נושאת בצער / 

 שעל אוזנייך השעירות מעמיסים את אנחת הדורות / 

 ציפורניים שורטות את האבן בקיר /

  ולך, אימא כותל, אין לך עצה בשבילם.

                                                           
 .2014 עוז עמוס ופניהעיינו  764

  .1926 קַאציזנע 765 
 .490, עמ' 2012קציזנה  766
בירושלים ראו: ברנר מזכיר את מבטו של ברנר ברומן "מכאן ומכאן" על יהודי החלוקה  "נטאַ מע וואַ "מהתיאור בשיר  767

 . 1346-1334עמ'  ,תשל"ח
 . 261 טײַ ז ,1967 קַאציזנע 768
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ובהגירה לארץ ישראל, לא היו חלק מתודעתו  הגעגועים לציון, שהיו רכיב עיקרי במהותה של הגלות

אף על פי שבשנות השלושים סירב לקבל אשרת כניסה לאמריקה, אף  הוא 769.והוא הפנה להם עורף

על ראשו, משום שבתפיסתו ייעודו היה להיות יוצר יהודי בשפה היידית במרכז התרבות מריחפה סכנה 

הוורשאי וחלק מן הרוב היהודי שסבב אותו. בעיניו חיים חילוניים, פועליים, יצרניים ויצירתיים בגולה 

התיקון המעשי לחוליי הגלות, והוא הפיץ רעיונות אלו בקרב קוראיו מן המעמד הם הגאולה התרבותית ו

העובד ומן האינטליגנציה היוצרת ביצירתו הספרותית והפובליציסטית. כך ביקש לעצב תרבות יהודית 

 בגולה.

על רקע זה היה אפשר לשער שקציזנה יזדהה עם האידאולוגיה הבונדיסטית בדרישה לאוטונומיה 

הודית ולשימור זהותה של תרבות זו בשפה היידית, שהייתה משותפת לרוב המכריע של יהודי תרבותית י

מזרח אירופה, אך גם כאן הוא לא התפשר. הוא היה קומוניסט קיצוני בעמדותיו האידאולוגיות, ומנקודת 

ד חודשי ראותו האידאולוגיה הציונית פעלה במכוון להכשלת תיקון שיאפשר קיום יהודי תרבותי בגלות. ע

המשיך לעבוד וליצור ולהאמין שתיתכן ישועה לקיום תרבותי יהודי  1941-חייו האחרונים בלבוב ב

וביקש להוכיח  –כתיבה ספרותית ועיתונאית ועבודה בתיאטרון  –בגולה. הוא נאבק בכלים שברשותו 

יצירת האדם  שהגולה אינה כה דוויה וכי ניתן לממש בה יצירה תרבותית יהודית ביידיש בד בבד עם

 היהודי החדש.

 "אף על פי כן"נרטיב ה 3.4.1

 בעבודה, כלומר במאמץ, בצער ובכאב הכרוכים בה, שב הסובייקט ומגלה את המשקל "

 770.לוינס עמנואל  .המובלע בעצם חירותו כקיים" 

  

קציזנה פרס תמונה נרחבת ובה מגולמים י הגולה של שולליה, יבתשובה למלעיזים, ולעומת תפיסת דימו

מאפיינים של התחדשות ושינוי בדימוי היהודי העממי המזרח אירופי, והוא מובחן יפה בגוף התצלומים. 

 אלה המאפיינים:

                                                           
 . 5, עמ' 1957שטיינמן ; 1926 קַאציזנע 769
 .2014 לוינס 770
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�:כנגד הטענות על פסיביות יהודית ועל טפילות, בטלנות ועסקי אוויר העמיד קציזנה  יצרנות

ופועם, ובו מתייצגים סולידריות פועלית, שוויון בתמונות עולם תעסוקה יצרני, חיוני 

בעבודה לנשים ומאבק יצירתי ובלתי מתפשר על זכותו של הפועל לעבודה. הוא האיר את 

דיוקנם של פועלים ופועלות עובדי כפיים ושל בעלי מלאכה שמחים בחלקם, וכן הראה 

 יהודים חקלאים בזיקה לאדמה. 

�מדולדל של יהודים ועל חולשה ואין אונים הוא העמיד : כנגד הטענות על גופם החוסן גופני

של יהודים חסונים, שריריים  –בתצלומיו דימויים של חוויית גוף אחרת, חדשה 

 וספורטיביים.

�כנגד חיי הדת והאורתודוקסיה השמרנית הוא הצביע על חיוניות והתחדשות התחדשות :

 בתחומי היצירה התרבותית היהודית החילונית.

קם ומתעצב לעיני המתבונן טיפוס יהודי מזרח אירופי חדש: פרולטר עממי, חילוני, יצרני,  ממרחק הזמן

חסון וזקוף קומה, גאה במשלח ידו, בעל מודעות חברתית, צרכן תרבות ויוצר תרבות, ובעל יכולת להכיל 

הולכת את מגבלות הגלות ותחלואיה. בדיעבד התברר שטיפוס זה היה תמונת ראי של דמותו המהפכנית ה

  771ומתגבשת של העברי החדש בארץ ישראל באותו פרק זמן.

 הלל לאדם העובד 3.4.2

לאחר מלחמת העולם הראשונה ועל רקע מאבקי התנועות הסוציאליסטיות )בהן גם הבונד היהודי(, ולא 

בפולין החדשה חוקה חדשה,  1921מעט בהשפעת המהפכה הרוסית המתחוללת בשנים אלו, תיקנו במרץ 

וככל הנראה היא הייתה מן המתקדמות באירופה. בחוקה נקבע כי "עבודה, בתור הבסיס העיקרי לעושר 

הרפובליקה, צריכה לקבל הגנה מיוחדת של המדינה. ]...[ לכל אזרח יש הזכות לדאגת המדינה לעבודתו 

יקבע בחוק כשירות לעבודה, ]הוא זכאי[ לביטוח סוציאלי שי-ובמקרה של אבטלה, מחלה, תאונה או אי

הכוונות היו טובות, אולם המדינה החדשה שקעה בכאוס הפוליטי והכלכלי שלאחר המלחמה,  772מיוחד".

 773ולא הגשימה את התקוות שתלו בה לשילוב היהודים בכלכלת פולין החדשה.

                                                           
 . 71-100עמ'  ,2000ראו מקבץ דימויים חזותי של העברי החדש בפלשתינה א"י: סלע  771
 .2–1, עמ' 1987קדרי  772
 .24-25, עמ' 1987; קדרי 145, עמ' 1975טרטקובר  773
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בתוך תמונת המציאות הקשה של פולין וכהתרחשות של "מחזה בתוך מחזה", כבבואה של עולם 

לה הפולנית עם מרכיבים ייחודיים משל עצמו, מצטייר בגוף התצלומים של קציזנה התעסוקה של הכלכ

זהו עולם הרמטי ובו "גיבורים", פשוטי עם,  774 "עולם תעסוקה" יהודי ובו פרולטריון של מלאכה.

אקונומית נמוכה -שכבה סוציו –פועלים ופועלות, בעלי מלאכה, סוחרים זעירים, רוכלים וסמרטוטרים 

הנלחמת על מקומות עבודה, נאבקת בהתנכלויות של מעבידים ובתנאי עבודה קשים, ענייה  ופרולטרית

משוללי  –ב"יקום" זה סובבים גם מובטלים רבים ושובתים  775ועם זאת רוחשת כוחות חיים ועשייה.

נמנעת של נזקי המהפכה התעשייתית ושל התגבשות הקפיטליזם, -תולדה בלתי –אמצעי ייצור ורכוש 

נתונים בקיטוב חברתי ובהתרוששות ועוני, כמו  776סופי של נישול ממעמדם החברתי,-גל איןנעים במע

אף על פי כן בד בבד מגייסים כולם את כוח ההמצאה והיצירתיות כדי לשרוד,  אולםחיים על קו הקץ. 

 777כמנסים להינצל מן הטביעה.

כלכלית של הישרדות בכל מחיר הייתה ספוגה עלבון ומצוקה, אך גם זקיפות קומה -המציאות החברתית

ולכידות חברתית. קציזנה הזדהה עם מורכבות קיומית זו. הייתה לו אמפטיה מיוחדת לטיפוס היהודי 

מן העממי, הפועל הפרולטר, והוא התעמק בו גם ביצירתו הספרותית, למשל במחזהו "הדוכס" וברו

"חזקים וחלשים". לא ייפלא אפוא שליבת גוף התצלומים של קציזנה בשנות פעילותו עוסקת בהוויית 

תצלומי הקורפוס כולו מייצגים את  630-תצלומים מתוך כ 432אקונומית של יהודים. -ההישרדות הסוציו

ות. מתייצג בהם חתך עולם העבודה היהודי על נגזרותיו, והם פורסים לפנינו ריבוד תעסוקתי ומגוון מקצוע

השכבות העממיות העובדות, המייצרות והבלתי מייצרות, נשקפים דיוקנאות פועלים ופועלות שכירים 

פרולטרית יוצרת של בעלי מקצוע כגון מורים, -ושל בעלי מלאכה עצמאיים, ונשקפת מהם שכבה עובדת א

רוכלי  –כבת הבלתי יצרניים סופרים, שחקנים ובעלי מקצועות חופשיים. לעומתם קציזנה מציג את ש

 חלק מפסיפס הדימוי של היהודי המזרח אירופי. הםשכן כולם  –שווקים וסוחרים זעירים 

                                                           
בפולין עלה בתקופה שבין שני מפקדי . הפרולטריון היהודי 56-67על פרולטריון המלאכה ראו: טרטקובר תשכ"ד, עמ'  774

, אולם רושם זה מתנדף במידה רבה אם יושם לב לטיבו של 391,892-נפש ל 252,464-( מ1931, 1921האוכלוסייה )

היו מסודרים במשקים  15%תעשייה גדולים,  מבין הפועלים היהודים מקום עבודתם היה במשקי 3,5%הפרולטריון. רק 

קטנים. שעה שבהשוואה עם הפרולטריון כולו בפולין חלקו של הפרולטריון  , עבדו במשקים81.5%בינוניים ואילו השאר, 

  11,8%היהודי היה 
 .147, עמ' 1976קדרי  775
  .461, עמ' 1978גליקסמאן  776
 .147, עמ' 1976קדרי  777
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השופכים אור על  יםאקונומיות, לאירועים, לתהליכים ולמידע-קציזנה מסב תשומת לב לתופעות סוציו

נה התעסוקה היהודי, את תנאי מתעד תמונה מלאה: את מבהחברה היהודית בתהליך הפרולטריזציה. הוא 

העבודה הסוציאליים של פועלים ובעלי מלאכה, את ההשתייכות לאיגודים מקצועיים יהודיים, את זכות 

גטואיזציה,  778ההתארגנות והשביתה, את הפיטורין ואת כאב האבטלה, ומאיר מושגים כגון הזערה,

 התרוששות והגירה. אלו יידונו בהמשך.

 ויצרנותעושר תעסוקתי  3.4.3

במקבץ "מגוון מקצועות ועיסוקים"  779גוף התצלומים מטיל אור על עושר וגיוון בתחומי התעסוקה.

עיסוקים, מקצועות ומקורות פרנסה של יהודים. למקבץ אופי קטלוגי תיעודי, והוא כמו תמונת  68-זוהו כ

פסיפס עשירה וצבעונית המהווה ארסנל שלם של מידע על עניינים אלו: תחומי עיסוק, מרחבי עבודה, 

המקבץ חושף מקצועות ייחודיים  עובדים. כמו כןשלבים בייצור, כלים ואמצעי ייצור וכן טיפוסי 

שהעיסוק בהם התרכז בערים ובעיירות והיה אופייני להן. לדוגמה, מקצוע המברשתנות היה אופייני 

[, ייצור טליתות נעשה בעיר 35-25[, עיבוד טבק רווח בגרודנו ]תצלומים 45-36למיידזריץ ]תצלומים 

[. אף שהמגוון ברשימת עיסוקים 51, 49בביאליסטוק ובלודז' ][, וטקסטיל היה ענף נפוץ 89קולומיאה ]

קשה לא להתפעם מרוחב היריעה של מקצועות  780זו אינו חדש לגמרי בתולדות פרנסות היהודים,

עקב  19-שמציגים התצלומים, בהם תחומי עיסוק חדשים שיהודים נפתחו אליהם מאמצע המאה ה

הטקסטיל והמתכת, העץ והעור וכן ענפי המלאכה  התפתחות הקפיטליזם והמיכון, ואלה הם: ענפי

  781ועליהם יש להוסיף את עובדי המגזר החקלאי, שהיו חלק קטן מן המגזר היצרני. והתעשייה,

התיאור התמונתי  782לתופעה זו של ריכוז תעסוקה במגוון השדות שלעיל קראו החוקרים "גטואיזציה".

אחד עם המחקר, הקובע שפועלים יהודים נדחקו  של תעסוקת יהודים בתחומים "גטואיים" עולה בקנה

מעבודה במפעלים גדולים. הסיבה: המונופול הממשלתי חל על מפעלי ייצור גדולים ובהם נאכפו חוקי יום 

המפעלים הגדולים התקשו להתאים את עצמם לפי חוקים אלו נאסרה העבודה ביום ראשון.  ראשון.

לדרישות החוק וגם לדרישות מצוות הדת של בני דתות אחרות, ולכן העדיפו לא לקבל לעבודה פועלים 

                                                           
   .164, עמ' 1976קדרי  ;146עמ'  ,1975; טרטקובר 10לשצ'ינסקי תרצ"ה, עמ'  778
 .345-346 בעלי מלאכה ופועלים: עמ' נספח מגוון מקצועות ועיסוקים :ראו 779

 קונגרס פולין , שם סיכם נחום סוקולוב את רשמיו מביקור המשלחת הסטטיסטית בעיירות26עמ'  ,סוקולוב תש"ך 780

(1890).  
 בהשוואה 1931 ושנת 1921על ההרכב המקצועי של יהודי פולין כפי שבא לידי ביטוי בשנת מפקדי האוכלוסייה בשנת  781

 טרטקובר תשכ"ד. ליהודי ארה"ב וגרמניה ראו: 
   .177עמ'  ,1976; קדרי 274עמ'  ,ב1954שצ'ינסקי ל 782
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על רקע זה טען טומשבסקי  783 .(יהודים. )זו גם הסיבה שרוב היהודים עבדו במפעלים של יהודים

אות גדולות או קטנות הייתה בעיקר מסיבה שהתרכזותם של יהודים בתעשייה הזעירה ובמלאכה בסדנ

  784דתית, ולא אפליה לשמה.

במקבצים של תצלומי "מגוון המקצועות" אין עדות לעבודת יהודים במפעלי המונופול הממשלתי: 

בתעשיות המלח, המשקאות החריפים, הגפרורים; בתעשיות בניין ובמכרות, בחברות הרכבות, במפעלים 

.כימיים וביערות לתעשיות ע על אף היעדרותם  785ץ, שהיו התעשיות העיקריות בכלכלה הפולנית

מתחומים אלו כשני שלישים מן התצלומים משקפים הוויה תעסוקתית יצרנית, והיא מדגימה במובהק את 

המהפך הדרמטי וההיסטורי בחברה היהודית, שהפכה מאוכלוסייה מודרת מחיי הכלכלה במדינות שבהן 

אתוס היצרני המודרני ובמקצועות חדשים. כל אלו, לדברי אריה טרטקובר, ישבה להמון יצרני שמשתלב ב

ובו  19-המשכו של תהליך שהחל באמצע המאה ה –הם "המהפכה האחרת" בתחומי החיים היהודיים 

החברה היהודית המסורתית רוחות ההשכלה והנאורות, ודחפו למימוש רעיון היצרנות  נשפו בעורפה של

 786שלא כמו המצב ההיסטורי. –היהודית בעיר ובכפר 

    מנעד העובדים 3.4.4

על רקע צורות העסקה שונות בולטת בגוף התצלומים תופעת השתתפותו של המנעד הדורי כולו 

 –במאמץ ההישרדות הכלכלית של שכבות העובדים. נשים וגברים, נערים ונערות, זקנים מופלגים וילדים 

התעסוקתי ומגויסים להישרדות. בתמונות נראים פועלים בגיל מופלג: גבר בן כולם היו שותפים לאתוס 

 ,[209] ועדיין טווה בפלך 85(, אישה בת Iwanikiועדיין עומד בראש חווה חקלאית באיווניקי ) 103

 787ועוד כהנה וכהנה. [179שני סנדלרים זקנים מאוד מראדום ] ,[046]מ ועדיין תופר פרוות 94גבר בן 

בקוטב האחר של סרגל הגיל נמצא בגוף התצלומים עדות לתופעה של העסקת ילדים וילדות בגיל צעיר 

  788. מאז ימי המהפכה התעשייתית נוצלו ילדים ככוח עבודה זול.מגיל העבודה

                                                           
 . 285, עמ' 1954ושנער לינדר  783
  .419עמ'  ,1997טומשבסקי  784
התעשיינים היהודיים  . לשצ'ינסקי מבליט את חלקם הגדול שלמכלל הפועלים היהודים עבדו בתעשיות אלו %3.5 רק 785

 .272 'עמ ,ב1954לשצ'ינסקי  ראו: בתעשייה הגדולה לעומת מיעוט חלקם של פועלים יהודים בתעשייה הגדולה.
 .139-157עמ' אלמוג תשנ"ב, טרטקובר תשכ"ד;  ;342-343עמ'  ת:ראו: נספח יצרנות בסדנאות קטנו 786

 .347:עמ' נספח עובדים זקנים :ראו 787
המתחדשת  החריפה התופעה נאלץ משרד העבודה והסעד בפוליןש; כ 339' : עמנערים ונערות עובדים ,נספח ילדים :ראו 788

בנושא זה בארצות דמוקרטיות. להוציא צו בדבר הגנת ילדים. כל זה קרה עוד לפני שהופיעה התערבות חוקתית משמעותית 

 .168, עמ' 1976ראו: קדרי 
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ומלאכה גדולים בדומה למה שהתרחש מצאו תצלומים המציגים ילדים המועסקים במפעלי תעשיה לא נ

. ארצותבאמריקה בשנות העשרים וקורה עד ימנו אלו ב הילדים המצולמים  789מן העולם השלישי

מועסקים בעיקר בבית ככוח עזר בעבודת המשפחה כמו גם ברחובות הסמוכים  המופיעים במקבץ עובדים

בוורשה, לרגליו נעליים גדולות ממידתו [ נראה ילד קטן ברחוב 294לשוק כרוכלים קטנים. בתצלום ]

  ולידו סל כעכים למכירה.

נדרשה גמישות ויצירתיות כדי לשרוד במצב החדש של כלכלת פולין באמצע שנות העשרים, שנים 

מפרנסים רבים  790שבהן הורעו לאין ערוך זכויותיהם ותנאי העבודה של הפועלים ובעלי המלאכה.

שפוטרו ממפעלים נכנסו למעגל האבטלה או עברו לעבודה קבלנית עבור בעל הסדנה הבינונית בביתם, 

מחוץ למפעל. כך הרוויח בעל הסדנה פעמיים: מצבת כוח האדם במפעל הצטמצמה, וממילא הצטמצמה גם 

ן ומפוקח. תופעה יצירתית הדאגה לזכויות העובד. ואילו הפועל יצר לעצמו מפעל זעיר, לא בהכרח מאורג

  791זו נקראת בספרות המחקר "הזערת בתי מלאכה".

                                                           
 (1874-1940)אמריקאי צלם  ,(Lewis Wickes Hine)על עבודת ילדים באמריקה ראו יצירתו הצילומית של לואיס היין  789

שינוי חוקי העבודה של ילדים בארצות הברית במשקל רב  נודע צלומיותלכלי לשינוי חברתי. שימשה לו  מצלמתושוסוציולוג 

 (8.8.18)גישה:   http://www.youtube.com/watch?v=_tY1gk6J6zc  בראשית המאה העשרים.
  . 416-423עמ'  ,1997טומשבסקי  790
 . 164, עמ' 1976קדרי  791
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( שבמחוז Brzeziny[ הסתדרו לצילום שבעת בני משפחתו של חייט בעיר בז'יז'יני )455בתצלום ]

 , עוזרים לו במלאכהיהודיה עסק בחייטות. האב, אשתו וחמשת ילדיו  7,000-עיר ששיעור גבוה מ –לודז' 

מגדול עד קטון, צעירים כבוגרים. איש איש בתפקידו עסוק בשלב משלבי ייצורו של בגד. האב, ראש 

המשפחה, הוא הגזרן. על שולחן עבודה עשוי עץ כבד ומתכת מונחות משקולות ברזל לייצוב הבד כדי 

ירה, לידם שני צעירים אמונים על הפעלת מכונת התפ –מקור האור  –שהגזירה תהיה מדויקת. ליד החלון 

ככל הנראה שתי בנותיו, לובשות סינר עבודה ומשלימות את גימור המוצר בעבודת יד. קשה לראות את 

מרחב הבית כולו, אך לפי קיר הלבנים נראה שהעבודה נעשית במרחב המטבח ליד התנור. סביבת העבודה 

ראה, ואילו הפסולת הקרובה למצלמה אומרת כולה ייצור. על הרצפה זרוקים מוצרים מוכנים, ככל הנ

נאספת בשק בד גדול שצמוד לשולחן הגזירה. האב חובש קסקט של פועלים. זקנו מסופר בדייקנות 

)בסגנון היהודי המסורתי המודרני(. הוא לובש מקטורן ותחתיו שכבות בגדים מרושלות. מעמדתו 

ת משפחתו מעל קו הפטריארכלית הוא מתבונן בסיפוק ובסמכותיות ב"פועלי" מפעלו הקטן, המחזיק א

הרעב. גם האם, משמאלו, צוחקת ומרוצה. הצלם העיר בגב הצילום: "האיש מאושר לעבוד עם בני 

 ן מפעל קטן ומאורגן כשלעצמו". משפחתו ]...[ והם מהווים מעי
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עזרתם הייתה  [626]מבני הנוער בתוך המשפחה. בנספח תצלומי משפחה עובדת בולטת העסקתם של 

חשיבות -הכרחית לפרנסת המשפחה וקשה היה לשרוד בלעדיה. לעבודת נערות ונערים היה תפקיד רב

בחיי העובדים היהודים, והיא הייתה תופעה גדולה בהרבה מאשר בקרב לא יהודים מפני שבני נוער 

ל והדפוס. לפי קדרי זו תופעה אורגנית וקבועה בחיי יהודים היו כוח עבודה זול, בעיקר בענפי הטקסטי

בדור החדש אומנם היא חיזקה  792היהודים, ובאמצע שנות העשרים, שנות המשבר, היא גדלה עוד הרבה.

 793 המקצועית אולם בד בבד גם הכינה אותו לעולם העבודה העתידי.מוביליות -את אתוס האי

 בשכבת היהודים העובדים דימויי יצרנות 3.4.5

 ייצוג בעלי מלאכה 3.4.5.1

 794אחוז מכלל העובדים היהודים וכשליש מבעלי המלאכה בפולין כולה. 85-בעלי המלאכה היו כ

 795(.נוסף או עובד משפחה בן עם שעובדים וכאלו ביחידות שעובדים מלאכה בעלי נכללו זה)במעמד 

בעלי מלאכה ומגוון מלאכותיהם קציזנה מעשיר אותנו בתיעוד מצאי מקיף ומפורט של  תצלומי מקבץב

נשים וגברים: חייטים, סנדלרים, פרוונים,  –ובגלריה רבגונית של טיפוסים  796מלאכות מסורתיות,

  797מסגרים, שענים, והרשימה עוד ארוכה.

                                                           
 .167-170, עמ' 1976על עבודת נערים ונערות ראו: קדרי  792
 .76עמ'  ,זלצר תש"ע 793
 .107לשצ'ינסקי תרצ"ה, עמ'  794
 .143, עמ' 1976קדרי  795
  .348 עמ' :מיושנות נספח מלאכות :ראו 796
 .349: עמ' נספח בעלי מלאכה :ראו 797

 
 626מ

 

http://polishjews.yivoarchives.org/archive/index.php?p=digitallibrary/digitalcontent&id=3894
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ל עיירה אחת", כמעט לא , השנה שבה חיבר יעקב לשצ'ינסקי את הדוח "סטטיסטיקה ש1903מאז 

באופן מסורתי מעמדם היה בתחתית סולם  798השתנה דבר בעולם העבודה ובמעמדם של בעלי המלאכה.

המעמדות החברתי והכלכלי. בסיפורו "בימים ההם" כתב מנדלי: "כיהודי אצל אומות עולם, כך היו 

חה וכמה פעמים נפסל החיתון היה משום פסול במשפ האומנים נבזים ושפלים אצל יהודי היהודים. אומן

המתבקש ביותר בחיתון בעלי בתים אמידים. היו  ונתפרדה החבילה על ידו. ייחוס המשפחה היה הדבר

 799קרוביהם". מעלים בני חכמים שוחטים חזנים ובטלנים יישני עפר מקבריהם ומעלימים את האומנים

של מוצרים מתועשים שהציפו את בזמן בין המלחמות המשיך מעמדם להיות נחות בשל עליית קרנם 

  800השוק והיו זולים יותר, במיוחד מוצרי טקסטיל.

תנאי עבודתם של בעלי המלאכה היו פרימיטיביים ודלים. סביבת עבודתם הייתה מצומצמת, חשוכה,  

רה ביתית צרה וצפופה ]  מוקפת המולה של בני המשפחה. רבות  פעמים[ ו612, 358פ ממוקמת בספֶּ

 

 

 

 

 

 

בקרבת מקורות  התמקד בעבודת הייצור שלהם. בתמונות הם יושבים רכונים בפינת עבודתם קציזנה

כשמחים בחלקם, גאים ביצרנותם ומרוכזים בעבודתם. הקומפוזיציה הצילומית מציגה  האור המועטים

 לרוב את סביבת עבודתם: שולחן עבודה עמוס כלים ומסמרים, בידיהם נעל, פטיש או מחט, כלי עבודתם

[ 357]פ. הכאוטית בסיסיים, בלתי ממוכנים, תלויים על קירות או מפוזרים ללא סדר בסביבת עבודתם

                                                           
 .1903 ,"אחד הקנאים" 798

 הכלכליחומרת מצבם  את ראיתועל מצב המלאכה ובעלי המלאכה פרץ  ל"כתב י 1891בשנת  .מנדלי תשי"ז, עמ' רנט 799

לשפר את מעמדם  ים הנמוך ונתן עצות כיצד עליהםוהמקצועי. בהמשך פירט את הסיבות ההיסטוריות והכלכליות לדימו

 . 184 ,183המקצועי והכלכלי. ראו: פרץ תרנ"א, עמ' 
 .236הנדל תשט"ו, עמ'  800

 
 358פ
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שהם הכניסו לביתם כדי לעמוד בתחרות. הם עובדים ביחידות או בעזרת  לפעמים נראות מכונות תפירה

 או בן ממשיך. צורת העסקה בתוך המשפחה הייתה מקובלת דורות רבים. 801 שכיר או שוליה

 

 

 

 

 

 או קסקט( תימסוררובם עוטי זקן וכיסוי ראש )כובע  תי,מסורה מייצגת את הדור הישןה בולטת חזותם

לבושים בבגדי עבודה שמרניים, שכבות על שכבות מרופטות, הם  802.נראים זקנים ועייפיםמהם רבים ו

 ציצית מבצבצת, נעליהם בלות משימוש, זרועותיהם חשופות רק לעיתים רחוקות, לפי מדרג דתיותם

 בעלי והםמבוגרים, עובדים במיקצועם שנים רבות משחר נעוריהם,  רובם .ידיהם גרומות ומחוספסות

 [.49'. ]בלודז ביותר הזקן האורג כמו בחלקם שמחים כמו ניראים ומיומנות נסיון

 

 

 

 

 

 

 בעלי המלאכה נחשבים גולת כותרת ותפארתו של העובד היהודי בתודעתו הפרולטרית של קציזנה

בגוף התצלומים הם מיוצגים ביופיים, בפשטותם ובצניעותם, ואף שניכר  .וייצג אותם בעבודתו הספרותית

הם שמחים בחלקם. קציזנה אהב אותם, אולי הם הזכירו לו את תוגת אמו התופרת,  בהם שהם קשי יום

            [422] רכונה לפרנסתה על מכונת התפירה.

 

                                                           
ספק נותני עבודה, כי העסיקו פועלים קעטניקעס" ספק פועלים  –"לוין  גדל אז בפולין סוג של בעלי מלאכה קטנטנים 801

 .124בביתם ועבדו לפי הזמנות מבתי חרשת. ראו: טרטקובר תשכ"ה עמ' 
 .350: עמ' נספח בעלי מלאכה זקנים :ראו 802
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העין מתמקדת בנקודת מגוז במרכז הקומפוזיציה ומגלה יד גברית גדולה, חסונה  [169]בתצלום 

מצמר  משבצותומגוידת מוארת באור בוהק, אוחזת נעל בלה של אישה. זהו סנדלר זקן. הוא לובש חולצת 

גס וקצה שרוולו פרום ומופשל מעט לבל יפריע בעבודה. שני טלאים גדולים תפורים בגסות על ברכי 

מכנסיו הבלויות. כל כולו אומר מלאכה. הסנדלר הוא יהודי מסורתי. זקנו בוהק מקרני אור החלון ועיניו 

הי אוכל לשבת". תמונה שוחקות. "אופטימיסט", אומרת הכותרת. "אולי עוד תיכנס עבודה לסנדלרייה וי

 אחרים שעוסקים במשלח ידם בגאווה.זו מייצגת סדרה של תצלומי סנדלרים ובעלי מלאכה 

 ייצוג פועלים 3.4.5.2
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[ קציזנה העמיד לצילום את קבוצת פועלי סדנת העור המאוגדים באיגוד המקצועי של 172מבתמונה ]

לתצלום אופי של כרזה סובייטית: הוא כמו מבקש למכור את רעיון היצרנות היהודית, לשדר הבונד. 

בתצלום הפועלים ניצבים צפופים וזקופים, כברושים  קדמה, ולהציג תמורה בדימויו של היהודי העובד.

אומרת המגוננים על חלקות שדה, וביציבתם מתריסים נגד דימוי הכפיפות היהודית הגלותית. שפת גופם 

הם ממלאים את מסגרת התמונה עד קצותיה, דרוכים  גאווה בהשתייכותם למשפחת הפועלים העולמית.

 כדבוקה מלוכדת בצורת ראש חץ, ומהווים כוח דינמי אוונגרדי חיובי העומד לפרוץ ממסגרת התצלום.

  803היחד".  חכו"הקבוצה כולה נוקשה, כמו חצובה באבן, מקרינה סולידריות חברתית ומונוליטיות של 

איש בדרך כלל, במפעלים ובסדנות ייצור בינוניות  25עד  5-הפועלים עבדו בקבוצות עבודה קטנות, מ

רות ציבוריות. עיסוקם גופני ומפרך ותנועתי במרחב ] [ וניכר 339[. הם מטים כתף זה לזה ]162בספֶֶּּ

. מרחבי ומדים על רגליהםהאורגים ע , ואילוהם. הנשים במפעלי הטקסטיל יושבותשיתוף פעולה ביני

הייצור פתוחים ומרווחים יחסית, מוארים ופונקציונליים בהתאם לצורכי העבודה. סביבת העבודה אינה 

ממוכנת במכונות חדשות ואינה משדרת קדמה. ברקע ובסביבת הפועלים בולטת חומריותם של אמצעי 

אשוניים ובסיסיים כגון סכיני חיתוך, הייצור וחומרי הגלם: רהיטי עבודה, שולחנות כבדים, כלי עבודה ר

פטישים, מסורים, סדנים. כאמור, מרחב העבודה בדרך כלל נטול סממנים של מיכון מודרני. רק במתפרות 

  804 הטקסטיל נפוצות מכונות תפירה ומכונות אריגה.

  

                                                           
 .342-343: עמ' קטנות בסדנות יצרניתנספח עבודה  :ראו 803
 .יתיתב תפירה מכונת התצלומים מן ברביםמכונות גדולות, מופיעה  לעומת 804
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[ 83,82],לעבודה המפרכת היו דרושים כוח וכישורים גופניים, למשל במקצועות אלו: עובדי מנסרה

נוניים הם י. רוב הפועלים במפעלים הבסוללי כבישים או, מברשתנים מעבדי עורות, מובילי עץ בנהר

גברים ונשים, צעירים וצעירות בגיל העבודה. חזותם הגופנית בריאה ואומרת און, גוום זקוף והם 

כמו מתריסים "הננו כאן". על פי מראם רובם חילונים, גלויי ראש ומגולחים. על חזם משלבים את ידיהם 

 ש, והם בולטים בזרותםפה ושם נראים בשולי קבוצות הצעירים פועלים מבוגרים עוטי זקן וכיסוי רא

[252]. 

 

 

 

 

 

 –הפועלים לבושים בבגדי עבודה פשוטים וברוח הזמן בנוסח המהפכה: "חולצה עם צווארון רוסי 

והבגדים מזהים אותם עם האידאולוגיה הפרולטרית. מעל החולצה  805מונחת כמו כתנת יהודית עתיקה",

[. עמידתם אומרת אחידות ולבושם תורם לחזותם לעיל 172מועליו מגן סינר מעור ]מעבודה וסט מהוה 

הקולקטיבית. שרוולי חולצתם מופשלים, חושפים יד חזקה ושריר זרוע מוצק, המחדדים רימוזים 

לארוטיזציה של מעשה העבודה והיצרנות והם מטפורה לכוחו של הגוף היהודי החדש, בניגוד לדימויו 

  806י שראוהו נורדאו והרצל.החלוש הנשי כפ

                                                           
 .25, עמ' 2012קציזנה  805

806 64 -Presner 2007, pp. 56  ; 232, עמ' 1992ביאל. 
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תיבל קציזנה בדימויי גוף של היהודים  1925-מעניין לקרוא שגם את רשמיו מביקורו בארץ ישראל ב

חילוניים, חופשיים מבחינה מינית החדשים בפלשתינה. בתפיסתו החלוצים והחלוצות היו סובייקטים 

וחושניים וחסונים, ובעסיסיות כמעט ארוטית הוא תיאר ירכיים בריאות נתונות במכנסיים קצרים וזרועות 

מופשלות שרוולים: "בחורים ובחורות בשרוולים קצרים מופשלים בנו עיר ]...[ הפכו את אדמת העמק 

והדהד את קריאתו  807וצקות שריריות קופצים אנה ואנה",בידיים יהודיות, ]...[ ילדים צעירים בירכיים מ

 808של הרצל: "דרושים לנו דורות של אנשים חסונים ]...[ אנו זקוקים לכל הידיים הכשירות לעבודה",

 בהאמינו כי שיקום הגוף היהודי הוא לב סדר יומו של המעשה הציוני.

 

 

 

 

 

התיעוד של קציזנה הידיים מסמנות מטפורה לדבקות, לאמונה, לאהבה, להשלמה, ככלל, בעבודת 

ובוהקות ומוארות  הצילומיתהן בולטות בקומפוזיציה  809למצבים נפשיים, ויותר מכול לעבודה וליצירה.

רכיב פואטי משמעותי הבא להדגיש את קדושת אתוס  –ידיים הן דימוי חוזר ונשנה  810על קו מקור האור.

                                                           
 . 15-16, זייט 1926 קַאציזנע 807
 .104, עמ' 1997הרצל  808
 .קטלוג ,2011; לרסקי 351: עמ' נספח ידיים באור :ראו 809
 .נספח ידיים באור :ראו 810

    
 [172מפרטים ]

 

 

 
 1925ראשון לציון,  595פ
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הכפיים, והוא סמל ומשל לכוח וליצרנות ולשינוי אפשרי של האנושות כולה. ידיים הן כוח קוסמי עבודת 

ומניעות את גלגלי העולם: הן שוטפות, אורזות, כורכות, סורגות, אורגות, מנסרות,  811(,קאסמישע הענט)

ת, מיובלות, . הן סדוקות, שרוטו מכות בברזל, תופרות ואופות, כלומר דוברות את פעולת העבודה

מיובשות ומשורגות ורידים שזורם בהם "דם המהפכה", כמו נחקקו בהם סימניה של עבודה קשה ומייסרת 

 812ודכאנית רבת ימים.

 מאבק נחוש ואקטיביות מעמדית 3.4.6

[ מצוין בקורטוב של גאווה כי קבוצת פועלים זו מאורגנת באיגוד מקצועי של 571פעל גב צילום ]

( היו חברים 70,000-ל 50,000אכן, רוב הפועלים היהודים בשנות העשרים )בין  מפלגת הבונד.

 813באיגודים מקצועיים יהודיים, והפועלים שלא היו מאורגנים נקראו "פרולטריון בעלי המלאכה".

בהתארגנות באיגודים מקצועיים ראו רבים הישג חשוב. הוא זקף את קומתם, גיבש את תודעתם 

חברתית, סייע להם במאבקם במנגנונים הגדולים )מפעלי תעשייה גדולים ובינוניים( והעניק -המעמדית

וייתכן  להם ביטחון כלכלי. רבים מהם היו חברי מפלגת הבונד והזדהו עם הרעיונות הסוציאליסטיים שלה,

באירוניה ייאמר שלמעשה הם מימשו את חזונו של הרצל,  814אף שראו בהתאגדותם פעילות מהפכנית.

היהודית  פאסיביותשכן הרצל דגל בהמרת יהודים לסוציאליזם. הוא חשב שכדי לטשטש או להעלים את ה

  815ולגבש תודעה מעמדית על יהודים להזדהות עם מדוכאי העולם.

 

 

 

                                                           
 . 43, זייט 1921פיליפטשענקא  811
שמושפעים מעוצמות חקוקים קווי סימני חייו. \. פוקו הסביר כי על גופו של כל אדם נחרטים111 'עמ, 2005עיינו מילס  812

 מוסדיות דכאניות ושיחניות. 
קדרי  ,pp. 280 Marcus 1983-284; 1994; על מפלגת הבונד ראו: ברזילי  352-353 : עמ'נספח עבודה מאורגנת :ראו 813

  Marcus 1983 a, pp. 126-123  עיינו ; 10, עמ' 109עמ'  ,; לשצ'ינסקי תרצ"ה16-15, עמ' 1987
שפקד צעירים רבים היה זה שיאו של תהליך מתמשך עוד מראשית המאה העשרים, כפי שהצביע עליו אורי סקוט, תהליך  814

נשאבו לתוך דפוסי התארגנות פוליטיים, ביניהם שעזבו אמונתם, היגרו לערים גדולות, וחוו בהן משבר של ניכור ובדידות ולכן 

הקהילתית המשמעותית עבורם. אורי סקוט רואה זאת כמקבילה לפעילות לאיגודים מקצועיים. כך מצאו את תחושת השייכות 

  .60-58עמ'  ,2012ראו: סקוט מהפכנית, 
 . 131, עמ' 1997בויארין  815

  
571 

 



���
 

האיגודים המקצועיים החלו לפעול ולהיאבק כבר בזמן מלחמת העולם הראשונה, ועל סדר יומם הייתה 

הדאגה לעתיד טוב יותר לפועל היהודי והטבת תנאי השכר והעבודה שלו: יום עבודה של שמונה שעות, 

עובדות יום מנוחה, הזכות לביטוח בריאות, עזרה בטיפול בילדים לאם העובדת, בתי ילדים לאימהות 

טיפוח והרחבת אופקיו התרבותיים של הפועל ושל בעל המלאכה ו[, הכשרה מקצועית 584, 383]

 816היהודי.

 

 

 

 

לט במרחבים בימים קשים הם נחלצו לעזרת שובתים ומפוטרים: סיפקו להם תלושי מזון וכן מק

ככל שהיו מעורבים יותר בעזרה למובטלים, למפוטרים ולחסרי הבית, כך הפכו  מוסקים בחורף הקשה

האיגודים המקצועיים לגורם נכבד בתחום התעסוקה היהודית. כוחם וערכם עלו בד בבד עם המפלגות 

 והם היו מקור לגאווה על עזרה הדדית יהודית.  817הפוליטיות היהודיות,

 

 

 

 

 

 נצפיתדוגמה חזותית ליוזמה ולמאבק על מעמדם המקצועי ועל תנאי העסקתם של קבוצת פועלים 

סדרת הצילומים הפותחת את השתתפותו של קציזנה  הצילומים גוף שלמברשתני מזריטש תצולמי  בסדרת

. בשנות העשרים והשלושים חיו במזריטש פודלסק (6.4.1924) רווערטסֿפאָ במוסף יום א' של 

(Podlaski Miedzyrzecכ )-כשמונים אחוז מתושביה. הם התפרנסו ממסחר זעיר  –יהודים  20,000

                                                           
 .523, 522, 509, עמ' 2001בלטמן  816
817 126-124pp. Marcus, 1983,   

  
 חדר קריאה לעובד, ורשה 213פ
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וממלאכה בענפי ההלבשה, המזון והבורסקאות, אך העיר נודעה בעיקר בתעשיית הזיפים ושיער הסוסים 

שנה היה כמעט כל  150-והחזירים שנועדו למברשות למיניהן, ותוצרתה יוצאה לכל העולם. קרוב ל

 818המסחר בשיער חזיר בבעלות יהודים, וגם תעשיית העץ ששימשה לייצור בסיס המברשת.

דתיים בעלי זקן " .תצלומים נראים פועלים ופועלות חילונים ובהם גם פועלים מסורתייםה סדרתב

אילוצי פרנסה דחפו  819 מבוגרים וצעירים, אבות וסבים שאפילו לא היו מעזים להגיד את המילה חזיר"

ילדים בני המשפחה ממיינים את השיער הגולמי, אותם לעיסוק זה. בתמונות נראות נשים בשעת ניקוי 

 [. 36[, והגברים החסונים שוזרים את שיער החזיר לבסיסי המברשות ]39השיער הנקי ]

פרנסה את בעליה, על אף שהייתה שנים רבות התגאו המברשתנים השכירים בעבודתם מפני שהיא  

מפרכת. תעשיית המברשות התאוששה אחרי מלחמת העולם הראשונה, אולם שעות העבודה הרבות, 

השכר הנמוך והניצול המתמשך של ה"פאבריקנטים" )תעשיינים(, גם יהודים, הוציאו את הפועלים 

נים עקב הרעת תנאי פרצה שביתה באחת מסדנות המברשת 1924להפגנות רחוב ולשביתות. בחורף 

עבודתם. השביתה נמשכה כחמישה שבועות וקציזנה יצא לתעד את השובתים. לאחר מאבק עיקש, 

שנים קודם בימי שלטון הצאר, קיבלו הפועלים  35במסורת המאבק הפועלי רווי הדם של המברשתנים 

ואופרטיבי קטן. אחרים שפוטרו ולא חזרו לסדנה חברו יחד וייסדו מפעל ביתי ק 820חלק מזכויותיהם.

גם בסדרת  נראה כךתבנית עבודה לא מקובלת זו נועדה להגן עליהם מפגעים ומהתנכלויות של מעבידים. 

עקב הקמת מונופול ממשלתי בענף  ריןובפיטמאבק עיקש יהודיים  פועליםנאבקו  התצלומים מגרודנו, שם

 בה שנקטו הממושכתהשיבתה  של בעטיהתיעד קציזנה את מצוקת הרעב  בתמונות גידול הטבק ושיווקו.

  821[ 31, 28.]הפועלים

  

                                                           
 . 32עמ'  ,עדלבוים תשי"ז: על תולדות תעשיית המברשתנות ראו 818
 .9עמ'  ,1924קאזאק  819
 שם. 820
  .153עמ' , 1975טרטקובר  821
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 זיקה לאדמה 3.4.7

 822 .קציזנה אלתר    "דים, איך חורשים! אי הופ!!!קן את אחיזת המושכות, תראו יהויברוך ת"

 

הציונית היה דימוי שיבת היהודים לעבודת הדימוי שקנה אחיזה יותר מכול בתפיסת האידאולוגיה 

בד בבד עם התחזקות דימויו של עובד האדמה בארץ  האדמה אחרי שהיו מנותקים ממנה מאז גלו מארצם.

דימוי של עובד  ניתן לראות כי גם בגוף התצלומים הולך ומתגבש ,ובהקשר זה ישראל בשנות העשרים

במגזר היהודי  דקה בפולין בין המלחמות היו החקלאים היהודים שכבה אדמה, חקלאי מזרח אירופי.

העובד. על אף שבשנות העשרים פולין הייתה חקלאית וכפרית ברובה, לא אפשרו ליהודים לעבוד את 

 823 (159.000כ ממספרם באוכלוסיה. ) %0.9-הם היו רק כבשנים אלו אדמתה של המדינה החדשה ו

 

 

 

 

 

 

צילם בכפרים רחוקים ש ו תצלומים של טיפוסי היהודים הכפרייםנמצאבגוף התצלומים של קציזנה 

החלש החי מעיסקי  היהודי ו שלחלק ממגמת שינוי דימוי הם היו 824.ובחוות חקלאיות בפולין ובקרים

חלק מהאיכרים היהודים  ושורשי. לדימוי של אדם קרוב לאדמהאויר, רחוק מן האדמה, יושב על תלמודו, 

גרו במושבות או בכפרים מיוחדים שאוכלוסייתם הייתה כולה יהודית וחלק התגוררו שפגש קציזנה 

בנובגרודוק, בסביבות וילנה ובביאליסטוק. מושבות אלו נוסדו  –בכפרים מעורבים, בעיקר במזרח פולין 

 .19-הכבר במאה 

יצא שם של אנשים בריאים  –מפינסק חקלאית לא רחוקה  'קולוניהכפר, ' –( Ivanikiליהודי איוונקי )

, בגידולי עסקו בחקלאות םכמאה משפחות יהודיות. הבכפר  כמו הגויים. התגוררוומאריכי ימים וחסונים 

 825.םראו ברכה בעמלוהם  מצבן הכלכלי היה טוב יחסיתירקות ופירות שלא בעונתם, ורעו עדרי צאן. 

                                                           
 .607עמ'  ,2012קציזנה  822
 .553עמ'  ,; זלקין תשע"ב179-181, עמ' "התשללבבי  823
 .354: עמ' נספח חקלאות :ראו 824
 .576-577עמ' , 1966ספר פינסק  825
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נוף של  [ נראה זוג מעבד אדמתו, ברקע מאחור מרחב פתוח,153בתצלום ]בסדרת תצלומי איוונקי: 

[ נראות נשים חסונות ויחפות במטפחות קשורות 82ועצים וילד שגדל באווירה זו. בתצלום ] שדה חרוש

 לראשן בקשר אופייני כמנהג הכפריות המקומיות, ובידיהן דליי מים ששאבו מן הבאר. 

לאדמתו עמדו לנגד עיניו תמונות החלוצים בעין חרוד צלם בכפר את החקלאי המחובר לכשקציזנה בא 

 מיצגות המעשה הציוניובתל יוסף. בביקורו בארץ ישראל הוא התרשם מהם וראה בהם דמויות חזוניות 

בדרך דומה הוא ביקש לצייר גם צעירים חלוצים בחוות  826מעלות על נס את חלום השיבה לאדמה.ו

( הייתה אחת מקיבוצי 1942-1919), לא הרחק מוורשה. חוות ההכשרה בגרוכוב (Grochów)גרוכוב 

ההכשרה של תנועת "החלוץ", חלק מתנועת "החלוץ הצעיר דרור". בחווה הכשירו צעירים לפני עלייתם 

לארץ ישראל וגם נערים ונערות יהודים שלא התקבלו ללימודים בבתי ספר חקלאיים. החוות החקלאיות 

לחה בלתי משוערת והשפיעו על דגם הקבוצה והקיבוץ של בני העלייה השלישית. גרוכוב הייתה היו הצ

פרוור של ורשה והחווה הוקמה על אדמה שהקהילה היהודית קנתה לבניית בית קברות. כיוון שתוכנית 

בית הקברות לא יצאה אל הפועל חכרה הסתדרות החלוץ חלק מן האדמה והקימה משק הכשרה. במשק 

והיו בו אורווה, רפת  –גם בשטח פתוח וגם בחממות ותחת כיסוי זכוכית  –לו פרחים וירקות למסחר גיד

קומתי ובו -חלב, ומאוחר יותר גם לול חדיש. אורח חיי החניכים היה קולקטיבי והחלוצים גרו בבניין תלת

 ן וסיפקו את צרכימטבח, חדרי אוכל וספרייה. בחווה פעלו גם נגרייה, סנדלרייה, מתפרה ומאפייה, וה

חברים וחברות. הם עסקו בעבודות המשק,  220-בשנות העשרים התחנכו בה כ החלוצים בהכשרה.

 827בעיקר בעיבוד תוצרת חקלאית, ועבדו גם בבתי חרושת בסביבת ורשה.

  

                                                           
 .18.4.1926 רווערטסֿפאָ ראו תמונת תל יוסף,  826
בגרוכוב הוקמו חוות הכשרה חקלאיות גם בסביבות חווה ה מלבד / https://elicohenator.wordpress.com/tagראו: 827

 ועוד. ,הערים בנדין, לודז', וילנה, קילצה, לוצק, ברנוביץ', ביאליסטוק, צ'נסטוכובה, ראדום
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בחוות גרוכוב נראים צעירים וצעירות הולכים בשדה בשורה וזורעים זרעים לעיל [ 300בתצלום ]

ברינה ובהינף יד. יחד הם יוצרים תמונה איקונית של יהודי מעבד אדמה. ברקע נראים חורש ומחרשה 

ישראלי, המעלה על נס את חזון השיבה לאדמה בנוסח -מיושנת. זהו תצלום ברוח מיטב הצילום הארץ

לא אהד  על אף שקציזנה 828תמונות ערש הציונות החקלאית בחוות כינרת בדגניה ובנהלל בראשית המאה.

את התנועה הציונית, הוא אהב את דמויות החלוצים בדרכם לארץ ישראל: "יהודי צריך להתחיל ממעשה 

בראשית, אם הוא רוצה לסלק מעצמו את החטוטרת הנצחית", אומר ישראל, חלוץ בדרכו לארץ ישראל 

ותה, כמו אנשים וגיבור מגיבורי הרומן "חזקים וחלשים". "הוא צריך לכוון פניו אל האדמה ולבעול א

 829שעשו לפני דורות וכמו שהם עושים זאת עד עצם היום הזה".

 תרבות הגוף וספורט 3.4.8

 

 

 

 

 

 

 

בצילו של עץ  830[ היא תמונת דגל איקונית של ייצוג הגוף היהודי החדש.277תמונת הספורטאים ]מ

ספורטאים גבוהים, ככל הנראה שחקני  11בחצר מועדון הספורט בוורשה ניצבים בקומפוזיציה אופקית 

כחיילי משמר. משמאלם המאמן. ניכר בבירור שזו העמדה לצורך צילום, עומדים קבוצת כדורגל, 

קצרה ומודרנית  הצעירים חילונים, תספורתם 831והתצלום אופייני לז'אנר תצלומי הספורט בעת ההיא.

והם נטולי כל סממן יהודי כגון זקן או פאות. תלבושתם אחידה ולרגליהם נעלי התעמלות. כתפיהם 

משוכות לאחור, שרירי זרועם הנפוחים והמשורגים בוהקים ובולטים באור, בטנם שטוחה ושרירית, 

לאחור. עיניהם לגופם גופיות מתוחות למשעי, מבליטות את מתווה הצלעות ואת בית החזה המתוח 

                                                           
 .1963עזרוני, ; 623-629, עמ' 1978ראו: אופנהיים  828
 .591עמ'  ,2012קאציזנה  829
  .355: עמ' ראו: נספח ספורט 830
831 Tumarkin 2016, p. 135 
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ממוקדות בעדשת המצלמה במעין התרסה הזועקת באלם: "אנו יהודי השרירים". גופם אומר נחישות, 

ַמשטרי גוף  צייתנות ושליטה עצמית, כמו מבקש להציג אדם חדש הנעתר לרעיונות חברתיים חדשים מְּ

ם אחידות וחזית אחת ומעצבי תודעה פיזית מודרנית. הספורטאים ניצבים בשורה במרכז הפריים, משדרי

וִמתאר גופם בולט, כמו היו דוגמנים בכרזת פרסומת המאיירת את נאומו של מקס נורדאו בקונגרס הציוני 

  832(: "נהיה שוב גברים עמוקי חזה, דרוכי אברים, עזי מבט".1898)

לחברה השמרנית הדי נאומו של נורדאו על הבראתה הגופנית של האומה החולה והדוויה חלחלו גם 

[ נראים ילדים צעירים מבית ספר דתי אורתודוקסי בשיעור ספורט. הם 596האורתודוקסית. בתצלום ]פ

עוסקים בפעילות ובתנועה בשדה, באוויר הפתוח, ועם זאת לבושים בבגדי חול שאינם מתאימים לעיסוק 

 בספורט.

  

                                                           
 .187נורדאו תשט"ו, עמ'  832

 
 597פ
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היהודי החדש המפעיל את גופו הוא חלק מהותי מן המהפכה היהודית שפקדה  לדעת הרשב הדימוי של

את כל שדרות החברה היהודית במזרח אירופה )ציונים, דתיים ובונדיסטים(, מהפכה שהייתה "מהפכה 

  833פנימית שעברה בראשו ובליבו של כל יחיד".

 המודרנה ומצאו עניין בעיסוק בתרבות הגוף:המסרים נקלטו היטב בקרב בני הדור הצעיר. הם פנו אל 

ועסקו בענפיה של תרבות זו [ 503, ]פובכדורגלעם, בשחייה, בתחרויות ספורט בספורט, במחול, בריקודי 

[ פעלו יחד במופעי ספורט בחסות מועדוני ספורט, 597בבתי ספר ובגימנסיות. נערים ונערות ]פ

 בפולין לאחר מלחמת העולם הראשונה.ומועדונים אלו צצו כפטריות לאחר הגשם 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  מרחבי תרבות חילונית 3.4.9

תופעת החילון מתייצגת בדרמטיות ובשפע בגוף התצלומים, ומדגימה את מאפייני כניסתה של המודרנה 

המראות הניבטים מן התצלומים מנפצים מודלים מקובלים של ראיית חיי  834בתקופה שבין המלחמות.

תיאולוגית. בראש ובראשונה הם מסתמנים בזירות ההתרחשות: -הגולה רק במתכונת של מסורת דתית

עשייה תרבותית חילונית קורית במרחבים ציבוריים. גברים ונשים מתכנסים בהם ומממשים את זהותם 

                                                           
 .13, עמ' 2002רשב ה 833

 .356: עמ' ראו נספח מרחבי הכרה חילוניים 834
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בות לסוגיה: הפקות תיאטרון, מופעי מחול ותערוכות במוזיאון. אנשים מבלים החדשה, שבה הם צרכני תר

שממחישה את החיבור  במרחבים הפתוחים בגני העיר, בחורשות ועל גדות הנחל, ומתרחשת שם פעילות

רה הציבורית, המציעה מרחבים מייצגי  רה הביתית המסורתית אל הספֶּ והזיקה לטבע. התנועה היא מן הספֶּ

וידלינגר שאל מצ'רלס טיילור את המונח "מרחבים של  ג'פרי בות, מודרניות דינמית וחילון.קדמה, תר

( בבואו להורות על מרחבים ציבוריים שבהם מתגבשת הכרה וזהות space of recognitionהכרה" )

 835חילונית בקרב הציבור המשתתף בהם.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ברוח זו מציג גוף התצלומים תמונות של מועדוני קריאה לרווחת הפועלים שהיו קהל יעד אופייני, 

נשפים ספרותיים והרצאות )רעדעס( של  ומגוון רחב של פעילויות בערים הגדולות ובפריפריה, דוגמת

סופרים מן העיר הגדולה. ההרצאות היו מבוקשות ביותר בפריפריה: "העיירה שלנו היא עיירה 

אינטליגנטית, מדי שבוע יש לנו מרצה ואנו בקיאים בספרות יידיש מודרנית," אמרו נציגי עיירות בבואם 

[ מדגים את שכיחותה של התופעה. בתמונה 605תצלום ]מ 836להזמין הרצאה של סופר או אומן. לוורשה

( ביום ראשון. Chortkowשלושה זקנים מסורתיים יושבים על ארגז על שפת מדרכה בעיירה צ'ורטקוב )

                                                           
  12p, Veidlinger 2009 .;45, עמ' מירון תשע"ג 835
 .429, עמ' 1976ראוויטש  836
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אוצרנו  –על ספרות יהודית  ,קַאציזנע ַאלטערהחנויות מאחוריהם סגורות ועל הקיר מודבקת מודעה: "

 (.1926) .[ נראית ברקע כרזת פרסום להצגת תיאטרון "הבימה" בביאליסטוק008הלאומי." ובתצלום ]פ

היהודי  .המזרח אירופי היהודידימויו של מגולם שינוי ב שבהם קציזנה תצולמי מקצת במעט ניתוועדנו

החדש הוא אדם עובד ויצרני וגופו חסון ועמיד בפני תלאות הגלות, ובהיותו מודר ממרחבים כלליים 

ומודרניים הוא יוצר לעצמו "מרחבי הכרה" משלו. נראים בהם טיפוסי פרולטריון המלאכה ופועלות 

לבוש אופנתי, ופועלים, ובדיוקנאות נראות נשים מודרניות: חופשיות בהשקפתן, דקות צוואר וגו ב

, םמו כן אנשי רוח ואומנות: סופריחושפות טפח כמציגות לראווה את נוכחותן במרחב הציבורי, וכ

עיתונאים ואינטלקטואלים, מורים ומורות העוסקים בחינוך חילוני, שחקניות  ם, במאים ושחקנים,מחזאי

[ ורקדניות יהודיות 376])בהן אומניות יוצרות ומשתתפות בחיי התרבות והתיאטרון(, נערות במקהלה 

 [583]מרוטי ומשחרר. יפושטות ידיים וחשופות, כמו כובשות את המרחב בתנועת מחול דיוניסי, א

דימוי העברי החדש ההולך ומתגבש בארץ ישראל. הוא  קציזנה, כמו מבקש להתריס בדבר בלעדיות

בעת מעצב מודל של דימוי  מדגים בתצלומיו את שינוי העיתים האופייני לשנים שבין המלחמות, ובה

בגולה על ידי הטענת הגוף במשמעויות חברתיות ומעמדיות, ובהבנה שתיתכן גלות  ה\חדש ה\יהודי

   מודרנית שמורכבת מכל העולמות.
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  מריאליה לבדיון –"נוסח קציזנה"  :4פרק 

צִרים ותעלות מלים " אל  -למדתי ממך שכל הלוך רוח, אם מעמיקים לעקוב אחריו, מוביל אותנו דרך מְּ

אלא מיתולוגיה, שמתחת לפני השטח, תוססת  -מיתולוגיה כלשהי. אך לא מיתולוגיה קפואה בזמן של עמים ואגדות 

נו, מסתבכת בעמקי האבולוציה ומסתעפת אל הלילה  837.שולץ ברונו  ."המטאפיסי בדמֵּ

 עקרונות מנחים  4.1

. נחשפו בו תצלומים מתארי לעין לומים והגלויצתבפרק הקודם הוצג הצד התמטי הטבוע בגוף ה

שחדרו לחברה  קיום מודרניאורחות נרטיבים מרכזיים של קרע ושבר בחברה היהודית בעקבות 

בתמונות  נראהאף על פי כן אולם, , ותועדו עוני מרוד ופליטות בעטיה של המלחמה העולמית. תיתמסורה

 –קופים, גאים ומודרניים ז ייצרנייםה כוחות חיוניים ודגם של יהודים החברה היהודית הצמיחה מתוככי 

 שוללי הגלות.מתודעתם של  שנעלםדימוי 

העניק ו באמצעותם התגבש "נוסח קציזנה" הייחודיש ,קציזנהפרק זה עוסק בערכי המבע הצילומי של 

תבניות עומק מוצגות  בפרק .ראשון במבטראות נ אינןש עמוקותולגוף התצלומים משמעויות מורכבות 

 נוסחבמוטמעות הצורניות התיעודית. התבניות צורניות שקציזנה בנה כשדות של בדיון על פני הריאליה 

נים.והן מוכמנות כמעט בכל תצלום מתצלומי  ,חזרתיותמתקבעות על ידי עקרון החזותית ושפה כ  הפְּ

הנצחה מחוללי  מוייםידלקציזנה  של ולומיצת היו ית הבדיוניתאומנותבזכות איכותם המחקר זה טוען כי 

  .זמני-עלעוד בטרם החורבן ולסמל 

 שני עקרונות מובהקים ל"נוסח קציזנה": 

�עיקרון צילומי מנחה הם 839 יציוִר הו מציאותאסתטיזציה של ה. 

�והמשכו  והרמוניים סייםקל יסודות כינוס ראשיתו .אמביוולנטימבע צילומי המציאות ב עיצוב

להזכיר את  ביקש כמו וחשיפת הגרעין הניגודי שבתמונה, זו שלמות של לפירוקה חתירה

  .המורכבותה של המציאות ואת יסוד השבר שב

 

                                                           
שבו  שולץ למשורר הפולני היהודי הנערץ על מכתבמודה  בוו, 1934-ממתוך מכתב של ברונו שולץ אל יוליאן טובים  837

 ק, עיתון הארץ’מפולנית: קטקה מזורצרגמה ת ."חנויות קינמון"הביע כנראה המשורר את הערכתו לספרו הראשון של שולץ, 

https://www.haaretz.co.il/literature/1.1893199  
 .72-73, עמ' 1973וולפלין  :עיינו על פרשנות למושג ציורי 839

https://www.haaretz.co.il/literature/1.1893199
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 העונישל  זציהאסתטי 4.1.1

החברתי מאז ומעולם הקסימו את הצילום. הדקומנטריסטים, בניגוד "פסגות החברה ומעמקי השפל 

שחבריו הצלמים בעוד  840מעדיפים את עולם השפל", כתבה סוזן סונטג. לחצרנים בעלי מצלמות,

האוונגרדיסטים ברוסיה בשנות העשרים ביקשו למצות באופן אומנותי את חדשנותה של המצלמה, ולשדר 

קציזנה נמנה עם דור הצלמים הפיקטוריאליים,  841יד ביד עם המהפכה, מסר שטכנולוגיה מתקדמת הולכת

 מתח שלא הוכרע בדימוייושלא פתרו את סבך היחסים בין אומנות הציור לטכנולוגיה החדשה והיה 

  842.בינהם

, האוריינטציה הפוליטית והשקפותיו המעמדיות של קציזנה משכו אותו לצלם את הראה מחקר זהכפי ש

האוכלוסייה היהודית החלשה דווקא, שכן חוויית חיי העוני שהייתה מנת חלקם של יהודים רבים בעיירות 

הציפה אותו בזיכרונות מילדותו שלו. לדברי סונטג, "תודעת הצלם" משקפת את ובערים הגדולות קטנות 

ושארל בודלר טבע את המושג "דימויי מורשת"  843נשמתו ואת תודעתו החברתית של הצלם, שורש

((image hereditaire בהאמינו שעולמו הבלתי מודע של האומן מאוכלס בתמונות שנצטברו בו מדורי ,

. אצל קציזנה הזיקה לשורשי ילדותו המוקדמת בווילנה, המראות  844דורות והן נמסכות באישיותו

ם וחומרי הזיכרון היו למסד יצירתו ולבסיס תודעתו החברתית, וכמעיין הנובע ליצירתו הבראשיתיי

הצילומית והספרותית. במסעותיו ברחבי מזרח אירופה הוא הגיע אל הפינות האפלות ביותר של הקיום 

האנושי היהודי. תצלומיו משופעים במראות של ניוול והזנחה, והם מדגישים את חומריותו של הנוף 

רוני הצפוף: שפל הגגות העשויים עץ ישן ורקוב, בתים מעוקמים ומטים לנפול ורחובות מלאים בוץ העי

כוחה של עדשת המצלמה שלו היה בגילויים העשירים הניבטים באיכות החיים החומרית  וזוהמה.

ם לספר סיפור על קירות מתקלפים, על פתחיאך  אסתטיוהמוחשית לפרטיה. קציזנה ביקש "להקים עולם" 

עבשים, על קורות רצפת עץ ישן, על מרקם אריג בלוי, מטולא, קרוע ופרום שלובשים בעלי מלאכה 

  845עוני מצטלם היטב.שכן כאמור של עוני. אסתטית עניים וקבצנים ברחוב, ולצייר תמונת עולם 

                                                           
 . 59, עמ' 2008סונטאג  840
   etc 95, 91, ,90 ,75 ,74 2016, pp.Power of Picture 161 ,160 ,108 ,104.ראו:  841
 .אחד צירממוקמים על הציור והצילום  (2002)גלאסי של  בתפיסתו;  42, עמ' 2004בנימין  842
 .45, עמ' 2008סונטאג,  843
 מושג שטבע קונראד פידלר – (Shaungbilder) "תמונות הסתכלות" תיטשב גם שם דן ברש .15עמ'  ,1973ברש  844

(Konrad Fiedler). ובהשקפותיה על האומן השואב מראותיו מעמקי של מושג זה ברומנטיקה הצרפתית והגרמנית  ראשיתו

 נפשו.
 .357' עמ: עוני של אסתטיזציהנספח  :ראו 845
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העממי דרך הפריזמה החומרית הייתה מעין ניסיון ללכוד את ההתמקדות בפרטים באורח החיים היהודי 

כמו למשל  ,התמונה ויזואלי של התמונה ההיסטורית דרך פרטיה הזנוחים והשוליים, ולהעמידם במרכז

חומריותם האכולה של רהיטי עץ וגווילי ספרים מצהיבים [ או 614בתצלום ]פ שולי המפה הפרומים

  זכר מימי ילדותו בחדר בחצר הפנימית של "בית הדפוס ראם".כפי שבמרכז הקומפוזציה,  [140]מ

 

 

 

 

 

 

שפעפעו ליצירתו של קציזנה ואפיינו אותה בכוליותה הניב שפה משלו בעבודתו  ילדותו זיכרונותעיצוב 

הצילומית. גם כשתיעד את העניים שביהודי מזרח אירופה בשקיעתם הוא הקפיד לעצב את תמונותיו 

בערכים ציוריים אומנותיים, עטה עליהם צורניות קלסית ויצק לתוכם אזכורים מתולדות האומנות של 

 ת, אך יותר מכול הוא ניצל את האור ועשה בו שימוש מניפולטיבי על מנת להשיג הבעה. אירופה הנוצרי

תחומי וקלסיציסט בנשמתו הוא התקרב אל ההשקפה האופיינית לתקופת -רב אומןבהיותו  יתכן כי

 הרנסנס, ולפיה תפקידה של אומנות הציור והפיסול ומשימתו העיקרית של האומן הם לחשוף את ההבעה

 
 614פ

 
 140פרט מתצלום מ
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קר תולדות חו 846ובייקט המתואר )אם כי קשה מאוד להגדירה בהיעדר קריטריונים מוסכמים(.של הא

 כתב: בלורי  האומנות והפרשן ג'ובאן פייטרו

מאחר והציור מתאר את פעולתו של האדם, חייב האומן לתת את דעתו לסוגים של רחשי לב החופפים  

את הפעולות הללו. ]...[ דרושה לכך שימת לב רבה ביותר כי רחשי הלב לעולם אינם נראים לעין אלא 

הטבע, בחטף, לרגעים חולפים בלבד. ]...[ צריך אפוא שהאומן יעשה ברוחו דימוי של רחשי הלב לפי 

שאלו תלויות באלו  ותוך קישור תנועות הגוף לתנועות הנפש,מתוך התבוננות ברגשות האנשים 

  847.הדדית

אלו ינק קציזנה את גישתו האומנותית לצילום, ושיקע במיזנסצנה שלו מחוות גוף לסימון  כגוןמערכים  

ביקש לחזור אל הקלסיקה ית לאחר מלחמת העולם הראשונה הוא טהמציאות הכאותחושות אלו. על רקע 

בקו זה נקט ו 848וליצור סדר חדש, שקט, עמוק ומאופק, כפי שעשו אומנים רבים בבירות אירופה,

 ון דער דיכטונג,ֿפח וכר אין זכות און מיטן אָ נצע וועלט לעבט נאַ , "די גלדבריו ,ביצירתו הספרותית

)העולם  והו"ֿבו־והותס, אין ַאאָ ג אין כרדענונאָ עם און טן ריײַ ראַ ס ברענגט אָ וועלכע איז די איינציקע, וו

 849.כולו מתנהל בזכות כוחה של השירה, שהיא היחידה המשליכה קצב וסדר בתוך המציאות הכאוטית(

 הצילומית. בעבודתוגם הוטמע רעיון זה 

של קציזנה לאסתטיזציה של המציאות המתועדת ולהגבהתה הוא פנה אל עולם האומנות  נטייתוב

והשתמש  הקלסי, אל ביטויי מבע צורניים של אומנות הרנסנס, אל דרכי ההבעה של אומנות הבארוק,

מעות שהיא באור לא רק להולכת נראות אלא בעיקר כדי לחולל באמצעותו צורה וקומפוזיציה ולבטא מש

מציאותית. בכך הוא ביקש -על פיזיקלית, ובמילים אחרות כדי ליצור מהות-מעותו הארציתמחוץ למש

רון תרבות אירופה לתוך תיעוד החיים היהודיים, ולהבנות את נרטיב החיים של יהודי  למסוך תמה של זיכְּ

 והן מפרספקטיבה 850 ,הן מפרספקטיבה תרבותית נוצרית –מזרח אירופה בכפילות ובמורכבות פולין ו

 נעזר בארגז כלים ייחודי לו. . לשם כך תרבותית יהודית

                                                           
 .104, 78 ברש תשנ"א, עמ' 846
  .186עמ'  ,ג'ובאן פייטרו בלורי תשמ"ט 847
ציירים ופסלים  ,אומניםמלחמה שקרעה גופות ביקשו  לעלאחר הכאוס הגדול של מלחמת העולם הראשונה ובתגובה  848

 רגון רציונלי של קומפוזיציהליופי קלסי, לא ,שחתרו לסדר נקיים לקוויםולערכים של שלמות פיגורטיבית  לחזור באירופה

משך עד לזמן מלחמת מהלך זה נהמעוותות של הקוביזם, הפוטוריזם והאקספרסיוניזם.  המבע לצורות בניגודלפיגורטיבי, ו

 Chaos and Classicism 2010ראו:  .ואחרים ,'ה, ז'אן קוקטולז פרנאן ,פאבלו פיקאסוכ אומנים בו השתתפויה. יהעולם השנ
  .11 ייטז ,א1937 קַאציזנע 849
  .13, עמ' 2017מנדלסון  850
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קציזנה השתמש במגוון תחומי אומנות וגישר ביניהם, ובכך חצה גבולות מקובלים: הוא הפגיש ביצירתו 

)בתוך דימוי אחד בדרך כלל( אמצעי מבע חזותיים, מחוותיים ודרמטיים, הלקוחים מעולם הבמה 

ֱעִׁשיָרּה בדימויים מאומנות נוצרית שנוצרו והתיאטרון ומתחומי האומנות  הרנסנסית והבארוקית, והֶּ

מדיאלוג עם יצירות אומנות איקוניות כגון המשפחה הקדושה, הפייטה, מחוות אם הייסורים, מחוות 

הרהור או מלנכוליה ומחוות ידיים של חסד נוצרי. ככל הנראה רכיבי תרבות נוצריים אלו היו טבועים בו 

עבר בסמטאותיה האפלוליות של וילנה מוקף בדמויות של מדונות נוגות מפוסלות בהצלבת  מילדותו, עת

  ידיים, ניצבות בענווה ובדבקות דתית בתוך גומחות.

  פירוק והרכבה 4.1.2

את נוסח קציזנה מאפיינת הבעה צורנית מורכבת ואמביוולנטית: היא נעה בין סדר לפירוק. הצלם אנרי 

יכולת לקלוט רגע מכריע, שבריר שנייה של רגשות ואת יפי כצילום האקט הגדיר את  ,קרטייה ברסון

ולא ניסה "לצוד"  במציאותלא ארב לאובייקטים הוא התרחש תהליך הפוך. הצלם קציזנה אצל  851הצורה.

הסצנה הצילומית שהעמיד הייתה רציונלית, במציאות. חדש לסדר  םאלא ִהבנה אות ,(to shootאותם )

כי אם יצירה מחושבת  התפרצות של השראה ספונטנית הייתהלא זו מתוכננת, מוקפדת ומדויקת. 

והיא עשויה על פי כללי הפרספקטיבה הקלסית  852שמשוקעים בה עקרונות וכללים דוגמת חתך הזהב,

הוא גם פירק, בכוח המבט שהקים ומתובנתת מבחינה צורנית. אלא שאת כל המערכת האסתטית הזאת 

גם קוד של  והכוונתו בתוך המיזנסצנה הצילומית שבנה. בתוך קומפוזיציות מיוצבות וקלסיות הוא הטמיע

 ר שקציזנה עצמו הקים. שבר, וקוד השבר סדק, פירק ומוטט את הסד

רטט את מראית נפשם הפנימית של המצולמים: שבדרך זו עלה בידו ליצור מצבים רגשיים טעונים ול

עומד להתרחש. זו מה וחרדה רועדת האדמההלך רוח קינתי וטרגי ומצב תודעה של חברה שכמו חשה את 

נע בין רצונו לאחות את  הייתה המורכבות של שפתו החזותית של קציזנה, וניכר בה בבירור שהוא

השברים ולהציג עולם שלם, קלסי ומואר, לבין היסחפותו לנרטיב קינה ומלנכוליה שהוא כסמל ומטפורה 

  למצב נפשי קולקטיבי של קהילה במצוקה בעטיו של השבר.

  

                                                           
851 Bresson 1999, p. 19-Cartier 
 .1990בלס  852
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 ים צורניים בהשראת אומני הבארוק ערכ 4.2

בהיסטוריה הושפעו מיצירות קלסיות או אזכרו או ציטטו או יוצרים של יצירות אומנות גדולות רבות  

הכילו יסודות מהן. התיאורטיקנית ז'וליה קריסטבה טבעה את המונח "אינטרטקסטואליות" בעקבות תורתו 

וטענה שכל טקסט ספרותי מקיים דיאלוג עם טקסטים אחרים הספוגים בעצם  853חטין,אשל מיכאיל ב

הלשון הפועלת בו. הווה אומר, כל טקסט הוא מעשה פסיפס של ציטוטים או מעין צומת שבו הכותב 

גם בארת טען  854את מחשבותיו ואת חוויותיו, ובכך הוא מהווה טקסט שנוסף על היצירה.מפגיש יחד 

קולות החודרים אליו ממקורות תרבות רבים ומגוונים )לאו דווקא  –ציטוטים" שטקסט הוא "מרקם של 

ספרותיים( ומתערבבים ומהדהדים בו יחד, כציטוטים אנונימיים המוכרים לקורא אף על פי שאין הוא זוכר 

 855מהיכן.

וביצירתו  856 הבארוק אומנותצורניים בסגנון -בצילומיו בערכים ציוריים קציזנה הרבה להשתמש

טכניקות המבע של יאן של מיגוון  מתוךאחדים כמה מרכיבי הגנטיקה ה'ורמירית', התיעודית מוכמנים 

הרמנזון ושיטות תאורה מעצבות קומפוזציה בהשראת רמברנדט Jan Vermeer ( (1675-1632 ,ורמיר

 . Rembrandt Harmenszoon van Rijn (1669-1606) ואן ריין

הגישה הפורמליסטית בחקר האומנות, הסביר את אופייה הייחודי של כל  ממכונניהיינריך וֶּלפלין, 

בבואו לנתח את במשנתו.  מושג הצורה הוא מרכזי 857תקופה באומנות מבעד לפרספקטיבה הצורנית.

ציור הבארוקי ה לביןשולט הקו, בו הרנסנסי את ההבדל בין הציור מבהיר  הואיצירות אומנות,  שלאופיין 

הראייה -אופן" משה ברש סיכם את עיקריו במבוא לתורתו של ולפלין: שולט הציורי:שבו  17-במאה ה

, מטשטש את המיתארים ונוטל את החדות של הקווים המקבילים במאה הט"ז אומנותהציורי, המציין את ה

, אשלייתיים אילוזוריםוהגודרים את הדמויות. ביצירות ה'ציוריות' מתמזגים העצמים ודמויות למראות 

של העין )בדומה ליכולותיה  858".האופטיתרוצה לומר היצירה מבקשת להיות בבואה נאמנה של הקליטה 

 .בחדותה( טכנולוגיות של המצלמה שבה לא כל התמונה אחידההאנושית ובדומה ל

                                                           
הרומן אינו משאיל את  המתגנבים לתוך הטקסט והדיאלוגים של הרומן. מחבר” "אחרים"חטין דיבר על ריבוי הקולות האב 853

באחד מהם הוא  לאמתחייב ואף מהם הוא  לאחד לא הלגיטימציה שלו לקול מונולוגי אחד בלבד אלא לדיאלוג בין קולות שאף

                                                                                                                                            .127-115עמ'  ,2008חטין אבתומך תמיכה בלתי מסויגת. 
854 91-pp. 64 ,Kristeva 1980 ;  :טקסט הנשלט, כלומר לבין הטקסט השולט במאמר מבחינה מלכה שקד  .2012שקד השוו

 ?או שמא משתלטת עליה בההיא רק מוטמעת  , האםאחרביצירתו של  יוצר אחד שלבאיזה מינון נמצאת השפעה של יצירה או 
  .7-18, עמ' 2005בארת  .מתממשת פרשנות הטקסט בו שכן, אל קורא הטקסטרולאן בארת מסיט את הדגש מכותב  855
 Bazin 1968; 1989; ברש 1992: קונטי הבארוק אומנותלעיון על  856
  .1973ולפלין  857
 .23, עמ' 1973ברש  858
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ולפלין כינה את אומנות הבארוק אומנות של אילוזיה בשל תכונותיו המתעתעות של האור, המרצד על 

היצירה ומקנה לה אזורים מוארים ומוארים פחות. בדרך ציור זו אין נראות כוללת ושלמה של 

מעין המתבונן, והוא נחשף רק לחלק מן המציאות המתוארת ברגע האובייקטים אלא חלקים מהם נסתרים 

פעמי. -אחד פרטי ומסוים. כך נוצר תיאור סובייקטיבי של המציאות המתוארת, אחוז באינדיווידואלי ובחד

 חסרת אך נראית איכות אותה –שכן אומני הבארוק ראו באור  859אופן תיאור זה מאפיין את הבארוק,

  860קדושה. לייצוג בו ולטוב האלוהי, והשתמשו הרוחני לממד ולםייצוג ה –גשמית  ממשות

"קומפוזיציה של ה עיקרון הואשבו נקט קציזנה בדימוייו, רכיב צורני מהותי באומנות הבארוק עוד 

זיקה של מישוריה וחלקיה הקדמיים של התמונה לחלקיה כלומר: המעמקים" )או "סדר של מעמקים"(. 

אמצעי אחד לביטוי  861לערוך את התמונה בשכבות, במקביל לשפת הבימה".האחוריים, מתוך "רצון 

, ובפרופורציה המדגישה את אלכסוןקו במרחב ב האובייקטים המתוארים אומנותי מעין זה הוא העמדת

 התמונה.  במרחבלהדגשת עומקים  ידיושימוש באור צ קדמת הקומפוזציה כנגד אחורי הקומפוזציה,

צורניות )ביצירתם של ורמיר ורמברנדט, גם , שהיו מוטמעות אלוקציזנה אימץ תכונות בארוקיות 

והיה מודע למשמעויותיו הרליגיוזיות והסמליות של האור.  (קומפוזצית העומק שימוש בעיקרוןו מובהקת

 כאוסבמעט האור שעמד לרשותו במרחב הצילומי הוא ביקש להאיר את פני האובייקטים ולהשתלט על 

אפלולי במרחבים הפנימיים כדי להבנות בהם סדר חדש. עיני היוצר שבו עקבו אחר תנאי התאורה 

השפיעו על העמדת האובייקטים בקומפוזיציית שהטבעית במרחב וזיהו את כיווני מהלך האור, והם 

שי אור מעמקים, על הצבת המצלמה ועל קביעת זווית הצילום. חלקים מסוימים בקומפוזיציה קיבלו הדג

כך נוצרו פרוזדורי אור וחדים פחות.  ואחרים נותרו חשוכים למחצה ,לכדי חדות טבעי והוארו בחלקם

וחושך בתמונה מבלי שיצרו רושם של טעות או של תקלה. להפך, האפקט שהתקבל היה אפקט של ריגוש. 

ובמידת קרבתם  ובשימוש נכון שעשה במקורות האור במיקום האובייקטים במרחבבהתערבותו היצירתית 

 . הצילומית הוא קבע את הפער בין תמונת הריאליה לייצוגה ביצירה ,של האובייקטים אל מקור האור

תחושת עולם של הוא ייצוג  ואילו העיקרון שלישי ששאל קציזנה מערכי היסוד של אומנות הבארוק

ניתפסה כתגובה לסדר  ולפליןאליבא דה אומנות הבארוק אמביבלנטית שיש בה מן השלמות ומן העירעור. 

                                                           
 .131-134ב, עמ' 1984ברש  859
 .2005אורים ; 57-60, עמ' 1983משמעות האור בתרבויות ראו: גומבריך  ; על28עמ'  ,2005 שטיינברג 860
 .125 'עמ, 1973ולפלין  861



���
 

תקופה זוהי  .נעלמת תחושת החפיפה בין האדם לעולם שציינה הקלסיקה אומנות שבובהקלסי והרנסנסי 

 ,כתחושת עולםאלא  כירודות, אך לא במובן שלמותן האומנותיתתפסו יצירות האומנות שבה נ אומנותב

כדי זה  אסתטיקציזנה נטל ערך  862.ושקיפותו של העולם""שאבדו לה יציבותו  כפירוק הסדר הקלסי

זמן בין המלחמות והעמיד תחושת עולם מורכבת בין הפרט היהודי לייצג את תחושת הזמן המעורערת של 

  לנוסח קציזנה. בהקשר יותר בעבודה עיקרון זה ידון מאוחרלבין העולם שסבב אותו. 

נים שלהחלון והאור: גנטיקה ורמירית  4.3  קציזנה בתצלומי הפְּ

נים של קציזנה נדמה לעיתים שהוא הפנים את השימוש שעשה ורמיר ברכיב  בהתבוננות בתצלומי הפְּ

 החלון והאור, וראה בו גם הוא יסוד מבנה ומחולל קומפוזיציה צורנית הנושאת משמעות מטפורית. 

כגון קו, צבע, צורה, חלל הקומפוזיציה של ורמיר מצטיינת ביסודות של מבע ציורי עשיר 

ופרספקטיבה, ואף שגישתו האומנותית של ורמיר משתנה מציור לציור, אפשר לזהות ביצירתו מאפיין 

 ועיקרון אומנותי מעצב קומפוזיציה, והוא החלון והאור.

 863, הלוא היא ערש סגנון הציור האילוזיוניסטי.17-ורמיר בא ממסורת הציור בהולנד במאה ה

 יומיים, בשונה מהציור הדתי והמיתי שרווח-ופי חילוני והן משקפות חיי בית פשוטים ויוםליצירותיו א

 (.  (genreבמרכזי האומנות הקתולית באיטליה, בפלנדריה ובצרפת באותה מאה, ונקרא במחקר ז'אנר

פרשנית בוורמיר אומן שהצטיין -ובראשית המאה העשרים ראתה הגישה המחקרית 19-בסוף המאה ה

מעין צלם שצילם את סביבתו. גישה זו התאימה לעיסוק המדעי והפילוסופי  –ור נאמן של המציאות בתיא

  17.864-בראייה ובאופטיקה בהולנד במאה ה

ברבים מן ההסברים ההיסטוריים הנוגעים לתולדות הצילום נחשבת הקמרה אובסקורה, אחת מהמצאות 

עם התפתחות השפה הקולנועית בסוף  865מח., למבשרת הצילום ולמודל שממנו הוא צ17-המדע במאה ה

ובראשית המאה העשרים הבינו חוקרים את גאוניותו של ורמיר ואת השימוש והמניפולציות  19-המאה ה

                                                           
 .31, עמ' 1973ברש  862
863 p. xxAlpers 1989 ,   ;Jongh 2000De   של הציור שתי השקפות של חוקרים בני המאה העשרים על אופי הפרשנות

  חותר  דה יונג אור המציאות. לעומתהיבת 17-את המאפיין הבסיסי של האומנות ההולנדית במאה הההולנדי. אלפרס רואה 

 ; עיינו צורה לתוכן שלאור מציאות זו ומחפש זיקה יגוריים שבתהמסרים האל לניתוח הסימנים האיקוניים כדי להבין את

Franits 2004 
 ranits 1997, p. 168F ; 66-38עמ'  ,1993בלוק ויס  864
 ממש.של  בצילוםולכן אין מדובר  לקיבוע  יםקאמרה אובסקורה לא היו ניתנשהדימויים שהתקבלו ב פי על אף 865
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האדריכל והחוקר  866שהוא עשה באור, וסברו שיצירתו נושאת אופי פוטוגרפי ובעל "איכויות צילומיות".

הסטודיו של ורמיר כיצד הייתה הקמרה אובסקורה מכשיר הראה על פי שחזור אדריכלי של  פיליפ סטדמן

אינטגרלי בעבודתו היצירתית. סטדמן הסביר כיצד מתקבלת בציוריו תחושת מודרניות, קדמה טכנולוגית 

ַׁשָּוה לחיי היום   867יום בציוריו איכות רוחנית, חלומית ומטפיזית.-ואיכות צילומית, והיא מְּ

הסביר שוורמיר היה מודע להתפתחויות המדע והאופטיקה בזמנו גם חוקר ורמיר וולטר ליידטקה  

ובסביבתו, והשתמש בהן בעיצוב הקומפוזיציה הציורית שלו באור וצבע. לדעתו, הקמרה אובסקורה 

 העשירה את התבוננותו של ורמיר ואפשרה לו לעצב בדייקנות ובהיגיון את ממדי הפרספקטיבה ואת כיוון

  868ממדי.-ויות על מנת להשיג נפח תלתנפילת האור על עצמים ודמ

היו האיכויות הצילומיות של הציור  ע לשיאיו הטכנולוגיים,גיוה כשהקולנוע התפתחדווקא לימים, 

ם של למסרי ועבדהורמירי, בסיס ואתוס שלם ומיקצועי ליצירת עולם סינמטוגרפי המתמלא באור ומש

   .היוצר, כמעשה ורמיר

אם כן, ורמיר מתייחד בסגנונו ובשימוש שהוא עושה באור המעודן כדי לברוא את עולמו הציורי, 

על פרטיה הדקים. הוא יודע מהם נפלאות של דמויותיו המצוירות את ההתנהגות האנושית באור ומעצב 

הי עוצמתו, האור: מה משמעויות נפילתו על האובייקט, ריצודיו, כיוונו, מהי קשת הצבעים שהוא מייצר ומ

יש לציין שהפרשנות  869והוא משתמש בו במיומנות ובמומחיות לצרכיו האומנותיים והמניפולטיביים.

נפילת האור וכיוונו אלא גם מכמות ומעוצמת האור הפוגעות הגיון שנותן ורמיר למציאות מתעצבת לא רק 

יותר, וככל שהוא מתרחק באובייקטים. ככל שהאובייקט קרוב יותר למקור האור, כך הוא בוהק ומודגש 

כך מתקבל אפקט לכיד, הגיוני, טבעי  870ממקור האור, כך הוא מתכהה בהדרגה, במיטב מסורת הבארוק.

וריאליסטי. לעיתים נטל לעצמו ורמיר חופש אומנותי והתעלם מן החוקים הפיזיים של נפילת האור 

התנהגות  את ההיגיון הפיזי שלהביס , נראהככל הבמרחב, וכשזה קרה, השיקול האסתטי והתוכני 

  871האור.

                                                           
 ,)Etienne Joseph Theophie Tore(  טאופיל טורה העיתונאי ואספן האומנות הצרפתי ,ראו מאמרו הנלהב של המבקר 866

שנות שכחה של האומן. המאמר  200גילה אותו מחדש לאחר  שכתב על ורמיר כמו ,William Burger םהידוע גם בש

  -ומופיע בשלמותו ב Gazette des Beaux Art  -ב 1886-התפרסם ב

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k203085v/f317.image.langEN  :(8.8.18)גישה 
867 2001 Steadman  ;Liedtke 2001, p. 29 
868 p. 190 ,Leidtke 2000 ;Franits 2001 ;45-40 Nash 1972, pp. 
869 22p.  Franits 2001, ;2001, p. 46  .Wheelock Jr  
870 Baracsh 1978  
871 .46 ,2001 Jr. Wheelock p.         

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k203085v/f317.image.langEN
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מהם קבוע חלון בקיר שמאל בחדר  26-ציורים, וב 37-36גוף יצירתו של ורמיר מצומצם, רק  

לבן. לפעמים החלון בציור גדול וגלוי, וכשהוא סמוי -שרצפתו בדרך כלל עשויה שיש בריבועי שחור

מסמן מהלך האור את מקומו מחוץ לציור. בציוריו של ורמיר החלון משמש פונקציה אדריכלית במרחב 

. האור החודר מבעד לחלון בחדר של במרחב המצוייר מקור אור לכידהימצאותו של וסיבה ל נימוקם וג

ורמיר מכיוון צפון מערב הינו אור רך, חיוור וקר. הוא אינו בוהק, את צחותו ובהירותו אין מפריעים 

חלון על פי עננים, והוא מבטא את נוכחות הזמן. המתבונן יכול לזהות את זווית האור הנכנסת בעד ה

 הצללים הנוצרים בחלל החדר המצויר, ולפיה הוא יודע אם שעת בוקר היא המתוארת בציור או ערב.

ורמיר משתמש באור במסורה כיאה לבן ארצות הצפון, שבהן אור הוא מצרך יקר ערך. מאחורי רוב 

חלון מתרחשים חיי חלונותיו לא נשקף נוף. הם אטומים, חוצצים בין הבית להמולת החיים בחוץ. בחסות ה

 ושקולהכול מדוד  –יום הביתיים במרחב החדר: חלב נמזג, יין נלגם, מכתב נקרא ומוזיקה מתנגנת -היום

החדר הוורמירי היה משופע בחפצים חומריים, והם ביטאו משמעות והקשרים  872כהרכב קאמרי טמיר.

ם, כתבי יד, מכשירים ואביזרי מדע, חברתיים ותרבותיים. בציוריו מוארים גלובוס, מפות, רהיטים, ספרי

טבע דומם, גולגולת, פרי מרקיב, תכשיטים, פירות, כלי בית שימושיים, אובייקטים של ואניטאס 

(Vanitas ומוטיבים וסמלים אחרים שהצביעו על רוח הזמן. תפקידם היה לשמש מוליכים אלגוריים של )

התעצבו כעולם חידתי המוגש למתבונן חוכמה אנושית, ובזכות התאורה הוורמירית המיוחדת הם 

 873לפיענוח.

  אלכסון האור 4.4

ברבים מציוריו של ורמיר נראה בבירור אפקט הנפילה האלכסוני של קרני האור הרך על האובייקטים 

הנבחרים בחלל החדר. את התחום המואר בקומפוזיציה, שמתקבל מתנועת מתחם האור החודר בעד 

  האור".החלון, אני מכנה "אלכסון 

ורמיר היה א אחד ממחוללי הקומפוזיציה הוורמירית במרחב האדריכלי. והתחום האור הבא מן החלון 

א והכשעל פני הבד  וובתנועת ובדרכמוקסם מיכולות האור לבטא מבע ולייצר אוירה ואפקטים דרמטים 

 876 .ומדגיש ומבהיק את האובייקטים שכביכול נקרים בדרכ

                                                           
  pp. 1  ,Franits 1993  ;. 641995, pJr. Wheelock-19 ;34, עמ' 2008אגסי  872
    2000De Jongh ;   Alperes 1983; 46-48 עמ' ,2008; אגסי 7עמ'  ,2008ענתבי ; 90עמ'  ,2008 שניידר 873
  Wheelock Jr. 2001, pp. 44-48 ארתור וילוק טוען כי לעיצוב באור יש תפקיד מרכזי בעיצוב הקומפוזיציה הוורמירית. 876
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מחלק את הבד לשני משולשים מדומיינים. לא  , ובכל זאת הואולא תמיד לכיד א פתלתלולפעמים ה

תמיד הם שווים ומובהקים ולעיתים אין הם מושלמים, אולם עין המתבונן מבחינה בהם )ראו להלן ציורים 

 של ורמיר ותחתם תרשים סכמטי של אלכסון האור

  880ד  879ג   878ב 877א 

                    

            

שני המשולשים הגדולים שיוצר אלכסון האור מרכיבים את המשטח הקומפוזיציוני הגדול. על פניו 

נבנות לצד המשולשים צורות משנה, ויחד הן מארגנות את הבד בשלל צורות גיאומטריות קטנות החותכות 

 בין קווים אנכיים לקווים אופקיים, הקומפוזציה, מערכת קאורדינטות המצביעה על חלוקת זו את זו

לפעמים הרמונית ולפעמים דיסהרמונית. בדרך כלל הצורות מתהוות מאביזרים  –ויוצרות מערכת יחסים 

בציורים לעיל, כמו ברוב הקיר, שולחנות או רהיטים אחרים.  בחדר, כגון וילונות, חלונות, ציור על

יצירותיו של ורמיר, נראים בבירור שלבי התפתחותה של הקומפוזיציה הצורנית בהשפעת החלון והאור 

 ותבנית המשולשים החוזרת על עצמה. 

רואים את תנועת האור  881"]ג[כשמתחקים אחר דרכה של קרן האור בציור "אישה עם מאזניים

ולי הבגד בולטים בלובנם ומובילים אותנו אל פני האישה. פניה העדינה בדרכה ליפול על שולי בגדה. ש

דימוי גיאומטרי דומיננטי החותך  –מוארות וקורנות גם יחד ומבטה מושפל למאזניים. ברקע ציור יום הדין 

                                                                                                                                                                      
 

877 Gemaldegalerei Meister.  1659,-A Girl Reading Letter by An Open Window,1657 
878 Rijksmuseum Amsrerdam ,(1661-1658(  The Milk Maid 
879 National Gallery of Art, Washington D.C  (1664-1662) alance,B oldingHoman WA  
880  National Gallery, London 36 1673)-1670( irginalVat atanding Sady lA    
881  De Jongh 1988   
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את שני המשולשים שנוצרו מאלכסון האור. אצל ורמיר כל סימן של אור מוליך תנועה בציור ומדגיש את 

  , והוא משמעותי בקומפוזיציה ובפרספקטיבה.האובייקט המואר

הדימויים בציוריו מתפתחים בשילובים בין הצללות, משחקי אור, גבולות גיאומטריים, מבנים 

על פני שני המשולשים המדומיינים ועל רקע מעברי צבע לא מובהקים מניח  882פרספקטיביים ואלכסונים.

ורמיר את הצורות הגיאומטריות האחרות: בתצורות עגולות )למשל מפת עולם התלויה על הקיר או 

גלובוס(, ובתצורות ריבועיות )למשל שולחן, קו קורות התקרה, אריחי רצפה או ציור בתוך ציור(, והן 

המשולשים. אם נרשום צורות אלו בהפשטה, נראה כיצד הצורות הגיאומטריות החדות  קונטרפונקט לשני

  חלוקה לצורות גיאומטריות( –תרשים  -)ראו לעיל  מתייחסות לשני המשולשים הרכים.

הנצרות ניכסה את מושג השילוש לצרכיה התיאולוגיים, גם המגן דוד ביהדות עשוי משני משולשים 

קומפוזיציה משולשת  883שמימי.-ות הלאומית היהודית הוא מסמל שילוב ארציהחוצים זה את זה, ובזה

  884.קלסיות וליצירות מתקופת הרנסנס-ספור יצירות ניאו-אופיינית לאין

 

 רפאל סנצ'יו, 

 885 1507 ,המדונה של החוחית

 

אנרגיה. במסתו "על הרוחני" כתב קנדינסקי על המשמעות של צורות משולשות והמסר שהן נושאות: 

ל "הצורה במובנה הצר אינה אלא תיחום שטח אחד ממשנהו. דבר זה מציין אותה מבחוץ. אך מכיוון שכ

                                                           
882 135 pp. 19, ,Gowing 1952  ;190 p. Liedtke 2000,  
 .8הערה  57, עמ' 1972קנדינסקי  883
 שואף אל על:  דוודקועל האדמה וקבסיסו היציב שציוריהם של אומני רנסנס שהשתמשו בפורמט המשולש  ראו 884

   נשיונל גאלרי לונדון;  Antonio Pollaiolo, Martyrdom of St. Sebastian, 1475 אנטוניו פוליאולו, 

  Gemäldegalerie Alte Meiste ;,1507 ,מדונה ,(Santi) רפאל סאנטי

La Sainte Famille dans la maison, Canigiani, Web Gallery of Art 
 , פירנצה.fficiUנמצאת ב  885
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צורה תוכן הדבר חיצוני טומן בחובו, בהכרח, משהו פנימי )המתגלה בכוח רב או מועט יחסית(, יש גם לכל

  886פנימי. הצורה היא אפוא ביטוי חיצוני של התוכן הפנימי. דבר זה מציין אותה מבפנים". 

יים. המסר המיוחס למשולש נגזר מתכונות של רוחניות, באשר בסיסו על הקרקע וראשו מכוון לשמ

"המשולש בדוגמה חשובה זו ]"הנשים המתרחצות" של סזאן[ איננו אמצעי עזר לצורך הרמוניזציה של 

הקבוצה, אלא הוא התכלית האומנותית המוכרזת ברמה. כאן הצורה הגיאומטרית היא כאחת האמצעים 

  887לקומפוזיציה בציור".

 סרון שהפך ליתרוןיהח - החלון והאור בדימויי קציזנה 4.5

שנה אחרי שהאור הבוקע מן החלון היה ליסוד מעצב קומפוזיציה ואווירה בציוריו של ורמיר,  250-כ

נים שלו מושפעים מקרבתם אל מקור האור ומן  כל אימץ אלתר קציזנה שיטה זו בצילומיו. תצלומי הפְּ

אלומות האור ו או בהעמדה אופקית, ב"קומפוזיציה של מעמקים" הצורה שהעמיד את האובייקטים במרחב

אלא שבניגוד לוורמיר, שקבע את . שחדרו מן החלון יצרו מרחב עשיר ומורכב של ניגודי אור וצל

התצורות החפצים במרחב המצוייר ו, כמות האור וזווית נפילתו, על הבד מיקומו של החלון – המשתנים

חלק ממערך של מציאות נתונה. החלון והאור היו  התמודד עםקציזנה  – המתעצבות לפיו ואת האווירה

את חסרונות מיקומו של החלון ואת  הפוךביצירתיות, ול בחשבון ולהשתמש בהם םשיש להביא אילוצים

   888מעט האור החודר בעדו ליתרונות אומנותיים.

אחרי מלחמת העולם הראשונה החלו להאיר את רחובות הערים הגדולות בפולין. עד אז הם הוארו 

באור גז ועתה הוארו באור חשמל שהופק בתחנות כוח מקומיות. בשנים אלו בערים בינוניות שמצבן 

יה שפיר, בשורת החשמל הגיעה אף לתוך הבתים, אולם רק למיעוטם. רוב תושבי מזרח הכלכלי ה

חשמל, ואת  ללא חיואירופה, במיוחד באזורים כפריים ובעיירות קטנות, עדיין היו תלויים באור היום ו

רֹות  –כצלם מתעד  בתיהם הם האירו בשמן נרות. אחד החידושים של קציזנה פֶּ לעומת  ,פניםהיה תיעוד ִבסְּ

                                                           
 .214-216' עמ ,ב; ברש תשכ"א 57 , עמ'1972קנדינסקי  886
 .57עמ' , 1972מוזיאון לאומנות פילדלפיה ;קנדינסקי  ,סזאן פול 1906נשים המתרחצות, התייחס לציור  887
. החל מציורי המערות הפרה 'דפקט לאפקט'הם למעשה כרוניקה ארוכת ימים של הפיכת ה "תולדות האומנות כולן 888

היסטוריים שבהם השכיל האדם הקדמון לשלב במבע את עקבות השברים הגאולוגיים, פסלי העבדים של מיכאל אנג'לו 

שבכוונה תחילה הושארו שקועים בגושי שיש שמתוכם נחצבו במצב ביניים של יצירה גולמית למחצה, מעידים על גבולות 

לתי פתור בכוח החומר הגשמי. ואילו דמויות הנשים שגילף פיקאסו בעץ בראשית המאה הכוח האומנותי רוחני במאבקו הב

לחומר במהלך רתימתו לרצון  אמנותומופת של נ דוגמההעשרים, תוך הכלת התצורות המקוריות של גזיר העץ, מהוות 

  .2010עומר  :ראו ,האנושי"
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שימוש באור  889שאת רוב עבודתם צילמו בחוץ. קיפניס, ורובייצ'יק ואחריםמתעדים חבריו הצלמים ה

קציזנה הרבה לצלם ללא תוספת אור  טבעי היה אחת ממיומנויותיו הייחודיות ויסוד מובנה בעבודתו,

רות  מלאכותי בחללים שונים זה מזה: בחדרי לימוד, בבתי מדרש ובתי כנסת, בסדנאות עבודה, בספֶּ

  890 מגורים ובפינות עבודה של בעלי מלאכה.

נים היה משימה קשה   בהיעדר תאורה מספקת ומתאימה, בין טבעית בין מלאכותית, צילום מרחבי פְּ

המחפש גילויים אומנותיים במציאות  יוצרואתגר את האומן שבו. בהיותו צלם נודד, כתב של עיתון ו

משמעות צורנית ומטפורית. בעשרות  נושאי הנתונה, החלון והאור היו כורח טכני שהפך לכוח הבעה

יד האומן שהפכה את החיסרון ליתרון. בהם  טבועהמופיע החלון אם גלוי ואם סמוי, ו תצלומי הפנים שלו

, פשרהו ,ו להתמודד עם תנאי השטח ולהתפשר עם הקייםעזר ל ניסיונו המקצועי מן הסטודיו בוורשה

 של יצירתיות. ומולידתה הורתה לפעמים היא 

כשקציזנה נכנס למרחב הוא איתר את מקור האור )חלון, דלת יציאה, אשנב בגג(, תכנן סביבו את 

ליצור.  קומפוזיציה שביקשל בהתאםהעמדת המצולמים ואת זווית המצלמה, והציב אותם בזווית מתאימה 

הפיק את האיר אלמנטים בקומפוזציה וכך לאת האובייקטים שצילם קירב לתחום האור או הרחיקם כדי ל

אתרי הצילום שצילם בהם, כגון חדרי לימוד, אזור הבישול האפקט המרבי ולהדגיש את עיקרי מסריו. 

מלאכת "עיצוב וסביבת התנור ועמדות עבודה בתוך הבית, הוסבו כולם למעין סטודיו ובו התרחשה 

שכן כל  .מקומם הטבעי אתרי ההתרחשות לביןשל  ראותיהחיים". בדרך כלל היה תואם בין דרישות הנ

פינת עבודתו של הסנדלר, מכונת  –בעל מלאכה חותר לעבוד בסביבת אור, ולכן יהיה המוקד אשר יהיה 

הוא קרוב למקור אור בדרך הטבע. כשלא התקיים תנאי  –התפירה של התופרת או שולחן הלימוד בחדר 

 .זו בהעמדהאכותיות את הסצנה קרוב ככל האפשר למקור האור ולעיתים ניכרה מל לניידזה נאלץ קציזנה 

בניגוד לסטודיו בוורשה, שבו העמיד או הושיב את האובייקט והזיז סביבו את מקורות האור 

מרחב הביתי היה התהליך הפוך. כדי לעצב אפקטים אומנותיים, ליריים או דרמטיים צילומי ההמלאכותי, ב

לפעמים ניתן להבחין בתוספת תאורה  891קציזנה מיצב את האובייקטים בהתאם לתנאי התאורה בחדר.

                                                           
בקטלוג יוו"א נראה כי  של היעדר תאורה. מעיוןבגלל מגבלות טכניות במעט  רקנחשף עד אז תיעוד החיים בתוך הבית  889

בתוך  צולם לומיםצת 132מתוך  אחד :מנחם קיפניס ,חוץ תמונותתמונות כולן  20 :משה רביב למשל ,בחוץ צילמו כלל בדרך

כולם בפתחי  ,םילומצת 5 :הרשקוביץ 'א ,מדרשבתוך בית  צולם לומים ביוו"אצת 30-מ אחד (:Przedecki) פז'ידצקי ,הבית

 בתים.
 .1988 על אמצעי תאורה בשנות העשרים ראו: לנגפורד 890
 .1982רוטבאום  891
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ככל שהאובייקט היה קרוב יותר למקור האור, כך היה  .אור חוזר מרפלקטור עשוי מחומר מחזיר אורו

, וככל שהאובייקט היה רחוק יותר ממקור האור, כך היה התוצר הצילומי ניגודי וחד יותרהתוצר הצילומי 

החזיר אור ולבוש כהה בלע אור. ככלל, בעיני קציזנה תחום  גווני לבוש: לבוש בהיר תלויאך מרוכך יותר 

 .סמליהחשכה שעטף את האובייקטים המרוחקים ממתחם האור לא היה סרח העודף, אלא מתחם חשכה 

כמה אפשרויות פעולה במרחב הצילומי. כמעט תמיד הוא העמיד את המצלמה בזווית לחלון  בפניו עמדו

על מתחם  לעדשה. את עומק הקומפוזיציה הוא יצר בהעמדה של האובייקטיםכדי להימנע מחדירת בוהק 

ועיצב מיזנסצנות בתצורה אלכסונית או אופקית או אנכית, אך העדיף העמדה האור הנתון במרחב 

אלכסונית. לאחר שהתמקם היה כעומד להציץ ולהתבונן בעולמם ובחייהם של מושאי הצילום. חלון 

  893ואילו החלון במרחב והאור הבא ממנו סיפקו את טעמו האומנותי היצירתי.המצלמה סיפק את סקרנותו, 

בחרתי חמישה דימויים מייצגי  –חלון ואור  –של קציזנה  ביצירתו הוורמיריים הפרמטריםלבחינת 

נראה משימוש באלכסון האור.  בהם מהו האפקט הצורני המתקבלנוכחות של אור בקומפוזיציה, ובדקתי 

את כובד משקלו על הקומפוזיציה ומחולל צורות גיאומטריות  מטיל האור במרחבבכל דימוי כמעט ש

מלבניות או משולשות, המקנות לדימוי ממד רוחני ומגביהות אותו מעל סימניו הריאליים, וכך נוצר אפקט 

 דומה למתחולל ביצירה של ורמיר.

  

                                                           
 .358-359' עמ: נספח החלון והאור  :ראו 893
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 הרוקמותהנערות  תמונת 4.5.1

 

  הרוקמות הנערותתמונת  4.5.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חיו בזמן בין המלחמות במרכז פוליןש (קוזניץ) Kozieniceקוזייניצ'ה  קטנהה בעיר : תמונהתיאור ה

היו בה יהודים  –"עיירה טיפוסית יהודית כמו כל העיירות בפולין  הייתהצ'ה ייהודים. קוזיינ 5,000-כ

  894בעלי מלאכה אדוקים וגם חופשים". ,פועלים ,סוחרים ,קבצנים ,מכל הסוגים: אמידים

בקיץ, באור יום, בחדר מחדרי הבית יושבות ארבע נשים צעירות ורוקמות כדי לעזור בפרנסת 

גזורות צווארון וחושפות צוואר. שערן גלי וגזור לפי המודה  המשפחה. סגנון לבושן מודרני. חולצותיהן

בקו ישר. מצחן גלוי, מראן בתולי, למעט דמות אחת מוצללת בצד שמאל, יושבת על אדן החלון. היא 

נראית בוגרת יותר, אולי היא אימן. מסגרת משקפיה מזדקרת על רקע הקיר המואר, שמלתה כהה מאוד 

  האור. בתחוםש הנערות תמימות המראה. פלג גופה הימני אינו בניגוד ללבושן הבהיר של שלו

יים והרביעית בצד ימין, מרוחקת. המרחב שהיא  רֵּ שלוש דמויות יושבות בהקבצה בצד שמאל של הפְּ

את הקומפוזיציה לכלל שלמות, ואולי מפרש את היחסים ביניהן. הן יושבות סמוך  מאזןמותירה ביניהן 

                                                           
  .299-300, עמ' פייגנבאום תש"ל 894
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לפתח חלון קרוב לרצפה, ושתי מדרגות מובילות אליו. שתי דמויות יושבות על אדן החלון ושתיים 

יושבות על כיסאות על רצפת החדר. עיסוקן מצריך אור. הצלם הושיב אותן קרוב למקור האור בישיבה 

אות את אלכסונית שאליה הוא חותר. הבנות ממל-לא מעט מאולצת, אך מיטיבה עם הקומפוזיציה האופקית

  גבולות הפריים ולצופה לא נותר אלא לדמיין את המרחב כולו. 

מלבד הרוקמות נוכח בקומפוזיציה עוד "שחקן" מרכזי וחשוב: פיסות בד כותנה. הן בוהקות בעוצמת 

האור, והדגש הוא על חומריותן. האור מסתנן דרך רשת עדינה מאוד של הבד הרקום, משחק בקפליו 

 קפלים. הבד-הרכים והבהירים ומעשיר את החזות החומרית. כל רוקמת מחזיקה בידיה פיסת בד רבת

. הרגשה של שקט ואיפוק שורה על החדר. האוראלכסון מתחם נשפך בטבעיות על ברכיה ומודגש על ידי 

נשים צעירות עסוקות במלאכת רקמה, שקועות במחט. נראה שהן משוחחות קלות ובלחש, אחת מחייכת. 

חברתה, על פניה של היושבת בחלון בת שחוק. היא כמו אומרת סוד ומובילה את עין המתבונן ימינה ל

היושבת במקום נמוך ממנה והיא כמו מסתירה את רגשותיה. העין משוטטת בתוך דיאלוג של מבטים 

 מופנם. ַמָבָטן של האחרות מושפלבתנועת מטוטלת אלכסונית מאחת לרעותה, כמנסה לעקוב אחר השיח ה

 חב. בחצי אוזן, ערניות לדיאלוג הרוחש במר מאזינותהן שקועות ברקמה אך קשובות ושעה ש

 –ברקע קיר חשוף, חלקו בהיר וחלקו כהה. חוץ מחפצים המונחים בתחתית צד שמאל של הפריים 

המזכירים למתבונן את עולם המציאות בתוך החדר, המרחב  –אולי כוסות שתייה וכן פמוט כסף 

 שהדמויות ממלאות אינו ניתן לזיהוי. זהו מרחב מוגן ורחמי. שורה עליו דממה והוא כמו עולם ללא

מתחים. הודות למגוון מורכב של צללים ואור מתמסדת בו אווירה של מצב נפשי מפויס. ההתכנסות 

 הרקמה מעודדת הרהור ומחשבה, והמתבונן נשאב למצב נפשי זה שנקלע אליו.  מעשהוההתרכזות ב

עין המתבונן עוקבת אחר מהלכו של האור הנופל מן החלון. בתחילתה של תנועת האור מתבהר ובוהק 

קיר הקרוב למשקוף החלון, שעליו נשענת נערה. הוא מאיר ברכות את צווארה עטור הפנינים. ידה ה

כמו מוליכה את האור אל הבדים. היא בעיצומה  –יד צחורה נטולת עדיים וקרובה למקור האור  –הימנית 

 של תנועת רקמה, ומצטלבת בניגודיות עם ידה הכהה והמוצללת של הדמות הבוגרת. בסיטואציה

שפת גוף. יחד הן יוצרות מעין מומנט מוזיקלי איטי של קצב עבודת ידיים במחווה  סמנותהצילומית הן מ

תנועה ותחושה של ייצור. גם  מביעותמעודנת לעבודת הרקמה, מספרות סיפור בתנועה קפואה ו
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 בקומפוזיציות רבות אחרות של קציזנה הידיים טובלות באור חזק ומספרות את סיפור היצרנות

  895והעבודה.

הבדים המונחים על אלכסון האור הם מושא ההתרחשות בתצלום. הם נקרים בדרכו של האור וממקדים 

את העין, והיא נישאת על פניהם בתנועה מקבילה לתנועה האלכסונית של האור. מכמה פרספקטיבות 

 אסוציאציות:משמעות ועולם שלם של סמלים ומרחב -תרבותיות אפשר לראות בבדים אביזר מטפורי רב

אפשר להפליג ולראות בהם את קפלי גלימתה העשירים והמפוסלים באבן של הפייטה, הסובלת למראה 

ואפשר שבתמונת הרוקמות תמימות המראה מוכמנות גם דמויותיהן של  896בנה אחרי שהורד מן הצלב,

שתי קדושות נוצריות: קליר הקדושה מאסיזי, "קדושת הרקמה והמחט", המחזיקה שושן צחור, שהוא 

ל הטוהר; והקדושה רוז מלימה, רוקמת הפרחים האוחזת זר פרחים ואשר את הכנסתה מעבודת הרקמה סמ

 מוסרית. משמעותהבנות הרוקמות נדמות לסמל של טוהר, והוא מעניק לחייהן ולעבודתן  897נתנה לעניים.

שהם  את הבדים ניתן לדמות גם לנדוניית הבנות לפני חתונתן או לשובלי הינומה שקופים. ייתכן

מייצגים את רכות קפלי הגלימות היווניות הקלסיות, המסמלות עושר ומעמד, וייתכן גם שהם הרמז דתי 

המפליגים  898לקפלי הטלית בציורי מאוריצי גוטליב, שקוויהם ענוגים לא פחות מן הטוגה היוונית.

ות מרכזיותם המטפוריקה אף יראו בבדים דימוי של תכריכים במטפורה למוות. עם זאת, למר בחשיבות

קפלי בדי הכותנה, העין נמשכת להתבונן בפניהן של הרוקמות כמבקשת לפתור  המטפורית העשירה של

את חידת פניהן השקטות והשלוות, המוארות ברכות רק מן הצד החשוף לחלון. צידן האחר אפלולי, והן 

 נראות כרצף פני הלבנה המתחסרת. עתה אבחן את הרובד הצורני.

  של משולשים קומפוזיציהאלכסון האור יוצר  4.5.1.1

והאופן שבו הושיב הצלם את הנערות  : קו האור הבא מן החלוןשני פרמטרים יוצרים את הצורניות

כמו ברבים מתצלומי קציזנה, קו אלכסון פיזי ביחס להעמדה הפרונטלית של המצלמה.  במרחב כך שנוצר

גם בתמונת הרוקמות נראה בבירור אפקט הנפילה האלכסוני של קרני האור הרך על אובייקטים נבחרים 

                                                           
 .351 'עמ: נספח ידיים באור: ורא 895
 .וותיקןבכנסיית סן פייטרו במיכאלאנג'לו  של (1499) "הפיאטה היפה"ב 896
מחזיקה שושן צחור, שהוא סמל  –קמה והמחט קדושה של הר –  Clare of Assisi)1253 -1194 (ר הקדושה מאסיזייקלי 897

הקדושה  ;Simone Martini, in the Lower  basilica of San Francesco , Assisi ציור מאת: 1312-1320הטוהר. )

נתנה רוקמת הפרחים מחזיקה בידה זר פרחים. את הכסף שהרוויחה  Saint Rose of Lima (,1693-1642)  רוז מלימה

 .מדרידבבמוזיאון פראדו  נמצא Claudio Coelloמאת הציור לעניים.
בחייהם של היהודים  ראהו מאוריצי גוטליב הוא האומן היהודי הראשון שהבחין ביופי הפיוטי של חיי היהודים בגלות 898

ודרך תרבותית. הוא הבין ברגישותו האומנותית  תוכן ריתמוס משוכלל, חינניות, – בנשיהם וטפםובלבושם העלוב  – בפולין

 .151עמ'  ,2005מנדלסון ראו:  ,ענוגים לא פחות מן הטוגה היוונית יםוהטלית יכולה לשמש את האומן ליצירת קוש
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במרחב המצולם. עוצמתו של אפקט הנפילה מותנית במרחק של האובייקטים ממקור האור. כל הגלוי 

בדרכו הלכידה ובתנועתו האלכסונית  –בדרכו נחשף לו ומתבהר, וכל הנסתר ממנו נותר באפלולית. האור 

מחלק את הקומפוזיציה לשני משולשים דמיוניים. לא תמיד הם שווים  –הנוצרת במרחב הסצנרי 

ומובהקים ולעיתים אינם מושלמים, אולם לפי עקרונות שיטת אסכולת גשטאלט העין והמוח יכולים 

 899לזהותם ולהשלים את החסר.

סים אובייקט כתבנית, כדבר שלם ומאורגן, ולא כאוסף של חלקים. על פי שיטה זו, מלכתחילה אנו תופ

גם אם הצורות שיוצר מעבר האור אינן מובהקות, תפיסת הקומפוזיציה שלנו היא מיידית וכמעט מושלמת, 

יום: בעת קריאה וזיהוי אותיות, בשימוש בחפץ, בפוגשנו אדם -והיא תהליך חיוני שאנו עושים בחיי היום

בחיפושנו אחר היופי שבאומנות. לשיטה זו קשורה גם האשליה האופטית, ובה מוכמנת  וגם ברחובמוכר 

  900שאלת יכולתנו להבדיל בין הדמות לבין הרקע.

 את אופיו של המרחב,, העין מבחינה בקיר בהיר, ניטרלי ונטול קישוט, נעדר ייחוד ואינו מסגיר ברקע

שחודר בעד החלון מאיר ומחלק אותו לשלושה  מקום ההתרחשות. בגלל שינויי עומק במפלס הקיר האור

אל מקור האור. עתה  ולקרבתםבהתאם וביחס לחשיפתם  –בין הבהיר לכהה  –משטחים גיאומטריים 

אופקי לבין תצורות הקיר האנכיות. על פני -ניטש מעין מאבק בתוך הקומפוזיציה בין המהלך האלכסוני

נֶּה גיאומטריות מלבניות, ויחד הן המכלול של שני המשולשים הגדולים נבנות צורות  מהוות ִמׁשְּ

קונטרפונקט לשני המשולשים. המלבנים והמשולשים משתלבים אלה באלה ויוצרים אקספרסיביות 

דרמטית רכה ואצילה, המאזכרת גיאומטריה ורמירית. עין המתבונן משוטטת על התמונה בעקבות תנועת 

ומוחו מבקש התמקדות. בכך  –צורות המלבנים במשולשים או ב –במה להתרכז  לבחורהאור, מתקשה 

 עתה היתוספה היענות צורנית לפרשנות המטפורית הרגשית שפירשתי לעיל.

  

                                                           
 .85עמ'  ,1980קרייטלר וקרייטלר  ;42-47עמ'  ,1991נדלר  899
900 Bradley 2014  
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בתוך כך נוצרים יחסים מהפנטים בין צורת העמדת הרוקמות ואלכסוניות קו האור לבין ארגון החלל, 

ובין משטחי המשולשים  מונוכרומיות כניגוד למשטחים כהים צבעם הלבן של הבדים המשליךבין 

משטחים מלבניים הגיאומטריים שברקע. ההיגיון ביצירתו המתעתעת של קציזנה הוא הנחתכים ב

רגשית -צורני, לבין האווירה האינטואיטיבית-בין האנליטי והרציונלי –בדיאלקטיקה שבין שני הקטבים 

  החלון, והכול בזכות הקרבה לחלון והחשיפה לאור הבא ממנו.הקורנת מקבוצת הנשים היושבות אל 
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 משפחת החייט 4.5.2

 

 

 

 

 

   

 

קומפוזיציה בבולטת ההעמדה הסצנרית [ 455בתצלום "החייט השמח הוא עובד עם בני משפחתו" ]

  .(1655-56תה" )י"דיאנה ובנות לווי ומה לקומפוזציה שבחר ורמיר בציורודב אלכסונית.-אופקית

הווקטור האלכסוני . ובאלכסון במודע העמיד קציזנה את בני המשפחה מגדול ועד קטן מול מקור האור

ועל משמעותן של צורות משולשות כבר נאמר שהן  .ברורים יותר ,והחלוקה לשני משולשים מובהקים

 מעניקות לדימוי ממד רוחני ודינמי.

 

אור ישיר מחלון סמוי כמו מבקשות לפרוץ את המרחב. נושקות לקצות הקומפוזיציה, בתצלום הדמויות 

מאיר את פניהם של הניצבים, איש על פי זווית פניו המופנית אליו. מבטה של כל דמות בשורה מופנה 

הן ניצבות כקבוצת חיילים בחוד חץ אל מול האור, במטפורה התחושה היא שלכיוון אחר, ואף על פי כן 

בוערת ובוהקת  –מרכז הייצור  –התפירה ללכידותה של המשפחה במאבקה הנחוש בעוני. סביבת מכונות 

בשל קרבתה למקור האור, וידה השמאלית של התופרת מודגשת וכמו נצרבת באור. בקצה הקומפוזיציה 

של צורות  המובהקאת המבנה  .שקעתוספת למקור האור אחרי שהשמש תי –משמאל תלויה מנורת שמן 

ה בחלקו בטפט פרחוני בדגם חוזר על עצמו המשולשים שובר בחדות הרקע המחולק לשניים: קיר מכוס

גם קו דומיננטי אופקי של  הגובל בתנור. קירכערבסקה, והמשכו ניגוד לו בדמות לבני אבן, ככל הנראה 
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שולחן העבודה העשוי עץ מסיבי שובר את אלכסון המיזנסצנה והאור. המתח בין שלל הצורות 

  הגיאומטריות ַבדימוי ברור לעין כול.

     902 

 

 משפחת המברשתנים 4.5.3

"מברשתן בכובעו ובמעילו בזמן ארוחה ליד  בו נראים .(Miedzyrzecצולם במיידריץ ) [526תצלום ]

על פי עקרון סצינה שלוש דמויות. העמדתן הסצינרית החלון יחד עם משפחתו", כך בכותרת. ב

לא במישור אחד אופקי )זו ליד זו(  הדמויות ערוכותקומפוזציית המעמקים, אופיינית לציור הבארוקי. 

אלא בהטיה אלכסונית )זו מאחורי זו(, העמדה זו תפקידה לייצר עומק בקומפוזיציה והיא משרתת בדרך 

בציורו של ורמיר  מסרים אודות הסיטואציה האנושית במרחב. ולפלין הדגים מאפיין בארוקי זה כלל

  903(.73-1666)"הצייר והדוגמנית", 

פוגע האור הבא מן החלון במשטח הקרוב אליו ובחלקי גופם של  כפועל יוצא של העמדה בסגנון זה

לשני משולשים, משמאל האובייקטים בעוצמה שונה ומייצר וקטור אלכסוני דומיננטי. הקומפוזיצה נחלקת 

 למעלה, עד לימין למטה.

ביניהן. הגבר, מברשתן עני, אוכל מצלחתו. ישיבתו אינה שרויה בעולם משלה, כמו אין קשר  כל דמות

טבעית. הוא בתפנית של שלושת רבעי גופו אל המצלמה, כפי הנראה לפי הנחיית הצלם. מבטו נעוץ 

 בצלחת מתכת מנומרת בכתמים. עוד רגע יכניס את הכף לפיו.

                                                           
 .הולנד(, האג Mauritshuisמאוריציוס ) במוזיאוןנמצא  1655-1656"דיאנה ובנות לוויתה"  –ורמיר  902
   .Kunsthistorisches Museum וינהובמצא ( נ73-1666"הצייר והדוגמנית" ) ;127-130עמ'  ,1973ולפלין  903
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מבטה פונה אל מעבר לחלון והיא כמו מתגעגעת למרחבים  אישה, כנראה אשתו, שעונה על גב הכיסא.ה

עולה מתוך החושך נער )אולי בנם( מואר קלושות, לראשו קסקט ומבטו פונה , אחרים. ברקע הרחוק

  קומו בקומפוזיציה מעניק לה עומק.ילשומקום. מ

לעומת אפלת הרקע ניתז אור הבוקר החזק בקדמת התמונה על מפת השולחן. הוא מבליט את צורתו 

המלבנית, את כלי האוכל, ומדגיש בברק את דופן הבקבוק, את הסירים, את צלחת האוכל ואת הלחם 

מן  האורמרכז הצילום: ארוחת עניים כארוחה טבולה באור. נתיב ב אלו כמו עומדיםהמונח על השולחן. 

החלון מאיר את פני הדמויות ואת השולחן. משם האור נישא אל שרוולו של הסועד ומבליט את חומריותם 

ומקרינה על  של קפלי שרוולו ואת צידו השמאלי של פניו. מסגרת העץ של חלון ישן וסדוק מוארת בחיות

יה הנוטים קמעה של העין ממשיכה לתור אחר כתם האור הבא, ונחה על פנ אופיו העני של המרחב כולו.

האישה המבהיקה באור הישיר, כמו היו פני מדונה שמתבוננת החוצה, מעבר לחלון, שמא שואלת "מאין 

  ?" עזרי יבוא
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גם כאן אלכסון האור שולט בתצלום. קו החלון שובר את הקומפוזיציה המשולשת במאונך, ושוררת בו 

ניגודיות זו מתרחשת ניגודיות סצנרית בין מבטיהם של  ניגודיות בין שחור הקיר ללובן מפת השולחן. לצד

(, והניגודיות על רשת המבטים 4.10.2נדון בסעיף שלושת האובייקטים: כל אחד מושך לכיוון אחר )

 לפנים הבית או החוצה בעד החלון? –משבשת קמעה את האוריינטציה של המתבונן. לאן להביט 

והסצנרית ניכר  בד בבד עם הניגודיות הצורניתשי. המתבונן נחשף לתעתוע שבין הרציונלי לריג

 מחכים לתום הסעודה.  , מתח שמתחת לפני השטח.בתמונה רוך של איפוק ושקט מעורר ציפייה

 המברשתניות 4.5.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

המשולשים [ מורכבת, ובכל זאת משתמרים בה יסודות 44הקומפוזיציה בתמונת המברשתניות ]

ארבע נשים עסוקות במלאכתן. אחת  904בנוסח הצורה הפתוחה הבארוקית.  ,ואלכסון האור, אם כי ברכות

 בקומפוזציה מגוז נקודת המהוות פניהמבטה ממוקד בעדשה, כמו מפרה את הסדר הסצינרי.  מהן, ברקע,

  .המיסתורית הסצינה תוך אל להיכנס המתבונן עין את המזמינות

                                                           
 .56, עמ' 1973ראו: ולפלין נס לבארוק כהתפתחות מן הצורה החתומה אל הפתוחה. ולפלין הסביר את ההתפתחות מן הרנס 904
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במיטב מסורת המברשתניות רקע לדמותן המאופקת, השקטה והקפואה של  יוצריםשדות של חשכה 

נפרס  הכולולא  905שוב אינה תכלית אחרונה של עיצוב"הציור הבארוקי, שבה "בהירותו של הנושא 

בניגוד  לעיתים ניתנות בקומפוזיציה רק נקודות אור המשמשות עוגן למימוש של צורניות. ונראה בה.

 שולטת החשכה. זו בתמונהלתמונת הרוקמות, שבה שולט האור, 

העין נמשכת אל , בראשיתכאן, הודות לעמדת המצלמה ביחס למקור האור, מתחוללת צורניות אחרת. 

הוא מבהיק את פניה של המברשתנית משמאל והיא  .האור מקורכתם האור הדומיננטי שנוצר מהקרבה ל

סביב גופה. דרך התפשטות האור בתמונה אינה וגם עוטה הילה  את פניהעוטה מסכת אור, העוטפת  מוכ

נקודות ציון מוארות מסרטטות וקטור אלכסוני על מרחב החושך: אור הנובע מבוהק החלון, לגמרי. לכידה 

הירה המאיר את זרועה מופשלת השרוול של המברשתנית הקרובה למקור האור, ומושלך לזרועה הב

 והחשופה של המברשתנית מימין.

לא מעט למוזרות. הדמות הקרובה למצלמה נראית קטנה מדמותה גם הוא מערך הפרספקטיבה תורם 

יש תחושה של עיוות פרספקטיבי  בעומק הקומפוזציה כביכול. העומדת ליד מקור האורזו הדומיננטית של 

 הקרובהשל  פניהמ מחציתה לעין המתבונן. אפל, ונוצרת מעין קומפוזציה מעורערת ולא יציבה ובטוח

ידיה עסוקות  התומכת את משטח הניקוי. ומעט אור נופל על שולי החבית וידה השמאלית מוארים למצלמה

והם כמו מסמנים  ,מטה שמאל בקצה מואר אזור מהווים אלו. בברור ומודגשברחיצת שיער החזיר, המואר 

מוסתרת לחלוטין למעט מחצית קלסתרה. עין המתבונן , שברקעדמות ה. האור תוואי אלכסוןשל  סופואת 

, כמו מחפשת מוצא. החושך מעיב, כבד ומעתיר אחרת מנקודת התבהרות לנקודת התבהרות מבטהמנווטת 

אלו מוליכים את  או תווי פנים חבויים. קלושתחושה משתקת, ומסתיר בין קפליו אזורים מוארים באור 

העין לאורך אלכסון האור. לפעמים גם צורה לא מובהקת היא רבת הבעה, דווקא משום שהיא קו המורה 

נגיעות האור מדגישות את עמדות העבודה, את כלי העבודה ואת הידיים העובדות.  906לדמיוננו להשלימה.

הן , כירח במחצית מילואו ופני הנשים הם כמו נורות מהבהבות בחושך, מוארות חלקית מקרני אור

כמנסות להקרין על סביבתן. "בתוכו של האדם קיים אפוא מוקד של אור, אור של תוך. לעיתים האור הזה 

כמעט אינו נראה בשל עובייה של מעטפת העור, הגשמיות. אבל לעיתים האור הזה בולט עד כדי כך 

                                                           
 .27עמ' , 1973ברש  905
 .56, עמ' 1972קנדינסקי  906
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ף את האדם כאיכות הקורנת מפנימיותו, שהאור הפנימי משליך החוצה, זורע סביבותיו אור חיצוני שמקי

 . איכויות של אור פנימי ואור חיצוני חביבה פדיה מסבירה 907וזו היא הילה," 

 

  תמונת בית הכנסת 4.5.5
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את המצלמה אל מול האור, התמודד עם הקושי קציזנה  הציב [077]מבתצלום נדיר ביופיו זה 

ממבט ראשון קשה לדעת מהו נושא הצילום. האם זהו סיפור על  908שבהעמדה זו והפיק ממנה את המרב.

התרוקנותו של בית הכנסת? או שמא נושא התמונה הוא החלון עצמו והאור? פוטנציאל הפרשנות רחב. 

בתצלום מתגלים שני מוקדי בוהק בה בעת: אחד הוא  ייתכן שבתמונה מתגלמות שתי האפשרויות גם יחד.

בידיו של אחוז ן ועמודי התפילה הניצבים לו, והאחר הוא ספר בוהק מאור החלון, שממנו מתפרץ אור לב

מבטו של אדם יושב, רכון על מדרגת הבמה של בית הכנסת. שני המוקדים מתחרים זה בזה על תשומת לב 

                                                           
 .163עמ'  ,2005פדיה  907
 .האור מקור לעבר העדשה הפניתירחק מ כושלהכלל הוא: כל השומר נפשו מצילום  908
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ת המתבונן. האור החודר מבעד לחלון וזווית נפילתו הנמוכה חושפים עולם ומלואו בתוך המרחב. איכו

מחלקים את הקומפוזיציה בדרמטיות הניצבים לחלון עמודי התפילה שתנה מפריט לפריט. האור החוזר מ

 רהיטי עץ ירטיהמדגישים ומעלימים פ חגיגה של אורות וצלליםבמרחב, מסביב  לשני חלקים אסימטריים.

יופייה של התמונה  התמונה ובקדמתה. מעבהעומק בקומפוזציה ומאפשרים קליטה של פרטים ב יוצרים

שמחוללת נפילת האור בחלל בית הכנסת ובבידול שהאור יוצר בין הפרטים והצורות טמון בעושר הגוונים 

"שפע של קוים וגושים יש בהם תמיד כדי להוליד אילוסיה של תנועה" הסביר ולפלין עיקרון  במרחב.

  909.חשוב בבארוק

על קצות  .ניצוצות הכלים הקוסמית שהותירה לנובזקי האור, כמו היו נתזי אור, שיורים משבירת ה

הנבלע החזרי האור זיק של  תנועתיות רחפנית ויתר קלות לרהיטים הכבדים.הניצוצות רהיטי העץ משווים 

בקולאז' צורני מאזכר מקצב מוזיקלי. לרגע נדמה שהחפצים מאבדים מזהותם הפונקציונלית והופכים 

צצים מכל פינה: בימין התמונה נמשך מעט הם . המרחביים בתוך קצביים ומוזיקלתנועתיים לאלמנטים 

אור על ידיות המושבים ועל חלק ממשטח הישיבה עצמו, והעין סורקת את המבנה הסולמי החוזר על עצמו 

של בשורה של מסעדי הכיסאות, שרק שולי מושביהם מוארים. בצד שמאל משפיע האור על זוג מעקות 

לארון הקודש. קצוות רהיטי העץ מוארים על גבול המוחשי  –ד מעקה מדרגת הבמה, וברקע מואר עו

קצבי -והחושני, וכמעט ניתן למשש את גילופי העץ המעוגלים. בתוך כל הרעש הקונסטרוקטיבי

 וכמו משפיע על השקט למרות יושב אדם שקוע בספר –אלכסונית -אופקית-אנכית –והקקופוניה הצורנית 

בתוך המרחב מתקיימת מעין השלמה של טרוקציה צורנית כאוטית סביבו. בנויה כקונסההקומפוזיציה 

ספר, הוא שהופך ניגודים בין תנועתיות צורנית ודינמית לבין שלוות האדם הלומד קפוא על משמרתו. ה

למוקד המשמעות של הקומפוזיציה: ניסיון לגעת בתמצית הרוחנית של היות האדם יהודי. זהו התחביר 

 אטי בתצלום זה. הצורני התמטי הפו

 באור  ייצוגי רוח הזמן היהודי: ספרים 4.6

שנבנה מנתיב האור  ,קודם נגעתי בזיקה של קציזנה לגנטיקה הוורמירית בשני פרמטרים: הממד הצורני

 )בווקטור אלכסון(, והקניית חשיבות לחפצים מאפייני רוח הזמן בהדגשתם באור המכחול על פני הבד.

במושאי ציוריו של ורמיר הדברים באו לידי ביטוי בחפצים חומריים מייצגי ידע ומדע: ספרים, מפות 
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משמעות נעלה ממשמעותם השימושית, ומבטאים הקשרים  נושא חוזר מוטיבמהווים וטלסקופ, והם 

יים של רוח הזמן. בהקשר זה אמקד את תשומת הלב בחפצים שימוש –חברתיים ותרבותיים  –חדשים 

 בתצלומים ניכרת חיבתו לספרים בגוף הצילומים של קציזנה.ובפריטים המשמשים מוטיבים חוזרים 

 וקרבתו לגווילי ספרי קודש, חלקם מרופטים וישנים, המונחים על שולחנות מעץ כבד או על קרש גולמי.

ברבים מן הדימויים נראה נתיב האור במרחב, והוא מאיר ומדגיש את מעמדם החשוב של הספרים. 

חומריותם האותנטית המודגשת באור מגויסת לייצוג מסר שתומך בנרטיב העל ומבטא הקשרים 

מרגע שחפץ  וורמיר. מאזכר קציזנה אתובכך . מייצגי זמן ואורחות חיים משמעותיים חברתיים-תרבותיים

לומדים אל מושך את ההמופיע בתמונה ומואר, הוא נטען בכוח מיוחד וכמו הופך לקוטב של שדה מגנטי 

 910י.נהאתוס הלמד מסרחזק תומ הספר ללא התר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

את אתוס הלימוד,  קציזנה ביקש להנציחרתי, ובהיותו מודע לרעיונות המודרנה החורכים בזמן המס

 טיפוס המתמיד היושב על תלמודו, כך הניח, באור את פני הלומדים הרכונים אל תוך הספרים. והדגיש

 כדימוי מקדמא דנא.העתידי ישאר בזיכרון הציבורי 

 

 

                                                           
 

 .333-335 עמ' :לימוד אתוסנספח  :ראו 910
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". 1927בבית המדרש הישן, לובלין,  לומדיםוצעיר [ היא "כולם ביחד זקן 078מכותרתו של תצלום ]

בתמונה נראה בבירור אלכסון האור, והוא מדגיש את הספרים על השולחן. מהחלון הגלוי בצד שמאל 

חודרת קרן אור והיא מוליכה ומסמנת את כיוון נפילת האור. מחלון סמוי בימין התמונה חודר אור לבן 

בספרים במלוא עוצמתו כמעט בהצלבה, ומבליט משטח  ובוהק בזווית גבוהה. הוא פוגע בשולחן עמוס

רחב ובהיר שכמו פוער עצמו למצלמה. מול זווית גבוהה של מקור האור העמיד קציזנה את המצלמה 

בזווית נמוכה, ולכן הספרים בקדמת הקומפוזיציה דומיננטיים ומודגשים. אותיות הספר הפתוח נבלעו 

קו. הספרים הלבנים המונחים על השולחן מתעצבים אפוא באור )"נשרפו", בעגת הצלמים(, כמו נמח

כמשטחי אור חד, לבן וקונטרסטי, ומשמשים גם כמחזירי אור תרתי משמע: הם מוארים ואורם משתקף 

בפני הלומדים, ולא רק אור טבעי מוחזר מהם אל פני הלומדים כי אם גם אור אלוהי מן הטקסט המקודש. 

ית בין הלומדים לספרים, אך ניתן לפרש את התמונה בדרך אחרת: כך נוצרת מעין מערכת יחסים מעגל

 לובן משטח הספרים הוא גם סימן להיעלמותו של הטקסט המקודש.

בגוף התצלומים . יצוין כי רוב המצולמים הם גברים, צעירים כמבוגרים, בישיבה או בשטיבל או בביתם

מלמדת ושבע בנות צעירות  [140]מבתצלום  911נמצאו רק מעט תצלומי נשים לומדות ואוחזות ספר.

רק מבטה של אחת מוסט למצלמה בטכניקה מובהקת של קציזנה  יושבות בצפיפות מרוכזות בלימוד.

)שהוזכר הן יושבות סביב שולחן מעץ גולמי להשגת אפקט של ניכור. האור עלהן פרונטלי ומקורו סמוי. 

                                                           
 .341' עמ: בספר קוראותנספח נשים  :ראו 911
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 .בולטיםהעיציים מחוספסים, קצותיו לא מוקצעים וסיביו פני השטח שלו  – לעיל בהקשר חומריותו(

שחוקים משימוש, מהוהים בקצותיהם ומרופטים, כמעט  הגווילים, שפעם היו כרוכים כספר, כבר

מתפוררים, ונוצר ניגוד מעניין בין הילדות הרכות בשנים, בשערן המשיי, החלק והגזוז למשעי, לבין 

ן מתעמקות. בלייתם מטפורית: הם אוצרים בקרבם מורשת הגווילים המקומטים והעתיקים שבהם ה

ושרידים של עבר ובה בעת מסמנים את השקיעה והגסיסה של לימוד התורה. כמו נוף קדמוני שקפא ניבט 

אלינו דימוי היהודי והיהודייה הלומדים, יושבים על משמרת מסורת הדורות, שעונים "על גבי ספר קדמון, 

 912קרוע גווילים".

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 היסטוריה קטנה של החלון באומנות 4.7

למן העת העתיקה עד העת המודרנית, אומנים השתמשו במוטיב  האומנות, לאורך תקופות בתולדות

החלון. הוא היה בידיהם כחומר ביד היוצר והציב לפניהם אתגר מבעי ואינטלקטואלי. החוקרת קרלה 

לפני  13-הופעתו הראשונה הידועה של החלון באומנות בפסל ברונזה מהמאה ה גוטליב מצביעה על

לספירה, צייר פיליפו ליפי, מגדולי ציירי איטליה בעת ההיא,  15-הספירה. אלפי שנים אחר כך, במאה ה

בתקופת הרנסנס המוקדם ניסח  913את הציור "המדונה עם הילד והמלאך" על רקע חלון ומאחוריו נוף.

                                                           
 עמ' מז.  ,ביאליק תשי"ח 912
913 p. 393 ,Gottlieb 1964  ;יציור המדונה עם הילד והמלאך )ללא תאריך(, גלריה אופיצ (Uffiziפירנצה ). 

 
 0140מ
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תפיסת הציור כחלון במשפט שטבע: "אני מצייר  את והמשורר ליאונה בטיסטה אלברטיהתיאורטיקן 

 914מרובע בעל זוויות ישרות בגודל הרצוי לי, שבעדו אני מסתכל כאילו הוא חלון פתוח".

במחצית הראשונה של המאה ו, ון כאלמנט קבוע בעבודתו של ורמירמאתיים שנה אחר כך התעצב החל

הדמות  על העמיסה כברו מקובלת בציור האירופי הייתה לפניו או וליד החלון, מולהעמדת הדמות  19-ה

רהור יה, געגועים, בדידות, בשורה, מושא לתקווה, היציפ כגוןפוריות משמעויות אקספרסיביות מט

על המציאות, שיקוף עולם שמעבר לחלון, סימן לעולם חדש מול עולם ישן, והעולם הזה מול פילוסופי 

היה מוטיב בציור הגרמני, הדני, הצרפתי והרוסי. אומנים כקספר דוד פרידריך, קרל החלון העולם הבא. 

במאה ר מאוחר יות 915מושא להלכי רוח נפשיים. וגוסטב קארוס, ג'ורג' פרידריך קירסטינג ואחרים ראו ב

זו הפך החלון לתמה מרכזית בעולמם הציורי של הציירים וינסנט ואן גוך, אנרי מאטיס ופייר בונאר. 

שלושתם עסקו בו בשנות יצירתם, מי מעת לעת ומי בקביעות, אך הגדיל לעשות מאטיס. בעבודותיו הוא 

של המציאות אל  ממדתחושת התלת  להעברת דרךוקיווה למצוא חקר את נוכחות החלון בהגוונים שונים 

  916החלון התאים לו לחקירה זו. סינתזה בין העמוק לשטוח. להשיג באמצעותהי, וממד-הקנווס הדו

 בודדים בחלונם 4.7.1

היוצרת במתבונן קשת של  העמדת אובייקט ליד חלון היה מודע לקשת האסוציאציות שמעוררת ציזנהק

 קיומי של האדם.-מטפורה למצבו הנפשי הואתחושות ושל מצבי נפש ומיצובה של הדמות כנגד חלון 

בתפיסתו החלון הוא אמצעי בעל חשיבות תמטית כפולה להעברת מסרים, שכן טבועה בו דואליות מובנית: 

הוא מבטא הלך רוח. הוא ניצל העמדה החלון הוא מקור אור, והחלון הוא גם מושא להסתכלות בעדו ובכך 

זו לעורר מנעד רחב של רגשות ולשקף תחושות פנימיות נפשיות של האובייקטים המצולמים, ואולי 

 הפנים בין המבדיל"פתח - כפשוטו החלון למושג התייחס לא הואלהעיד גם על המתחולל בנפש הצלם. 

  917.המושג של המילונית כהגדרתו', וכו" לראייה בנק ,בקיר חור, אשנב, צוהר, לציבורי הפרטי בין, לחוץ

הרהור פילוסופי על את האובייקט ולעורר בו  טעוןקציזנה רצון ל עבורסצנרי ליד חלון היה  עיצוב

האור החודר ומאיר את פניו  בינו ובין העולם. לייצר, רצון לחצוץ ולהפריד מוטיבציה ליצור או המציאות,

מעניק לאובייקט דוק של געגוע, עצב והשתוקקות לחלון ולמה שמעבר לו. ואכן,  במרחב ההתרחשות

                                                           
 .67עמ'  ,בטיסטה תשמ"ט 914
 with a View 2011 sRoom :עיינו 915
916 1964 Gottlieb; 1994 ,שקולניקוב; עומר תשמ"ד: עיינו החלון תפקידי על.                                           
באנגלית  Vindauga מוסר את מהות הראייה. הוא גלגול של המילה  window; שם העצם ע"ע חלון במילון אבן שושן 917

  http://csmt.uchicago.edu/glossary2004/window.htmראו:  הרוח.עין עתיקה, שפירושה 

http://csmt.uchicago.edu/glossary2004/window.htm
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הדמויות שקציזנה מיצב ליד החלון נטענו בשלל משמעויות אקספרסיביות מטפוריות, כגון בדידות, 

ציפייה, מחשבות על הזמן, געגועים, בשורה, מושא לתקווה, סימון עולם חדש לעומת עולם ישן והעולם 

העולם הבא. בהיותו אומן יוצר ביקש גם הוא לרתום לעבודתו את מרחב ההקשרים שנוגעים הזה לעומת 

ובדרך זו לחדור לעולמם הפנימי של מצולמיו, שכן עמדתו הסיפית והאניגמטית של החלון  למושג החלון,

 כמרחב ביניים לא מוגדר פרסה כר נרחב של אפשרויות לעיצוב מראית הנפש. 

עושה בחלון. לצד היותו פתח לאור  שהואצלומי קציזנה היא שימוש דיאלקטי תופעה מעניינת בת עוד

ונוצר פרדוקס: המיזנסצנה ליד החלון, האמורה  918הוא יוצק לדימוי הצילומי גם ערכים של מרחבי חשכה 

לסמן פתח אל המרחבים בחוץ ואל האור, דווקא היא ממסדת את תחושת המחנק, הייאוש, הבדידות 

ל אלו הם אמירה מטפורית רחבה על המלכוד שבו האובייקטים נתונים ועל מצבו והזעקה לעזרה. כ

( של האדם המודרני. בתצלומים אלו של היושבים אל החלון יש human conditionהאנושי הקיומי )

ייצוג של מתח מתמיד בין המרחב הפנימי )ובו הדמות המצולמת( לחוץ הסמוי, ובין הגלוי בחדר לנסתר 

 מספר להלן 919מתח זה נבנה ומשתכלל ככל שרבים וחוזרים התצלומים מקבוצה זו. שמעבר לחלון.

 :דוגמאות

  

                                                           
 .137-138עמ'  ,2002כנען  עיינו 918
 .358-359' עמ: והאור החלוןנספח  :ראו 919
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[ קציזנה הושיב אישה ענייה על מיטה סתורה במרכזו של מרחב אפלולי למחצה, עתיר 307בתצלום ]פ

סדר. בניגוד לחלון -להבחין באירמיזות מיסטיות של אור וחושך. למרות החשכה השוררת בתצלום אפשר 

הבוהק מאור נוצר בחדר מרחב אפל, שדה של חושך, חשכה נראית, מעין תמונה מינימליסטית מעוטת 

בדידות, תעוקה ועצב. האישה מכונסת בתוך  מסר של פרטים, אך מזקקת ערכים של עבר זעיר בורגני וכן

ברכות מדגיש קלסתר פנים עדין וכמו מאיר את עצמה ופניה אינם מופנים אל החלון, אך האור הנופל 

, בקו האור האישהשל  הבמרכז הקומפוזיציה בוהקות שתי ידיוקוי מיתאר הפרופיל שלה.  כיפת ראשה

בקווי אור עז הבא מחלון עליית חום תָ כמדגישות את שיתוקן. השולחן החשוף ספוקות אחת על השניה 

קווי  יוצריםהדגשי האור רק חומריות העץ כמו מדברת ממנו. עוני, והגג, ועליו צלחות ריקות אומרות 

מתאר חדים ואקספרסיביים, והם מתעצבים לכדי תצורות גיאומטריות כגון החלון, השולחן, והספסל. 

ספסל, את קפלי מצעי קצות קערת הסמרטוטים המונחת על לעומתם כמויות אור זעירות מדגישות את 

תו המחוטבת של ראש המיטה, זכר לימים טובים יותר. שדה החשכה מימין המיטה הסתורים, ואת כותר

החושך כמו קול קורא שאינו  האור באממרחבי והאור הבוהק מלמעלה יוצרים אווירה דרמטית ותוגתית. 

 920יכול עוד לעודד את רוחה של האישה. "גדולה הייתה הבדידות".

דרמטית במחזה צ'כובי. על כיסא בעל משענת [ ביים קציזנה סצנה כמו פיוטית אך 601בתצלום ]מ

פולניה מפרובינציית וילנה. הוא יושב על צד הכיסא -יושב איש צעיר, טיפוס אופייני לאנשי גבול רוסיה

רוסית עשוי כותנה, -וזרועותיו נחות על משענתו. ידיו זו על זו, מוארות ובוהקות. בד חולצתו הכפרית

טים בזכות האור הישיר הבא מן החלון ומאיר רק את חלקם החשוף והיא מכופתרת עד צוואר. קפליה בול

לאור. לראשו כובע מצחייה אופייני לאזור שבו הוא חי. פניו מוארות בחציין וחלקן האחורי מתמזג 

ברקע מצד ימין דלת עץ כבדה ומנעול  בחשכה שברקע, והוא כמו עולה מן החושך ומתמסר אל האור.

כמות האור שהגיעה עדם. גם בחלקה השמאלי של התמונה הרקע כהה מוארים קלושות, כמידת  מתכת

וחשוך, כמו נועד להבליט את קווי המתאר של פני הצעיר ואת אפו הגבנוני, המצטייר בבירור על הרקע 

החשוך. דמותו טבולה בחושך ופניו נשואות אל האור. מבטו נוגה, חידתי, פונה אל האופק כמחפש 

ואש? מהורהר? או שמא תקווה מפעמת בו? על השולחן בולט חלקן הפנימי משמעות אי שם. האם הוא מי

                                                           
 . ספרהכותרת  ,"חתשל ברנר בנימין ראו 920
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של שתי קערות עגולות, והן כמו שני פנסים המנסים להאיר בחושך. על אדן החלון נראים עלים, חלק 

 מעציץ, והם מסמנים טבע וחיים שם בחוץ.

  

 
 601מ



���
 

 

 

 

 

 

 

 

 

חשוך  –מוורשה. הקומפוזיציה נחלקת לשני משולשים  106[ נראית ישישה בת 549בתצלום ]מ

. ומוטל על המצעים חושך מוחלט ומנוגד לאור הגדול הבא מן החלון –ומואר. ברקע הדמות כתם שחור 

החלוקה הדומיננטית לצורות של שני משולשים כמו מעניקה לדימוי את ניחוחו הרוחני. הישישה לובשת 

פע במירקמים התצלום משוכותונת צחורה ויושבת במיטה, מכוסה בשמיכה רכה ונשענת על כרית רכה. 

מודגשים באור, כגון הדפס הבד של מטפחת הראש, שרוול כותנתה שניכרים בו עקבות הסריג, פניה 

ערכים כמו מתמזג במרקם המתקלף של קיר החלון.מרקם התחרה שבקצוות הכרית חרושות הקמטים ו

ע כלל שאימו בין בכותרת כתוב: "בנה הבכור, כבן שמונים, היגר לאמריקה, ייתכן שאינו יוד מסמני עבר.

החיים". פניה המהורהרות של הישישה עייפות מהבלי העולם, ככל הנראה, והיא כמו נפרדת מבנה. 

הוא מחזיר ביטה החוצה אולי היא מצפה למותה. בידה ספר שהאיר את חייה ועתה בהביושבה במיטתה ו

     אור לפניה.
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 מטפורה ליצרנות ולמודרנה –חלון  4.7.2

 

 

 

 

 

 

 

בתצלום  921כמעט כל מקבץ תצלומי בעלי מלאכה בתוך גוף התצלומים עומד בסימן החלון והאור.

[ נראה החייט אהרון נוחם ליד מכונת התפירה שלו. בקומפוזיציה זו יש שני גיבורים: בעל המלאכה 498]

בקדמת התמונה משמאל. על פי הנחיית הצלם  ושתי מכונות התפירה. אחת במרכז הקומפוזיציה ואחת

מסגרת רוכן לעבר החלון כמו מבקש להציץ לעבר עולם אחר.  הואמפנה בעל המלאכה את פניו אל החלון.

החלון בוהקת באור ומפרידה בין החייט למציאות בחוץ, חוצצת בין חוץ לפנים ובין האור לאפלולית 

צה הבוהקת, כמו הסיט דבר מה את תשומת ליבו מן החדר. מבטו של החייט נתון לנעשה מעבר למחי

 . שם בחוץ העבודה

מחווה תנועתית אלכסונית זו עומדת בניגוד גמור להוויית עבודתו, שבה הוא רוכן על מכונת התפירה 

המחט. עתה מחוות גופו תומכת בעיצוב אלכסון האור ויוצרת  ימאמץ את עיניו במעקב אחרו בדרך כלל

 ל למעלה לימין למטה.מאצורות המשולש בה רכות: וקטור האור מוביל מששלמת. קומפוזיציה כמעט מו

הן מתמזגות ברכות בתחום האור הנכנס מן החלון שפוך על צדודיתו של בעל המלאכה ובהדרגה 

החייט לבוש שכבות של בגדי עבודה והאור הצידי מדגיש את חומריותם המרופטת. לראשו  האפלולית.

כובע קסקט וזקנו גזוז. אפשר לזהות שהוא יהודי מסורתי הנענה לחידושי הטכנולוגיה המודרנית. על 

שזו מכונת תפירה זהות השולחן תופסת נפח מכונת התפירה. על אף ששם הפירמה לא נראה, אפשר ל

                                                           
 .358-359 עמ' :נספח בעלי מלאכהבאל מול האור  את בעלי המלאכה  ראו 921

  
498 
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"זינגר" לפי העיטורים הפתלתלים האופייניים למכונות מסוגה. שלושת סלילי החוטים שלה  מתוצרת

 ניצבים כמו חיילי משמר. 

מדוע ביקש הצלם מן החייט לפנות אל מה שמתרחש בחוץ? האם אבה לעצב תיאור של מצב היסטורי? 

הגאה? אין אליה בעל המלאכה  יצטרףהאם רצה ליצור מטפוריקה לבשורת המהפכה הזורמת בחוץ? האם 

אך תמיד נישאר עם המתח בין המרחב הפנימי ובו האובייקט, לבין החוץ הסמוי אלא לנחש. לנו תשובה, 

 ומה שנמצא מעבר לחלון.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שנה  12היא: "מסגר מתקין מנעולים. אליהו 'שלוסר' היה עיוור בעין אחת  [338]מכותרת תצלום 

ולאחרונה הרשה לעצמו להתנתח בה מאחר שאיבד את הראייה בעין השנייה". בתצלום נראה בעל מלאכה 

)מנעולן( שקוע בעבודתו. הוא יושב סמוך למקור האור. דמותו הרכונה יוצרת מעין כיוון אלכסוני כלפי 

. זיק של אור מבליט את משקפיו ואת אפו ומוליך את העין לאצבעות ידו המוארות. גב כף ידו ימין למעלה

תמקדת חשוכה כמידת חשיפתה אל האור. עין המתבונן משוטטת בחיפוש אחר אזורים מוארים ומ

  מדגישות ברכות את קפלי שרוול מעילו.השאריות האור ב

על אדן החלון הבוהק שני בקבוקים, משפך ופחית סיכה. למעלה נראית חציה של מנורת נפט. חציה 

האחר מחוץ לפריים וכך ממחישה המשכיות של הפנים אל החוץ, רומזת שיש חיים מעבר למסגרת החלון. 

חן עץ לידם נראים פריטים שמתמזגים בבוהק האור ואי אפשר להבחין מה הם. האור ממקד את העין לשול

ועליו כלי עבודתו מוארים היטב. כל הפריטים האחרים על השולחן  –משטח עבודתו של המנעולן  –גולמי 
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אולי מלקחיים )קלמרה(. בולטת בהם קערת מתכת: שוליה  –בפוקוס, למעט החפץ בצד שמאל למטה 

בודתו: בוהקים מפגיעת האור ותחתיתה שרויה בחושך. על הקיר מאחוריו תלויים מסודרים כלי ע

 את תעדמסוריות, שופינים, מפתחות, מברגים. למרות הפוקוס המרוכך הם ברורים ונראים כמו נועדו ל

כלי עבודתו של ה"שלוסר" )מתקן המנעולים(. קרני האור מבהירות את קורות העץ ומבליטות את מרקמן. 

על הקיר, תחרה לבנה פינת המלאכה היא חלק ממרחב המחיה הביתי שלו. ברקע חדר המגורים: אורלוגין 

 ואינו בפוקוס, וכך נוצר עומק בפריים. ומיטה. החדר מואר ככל הנראה מחלון סמוי מימין למיטה

בתצלום קציזנה השיג עומק בתמונה ללא תוספת תאורה, וניצל את יתרונות מקומו של החלון במרחב. 

וניגודיות  (.f.g) קדמת השוטחדה בניגודיות  :בו לידי ביטוי גוון אפשרויות ההבעה באור באיםעושר ומ

ועולם בדוי  מקצועי מציאות ה עולםבפריים אחד מתמצ אזורי בוהק ועמעום.ו (.b.g) מרוככת ברקע

 עולם מלא באגל טל. .של המנעולן שוכן באור כמרחב עבודהה

 במסורת הציור של רמברנדט 4.8

  922.ליאון בטיסטה אלברטי  ,במקום שבו הופסקו קרני האור"ווה "צל מתה

בבואו לעצב את דמותו הטיפוסית של היהודי המסורתי ביקש קציזנה להעניק לו ממד ארכיטיפי 

ניגודיות במיטב -ומיתולוגי, ספוג רוחניות ולמוד סבל הדורות. לשם כך פנה לטכניקות מבע ציוריות

פי דגם יצירתו של רמברנדט. העיצוב במכחול והטכניקה שנקט על  17-מסורת הבארוק של מאה ה

 רמברנדט בציוריו לתיאור נפחים באור וצל היו ברבות הימים לטכניקת תאורה מכוננת בתחום הצילום.

כלומר שימוש באור סמוי או  923אחד האפקטים בציורי רמברנדט נוצר משימוש בשיטת הקיירוסקורו,

על הדמות ויוצר צורת יהלום או משולש כהה תחת העין הרחוקה ממקור  גלוי מכיוון אחד ויחיד, שמכוון

האור. הכלל הוא: המשולש הכהה מתחת לעין לא יהיה ארוך מן האף ורחב מן העין. שיטה זו הועתקה 

                                                           
  .62בטיסטה תשמ"ט, עמ'  922
 הטכניקהצבעיו.  משחקי אור וצל. מושג באיטלקית שפירושו בהירות וכהות. בציור הכוונה היא לאיכותו הניגודית בין 923

שימוש שעשה העל  .ניגודיים בצבע שצייר ופיתח ערכים ,((Tiziano Vecellioיכת לאסכולה הוונציאנית ולטיציאן משו

 ראו:זו  רמברנדט בטכניקה

Richards Source 1965, pp. 109-196 . גם לתחום צילום הקולנוע, על מנת ליצור אור וצל מושאל קיירוסקורו המושג

הגיבן " :בשחור לבןבעלת אור נמוך או חשוך למחצה. הדבר בא לידי ביטוי במיוחד בסרטי התקופה סביבת תאורה ניגודית, 

"אפוף אור" או  או מה שקוראים . הוא נקרא "האור של רמברנדט"(1941) "השטן ודניאל וובסטר"ו ,(1939) "דאםמנוטר

 אניאור וצל נוסח רמברנדט:  וטכניקה שלהשתמשו בקיירוסקורו ים בני זמננו יקומנטריסטוגם צלמים ד "מצולם באור טבעי."

הקרוב ביותר  תאורת נרות והיהבצולם  "בארי לינדון" קובריק ועוד. סרטו של סטנלי ,סמית'ין יוג וינוגרד גארי, לייבוביץ

 לטכניקה זו.
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ככל הנראה קציזנה היה מודע למשולש רמברנדט  924לאומנות הצילום והיא נקראת "משולש רמברנדט".

( נראים כמו אחים. Karczew[ שני חייטים מקארצ'ב )610ואימץ אותו בעבודתו. לדוגמה בתצלום ]מ

 [.336מתצלום ]פרט מגם ב ךכהאור מכיוון שמאל יוצר משולש רמברנדט בפניו של היושב מימין. 

 

 

 

 

 

 

 

על פי דגם זה הטכניקה מאפשרת להסתיר ולחשוף את פני המצולם וכך לעצב אווירה מסתורית ולקבל 

כך נהגו ציירי הרנסנס המוקדם כבר במאה  925אפקט של הבעה, של מראית חכמה ושל מורכבות נפשית.

ממדי -, עם ראשית השחרור מערכי הכנסייה, כשביקשו לבטא ַבציור עומק, פרספקטיבה ונפח תלת15-ה

מטבעו שימוש מעין זה באור לתיאור משה ברש הסביר כי  926 כדי שיתקבל "תיאור נכון" של הסצנה.

ל זמניות בת חלוף והיא יסוד הבעה מהותי ביצירותיו המציאות מחולל גם תנועה. התנועה יוצרת תחושה ש

של רמברנדט. בדיוקנאות שהוא צייר מגולמת בדמות הבעה אינדיווידואלית בעלת עבר, והיא דמות 

 927ייחודית שהזמן עיצבה והיא מקרינה סביבה תחושת סופיות.

ם, פליטי גירוש ואילך( החל רמברנדט לגלות את שכניו היהודי 1631בתקופת אמסטרדם שלו )משנת 

ספרד. בסביבתם הגויית הם בלטו כטיפוסים מסתוריים, והוא נשבה בקסמם ומצא בפניהם הבעות של סבל 

רמברנדט התבונן בהם  ושל חוכמת חיים, ודיוקנאות היהודים שלו מוכרים בציורי הדיוקנאות שהוא צייר.

כאנתרופולוג משתאה, וצייר אותם בדרך אחרת מן הדרך שבה צייר את טיפוס הבורגני ההולנדי. הוא 

 אומנותחוקר ה בטכניקת הקיירוסקורו.גורף צייר בקומפוזיציה סגורה: תקריב פנים עד הכתפיים ושימוש 

מברנדט אין לחפש בסימנים מאפייני יהודים ברש סבר כי את עיצוב טיפוסי היהודים ביצירתו של ר משה

                                                           
  Triangle of Light)( האור משולש כתיבה אתמשוהיא  זווית האורבמרכזה . עה ברבים מציוריויתאורה זו מופ 924

  Kolonia 2016, pp. 52-53ראו:
 .134ב, עמ' 1984; ברש 181עמ'  ,א ברש תשכ"א 925
 .44-45עמ'  ,ברש תשמ"ט 926
  ,p. 109Richards Source 1965; 133ב, עמ' 1984ברש  927

 
  פרט 336מ

 610מ



���
 

כגון בית כנסת, טלית וכדומה, וגם לא בהארות ובהערות ביוגרפיות או פסיכולוגיות, אלא על פי עולמו 

ושאף לעצב את  האומנותי בלבד, שכן ביצירתו התעלם רמברנדט מן היסודות האיקונוגרפיים היהודיים

בחתירתו לזיקוק המהות  928אדם ואת מורכבות נפשו הפנימית.היסוד ההומני, את מהותו המושלמת של ה

ייצג רמברנדט ביצירותיו את היהודים בממדים הומניסטיים וללא תכונות אנטישמיות, והם רחשו לו 

 929הערכה על כך.

ברישומי היהודים מן התקופה המאוחרת שלו בולט במיוחד הקונפליקט החזותי בין כהה לבהיר, כלומר 

לאור. הרישומים מדויקים וקרובים לתיאורים נכונים של תווי אנוש, ואפשר ללמוד מהם בין אפלולית 

בלוק טענה שיצירותיו של -הרבה על טכניקה של עיצוב וקומפוזיציה בעזרת אור וצל. החוקרת רבקה ויס

 רמברנדט מתקופה זו בערוב ימיו מעידות על הבנה עמוקה של האדם. הוא ראה את יופיו האנושי בפניו,

בציוריו דמויות עולות . שהזמן חרץ בהם את אותותיו. תופעת הנפש ריתקה אותו, וכן הסבל האוניברסלי

מרקע חשוך ובלתי מעובד, והאור משחק על פני דמויות ועצמים בתנועתיות, לפעמים  לעיתים קרובות

את  תופעת הנפש ריתקה 930בדרמטיות ולפעמים ברכות, אך תמיד יש לו תפקיד בעיצוב ההבעה.

רמברנדט. הוא ביקש לחדור לרוחני ולפנימי, והשימוש בטכניקה זו הדגיש את את התוכן הפסיכולוגי. כדי 

ציורי פורטרט עצמי. החוקר יעקב רוזנברג סבר כי בתחילת דרכו  80-60להכיר את עצמו צייר רמברנדט 

לומר ניתוח לשם הבנת היו הפורטרטים תיאור "העצמי" שלו, ומאוחר יותר הם היו מבט "על העצמי", כ

העצמי, ועשויים בלא מעט אירוניה. בדיוקנאות העצמיים המאוחרים שלו נראה האור כמו קורן מן הפנים 

 931ולא מואר ממקור חיצוני.

 דימוי היהודי המסורתי  –העולים מן החשכה  4.9

ככל הנראה את קציזנה הכיר מתוך התבוננות בפורטרטים של טיפוסי יהודים ניתן לראות בברור ש

, והשתמש בה בצילום כדי להגיע לידי בהשגת הבעה שיטת התאורה שהקנתה לרמברנדט הישגים ייחודיים

  932ליצור את מורכבות עולמם הפנימי של מצולמיו.

 

                                                           
 .180-181עמ'  ,ברש תשכ"א 928
 ;המוציאים לאור" תרפ"ג "מאת ;168עמ'  ,על הערכתו של הרב קוק לרמברנדט ראו: רוזנברג ואיש שלום תשס"ה 929

על  .212עמ'  ,ב1999הולצמן  ראו: ,העברית לדורותיהבשירה ובספרות  והנוכחיםרמברנדט נחשב לאחד האומנים המאוזכרים 

 .1993צבר עיינו: של יהודים העברי  כתבה לעתרבותם ו לעשל רמברנדט  דעתו
 . 1993בלוק -ויס 930
  5pp.  1968, Rosenberg-.37 עצמי דיוקןתמונות  931
 .360-361' עמ: נספח תמונות יהודים מסורתיים :ורא 932
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[ הוא דיוקן מסתורי של החזן ר' ישראל שויחט. האיש הזקן שקוע בלימודו, מואר בחציו. 94תצלום ]

מעינו הימנית מבצבץ לבן, קצהו של הספר המואר, ועינו השמאלית חשוכה. רק נקודה קטנה מאירה את 

ני האיש כתמי אור וצל בפמסגרת משקפיו ומבליטה אותן. מן התצלום עולה אווירה מיסטית, דרמטית. 

 גורמים הסתרה, בלבול ועמימות, ורב הנסתר בהם על הגלוי, כמו אומרי סוד.

עין העולה ממעמקי השחור. האור -בחוויית הצפייה דמות הרב היא כמעט דמות מיתולוגית, מעין חד

צידו הימני של  .מגיע מימין, ואילו המצלמה בנקודת מבט פרונטלית. המעברים בין אור לחושך רכים

בהיר. בהדרגה הוא מתכהה והשחור כמו עוטף את האובייקט כולו, למעט הצד הימני המואר של  התצלום

פניו ושל חלק מחולצתו. כתמי האור המקיפים את ימין הדמות כמו ניגפים מפני החושך. קציזנה עיבד את 

גודיות הנגטיב במעבדה ויצר אפקט של עמימות בגבול שבין הכהה לבהיר. נראה כי הוא "תיקן" את הני

החדה על ידי הסתרה מפני חשיפה לאור, וכך התקבלה עמימות של חשכה עשירה ודמדומית, על סף הכהה 

 933(, שהיה חלק מכתב ידם של ציירי הבארוק.tenebrismוהבהיר, ונוצר עומק דומה לאפקט הטנבריזם )

  

                                                           
 :Tenebrism, Definition & Characteristics טנבריזם עיינו על 933

 cork.com/painting/tenebrism.htm-arts-http://www.visual  :(8.8.18)גישה 

 
94 

 
 336מ

http://www.visual-arts-cork.com/painting/tenebrism.htm
http://yivo1000towns.cjh.org/picture.asp?PictureSetID=5366&ImageID=29269&PictureSetIndex=94
http://polishjews.yivoarchives.org/archive/index.php?p=digitallibrary/digitalcontent&id=4248&page=2
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נגר זקן ומשותק. הוא יושב על כיסא, גבו כפוף ורק פניו פונות [ הוא דיוקנו של ר' איצה, 234תצלום ]

-ממקור אור חד עולה היאשני המשולשים בקומפוזיציה.  תלמצלמה. עמדת המצלמה מדגישה את צור

כיווני, ונוצרים יחסים כמעט מופשטים בין משטחי האור והחושך. בה בעת העין מבחינה בכתם שחור על 

  מיתולוגית.-מצחה של הדמות. צורתו צורת כוכב אסימטרי, מעין אות קין כמו מסמן שהדמות קדמונית

 

 

 

 

 

 

, טכנאי, מייצר מטריות ומרפא עממי. הדמות ישובה מול 85[ נראה קונה שלייפר, בן 088מבתצלום ]

הניגודיות חדה. החשכה עוטפת את פני הדמות במוקד האור  ימינה.מקור אור ממוקד פרונטלית בנטייה 

, הדמות כמו צפה על פני הרקע השחור, מרחב נטול הקשרומנטרלת הקשר סביבתי. הדמות כמו לימבו, 

  .ואיכות דרמטית מעורר תחושה של זרות עת ממנו. אפקט מסוג זהומופק

 ביצירת תפקיד אם כן, מעברים חדים בין חושך לאור משולבים במעברים רכים בין צל לאור ממלאים

ובהעצמת הרגשות. מתוך חשכה מוחלטת עולה דמות במיטב מסורת הקאראווג'יסטים )סגנון  האווירה

וקיצונית בין חדה בניגודיות גבוהה  המתאפייןבציור על שם הצייר מיכלאנג'לו מריזי דה קאראווג'ו(, 

יש מזיגה בין חושך ומעט אור. בחלקם לא כל הרקעים האפלים הינם נטולי עומק.  934לכהה. בהיר

ביחסים בין שדות החשכה ו החושך מתפקד כרקע, כמצב בראשיתי כמו ששרר לפני היות האורבאחרים 

                                                           
  .2002; מרק 1988על סגנון קארוואג'יסטי ראו: קדר  934

  
234 

  
 088מ

http://polishjews.yivoarchives.org/archive/index.php?p=digitallibrary/digitalcontent&id=4363
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 .חלקים חזותיים בפני עצמםיש להתייחס אל משטחי החושך כלפנים המוארים יש נטייה ברורה לאפל. 

והמפורטת  ועומד בניגוד לפיגורטיביות של הדמות השרויה באור השחור הוא הפשטה של הצורה,

מהות נפשית, לא מצב של חסר. כניסה אל מישורי  טאמב ,מרכיב האטום של האורלפרטים. השחור, כ

מודע, אל האניגמטי, אל מבט והרהור על ריק ומסתורין. החשכה מעוררת -השחור היא כניסה אל התת

 היפוכו של בוהק.  –אווירת נכאים, קינה ואבל  המנכיח ,מטהפיזית תחושת בדידות

הניגודיות הרמברנדטית היא טכניקה פואטית וטבועה גם ביצירתו הספרותית של קציזנה. בפואמה  

סט דער מלך" שולט החושך כמו תוהו ובוהו. המציאות הדרמטית מתוארת בצבעים ײַ הדרמטית "דער ג

מעיק ן אויג" )ללא עין( החושך אָ אפלים והפואמה נושאת עימה תודעה של שקיעה ומוות. בסיפור "

ומעורר פסימיות קדורנית. מוטיב העיוורון שולט. בגישושם של הילדים העיוורים באפלה העין מתקשה 

לזהות עצמים, והראייה כמו מתבטלת. ביטולה הוא רגע היווצרותה של ראייה אחרת, מעין התבוננות 

בוקעת, כמו  פנימה אל תוך העצמי, והיא עדיפה מן העין בהיותה יסוד משתלט ומכחיד. מתוך השחור

פי שקציזנה הצלם הייתה גנוזה נהרה בדמותו של זקן, והוא מוביל את הילדים החוצה אל האור, ממש כ

  מנחה את עין המתבונן המשוטטת בתוואי החושך, ומחפשת אור.

  הזיקה לעולם התיאטרון 4.10

ייפלא אפוא שהייתה בו אלתר קציזנה היה מחזאי פורה ומעורה היטב בסצנת התיאטרון בוורשה. לא 

תשוקה נסתרת גם לביים, והוא מצא כר נרחב למימוש תשוקתו זו בניתוב עקרונות מושאלים משפת 

שהצורה  "הוא עצמו העיד בהקדמה למחזהו "הדוכס 935התיאטרון למיזנסצנה הצילומית המתוכננת שלו.

 936הדרמטית אינה זרה לו.

היא היחס בין החלל ואופן ארגונו לבין תנועות  –( mise-en-scene"העמדה על במה" ) –מיזנסצנה 

הגוף של השחקנים הפועלים בו, והיא מתארת את היבטי העיצוב של אומנות הבמה במשמעותם החזותית 

או הסיפורית. מיזנסצנה היא מכלול ההתרחשויות, הפעולות ותנועות השחקנים ביחס לחלל הבמה ולמרחק 

  לוג, תאורה ותפאורה היא בונה קומפוזיציה בימתית.ביניהם, ובתוספת דיא

 בתצלומים של קציזנה ניכרת יד של במאי בהבניה סצנרית, בלי השאר מקום ליד המקרה או לשיטת

שבו הצלם  "הרגע המכריע" בצילום. כמעט הכול מחושב ומתוכנן. העמדת הצילום שלו הייתה מעין טקס

                                                           
 .41-46עמ'  ,2006על תפקיד הבמאי בתיאטרון ראו: הייזנר וחזקיה  935
  .17' עמ, ב1967 קַאציזנע  936
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יום. בפעולת הצילום ובהקפאת הרגע -פולש למציאות חייהם של אחרים ומשליט סדר בכאוס של היום

הרמוני והדימוי בו נוצרה להרף עין הרמוניה וטקסיות, אולם בבחינת התוצר הצילומי מתגלה שלא הכול 

  .וניסו לערערו כמו חתרו תחתיו ערכיות-הצילומי מעורר תחושה מעיקה של דו

ת הצילומיות של קציזנה ספוגות בביטויים חזותיים, אקספרסיביים ועדינים, מינימליסטים המיזנסצנו

תערובת של העמדה תיאטרלית ואזכור אסוציאטיבי של העמדות סצנריות צורניות וציוריות,  –ומאופקים 

לו  בעבודת הצילום שימשה בארוקיות ורנסנסיות, שהתוו את אופיו האומנותי של התיעוד הצילומי שלו.

על  שפת התיאטרון והבמה שפה של סימנים המעבירה משמעות ומחקה את ההיבטים המוחשיים של החיים

יּות ) לפי עיקרון זה סימנים ומחוות שמוצגים על במה אמורים להפנות את  similarity.)937פי עיקרון הַדמְּ

להבין מסרים מן העולמות תשומת ליבו של הצופה לקשרים ביניהם לבין המסומנים על ידם, וכך לסייע לו 

 רגשיים של הדמויות ואת הלך רוחן. -הפנימיים

מחוות אקספרסיביות, תנועות גוף על הבמה ומימיקה של הפנים רווחו בשנות העשרים באומנות 

התיאטרון האירופי ובעבודותיהם של במאי תיאטרון בני תקופתו של קציזנה, למשל גורדון קרייג, אדולף 

  938וברטולט ברכט, והם ראו בהן אמצעי סגנוני חשוב וקומוניקטיבי.( Appiaאפייה )

רה הביתית או הציבורית, קציזנה העמיד את האובייקטים, קבע מה המרחק  פֶּ בתוך מרחב נתון, ַבסְּ

ביניהם, עיצב את תנוחות ידיהם במיני מחוות המחקות שפת גוף, וכיוון את מבטם. בסדרת הנחיותיו הוא 

ייני הדמות של המצולמים, ובדרך זו התייצגה מידת הקירבה ביניהם או הרתיעה עיצב במרחב את מאפ

במילים אחרות: קציזנה בנה מיזנסצנה, מעין מערך  אלה מאלה או מידת הצער, החיבה או השמחה שחשו.

תמונתי שבו מוכמנים מוטיבים דרמטיים אשר השתתפו בבניין עלילת העל הצילומית שלו. להלן אדגים 

 קות בולטות שקציזנה שאל מעולם הבימוי והתיאטרון ויצק לתוך הצילום המובנה:ארבע טכני

�העמדה פרוקסמית  

�הסטת מבטים  

�שימוש במוטיבים נוצריים  

� שימוש במחוות ידיים 

                                                           
 .17עמ'  ,1991רוז'יק  937
938  153-126 .1971, pp Esslin 244;-pp. 234 ,1963Brecht  
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 העמדה פרוקסמית 4.10.1

(. את המונח proxemicsפרמטר חשוב לקביעת היחסים בקומפוזיציה הבימתית הוא הפרוקסמיקס )

ובעזרתו הוא הגדיר מאפיינים של פעולות ( 2014-1909) טבע האנתרופולוג אדוארד הול פרוקסמיקס

אשר אינן עולות בשימוש בשפה המילולית. לפי הול הדרך  –אישיות -חברתיות ובין –גומלין אנושיות 

ורת שבה האדם תופס את המרחב והחלל היא ביטוי של תרבות, והתקשורת הפרוקסמית היא מעין תקש

מולדת, טבעית לאדם. היא הולכת יד ביד עם התנהגות טריטוריאלית מולדת, ומצביעה על הדרך שבה כל 

יצור מניס מסביבתו הקרובה את אויביו ומאמץ לסביבתו האינטימית את אוהביו. ההתנהגות הפרוקסמית 

-ופיים של יחסים ביןאינה מודעת, ועל פי תצפיותיו של הול היא אוטומטית אצל בני אדם. הוא סימן את א

 .ריחוק גופני כדי לציין איכויות רגשיות כגון חיבה, עוינות, חרדה ואהבה-אנושיים אלו על ציר קרבה

מרחק אינטימי, מרחק אישי, מרחק  :קטגוריות בסיסיות של יחסי קרבה וריחוק גופניים-תתוקבע ארבע 

  939אישיים במצב נתון.-חברתי ומרחק ציבורי, והן מעידות על אופי היחסים הבין

מקובל לחשוב שהמושג מיזנסצנה חופף למושג פרוקסמיקס, אולם אין זה מדויק: המושג מיזנסצנה אינו 

נאישיים וחברתיים. לימים מציע כלים לניתוח, ואילו המושג פרוקסמיקס מציע כלים לניתוח מצבים בי

וממנו שאלתי אותו לניתוח הקומפוזיציה  הפך הפרוקסמיקס לכלי לניתוח תיאורטי מתודולוגי בתיאטרון,

ובכן, בקומפוזיציה הצילומית חלוקת המרחב נעשית בהעמדת האובייקטים במרחב בקרבה  940הצילומית.

אישיים בין האובייקטים ולזיקה -או בריחוק משתנה זה מזה בהתאם למטרת ההעמדה, ליחסים הבין

בגוף התצלומים אפשר לזהות מצבים במרחב: של יחיד, של זוגות תרבותית המקובלת. -לתפיסה הערכית

ושל קבוצות. בכל קטגוריה ניתן לעצב את שני קוטבי הסולם הפרוקסמי, קרי את מידת הקרבה או 

יאלי שלהם, כך נבנית קומפוזיציה הרתיעה, וככל שהבניית היחסים הפרוקסמיים מתרחקת מן הממד הר

 סצנרית בדיונית יותר. 

ניתן לפרש את טיב היחסים בין האובייקטים שביקש לעצב  הלןלמשל: בכל תמונה מן התמונות של

 .[350ואמון ] [500זרות ]מ[ 439[, שיתוף ]מ145[, ניכור ]מ045הצלם: קרבה ]מ

 

                                                           
939  125-Hall 1969, pp.113            
 .1996ילין -מלכא 940
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[ מתקיימת העמדה מופרדת וסימטרית של האובייקטים בשני קצוות הקומפוזיציה, 003בתצלום ]מ

כלפי האובייקטים ויתכן מאפיין את סוג  מייצג יחס רגשיו טען במשמעות על ידי המתבונןהנוביניהם מרחב 

יניהם מוטל צל כבד . האובייקטים מנותקים זה מזה בהוראת במאי התמונה, ועל הקיר בהיחסים ביניהם

 אלכסוני ומעיק.
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http://polishjews.yivoarchives.org/archive/index.php?p=collections/controlcard&id=22503
http://polishjews.yivoarchives.org/archive/index.php?p=collections/controlcard&page=2&id=23009
http://polishjews.yivoarchives.org/archive/index.php?p=collections/controlcard&page=2&id=22865
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כמו ו בחידתיות, בוהה למרחב [ המלמד יושב בקדמת התמונה, פניו בפרופיל לתלמידיו005בתמונה ]מ

מבטיהם לא ניפגשים הם במצלמה.  מביטיםהילדים  ,ברקע באפלולית ומעט מטושטשים אינו מתמזג בו.

. עצב אווירה של צפיפות אנושיתחבר בינהם ולשקציזנה ביקש ל נראהכמו מנותקים אחד מהשלושה. 

נוצרת ו אותם זה לזה את האובייקטים ומקרבתאופטי  באופןבעדשה צרה, הדוחסת השתמש לשם כך 

 ונתק.חוויית ניכור מתהווה בו בזמן אך  של קרבהמלאכותית תחושה 

[ 370גם לקומפוזציה צילומית ובה דמות אחת במרחב ניתן ליחס משמעות פרוקסמית. בתצלום ]מ

נראה ילד קטן לבוש בלואים ויחף. רק הכובע לראשו בולט בשלמותו. הילד ניצב במרכז הקומפוזיציה, 

ען על משקוף הדלת המפרידה בין פנים לחוץ, והוא בעמדת רגל פה ורגל שם. עיניו מביטות ימינה נש

באחד  או הצבתה ואישוניו הדחוקים כמו מפנים מקום ללבן שבעיניו. מיקומה של הדמות בבדידותה במרכז

 מקצותיו תטען מצב רגשי המדגיש את אימתו של המרחב המושלכת על הדמות.
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אל מחוץ לסצנה המצולמת. הדלת פתוחה למחצה, כמו מזמינה להיכנס אל המרחב השחור, הוא מביט 

העמוק, האפל והלא ידוע. החלוקה הדיכוטומית בין הרקע הכהה לבהיר סימטרית, ועמידתו של הילד 

 ביניהם מגדירה את תחושותיו הסותרות.

בתוך חלל אפל וגדול בהרבה ממידותיו. היחס [: ילד עני ניצב בבדידות מעיקה 379כך גם בתצלום ]מ

הקיצוני בין האובייקט הניצב למרחב המקיף אותו הוא מאפיין פרוקסמי וכר נרחב לפרשנות. מאפיין זה 

בוטה ובמקום  חוזר על עצמו בסדרת צילומים שבה מושאי התצלומים אפופים עצב עמוק ושרויים בריק

 רפאים מעורר חרדה.

  

  
 370מ
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לתמונת הפועלים בסדנת העור להדגמת פרשנות אפשרית של העמדה סצנרית בתצלום קבוצתי אחזור 

קודם הדגמתי בעזרתה ייצוג של קבוצה מלוכדת והתבוננתי בה מנקודת מבט סוציולוגית, ועתה  .[172]מ

 ומפרספקטיבה פרוקסמית.  צילומיתאתבונן בה מנקודת מבט 

ראש חץ אוונגרדי  –יצרני של יהודים תוארה קבוצת הפועלים כתלכיד חברתי גאה בפרק הדן בדימוי  

אולם התבוננות בתכונות הפרוקסמיות המגולמות בתצלום מגלה  –ובעל פוטנציאל לשנות את העולם 

במרכז הקומפוזיציה הפירמידלית ניצבת כגוש אחד קבוצת  שניתן לקרוא את התמונה בדרך אחרת.

ועלים אינם עומדים בעמדות עבודתם אלא קובצו לצילום, ולכן עמידתם מאולצת פועלים. ניכר שהפ

קמעה. הם עומדים כדבוקה, אין ביניהם כמעט מרחק פיזי. מנח גופם אנכי ויציב, קווי מתאר גופם נוגעים 

זה בזה, תוחמים את גבולות הפריים, ממלאים אותו ומשיקים לקצותיו. קומתם זקופה, ידיהם צמודות 

אך רפויות ואינן פורצות את מתאר הגוף או הן עסוקות בפעולה פונקציונלית במרחב. מרפקיהם  לגופם

ראשי המצולמים מוטים מעט וניכרת בהם מבוכה קלה בשל העמדה זו. הפנים של  941צמודים למותניים.

יהם כמה מהם מוסתרים, אחרים מפנים את גבם לחבריהם, מבטיהם מוסטים לכיוונים לא ברורים ואין בינ

 קשר עין.

 

 

 

 

 

קציזנה בחר להעמיד את הסצנה ולארגן את הקומפוזיציה בהצבת הפועלים במרחק פרוקסמי אינטימי. 

היות שהקומפוזיציה הצילומית צפופה והדמויות נושקות לקצוות הפריים במרחק אינטימי זו מזו, המרחב 

( כמו חנוקות במרחב, placenessness)סביבן כמעט לא נחשף. בצפיפותן הן עומדות ב"אין מקום" 

 942נוגעות אך לא מחיבה ואהבה אלא ממצוקה. בסצנה אין הרמוניה והתמזגות של הדמויות עם הסביבה,

                                                           
 Spicer 1993, pp. 84- 127ברנסנס ראו: ממנוריחוק של המרפק לגוף או  על משמעות הסימבולית של קרבה 941
 מאפיין פרופ' ברש את פסליו של מיכאלאנג'לו בהתכנסותן של הדמויות  שם .74עמ'  ,1986ברש  942
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מופקעות ממנה כהדמויות נראות לכן אף שלכאורה זוהי קבוצה מלוכדת בסביבתה הטבעית, למעשה 

שבצפיפות אנושית ובמרחק אינטימי בין ומשדרות זרות, ניכור, התבדלות וחרדה. הול העיר במשנתו 

  943הניצבים ניתן לראות לא רק כוח חיובי אלא גם יחסי עוינות, חרדה ופחד.

פוף הדמויות לא רק תיעוד של קבוצת פועלים  מנקודת הסתכלות זו אכן מתגלם בפריים הצילומי צְּ

בסדנת העור, אלא גם צד רגשי: ידי הפועלים הצמודות לגופם מסמנות שיתוק, כמו היו מאוימים בתוך 

ורי, טריטוריה מוגבלת של עצמם וגופם. המרחב הפונקציונלי של סדנת העור הופך למרחב אנושי מטפ

ומיוצגים בו חרדה, עצב וניכור. אף על פי שהתצלום נראה ככרזה המהללת את היצרנות ואת רעיון אחוות 

הפועלים היהודים, המגולמת גם במבנה של משולש וראש חץ, ניווכח מיד כי מתחת לפני השטח רוחש 

 סדר יום פרשני חתרני סמוי, ומערער את מראית העין של לכידות קבוצה. 

 לכודים ברשת –הסטת מבטים  4.10.2

הסטה והכוונה של מבטי האובייקטים בסצנה הצילומית הן טכניקה של תקשורת ושפת גוף, בדומה 

שלא כמו על בימת התיאטרון, תמונת דום )סטיל( מנציחה רק  944למערכת הסימנים הדיאלוגית על הבמה.

 לולי ושולטת בה השתיקה. שבריר שנייה של תנועה ומקפיאה אותה, ומעצם טבעה נעדר בה שיח מי

ניסה קציזנה לחדור למחוזות השתיקה של העדים המצולמים, ובעזרת  בהיעדר שיח מילולי בצילום

מראית נפשם. בדרך זו הוא יצר בסצנה  את ם,הסטת מבטיהם ליצור אפקט רגשי שיחשוף את פנימיות

דיאלוג של מבטים( בין -הצילומית שיח כמו בימתי, אך אחר: מעין דיאלוג של מבטים )או ליתר דיוק אי

 האובייקטים לבין עצמם.

ביקש קציזנה  945אנושי,-בהיותו מודע לכוחו מכונן המשמעות של המבט ולתפקידו בהבניית המצב הבין

הזרה הוא רצה לעורר הרהור בעזרת ו, וקה רגשיים של ניכור ושל הזרהלבטא באמצעותו מצבי מצ

הסתפק בהעמדת האובייקטים בקבוצה מלוכדת  הוא לא .רציונלי ובחינה ביקורתית של המצב המצולם

. מקוד המבט לעדשה, כפי שהיה נהוג בצילומים רבים בתקופתו ,במרחב המצולם ובמיקוד מבטם במצלמה

עם המציאות שמעבר לסצנריו הצילומי. ברוב  או\הסובייקט המתבונן בהם וקשר עם היה מנסח סוג של 

הנחה קציזנה את מצולמיו להביט בכיוונים  הסצנות הקבוצתיות שהוא צילם, בהן גם של חבריו הסופרים,

                                                                                                                                                                      
  והפקעתן מכל זיקה אל החלל המקיף אותן.  

943  125-Hall 1969, pp.113 
 .73-57עמ'  ,1991רוז'יק  944
  .134, עמ' 2002כנען  945
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ימינה, שמאלה, למעלה, למטה או  –בלתי הגיוניים ובלתי מוסברים. כל אובייקט הביט לכיוון אחר 

הנחייתו של הצלם היא שקבעה את אל האופק שמחוץ לפריים או השפיל מבט אל תוך עצמו.  –באלכסון 

עמדו בזמן בעדשה, ניתק אותם מן המציאות, כמו  גבולות המבט. מבטם של מעבדי העור, שלא היה ממוקד

דיאלוג מבטים מעין זה טעון סתירה פנימית, שכן במקום לחבר  או מעל הזמן. –מופשט ולא ידוע  –אחר 

  את האובייקטים זה לזה, הוא מנתק אותם זה מזה.

המבטים המוסטים מוליכים את עין המתבונן ממוקד למוקד בתוך הקומפוזיציה ומחוצה לה. בעזרת 

טכניקה זו של הסטת מבטי האובייקטים העצים קציזנה את תנועת העין של המתבונן המשוטטת מדיוקן 

וצות המרחב המצולם לפרספקטיבות קליידוסקופיות שנפגשות ונפרדות וחרצף לדיוקן, ובו בזמן שבר את 

אלו את אלו. הדבר דומה לאפקט המתקבל מהתבוננות בציור של פיקסו המצויר משתי נקודות מבט: זהו 

רגע של דיסוננס קוגניטיבי, והוא מערער את ניסיונו של המתבונן לייצב את המבט באחת מן 

 הפרספקטיבות. אפקט זה פוער פערים, הוא חידתי ומעורר מחשבה. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שעיצוב מערכת המבטים הדינמית המובנית קשורה גם לשאיפתו של הצלם לחולל חוויה של ייתכן 

כאוס מנקודת מבטו של המתבונן, ולעצב בצילום קפוא דינמיקה של תנועה אקספרסיבית, כמעט 

עיני המתבונן נעות במבוכה, מחפשות לשווא אחר נקודת אחיזה, שכן  947קולנועית, טכנית ומלאכותית.

                                                           
 . 132 ,75עמ'  ,גרוס תש"ן קציזנה התעניין גם בקולנוע. ראו: 947
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ודאות ואניגמטיות, והיא אופפת אותו. בהנחיה -סדר, אי-הקומפוזיציה הצילומית מקרינה תחושה של אי

להסיט את המבט קציזנה ניתק את האובייקטים מן היכולת להחזיר מבט אל המתבונן ולכונן קשר עין או 

בריחה קשר בין האובייקט לסובייקט, )יתכן הדחקה או -מערכת יחסים עימו, ויש תחושה של אי

המתבונן, ואילו המתבונן חותר לשעבד \מהתמודדות(, האובייקט כמו מנסה להשתחרר מלפיתתו של הזולת

את האובייקט לצרכיו, ברוח משנתו של ז'אן פול סארטר על המאבק המתמיד ועל היסוד הקונפליקטואלי 

  948שבין אובייקט לסובייקט.

תתקבל מעין  כיווני המבט של האובייקטים אם נסרטט קווים דמיוניים על פני התצלום ונרשום את

"רשת מבטים" וירטואלית, שחוטיה ניטווים וחוצים את האובייקטים, פרוסים על הסיטואציה הצילומית 

וכמו לוכדים בה את האובייקטים. הקומפוזיציה מתכסה במעין גריד )תבנית של רשת( דמיוני שכיוון 

הסיטואציה הסצנרית, ומוביל אותו לשום מקום בעודו המבטים מעצבו כמעין מערכת קואורדינטות מעל 

ַׁשווה לקומפוזיציה ממד סכמטי  949גיאומטרי שמצמצם את ההבעה.-מְּ

"רשת המבטים", כפי שטבעתי את שמה, היא אחד התוצרים האומנותיים ביצירתו הצילומית של 

הקבוצה בכלל, ושל  רגשית וחזותית של הלך הרוח החברתי של-קציזנה, והיא מעין מפתח לתפיסה חושית

עולמם הפנימי של האובייקטים המצולמים בפרט. באפקט הסטת המבטים קציזנה כמו מנחה את המתבונן 

לחפש מעבר לנראה בתצלום וחותר תחת המשך לכידותה של הקבוצה, מפרק ומערער אותה ומעקר 

תמקד בו בבליל מבטו המשוטט של המתבונן, התר אחר מוקד לה 950מתוכנו את חזון היחד של הקבוצה.

כיווני המבטים, נושא בחובו אפשרות להקנות לתצלום משמעות מטפורית וליצור בדרך זו נרטיב חדש 

 לתצלום. 

בפעולה זו, המתרחשת בין האובייקט לסובייקט, נוצרת הוויה כאוטית בין הלכודים ברשת 

ממנה, לבין הסובייקטים )האובייקטים(, המבקשים לפרוץ אותה לכל עבר בניסיון כושל ומתסכל להיחלץ 

או  ר. האינטימיות הקבוצתית )הפועליתהמנסים ללכוד את מבטם של הלכודים ולקשור עימם קש

"היחד" מחליפה מערכת רגשית אחרת: חוויה של פירוק הקבוצה תחושת  מתערערת ואת (המשפחתית

                                                           
 .141, עמ' 2002כנען  948
ליצירת האומנות  כלי עזרתבנית של רשת. הגריד שימש  –נמצא הגריד  גריד באומנות: במרכז יצירתה של אגנס מרטין 949

בעבודותיהם של האומנים המינימליסטיים, בעיקר בכל הדורות, אך הופעתו המובהקת ביותר נוסחה בשנות השישים והשבעים 

רוברט ריימן, ברייס מרדן, קרל אנדראה, דונלד ג'אד, סול לוויט, רוברט , בהם אלסוורת' קלי, רוברט מנגולד, יםאהאמריק

 .ופסלים כאחדציירים  –מוריס ועוד רבים 
 .7-13עמ'  ,השוו: שפרבר תשס"ח 950
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-פורצת הרגשה של איהמלוכדת, מסר של תלישות וחוסר מיקוד במרחב של האובייקטים, ומן הסצנה 

  951שקט ואף זרות, עוינות וחרדה.

 ,כמו במפתיע מתוך בליל המבטים המוסטים לכל עברבדרך כלל בסדרת התצלומים הקבוצתיים מפציע 

והוא כקול קורא המבקש  952מבט אחד רחוק. המבט מפר את מערך המבטים המוסטים ומתמקד בעדשה,

ממוקד של אובייקט במתבונן והפרת סדר המבטים בתוך  מבט –את תשומת ליבו של המתבונן. נוסח זה 

הוא חלק משיטת בימוי שלמה בתיאטרון המודרני לאחר מלחמת העולם הראשונה,  –הסיטואציה 

( שהמציא ברטולט ברכט והייתה חדשנית לזמנה. בשיטה זו (verfremdung בהשפעת טכניקת "הניכור"

בשעה שדמויות אחרות מתקשרות אלו עם אלו בתוך נעשית פנייה ישירה במבט או בדיבור אל הקהל 

שעל הבמה. שיטת הפנייה הישירה, בהיותה יוצאת דופן במיזנסצנה הבימתית,  הסיטואציה הדרמטית

  953מנתקת את המתבונן ממעורבות רגשית בדרמה המתחוללת על הבמה ומנטרלת הזדהות מזככת.

 

 

 

 

 

 

 

קשר פרוקסמי מיזנסצני  [ 608דומה אפשר לראות בתצלומי המשפחות של קציזנה. בתמונה ]פהֶּ

שלושה מצולמים בלבד, וכאן קציזנה השתמש בשיטת המבט המוסט כדי להעמיד דימוי בעל אופי 

תמונה ביתית ועם זאת מנכרת. בפינה חמה של חדר שלושה בני משפחה: אם, אב מובטל ובת.  דיאלקטי:

. מפת ומרוכך מודרנית. ברקע קיר מצופה טפט פרחים, מעין רקע "מאטיסי"ההורים מסורתיים ואילו הבת 

השולחן, בהדפס צורות, מתכתבת עם הטפט. על הקיר תלויות שלוש תמונות קטנות ואת הרביעית מסתיר 

                                                           
951 125-1969, pp.113 Hall  '365-366; ראו: נספח רשת מבטים עמ. 
 .הבא בעמוד [48] [42] [40]לומים: צתראו  952
 p. ,Brecht 1963 ;Esslin 1971 234 ראו: על בימוי אפי 953
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כל דמות נתונה בעולמה. מבטם של המבוגרים מופנה לשום מקום. הוא אינו  ל ניזקי הזמן.כתם כהה ש

כלשהו ואינו מוסבר. מבטה של הנערה ברקע נעוץ בספר ומוסבר. זהו מצב של חוסר מתמקד בקשר עין 

דורי. התמונה תוגתית, שקטה. האובייקטים כמו משלימים עם המציאות באשר היא, אך זיק של -קשר בין

ייאוש מורגש במרחב והוא פוער פער בין המרחב הביתי החמים והמקושט לבין המצב הנפשי המתואר 

 954מציאות היהודית אינה יכולה לשאת את דימוי האחדות.והמטריד. ה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[. כולם עשויים במיזנסצנה צפופה ובקומפוזיציה 48, 42, 40] המשפחות לעילכך גם בתצלומי 

שפת הגוף של הדמויות  אינטימית שמשדרת התכנסות, אחדות, תמיכה הדדית וחיפוש מפלט וחום אנושי.

מביעה עצב ודאגה, וכתף לכתף נוגעת כמו כדי להתחמם זו מגופה של זו. הדמויות נשענות זו על זו כמו 

מחפשות מקלט לראשן, מזור לכאבן או קרש הצלה כדי להינצל יחד מן הסופה  משדרות מסר של מצוקה,

המשתוללת בחוץ, והן תוהות אם יעמוד למשפחה כוחה וחוסנה להתמודד עם הקשיים. אך גם כאן מתגנב 

ספק באשר לקשר האינטימי בתוך המשפחה. את הצפיפות החמימה והמלכדת, לכאורה, קציזנה פירק 

 והכוונתו. של המבט וערער באמצעות כוחו

                                                           
  .30, עמ' 1992מירון  954
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 955 מקס בקמן, "תמונה משפחתית"

צייר גרמני  –( של הצייר מקס בקמן 1920תמונה משפחתית דומה יוצגה בציור "תמונה משפחתית" )

אקספרסיוניסט בן דורו של קציזנה. בציור שישה בני משפחה יהודית דחוסים במרחב. הקומפוזיציה 

לענייננו סגורה ועמוסה פרטים. הסגנון האקספרסיוניסטי שולט בה ולכן יש בה עיוותים ודיספרופורציות. 

סיטואציה חשובים מבטיהן המוסטים של הדמויות. חוץ מאחת אין ביניהן קשר עין. בציורו ייצג בקמן 

, ולמעשה בניה מנותקים זה מזה. רעיון אקספרסיבי זה בתוך המשפחה אין קרבה אמיתיתריגשית שבה 

 הושפע מבקמן ומאחרים. ניבט גם מיצירות אחרות בנות הזמן, וקציזנה, בהיותו אומן מעודכן, ככל הנראה

 שימוש במוטיבים נוצריים  4.10.3

סיפורי הברית החדשה העניקו השראה לאומנים מאות בשנים, והיו מקור לא אכזב ליצירות אומנות. 

קורות סבלותיהם של ישוע הנוצרי ואמו מריה היו כר נרחב לפרשנויות אומנותיות על סבל, על עוני ועל 

פרנסיסקנית, אשר מאמיניה רואים בעוני נשגבות רוחנית וביכולת להתפשט מנכסי  פשטות וצניעות

אומנים וצלמים רבים, ובהם קציזנה, הטמיעו ביצירתם סצנות מטפוריות וסמלים  אידאל מוסרי. –החומר 

מן התאולוגיה הנוצרית ומסיפורי הברית החדשה כגון הבשורה, הלידה, הסעודה האחרונה, וכן מחוות של 

 ות בדת. דבק

קציזנה, ככל היהודים, חי במפגש עם התרבות הנוצרית הסובבת אותו. הוא גדל בווילנה הקתולית, היה 

יסודות משתיהן. בדרך זו  הספרותית ביצירתו גםוהטמיע  –הנוצרית והיהודית  –מושרש בשתי התרבויות 

יים, ואולי אף לרמוז על הוא ביקש לפרוס אופקים אחרים בבואו לייצג מציאות מורכבת של חיים יהוד

סופם הטרגי. על גישתו הטבעית לתרבות הנוצרית אמר המבקר החשוב בעל מחשבות כי "באישיותו של 

                                                           
 ( ניו יורק.Metropolitanמטרופוליטן )מוזיאון במצאת נ 955
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קציזנה טבועה אישיותו של פרץ, עין של צייר, ותחושה של מיסטיות שיש בה מן הניצוץ של הקתוליות 

במתח שבין המחזאית הוא עסק  ביצירתו 956הפולנית, כמו שיש ברבים מהסופרים הפולנים היהודים".

דרמטי אתוסים מייצגי -הדתות, למשל במחזותיו "הדוכס" ו"פרומיתאוס", שבהם עומדים לדיון הגותי

הרעיונות התיאולוגיים של שתי הדתות, ולהלן כמה דוגמאות של מוטיבים נוצריים גם בעבודתו 

 הצילומית.

 

 

 

 

 

 

 

                               

                 
 957ישו לידת 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .62 ייטז ,1919"בעל מחשבות"  956
 .גרמניה קלן, Richartz Museum–Wallraf, 1622 'ורסט,הונת ואן חרארד 957
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[ מאזכרת את סצנת לידת המשיח. בביתם של מברשתנים עניים העמיד קציזנה את בני 37תמונה ]

כך  958עריסת התינוק. העריסה עשויה קש ותלויה בחבל מן התקרה, כמו מרחפת בחלל.המשפחה סביב 

ניתן לנענע אותה בקלות ולהרגיע את הרך הנולד, וגם נחסך מקום בחלל המגורים הצפוף. העריסה בהירה 

ובוהקת, ובהירים ובוהקים הם גם פני אם התינוק, המשפילה את עיניה במבט אימהי. ברקע בפתחה של 

ומד גבר, אולי האב. אף הוא מביט בעריסה, אך מרחוק. מבטיהם של בני המשפחה האחרים דלת ע

משוטטים ואינם ממוקדים בעריסה. באיכויות הקש של העריסה מתייצג עולם של סמלים ומטפוריקה 

לא  ,בלבד הנוגעים ללידת המושיע. צחותו של הבד העוטף את התינוק בעריסה מקרינה אור על פני האם

פי שעוצב בציור 'לידת המושיע' כאורו של התינוק המושיע כמו מקדש ומשגיב את דמותה. על הסובבים. 

 [.27[, ]26כך גם בתמונות ]  לעיל.

[ מאזכרת את הסעודה 282[ מאזכרת את מחוות הפיאטה, ותמונה ]פ045תמונת הסבתא והנכדה ]מ 

האחרונה. לפנינו אפוא מיתוס גן עדן של אחדות המשפחה, אך כמשקל נגד מוכמן בתמונה גם אפקט המבט 

 המוסט, והוא מוסיף רובד של תחושת שבר וחותר תחת שלמות המשפחה. המתח בין פניהם המוסטים של

הבן המושיע ומבטה של הנכדה לכיוון העדשה מערער -אם-בני המשפחה לבין מיקוד המבט במשולש אב

 את התמונה המשפחתית ומעורר תשוקה לשיבה אל השלם. 

 

 

 

 

 

 

 

[ מאזכרת את הסעודה האחרונה. סביב שולחן הושיב קציזנה לצילום משפחה שהמתינה 282תמונה ]פ

, poseבכותרת התצלום מוזכרת המילה  (1921)לאישורי יציאה לאמריקה. במשרדי ארגון היאס בוורשה

וממנה ניתן להבין שהסצנה מבוימת ושהאובייקטים מצייתים להוראות הבמאי. גם כאן הקומפוזיציה 

                                                           
: "לא הייתה למנחם עריסה. הוא ריחף באמצע החדר בסל נצרים שנתלה בארבעה ווים רוט יוזף מאת, "איוב"תיאור דומה ב 958

 . 9עמ'  ,1985ראו: רוט  .שבתקרה"
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אופקית וצפופה. השולחן תופס כשליש מהקומפוזיציה האופקית ואינו ערוך לסעודה. חומריותו העצית 

נפשות. מנח גופם של האובייקטים מופנם: ראשם מוטה  16כגוף מלוכד המונה  בולטת. המשפחה נראית

בלתי מוסברים, והם או מורכן, ידיהם צמודות לגופם או מונחות על השולחן. מבטיהם פונים לכל עבר 

בלתי לכידים. הם התקבצו כאן למפגש אחרון, צילום מזכרת מן המולדת הישנה בטרם ילכו אל גורל בלתי 

 ץ לא נודעת.ידוע באר

בקצה הקומפוזיציה בשמאל השולחן יושבת אם ומבטה ממוקד בתינוק שבזרועותיה. לידה ניצב ילד, 

ככל הנראה בנה. ידיו משוכלות זו על זו, נשענות על קצה השולחן, וגם גופו שעון עליו בתנועה רכה. הוא 

ות מופנים למצלמה: מבטו מתבונן ישירות לעדשה כמו מצפה שיקרה דבר מה. מבטים של עוד שתי דמוי

של גבר המגיח מתוך האפלולית שברקע, ומבטה של אישה )אולי אם המשפחה(. דמות הגבר לידה )אולי 

הסמכות. עיניה פעורות לרווחה, פניה מודאגות וידיה ספונות על מקור יתכן כי היא בעלה( מרוכזת בה. 

פני השולחן. קצה שערה כבר הלבין והיא כמו תוהה מה יעלה בגורל משפחתה. האם היא מבינה דבר מה 

 שהקבוצה כולה לא אובה להבין? 

מו"ר יושבים לסעודה אל שולחן השבת של האד 959ניתן להתבונן באובייקטים כמו היו בטיש חסידי,

טיש אירוע של בקרב חסידיו )אם כי בניגוד לשולחן הרבי השולחן במשרדי היאס אינו ערוך(, אך יותר מ

חסידי בולט בתמונה אזכורה של היצירה "הסעודה האחרונה של ישו" פרי מכחולו של לאונרדו דה וינצ'י, 

א שקציזנה עשה בה ספור יצירות. אל-שמאז נוצרה היא משמשת מקור השראה לאומנים ומצוטטת באין

הדמויות, הניכר בהחצנת תנועות  היפוך: בעוד שבציורו של דה וינצ'י המתבונן חש בסימניו של שיח בין

קציזנה העמיד תמונה אפופה תחושת אלם ושתיקה. תחושת הניכור מתעצמת  960ידיים ובמחוות הסבר,

 הצפופה כמו מתפרקת. ממנח גופם של האובייקטים וממבטיהם המוסטים, התועים, והקומפוזיציה 

כך נע קציזנה בין מסורות היהודים והנוצרים ומעלה שניות ערכית ומטפורית. מצד המסורת הנוצרית 

סעודה אחרונה היא סעודת פרידה וקידוש הלחם והיין, המסמלים את גופו ואת דמו של הצלוב, משל לזמן 

של ישוע ותלמידיו לליל הסדר בערב שאול יחדיו לפני הקטסטרופה. מקובל לקשור את הסעודה האחרונה 

לכן מצד המסורת היהודית הזיקה לחג הפסח ברורה לכל יהודי. בליל הסדר  961פסח )ט"ו בניסן(,

המשפחה היהודית סועדת יחד, קוראת בהגדה וחוגגת את היציאה מעבדות לחירות, ממוות לאומי לתחייה 

                                                           
 .2012עפרת  959
960 77-63 pp.Gombrich 1982,   
  .(2כ"ו,  מתי) ""אתם ידעתם כי אחרי יומיים יהיה הפסח ובן האדם יימסר להיצלבכנאמר מפי ישוע:  961
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לאמור: הסעודה היא טקס מעבר ממוות לתחייה, והמשפחה תצא לחיים חדשים באמריקה.  962לאומית. 

הדהוד תמטי זה מהדהד ברקע ההתבוננות באירוע המתועד ובזמן ההולך ואוזל. האם הוא זמן קצוב או זמן 

של חיים חדשים? שתי הפרשנויות התאימו לכוונת הצלם בבואו לצקת לסיטואציה מעמד נשגב למען 

 והנצחה טרם חורבן. תיעוד 

 שימוש במחוות ידיים 4.10.4

בהצגת תיאטרון הצופה אמור לפענח את כוונת השחקן המשתמש בשלל מחוות ידיים. הן מקודדות  

ומוצגות לצופה בנוסף להבעות פנים, לשפת גוף ובעיקר לתנועה על הבמה, המייצגת את ההתרחשות 

הידיים ומן התנועה שלו על הבמה הצופה מפענח מסרים עצמה. מדרך השימוש שהשחקן עושה במחוות 

לדוגמה, יד על הלב משמעותה  963מעודנים על עולמה הפנימי של הדמות, שאינם מובעים בטקסט הדרמטי.

לא כן במדיה הצילומית, שהיא סטטית מטבעה, נעדרת דיאלוג, ויסודה בהקפאת הרף  964אמירת אמת.

ההבדלים המהותיים בין המדיות יקשה עלינו אפוא לגלות  העין המגלם בתוכו את מהות התנועה. בשל

ולחקור את מהות המחוות בתצלום כדרך התגלגלותן הדינמית בתולדות עיצובן על הבמה, אולם נוכל 

להבין בנקל מהו מקורן של המחוות בשדה הצילום דרך התבוננות בהן מפרספקטיבה של תולדות 

 האומנות. 

קודים מורכבים לתיאור מחוות, הבעות, ושפת גוף, והן היו לסמלים שפת האומנות המערבית גיבשה 

ולסימנים מוכרים לאומנים ולמתבוננים כאחד, ושימשו לאפיון הדימויים ותפקידם ולהקניית 

משמעויותיהם. למשל, חוקר תולדות האומנות ארנסט גומבריך טען שהכרזה האנטי מלחמתית "לא עוד 

רסיוניסטית קטה קולביץ הפכה לאיקון משום ששפת המחווה שלה ( של הציירת האקספ1924מלחמה" )

)הנפת היד בהצבעה( היא אוניברסלית, ראשונית, עתיקה, ומתגלגלת ביצירות אומנות רבות בהיסטוריה. 

  965בהקשרה היא מתקיימת במערכת סימבולית של סימנים, והם הביאו לידי התפתחותה והתגוונותה.

מחוות  ן מאוד ויש הרבה משפחות של מחוות: מחוות קללה, מחוות קינה ואבל,מחוות הידיים מגוו ייצוג

ברכה, מחוות שבועה, מחוות הרהור, מחוות תפילה ומחוות שיח. יש מחוות ידיים אוניברסליות ויש מחוות 

תלויות תרבות, יש מחוות סימפטומטיות, שהן ביטוי של תהליך נפשי, ויש מחוות ידיים סמליות המורות 

                                                           
 . 2012עפרת  962
963  74-p. 70p ,1992 Villeneuve  78-4; לעיון pp. ,2002Elem        
  Rozik 1992על סוגים של מחוות ידיים בתיאטרון ראו: 964
965 66-Gombrich 1982, pp. 63 
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מסר אינפורמטיבי חיצוני. למן העולם העתיק עד המודרני, ובמיוחד בתרבות המערב, תחומי החיים  על

שהשפיעו על היווצרותן של המחוות בתולדות האומנות הם בעיקר התחום האזרחי )המשפטי( והתחום 

  966הליתורגי.

סרים, ולכן הוא קציזנה הכיר בחשיבות הבניית מחוות הידיים בקומפוזיציה הצילומית לשם העברת מ

 967(.Illuminates Mentalitéכמו חתר להאיר את המצב המנטלי של המצולמים ) הרבה להשתמש בהן.

המחוות ארוגות בתצלומיו המבוימים בבולטות ובקביעות, ובעזרתן הוא מתאר את תחושותיה  

הפנימיות של הדמות המצולמת בדרך לא ישירה, כ"צופן בהוראה חלשה", כפי שהעיר חוקר התיאטרון 

אלי רוזיק בדבריו על מחוות גוף כדרך להעברת מידע באמצעות צופן עמום, המתאר בעיקר רגשות 

ביצירתו הצילומית של קציזנה אפשר לאתר חלק מקשת המחוות הנזכרות  968ת ומשפיע עליהן.ותחושו

 מזינות את המשמעות הפרשנית שלי. לעיל, והן

נים שלו יש שלוש קבוצות עיקריות של מחוות ידיים: מחוות של עשייה, מחוות  בקורפוס תצלומי הפְּ

העשייה שייכות מחוות של פועלים ופועלות לקבוצת מחוות  969.הרהור , ומחוות שלואמונה של ודבקות

ושל בעלי מלאכה המורים בידיהם על עבודתם: השען, המדפיס, האורג, הסנדלר, ושאר מקצועות 

שפועלים בהם בידיים. מנח ידיהם רחוק מקווי מתאר גופם והם מרחיבים את נפח גופם בחלל, מסמנים את 

מחוות אלו מובנות מאליהן בהקשר של  970סרטיביות.מרחב פעולתם, ומביעים בדרך זו כישורי פעילות וא

הפעולה שהם מייצגים ואין לייחס להן משמעות אחרת. לעומתן מחוות דבקות בהצלבת ידיים ומחוות 

הן תנועות מאופקות, לא דינמיות, כמעט לא חורגות מקווי מתאר הגוף. הן מביעות התכנסות,  הרהור

זאת הן כמו מגינות על הגוף ולפעמים מעידות על חוסר יכולת,  ענווה, מופנמות ושליטה עצמית, ועם

הדמויות בגוף התצלומים הן סטטיות. אין בפניהן התפרצות רגש כגון קמטי  971שיתוק או חוסר ביטחון.

זעם, קנאה או צחוק משתלח. בכך הן כמו מתעלמות מהרגע החולף בניסיונן להקרין ערכים מטפיזיים 

                                                           
   Barasch 1987, pp. ;1979 Desmond 12-5 ;64-68' עמ, שם 966

7 -Tomas 1993, pp. 6 967 
 .362-363: עמ' תמונות הרהור נספחראו ו; 11-13, עמ' 1991רוזיק  968
בתצלומי נשים. קטגוריה זו לא נכללה בהגדרת משימתו של קציזנה  קבוצה רביעית היא קבוצת מחוות של פיתוי 969

 ולכן מחקר זה אינו עוסק בה. ָארווערטסֿפל
  Spicer 1993 סימן לכוח. השוו: הוא מרפק המרוחק מן הגוף 970
                 pp. 88 ,Barasch 1987-95ראו: 971
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וף והידיים בדמויות הפסלים בעולם היווני הקלסי ובעולם העתיק, שבהן ערכי נצחיים, בדומה למחוות הג

 :להלן כמה דוגמאות 972הטוב המאוזנים והמאופקים נטמעים בערכי יופי ומידות טובות.

 

 

 

 

 

 

 

 

ראשה של האלמנה נטוי בעדינות לימין, עיניה [ נראית אלמנה בודדה בערב שבת. 354בתמונה ]

על השולחן מפה לבנה, פקוחות למצלמה, ידיה משוכלות במסירות ובדבקות באמונה אל מול נרות השבת. 

אור ישיר מן  שני זוגות פמוטים וחלה. הרקע מאחורי דמותה כהה, אך כפות ידיה מוארות באור חזק

את מחוות המדונה השחורה. המדונה השחורה היא איקונין  . ידה הימנית מונחת על ליבה, מאזכרתהחלון

הבתולה המקודש ביותר בפולין. בווילנה, עיר הולדתו של קציזנה, כל הנכנס בשער העיר העתיקה נחשף 

מעניקה לדימוי ניחוח של האישה מחוות גופה  973לגבירת "שער השחר" )מאטקה בוסקה אוסטרברמסקה(.

 אך גם גלומה בה פרשנות עשירה.  974בה, המסמלת דבקות ואמונה,פולני ומאזכרת מחוות הצל-קתולי

מופיעה על סרקופגים היא מחוות הצלבת ידיים על החזה הייתה מחוות הגוף שבה קוברים נוצרים, ו

רבים. כבר בתבליט על ארון קבורה של ילדה מן המאה השלישית לספירה היא נראית מצליבה את ידיה 

יותר, בתקופה הרומנסקית, המחווה כבר הפכה למוטיב שגרתי על ארונות על החזה ומחזיקה צלב. מאוחר 

הוצבו בפתחי כנסיות ארונות קבורה מעוטרים במתים וידיהם מוצלבות על חזם,  11-קבורה. במאה ה

ובהקשרים חוץ דתיים שיכלו נתינים ידיים בחצרות ביזנטיות לאות הערצה וכניעות כשקיבלו את פני 

 ה. הקיסר שחזר מן המלחמ

                                                           
  pp. 15 ,Bremmer 1993-35ראו:  972
  Ostrobramsk -Matka Boza MiIŁosierna אם הרחמים, 973
 .364עמ'  :דבקות נספח מחוות :ראו 974
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מרים מצליבה את ידיה לשמע הבשורה על  975 (1452בציור "הבשורה השישית" של פרה אנג'ליקו )

הולדת הבן בביקור המלאך. מחווה זו של הצלבת ידיים מאזכרת את סימן הצלב. על פי הסיפור בברית 

החדשה אחזה במרים הפתעה ברגע הדרמטי של הבשורה על הולדת הבן, והיא הצליבה את ידיה במחווה 

והכרת טובה. משה ברש הוסיף רובד פרשני חשוב המוסרת מסר של התכנסות, התרגשות, ענווה, צניעות 

הוא חקר את גלגוליה של מחווה זו ו הסיק שהיא  976לענייננו במחקרו על ציורי הבשורה של ג'וטו.

מתפרשת לא רק כמחוות הכרת טובה, אלא גם כסימן לבאות ואות לתוכנית ידועה מראש המטרימה את 

שרת ייצלב. מחווה זו הפכה ביצירות אומנות רבות הרע העומד בפתח, שכן הילד שעל הולדתו היא מתב

. [ 354בשימוש במחוות ההצלבה בתצלום ] 977למסמנת רגש של סבל פוטנציאלי המתרגש לבוא

ובתצלומים אחרים ייתכן שקציזנה ביקש לאזכר את הסבל בסיטואציה יהודית מובהקת של ערב שבת 

 978בפתח. תוהקטסטרופה העומדהיהודי 

                                  
 1303980ג'וטו                        1452979 אנג'ליקו,-פרה         

 

  

                                                           
 

 ,pp. 72 Barasch 1987-79ראו בסקירתו של ברש:  976
977 84 Barasch 1987, p.  
 .364: עמ' יסוריםיאו אם ה\ונות דבקות ותמ נספח :ראו  978
 בפירנצה איטליה. Basilica di San Marco))נמצאת בבזיליקה של סן מרקו   979
980 Scrovegni Chapel, פדואה איטליה. 
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 שורשיה הקינתיים של מחוות ההרהור 4.10.4.1

מחוות ההרהור בולטת ברבים מתצלומי הנשים של קציזנה וחוזרת ונשנית בהם ונראה כי זו הנחיית 

 981גברים המצולמים במנח הרהור. הצלם למצולמות בעיקר. אין כמעט

[ נראית 011בתמונות הן ניראות יושבות, זרוען מונחת על שולחן וכף ידן אוחזת בראשן. בתצלום ]מ

 ובאוזן.אישה צעירה מובטלת. היא שעונה על מכונת התפירה וגופה נוטה אליה, כף ידה תומכת בצוואר 

 

 

 

 

 

 

 

 

מופנה לתוך עצמה. היא אינה עסוקה במלאכת התפירה אלא יושבת  מבטה בוהה בשום מקום, אולי הוא

בתנוחת הרהור. מנח גופה רפוי ובפניה ניכרת תוגה. שפת גופה וישיבתה ליד המכונה מאותתות ייאוש. 

  בכותרת התצלום כתוב "תופרת מובטלת".

ן נתן בו את [ נראית אישה זקנה ליד שולחן ערום וריק. פשטותו ניכרת בו והזמ612בתצלום ]מ

אותותיו בדמות כתמים שמנוניים שנספגו בסיבי העץ. ידה האחת של האישה מונחת על השולחן כלאחר 

הם מעין תמונת של פניה ייאוש. גב ידה מבליט ורידים המסמנים התאמצות וחיי קושי, וקפלי עור קמוטים 

נה ניכרת בכול. ידה ו השקיעהמעידים על עייפות החומר. למצבו השחוק של השולחן. שניהם מראה  הִזקְּ

בקמטי הרהור ועל פניה נסוכה  מכווצת את מצחההיא . עטור פאה או כובע סרוג הימנית תומכת את ראשה

ספק בת שחוק ספק הבעת עצב. מבטה מוסט מן המצלמה ימינה ולמטה ומעצים תחושה של ייאוש. מקור 

 האור מימין מבהיר את חציו האחד של פניה וחציו האחר בחשכה. 

                                                           
 .362-363: עמ' נספח מחוות הרהור :ראו 981

 
 617מ

 

 
 011מ

 

http://polishjews.yivoarchives.org/archive/index.php?p=collections/controlcard&page=2&id=22445
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ה והגות הראו שמחוות הרהור, התבוננות פנימו אומנותהניבו קטלוג שלם של מחוות בשל ברש  ומחקרי

איתור מקור  982הינה מוטיב חוזר בתולדות האומנות הנוצרית למן העולם העתיק וימי הביניים עד הרנסנס,

 תשאני מייחסת למחוו וחקירתו, הינו רלוונטי מאד למשמעותו ולפרשנות הרהורהדימוי של מחוות ה

  בצילומי קציזנה. הרהורה

להשתמש בה ביצירתם נס כה הרבו מני הרנסורהור שאהה נקודת המוצא של מחוותלמרבה ההפתעה 

 ,לבֶּ אֵּ קינה,  ,אור צעריהנוגעים למסורת זו של תאת המקורות  983רהור על אבל ומוות.יסודה במחוות הה

 984צרי עתיק,תבליט סרקופג מבאנו מוצאים  (גם נשי וגם גברי)פרידה מן המת ו רהור על המוותה

לחן האבל וטקסי פקינה על המוות שייכת לוגומבריך מסביר כי הבעת רגשות אקספרסיבית מסוג 

 אלו .זעקות שברו ואפר, הכאה על החזהתלישת שיער, לבוש של שק  הם הגופניים ועולם העתיק וסימניב

היד תומכת  הקינה, שבה שלל מחוותת גוף אחת מומחו 985רגשות של אבל. יםמטעינהמחוות קולות ו אפוא

 ובו תבליטמוטבע  986לפנה"ס 360בסרקופג המתאבלות משנת התגלגלה אל האומנות היוונית. ראש, ב

יושבות או  עומדותוהן ראשן, כתפיהן מכופפות מעט בת ותומכ יהןיד ראות נשים מקוננות. ראשן מורכן,נ

מוות ועל צער, רהור על מבטא ההגוף ל הפנימי שצמצום החלל  זמנית.-צחית ועלכמו נ ,באצילות מאופקת

המחווה הייתה מזוהה עם דמותן את הגורל והשלמה עם רוע הגזירה.  יכולת לשנות-על געגוע למת, על אי

 של קדושות מקוננות בהבעה סטואית מאופקת, ראשן שעון על ידן והן כמו מהרהרות במעשה האלוהי.

על מוות התגלגלו מן העולם העתיק, היווני, לימי מאופקות של הרהור מחוות  חוקרים סוברים כי

 .הנוצרית אומנותוהשתקעו דווקא בדמויות הקדושות של ה נס, שמרו על אופייןומשם לרנס 987הביניים

  988שתקעו בדמויות של חוטאים.דמוניזציה ונשעברו תהליך רהור אקספרסיביות מנגד ישנן מחוות ה

מטרימה  ,תומכת במרפק התומך בראשהההמקוננות  הדמות הימנית בסרקופגאותה גומבריך העיר כי 

 נסברנס. כרומזת על תלישת שערות ראשה לאות אבלמחוות אבל שרווחה מאוחר יותר בימי הביניים 

                                                           
982 6-1976, pp. 1 Barasch ;77-63 pp. ,1982 Gombrich 
983 20-pp.17 1976, Barasch  
 p. 74 ,Gombrich 1982במוזיאון סטטלישה ברלין. ראו: נמצא  984
985 76-. 74pp ,Gombrich 1982 ; איכה על סיווגיה  הגוף של הקינה השזורה במגילת שפתגלית חזן רוקם חקרה את

 Hasan-Rokem 2014גדריים. ראו:המ
 p. 75 ,Gombrich 1982מצא במוזיאון הארכאולוגי באיסטנבול, ראו: הסרקופג נ 986
 .77 'עמ 1998קדר -כנען 987
988 68-p. 64p Barasch 1976,  
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, "אישה תחת הצלב") בפירנצהדוכן הטפה בכנסיית סן לורנצו  בתבליטשיבץ מחווה זו הפסל דונטלו 

 989.מחוות תלישת השיער בבירור ראיתבתבליט נ .(1460-1470

 
 990 1460-1470 –דונטלו 

 

למשמעותה של זכירת הדימוי בתוך יצירה "זיכרון היסטוריון האומנות אבי ורבורג קרא ברש העיר כי 

מגע  –סוציאלי". הוא ראה ביצירת האומנות מן העבר לא רק מעשה אומנות אסתטי אלא "החייאת העבר 

בגלגולם  992בלתי אמצעי עם מציאות עשירה ומגוונת שמתוכה נוצרה היצירה ורק מתוכה היא מובנת".

אה מעין סמלים דינמיים חוצי זמן, ועל אף שינויי העיתים של מוטיבים וסמלים בתולדות התרבות הוא ר

 טיב השתמר וסמליותו נשארת תקפה. גרעינו של המו

לו סאנציו, רמברנדט,  ידועות ומוכרות יצירותיהם של ציירים בני תקופת הרנסנס והבארוק כָרָפאֵּ

נום וראשה נשען על ניקולאס מאייס ויוהנס ורמיר, שבהן הדמות המרכזית יושבת בתנוחת הרהור או נמ

( בתחריט של האומן ואיש Melencolia( )1514כף ידה, אולם המופתית מכולן היא "מלנכוליה" )

ביצירתו הדמות חצי אפלה וראשה נשען על היד במחוות הרהור שהיא  האשכולות הגרמני אלברכט דירר.

  993רים על עייפות וצער.רטטים מחווה זו ומושנצר למסורת אומנות מצרית עתיקה, שבה איורים רבים מ

 

                                                           
989 76 -.75pp ,Gombrich 1982 
 Florence, S. Lorenzo-ב נימצאתחת הצלב".  פרט מתבליט "אישה מקוננת 990
 . 160 ', עמא 1984 ברש 992
993 .Panofsky 1955 , p. 162 
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 I (1514)994מלנכוליה 

 

 חולה, שחור, מלס, )עתיקה ביווניתהמושג  שלמקורו  יסודה של המלנכוליה בקרע בין האדם למציאות.

 מעודף הנובע דיכאוני פתלוגי כמצב"ס לפנה החמישית במאה היפוקרטס ידי על עוד נתפסה המחלה. (מרה

מאז, ובמיוחד ברנסנס וברומנטיקה, זוהתה המחלה כמחלתם של הפילוסופים ושל  .בגוף שחורה מרה של

  996.הזה העולם מהבליאנשי הרוח המנותקים כביכול 

הדמות המכונפת בתחריט )סימן לגאונות( ישובה, רכונה ורופסת, ללא יכולת להוציא לפועל את 

והפילוסופיה ברנסנס, המיוצגים בתחריט: אומנותה, והמציאות נשמטת תחת רגליה לנוכח שיאי המדע 

גיאומטריה ואדריכלות, אלכימיה ומתמטיקה. השילוב של אביזרים גיאומטריים ומצב רוחה העגמומי של 

 דמות האישה המכונפת הוא המסמל את "עצבות האומן" ותסכולו.

השילוב בין  דירר היה לא רק צייר אלא גם פילוסוף ומדען. הוא עסק בגיבוש שפה מיוחדת לתיאור 

הפילוסופיה והמדע, כתב על רעיונותיו ויצק אותם לתוך "מלנכוליה", והיצירה מבטאת אפוא את העיסוק 

                                                           
 גרמניה.  ,דאסאוב Georgiumהתחריט נמצא בארמון 994
בהקשר זה תפיסתו  ידועהלפרמטרים בארוקיים ביצירתו קציזנה.  התייחסתי 4.2בסעיף  לעיל;  82-83' עמ 2008 בנימיני 996

 עמ' א1996 בנימין: עיינושל ולטר בנימין את המלנכוליה כמאפיינת דווקא את תרבות הבארוק שמהותה בעולם תוגתי ומפורק, 

31-26. 
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כך העביר דירר את הדימוי מן התחום הקליני אל תחום ההגות  997שלו באינטלקטואליזציה של האומנות.

 998ת המערבית מאתיים שנה.והחוכמה ואל גבהי עיצוב הביטוי האומנותי, ומאז שלט דימויו זה באומנו

ארווין פנובסקי חקר את התגלגלותו של הדימוי ב"מלנכוליה". הוא סבור שזהו מופעו הראשון של 

הדימוי שלא בהקשרה הקליני של מחלת המלנכוליה והפולקלור המדעי שלה )עד אז נראה הדימוי רק 

הגישה המקובלת עד תקופתו באיורים לספרי מדע עתיקים וימי ביניימיים(. ביצירתו חרג דירר מן 

על פי  אפלטונית, שרווחה בפילוסופיה באיטליה ברנסנס, ולפיה מלנכוליה היא מתת אל.-באסכולה הנאו

הסימנים האיקונוגרפיים בתחריט )כגון היד המכסה את הפה, שנתפרשה כביטוי  999 פרשנותו של פנובסקי

זל זה הם המדוכאים והאומללים בבני של השתיקה הסטורנית, שם לכוכב שבתאי( מורים שהנולדים במ

האדם, מכונסים בתוך עצמם אך גם משקיעים עצמם במחשבות ובהתבוננות, שכן כוכב שבתאי מסמל את 

תכונות שהן על  – 1000האופי האינטלקטואלי, ולכן גם את הגניוס של הרוחניות ושל היצירתיות והדמיון 

 אדם לגדולה. ליךהגבול העדין שבין טירוף לגאונות ויכולות להו

בדרכי מבע ייחודיות לו ניסה גם קציזנה לייצג את רגשותיהם של האובייקטים ולבטא את תפיסתו על 

באור ובחושך, בעיצוב ניגודי, בדיאלקטיקה בתוך הקומפוזיציה, שעשה הלך רוחם ומראית נפשם. שימוש 

כר נרחב לפרשנות על הדימויים הם  מלנכולית במחוות הרהורו העמדה סצינרית מנכרתבהסטת מבטים ו

 –בה רגשות  בגוף תצלומיו. במיזוגם והטמעתם בתמונה נטענת הקומפוזיציה הצילומית בהבעה וניכרים

וגם של רוחניות ונשגבות. עתה נושאים הדימויים שני  שקיעה ואבל, וקינהמלנכוליה,  של ניכור, חרדה,

המציאות כפשוטה, והסמוי הוא הרובד הצורני, שניתוחו רובדי פרשנות: הגלוי הוא התוכני, לכאורה ייצוג 

חושף נרטיב רגשי מורכב. במתח בין השניים טמון סוד קסמם של תצלומי קציזנה וניסיונו המוצלח 

 להרכיב את סיפור התקופה במורכבותה.

 

 

 

                                                           
997 Panofsky 1955 , p.242.  
  .170-171שם, עמ'  998
999 .166 .Panofsky 1955, p 

השפעת הכוכב לאופיו של האדם  אתעסקו בשאלות הקושרות את גורלו ו רנסנסתקופת הבהפילוסופים והתיאולוגים  1000

  .נולד הואבסימנו ש

 .90, עמ' 1986ברש  :השווו; Panofsky 1955, pp. 166-167 ראו:
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 : סיכום ומסקנות5פרק 

הן בייחודו כצלם  ,הצילומית של אלתר קציזנה התבוננות אקדמית ופרשנית בעבודתו עניינומחקר זה 

מתעד ואומן והן בהקשר של ניסיון היסטוריוגרפי להעלות מן התיעוד החזותי את הוויית החיים ואת 

 מזרח אירופה בתקופה שבה הוא פעל. פולין ובהאווירה המנטלית של החברה היהודית ב

בניו יורק סדרת תצלומים מחיי היהודים במזרח  ָארווערטסֿפבשנות העשרים שיגר קציזנה למערכת 

אירופה. בדיעבד אנו יודעים שהיא צולמה במחזור חיים קצר ודרמטי שבין שתי מלחמות העולם, ושדרכם 

שבע שנים היו התדר שעליו כבמשך  ָארווערטסֿפשל התצלומים לאמריקה והופעתם התדירה בעיתון 

ולקטיבי של יהודי אמריקה וייחרטו בזיכרון שמעבר נישאה עדותו וערובה שהם יישארו בזיכרון הק

 לזמנם. ואכן, הם היו הצעד הראשון להנצחה הולכת ונמשכת. 

לאחר חורבן בית ישראל באירופה היו תצלומיו של קציזנה למבט אחרון בחיי החברה היהודית לפני 

בהקשר ובמכלול הרחב  שנות קיום יהודי במזרח אירופה. 800-הרף עין לפני ירידת המסך על כ –כלותה 

של ההתפתחות ההיסטורית קיבלו התצלומים יתר משמעות כשנודע דבר היכחדותה הפיזית של החברה 

היהודית על תיעודה הקהילתי לסוגיו. פרספקטיבה זו מכוונת את ההתבוננות בהם ומכאן חשיבותם 

, היה ניתן לומר כיוניםבאר של צלמים מתעדים מעטים ו ויצירתםהעצומה וייחודם. לולא נשמרה יצירת

הבנת מורכבותה של התקופה מן הצד  עלקדיש על שחזור אורחות חייהם של יהודי מזרח אירופה ו

  החזותי.

אומנותי של קציזנה נודע מקום משלו באתוסים של התביעה לשימור ולתיעוד תולדות -למפעלו התיעודי

חיי היהודים ואורחותיהם. תביעה זו עמדה באוויר והוא ינק אותה מעולמם הרוחני של סופרים ואישי 

עה היסטורית, סקי. בהיותו חדור תוד-י"ל פרץ וש' אנ –תרבות יהודים רבים, בכללם הקרובים לו ביותר 

כתביו הספרותיים, הוא התבונן בקהילה שוקעת במשבר כלכלי ובחברה מסורתית מכפי שנוכחנו 

שאתוסים מודרניים בתחומי החינוך והתרבות קוראים עליה תיגר. הוא חש שזהו עולם הולך ונעלם וכי 

של הזמן, וביקש חובה עליו לספר ולשמר את סיפורה הייחודי של הקהילה בדרך שתבטא את הלך רוחו 

 המודרנה. ותרוחהיעלמותה וכיליונה של החברה היהודית המסורתית לנוכח משבי אפשרות לתעד את 
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אף שעבודתו הצילומית הייתה פרויקט מוזמן וכפוף לדרישות העורך ולדרכו הפוליטית של העיתון, 

הנדרשת וחתר בו  תוהוא נטל לעצמו מרחב ביטוי נוסף על משימ 1001קציזנה הצליח לתמרן בשדה כוח זה.

את מראותיה של המולדת הישנה בדרך  תעדל ממנותחת שדה הכוח שהפעיל אותו. עורכי העיתון ביקשו 

נוסטלגית ופשטנית, אך הוא הציג לקהל היעד שלו נרטיב אחר, חתרני, שמצד אחד התאפיין באסתטיזציה 

  של מציאות החיים המסורתית הקשה, ומצד אחר לא כיחד והציג אותה גם בממדיה המודרניים והטרגיים.

 שאלות המחקר, מטרותיו וייחודו  5.1

אלו ערכים תיעודיים ויסודות אסתטיים העלו את  :שאלות מספר  העליתיזה  חקרמדבריי ב בראשית

תצלומיו של קציזנה לדרגת איקון תרבותי בעל משמעות שמעבר לזמנו ולדורותיו? מדוע השתקעו 

והמניפולציות האומנותיות תצלומיו בזיכרון המשותף כדימויים חודרי תודעה? מהן אסטרטגיות הצילום 

בתשובות על  שהוא נקט כדי ליצור שפה חזותית משלו ובאמצעותה להקנות לדימויים ערך איקוני

הנוסח הצילומי שלו. כמו כן  ביקשתי להגדיר את החוקיות שביצירתו, כלומר את יסודות הללוהשאלות 

התצלומים שלו ולהבין אלו מסרים הוא ביקשתי לאתר את הנרטיבים הגלויים והסמויים המיוצגים בגוף 

  משותף.זיכרון האל המתבונן העתידי ואל נבכי הביקש להעביר לקורא האמריקאי ו

ָהרים שהוא פותח ליצירתו הצילומית  ייחודו של מחקר מקיף זה הוא בחלוציותו ובראשוניותו, וכן ַבצְּ

מחקר מקיף )וגם לא על יצירתו הספרותית והמחזאית(.  אודותיההנרחבת של קציזנה, אשר טרם נכתב 

מתוך  גלויים וסמויים הוא מושתת על התבוננות מושכלת בתצלומים ועל חילוצם של נרטיבים היסטוריים

התיעוד החזותי. גוף התצלומים משלים ומאמת את תמונת המחקר ההיסטורי, ומוסיף נדבך רגשי ונפשי 

החברה היהודית במזרח אירופה הייתה נתונה בהם בין שתי מלחמות לתהליכים היסטוריים וחברתיים ש

 העולם. 

על מצע ניסיוני המקצועי ובזכות מיומנותי בקריאת סימנים חזותיים עלה בידי לפענח את "כתב ידו"  

 .החזותי של קציזנה. חשפתי ובחנתי את התבניות הצורניות החוזרות בו ומהוות תשתית לתיעוד הצילומי

והבחנתי אותו  זיהיתי, אפיינתי וניסחתי את העיקרון המבנה והמעצב את מה שכיניתי הנוסח שלו, כן כמו

 שילוב של ייצוג המציאותלאחר מעשה מסקנתי היא שליבת נוסח קציזנה היא מסגנונות צילום אחרים. 

כלומר: ככל שקציזנה התרחק מייצוגה של המציאות, כך )הריאליה( והגבהתה בשפה צילומית ייחודית לו. 

                                                           
 .11-14, עמ' 2009דובב  1001
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הוא הצליח לרומם את שפתו הצילומית לכדי מעשה אומנות. בעזרת כתב ידו האומנותי והתבניות 

ניתן לו להציג לא רק נרטיבים גלויים לעין אלא גם נרטיבים סמויים, שאינם  המיוחדות שגיבש לעצמו

חברתי, ויש בו ערכים -יסודות מאישיותו, משוקע בו הזמן ההיסטורי בנוסח זה מוטמעים כפשוטם. מתגלים

חדשניים לזמנו בתחום ההבעה החזותית בצילום. לדברי קנדינסקי שלושת יסודות אלו הם "ההכרח 

  1002הפנימי" בפסגת היצירה בעבודת האומן.

יה נרחב במעשה החשיפה וההבחנה ביקשתי ללכוד את ריבוי הייצוגים ולארגנם לכלל ייצוג שיה

מיומרתם לכתחילה, בבחינת פרט המייצג את הכלל. לשם כך נעזרתי בהבחנותיו של מארק פרימן, הרואה 

את הנרטיב המתגבש מסיפורי יחידים ופרטים בהקשר רחב יותר של חיי התרבות, האמונות, המסורות 

ות, ושל טקסים גיא מירון מדגיש את החשיבות של פרקטיקות אזוטריות, יחידני 1003וחיי החברה שלהם.

יומית בעיצובה המתמשך של תרבות: "הדגש בהיסטוריוגרפיה של העידן המודרני -ודפוסי התנהגות יום

(, לנרטיב פתוח cultural textמנרטיב האקלטורציה, המושתת על ראייתה של התרבות כטקסט ) עובר

 1004(".culture as performanceיותר המושתת על תפיסה פרפורמטיבית של תרבות )

הערכתי בדבר חשיבותו של הרובד המבדי והמניפולטיבי הכרוך בהבעה הצילומית של קציזנה נתאמתה 

שהביאה אותי למסקנות פרשניות  היאזו  גישה .ובדבר השפעתו על הסיפר ברוח תפישתו של היידן וויט

 של רספקטיבהמפ הדימוי ניתוחעל הלוך רוחם הפנימי והנפשי של האובייקטים המצולמים, ולהכרה כי 

 המורכב שנפרש בממד התיעודי ריאלי.  תוספת חיונית להבנת הנרטיב המרכזי יא, ההאומנויות

  מבהיר וויט:

נרטיבים היסטוריים אינם רק דגמים של אירועים ושל תהליכים מן העבר אלא גם טענות מטפוריות,   

המרמזות על יחס של דמיות בין אירועים ותהליכים אלו לבין אותם טיפוסי סיפור המשמשים אותנו כדי 

של התרבות. כשבוחנים את הנרטיב ההיסטורי מן לשוות לאירועים מחיינו משמעויות שזכו לגושפנקא 

ההיבט הצורני הצרוף, אזי אין הוא רק שחזור של האירועים המדווחים בו, אלא גם מכלול של סמלים 

 1005.המנחה אותנו למצוא את האיקון של מבנה אירועים האלה במסורת הספרותית שלנו

                                                           
 .61-62, עמ' 1972קנדינסקי  1002
1003 p.172  ,Freeman 1997.               
  .486עמ'  ,מירון תשע"ג 1004
 .311, עמ' 1985וייט  1005
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 מטפוריים כמספר את סיפורה של תקופההשערתי בדבר הפוטנציאל הטמון בדימוי חזותי בעל ערכים 

בהיותו מתווך בין העובדות לסיפור העלילה, "הוא המתיר  התאשרה. היסטוריון, על פי תפיסתו של וויט,

 1006כעל מטפורה מורחבת, כמבנה סמלי". )על הנרטיב(לנו לדבר עליו 

 עולמו הרוחני של קציזנה  5.2

תשתית להבנת עולמו היוצר ועל מנת לחשוף ולהבין את מתוך ההכרה שהביוגרפיה של קציזנה היא 

שפתו הצילומית ואת הנרטיבים שהציפה, נדרשה העמדה של פרק ביוגרפי ובו תיאור הרקע שלו: עולמו 

-גם על עבודתו הספרותית כמו ,הרוחני, סביבתו היוצרת והאישים שהשפיעו על עבודתו הצילומית

 .העצמית על תולדותיו, על אביו ואמו ועל מוצאות משפחתו דלה מאודעדותו ; מעין תצריף חייו. דרמטית

בה, אך גם מן המעט הקיים בתיעוד על סביבת גידולו ניכר שרישומה של  להיעזר היה ניתןכמעט לא 

מעמדית, והוא היה -ילדותו הענייה השפיעה עד מאוד על יצירתו הצילומית בהיבט השקפתו החברתית

 שקפה זו בכל שנות יצירתו.נאמן לה

בכתביו: ביצירתו הספרותית  לגביונמצאו לי מקורות משמעותיים  ,לעומת מיעוט הפרטים הביוגרפיים

העשירה והמגוונת, בכמה מסות קצרות שכתב בהקדמות ליצירות עצמן וכן בכתיבתו העיתונאית, שאליה 

על תקופת ורשה שלו נמצא תיעוד עשיר בזיכרונות שכתבו בני  .אך חשוב ,עליו השתרבב מידע מועט

אם כי הם נכתבו לאחר המלחמה ולאחר היוודע דבר הירצחו,  –משוררים ואומנים שהכירוהו  –דורו 

כלומר ממרחק זמן. באופן בלתי צפוי נתגלו לי שני סיפורים בשפה הרוסית מביכורי יצירתו ביקטרינוסלב 

ני דורו ומבקריו הספרותיים מעולם לא ראה ולא הכיר את תוכנם ואת (, שאיש מב1911)( 1910)

 סגנונם. סיפוריו אלו היו מעין מתווה, גרעין ופוטנציאל ליצירתו המאוחרת.

המהפכה בן "(, ובחייו היה 1941בפוגרום ) באכזריות( ונרצח 1885קציזנה נולד בעת פוגרום )

". הוא היה משכיל אוטודידקט, ולהבנת הנוסח הצילומי שלו יש להתוודע לעושר המודרנית היהודית

האומנות  זה בכללתחומיותו, לנטיותיו ולעיסוקיו: הוא הכיר היטב את עולם האומנות, -ידיעותיו, לרב

שהיא  את ההיסטוריה היהודית, את ספרותה ואת הדרמה ידעזיקה אליו. הוא  ביטא אףו 1007הפלסטית,

העמידה, הוא הכיר את הקולנוע והיה מומחה בצילום, ומלבד עושר זה הוא גם שלט בחמש שפות. זהו 

בעיסוקיו ובערכיו הוא ייצג דרך אחת מיני רבות  אפוא מפתח אחד להבנת יצירתו הספרותית והצילומית.

                                                           
       .314שם, עמ'  1006
  .965 ייטז , 1929קַאציזנע 1007
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על שיאיה ועל תהומות מפנה המאה. זו הייתה תקופת המודרניזם  עידןב תשל מימוש זהות יהודית מודרני

 השפל שלה, והעושר הגלום בה מוטמע ביצירתו הצילומית. 

קציזנה היה מעין אישיות רנסנסית, חובקת כול. כל תחומי התעניינותו וידיעותיו הזינו אלו את אלו, 

תחומיותו. בהשקפת עולמו קציזנה היה יהודי -ובהתבוננות בגוף תצלומיו בולטים כישוריו היצירתיים ורב

ילוני, קשור לתרבות עמו ועם זאת ראה עצמו חלק מתנועת המהפכה הגדולה. כל ימיו היה קומוניסט ח

 של הידרדרותה ראשית אתאם זכה לראות  גםממסד הפוליטי. ל להשתייךבלתי מתפשר, אם כי לא אהב 

 לא הוא, היסוד חירויות על אלימהה הובהשתלטות באכזריותה ,בעריצותה התהום אלהמהפכה הרוסית 

 .האחרון יומו עד מערכיה סר

ערכי: אף שהעריך מאוד את החלוצים וראה בהם -עם הציונות היה לו ויכוח עמוק ויחסו אליה היה דו

דמות של יהודי חדש, הוא היה קנאי ליידיש ולמימוש זהות יהודית לאומית בגולה. ככל הנראה זאת אחת 

מוש זה, השונה מן הזהות הציונית, וברוח שניות זו הוא הסיבות שראה בפולין מקום שבו יתאפשר מי

 עיצב בתצלומיו את דיוקנו של היהודי החדש המזרח אירופי.

עולמו הרוחני של קציזנה התעצב בימי שבתו ביקטרינוסלב, בתוככי האימפריה הצארית, ובה הוא  

הסימבוליסטית נודעת למילים נפתח לערכי המהפכה ולאתוסים סימבוליסטיים בספרות הרוסית. בשירה 

 –הן הספרותית הן הצילומית  –משמעות שהיא מחוץ למשמעותן המילונית, וביסוד יצירתו של קציזנה 

בעיקר בתחילת דרכו האומנותית. את הערכתו ליצירתם של הסימבוליסטים בולט  סמליות הייתה ערך

 הרוסים הוא ביטא למשל בתרגום שירי אלכסנדר בלוק ליידיש.

פגש יוצרים מתחומים שונים, אך מעל כולם בלטו פרץ  שםצונו העז להיות סופר משך אותו לוורשה. ר

הוא נטש את הכתיבה ברוסית בזכותם סקי. הם השפיעו עד מאוד על עיצוב עולמו הרוחני והספרותי, ו-ואנ

ממשיך ברוח מורשתו והתקרב אל היצירה ביידיש. מאוחר יותר, אף שתמיד הכריז שהוא רואה בעצמו 

סקי על אופי יצירתו -של פרץ, עמד קציזנה על זכותו לחדש, ולמעשה יותר משהשפיעו פרץ ואנ

 הספרותית הם הספיגו בו את תפיסת עולמם בכל הנוגע לתיעוד ולשימור המורשת היהודית.

הענפה במרכז וכן פעילותו  ,של קציזנה בתחום הספרות והמחזאותנית הרבגוסקירת פעילותו היוצרת 

, ודאי היה אחד שגם אם קציזנה לא היה ממשיכו של פרץ בוורשההתרבות הוורשאי הביאוני לידי מסקנה 

תרומה משמעותית לדימוי מרכז תרם  אשרממנועי היצירה הרבים בימיו היפים של המרכז הוורשאי, 



���
 

הייתה כל עולמו והוא  –היידית מרכז תרבות ויצירה בשפה  –תרבות היידיש שדבק בה. ואומנם ורשה 

בחבורה. הוא קינא ליידיש והיה שותף בעשייה  התמודד בה עם יוצרים מוכשרים רבים על מקומו

ספרותית בה בערוצים שונים בהיותו עורך, סופר, משורר ומחזאי פורה. הוא פעל למען מועדון הסופרים, 

לשינויים בחינוך. הטרידו אותו בעיות השעה,  השתתף בוויכוחים לשם שמיים, עסק בענייני ציבור והטיף

 פוליטיקה יהודית ופרנסה.  1008עליית הפאשיזם,

אטלייה הצילום שלו בוורשה היה לשם דבר, אך הוא תמיד התלונן על פרנסתו וכדי לשפרה נסע במשך 

היה . גם כשנעדר מוורשה הוא ָארווערטסֿפהשנים ברחבי פולין, הרצה במקומות קטנים וצילם כתבות ל

מעורב ומעורה בכל מה שהתרחש בה. ביתו בוורשה היה פתוח למפגש עם חבריו האומנים, ובבית הקיט 

 1009הנודע שלו בשווידר הוא ארגן נשפי קיץ ומסיבות עד אור הבוקר עם חבריו הסופרים והאומנים.

ורץ  גיב, אץבכתבי הזיכרונות של חבריו סופרי ורשה הוא תואר כאישיות פעלתנית מעין כמוה, מעורב ומ

ואדם מלא  1010 לכל מקום, חסר סבלנות, תמיד עסוק במחשבותיו, "איש תמים היה ונוטה להזיות"

סתירות. כמה מהם אף לעגו לו על אופיו הרכרוכי ועל קולו הדק. רק בדיעבד, כעבור שנים, ראו 

ידיש וחוקריה המבקרים ביצירתו הספרותית עמוד מעמודי התווך של המרכז הוורשאי. "אוהבי תרבות י

קולי אל -בוודאי עוד יבקשו לחשוף את האורות הגנוזים בכתבי אלתר קציזנה כדי לצרף את מפעלו הרב

ת וחשובה אך איש מהם לא שיער עד כמה ייחודי 1011נכסי צאן הברזל של האומה", סיכם שלום לוריא.

 תהיה עבודתו הצילומית. 

 קציזנהנוסח  5.3

 תשתית הנוסח  5.3.1

תחומי והספרות, השירה, האומנות והתיאטרון זרמו בעורקיו. -בעל רקע רב כאמורקציזנה היה יוצר 

הוא היה קשור בנימי נפשו לתרבות היהודית והכללית, ובעבודתו הצילומית הוא יצר דגמים וסמלים של 

אתוסים יהודיים שהיו למודלים יצוגיים ויזואליים אשר דרו בכפיפה אחת עם עולם תרבות כללי נוצרי, 

וד לו. זו הייתה דרכו המניפולטיבית להביא לעבודתו הצילומית טכניקות של הסמלה והזרה, אך גם בניג

להטמיע את הגבוה בנמוך ולהשתמש בניגודיות חריפה לשם עיצוב מציאות גבוהה ומלוטשת בלשון 

                                                           
 .250עמ'  ,2003כהן ; 573-457זייט  ,א1935 קַאציזנע 1008
 . 218-921עמ'  1966,; ראוויטש, 533-536עמ'  ,1976ראוויטש  1009
 .84עמ'  ,קאליש תש"ל 1010
 .169, עמ' 1997לוריא  1011
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חזותית. צירוף זה היה המסד למורכבות אומנותית ולשלמות חזותית קומפוזיציונית בעלת ייחוד תמטי, 

 חברתי לתחום המיתי.-יא יצרה עומק סמלי והעתיקה את הסיפור התיעודיוה

הספרותי היה עשוי משילוב של סוגות וסגנונות. הוא נודע כיוצר שירה, רומן, מסה  יצירתושדה  

ודרמה, וחיבר בין הדרמטי והטרגי לקומי במעין מונטאז' יצירתי שבו התלכדו האקספרסיביות שלו ורכות 

שוררי. טווח הנושאים שהוא עסק בהם השתרע מהיסטוריה יהודית קדומה עד ענייני מבעו הלירי המ

דיומא. הוא היה מצוי בעולם הרוח היהודי, שאב את תכניו מסיפורים עממיים ודלה מהם צירופי לשון 

 סקי. -ותבניות פיגורטיביות ברוח מורשתם של אבותיו הרוחניים י"ל פרץ וש' אנ

יהודי בשפה הרוסית. יצירתו  סופר להיותשיתפתח ו ייחליקטרינוסלב הספרותית בדרכו  בראשית

המוקדמת הייתה עשויה על פי פרמטרים סימבוליסטיים ומאוחר יותר, בוורשה, כשלימד את עצמו לכתוב 

בכתיבת פואמות בלתי מובנות.  והתנסהאפוקליפטית והכאוטית הביידיש, הוא התקרב לסוגה הרומנטית, 

ובו  –רומן ריאליסטי רחב יריעה  –בסוף אותו עשור התבהרה כתיבתו והוא כתב את "חזקים וחלשים" 

. ָארווערטסֿפלידי ביטוי גם בחלק מתצלומיו לעיתון  מודרנית ברורה, שבאההתייצגה תודעת גלות 

רבים, אך נראה שיותר מכול אהב את סוגת המחזה, והרבה  ובנושאים  סוגותסקרנותו משכה אותו לגעת ב

 להתבטא בה. למרבה הצער, לא כל מחזותיו נחלו הצלחה בימתית.

הוא כתב מתוך טביעת עין נעו בין שני המדיומים שעסק בהם, הספרות והצילום:  היצירתייםרעיונותיו 

את יכולתו לעצב עולם דימויים מנטליים  במציאות.של צלם, וצילם כסופר בעל חוש חד של התבוננות 

בעולם השירה, הספרות והמחזאות הוא העתיק ליצירתו הצילומית, והם היו כטקסט פרשני לתצלומיו 

מעוצבים כעלילות חזותיות, כמו היו  פנינים חולות)למשל סיפוריו הקצרים בקובץ והשראה להם. 

ש בכישורי המחזאי שלו ובחושיו הדרמטיים כדי להזין את קציזנה השתמ כתובים למדיום הקולנועי(.

הסצנריו הצילומי בהעמדה דרמטית, וכך היטיב לספר בתמונה סיפור קצר וחזותי. חתירתו לחיפוש הצורה 

בשדה הצילום הייתה המשך ישיר לחיפושי הצורות שבהן הצטיינה יצירתו הספרותית, כך העיד על עצמו 

  1012והעידו עליו גם מבקריו.

המובהק והעשיר הוא פועל יוצא של תחומי התעניינותו בעולם הרוח היהודי  הצילומיגם כתב ידו 

החילוני: הספרות היידית שהכיר היטב, ושדות האומנות והתיאטרון שכה אהב וחי אותם הלכה למעשה. 

                                                           
  .1997; לוריא  1969; סדן 1951ספרד  1012
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וניתן לסכם עולמו הרוחני העשיר היה מקור להשראה, לחיפוש יצירתי וללבטים אומנותיים בלתי פוסקים, 

 כי נוסח קציזנה מושתת על ארבעה יסודות: 

� תחומית, המעורה ומעורבת בחיים היהודיים בתקופתו.-רבאישיותו הרוחנית הסקרנית 

�.קרבתו וזיקתו הייחודית לאומנויות הציור והתיאטרון 

�.התמודדותו המתמדת עם חיפושי צורה חדשניים והענקת צורה חזותית קוהרנטית לרעיונותיו 

�אנשיה, "להכניס עצמו אל \לחדור לנפשותיהם של התקופה ובניה – ולתו כסופר ומחזאי וצלםיכ

  1013." סתר ליבו של הדור ואל מעמקי נישמתו

לכוליותם של תהליכים  גוף התצלומים אינו עוסק רק בתיאור ובתיעוד התקופה וגם אינו אילוסטרציה

הינו בחוויה המנטלית האנושית של האובייקטים ותופעות בחברה היהודית. עניינו של מכלול זה 

תיעודי -המצולמים בהויותם ייצוג להלוך רוחה של החברה היהודית. ולכן בד בבד עם ייצוג הצד הריאלי

פיתח קציזנה שורה של אמצעי מבע צילומיים, וייסד כללי מבע אסתטי משלו ככליים להבניית סיטואציות 

רה לתודעתם של מושאי תצלומיו. אלו, כך קיווה, יעמדו במבחן הזמן רגשיות ולגילוי עולמם הפנימי וחדי

ליכולותיו אלו של קציזנה, קראתי סגנון צילומי 'פוטומנטלי' . ולהלן  ויתעצבו לכדי סמל ואיקון עתידי.

 :המודל בקצרה

נוסח קציזנה בונה ומרכיב קומפוזיציה צילומית סצנרית המותנית באור מצוי, ויוצר דימויים  ,יסודוב

בה בעת הוא חותר תחת דימויים אלו  בדיוניים אסתטיים בהשראת אומני הבארוק ורמיר ורמברנדט. אך

ת המערערים א ומפרקם באמצעות הסטת מבטים ובשילובן של מחוות גוף מבוימות בסצנריו הצילומי

. המתח הדרמטי הנוצר בדימוי בין שני קטביו, הפירוק וההרכבה, הוא מקדם האיזון הקלסי של הדימוי

 האיקוניות שלו.

ופירוק בו זמני של המציאות המיוצגת, מסמנת את מעמדו של קציזנה  והרכבה חיבורטכניקה זו של 

י במציאות לבין עיצובה וסגנּונה שוחר חידוש צורני, המתמודד עם מאבק מתמיד בין הטריוויאלי והשגרתכ

  1014מחדש.

 

 

                                                           
 .עמ' רמא ,ביאליק תשי"ח 1013
 .22 זייט ,א1969 קַאציזנע 1014
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 והמחבר מרכיבהיסוד ה 5.3.2

 סיים רנסנסיים ובארוקיים אותם שילב חיברבמהותה ספוגה יצירתו הצילומית בערכי מבע קלכאמור, 

הוא נטל ערכים  והרכיב יחד אל תוך קומפוזציה צילומית אחת. כדי להשיג שלמות אסתטית והשגבה

צורה אחרת מזמן אחר. כך יצר  –ויסודות מן העולם היהודי המסורתי והרכיב עליהם צורה שאינה ממינם 

, כלומר ציית לתפיסה הדגנרטיבית השטעטלחיבור מעורר מחשבה ומזין תרבות. הוא נטל את דימויי 

באמצעות סדרה של  ואוונגרדיבמעין חיבור ליקום מקביל, חדשני  הישנה, ועימת אותם עם האומנויות

שהבליטו את הדרמטי, או סיפורי הברית החדשה רכיבים בדיוניים כגון אור וחושך, הזרה, ניכור והסמלה, 

 1015הרוחני, המנטלי והמיסטי שבה. 

באמצעות שימוש מושכל במקורות אור מועטים שעמדו לרשותו במרחב המצולם, הוא עיצב אוירה 

 אומנותאת האובייקטים על פי כללי קומפוזצית המעמקים האופיינית לפואטית דרמטית. הוא העמיד 

הבארוק, ונקט במצלמתו בעקרון עומק שדה הצילומי ויחסי המרחק ומרחב המחיה בין אובייקט אחד 

שעוצבו באור. כבמאי  ובה פרספקטיבה ורבדי עומק ומורכבת הרמונית כך בנה קומפוזציה. למשנהו

ויצר סדר  מוסרי מסר את האובייקטים למאופקות ועיצב מחוות גופם לכדי סימנייםהסצינה הוא הנחה 

דית שרויה באור. חדש כאשר הוא השתלט על כאוס אפלולי והבנה מציאות מתודות בארוקיות אלו  ִמבְּ

 1016מבע ניגודי דרמטי ורב הבעה. העשירו את יצירתו התיעודית והניבו

יצרו ניגודי אור וצל ושימשו הן להגברת במרחב המצולם אלומות האור המבוקר החודר מן החלון  

המתח הדרמטי והן להעצמת האווירה האינטימית. בין נחשף קציזנה ליצירתו של יוהנס ורמיר בין לאו, 

ת שלו רישומיה ניכרים ביצירתו הצילומית. האווירה הכמו ורמירית ששרתה על הקומפוזיציה הצילומי

וההרמוניה האנושית שקרנה מן הדימוי הזכירו את דמויותיו המצוירות של ורמיר, המעוצבות כמדונות 

יום של יהודי מזרח אירופה: בתיעוד -את חיי היוםעיצב  קציזנהבהשראתן  1017קדושות על רקע ביתי.

נעטפו באור ונטענו בערכים רליגיוזיים של צניעות וענווה ושל עבודה  ,חיי החולין של העניים, שלו

 ערכים שיש בהם קבלה של העולם כפי שהוא, על העוני והסבל שבו.  – ויצירה

                                                           
לוי, עשו שימוש באמצעי -ם ואוונגרדיסטים, מי"ל פרץ ועד הנריק בראומנים מודרניסטי פעלוהוא לא היה יחיד. בסביבתו  1015

  תחומי האומנות.מבע סמליים ומנכרים בכל 
 .2006 בן ששון ניגודים כמנסחי יופי עיינו על 1016
 .31, עמ' 2008 אגסי 1017
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האור הבא מן החלון הטיל את כובד משקלו על  בכל התצלומים שהבאתי לדוגמה בפרקי מחקר זה

 הן מנתבות משמעות, מקנותאלו יש תפקיד:  לצורות .הקומפוזיציה וחולל צורות גיאומטריות משולשות

 1018סימניו הריאליים. מעלומגביהות אותו  ,רוחני שמימי לדימוי ממד

בדוגמאות שניתחתי הראיתי שיש יחסי גומלין בין הצורות הגיאומטריות בקומפוזיציה לבין קו אלכסון 

האור החוצה את המרחב לשני משולשים. אלכסון האור יוצר תנועה דינמית בתצלום ומרכך את הצורות 

ועים אחרים(, הרציונליות והגיאומטריות הקפואות הנתונות במרחב )קירות, מפתחים, רהיטים ופריטים קב

ביסודה של ואילו הצורות הגיאומטריות כמו מנטרלות את פתוס הילת הרוחניות שיוצר קו האור. 

-והרציונלי לאינטואיטיבי, בין התבוני למיסטי קומפוזציה מעין זו מתקיימת מעין דיאלקטיקה בין האנליטי

בין המוגדר לדבר שאפשר רק לחוש. המתח בין שתי צורות המבע, שלעיתים קרובות דרות רוחני, 

את הממד  שטשטבכפיפה אחת באותו תצלום עצמו, לא רק שיווה לדימוי חיוניות ודינמיות אלא גם 

  על.-אור המציאות המתועדת למציאותיריאלי והפך את ת-התיעודי

ומתארי זמן כגון ספרים, גווילים וכלי מלאכה, ולצידם דמויות המצולמים או ידי חפצים משמעותיים 

העובדים שמוקמו על קו אלכסון האור, קיבלו יתר משמעות מן האובייקטים שנותרו באפלולית המדורגת. 

משמעות. בהתבוננות במשטחי -כשם שקציזנה עטף את דימויו באור, הוא עטף אותם גם באפלה רבת

רו מתקשה העין לראות עצמים, והמבט בהם כמו נמוג. השחור בולע, משתלט ומכחיד, החושך שנוצ

בין  –ונוצרת מעין התבוננות פנימה לתוך חושך מעיק ומעורר פסימיות. המתבונן כמו נע ונד בין העולמות 

, החשוך למואר. לכאורה לפנינו שני קטבים, אך הם לא סותרים לגמרי זה את זה. השימוש בשני יסודות

וביטאו את חתירתו  1019שהם מערכת זוגות הפכים שאפשר לכנות "ניגודים בינאריים" השלימו זה את זה,

 של קציזנה להגבהת המציאות המתועדת ולהבלטת הדרמטי, הרוחני, המנטלי והמיסטי שבה. 

 היסוד המפרק  5.3.2.1

שלמותה האסתטית של הקומפוזציה הצילומית ניכרת בה מהות בארוקית, שיסודה הוא ייצוג  חרף

עולם שבו נעלמה החפיפה הגמורה בין האדם  –תחושת עולם מפורקת הנוגדת את הסדר הקלסי המאוזן 

  1020.הקלסית באומנות שהתייצג כפי לעולם

                                                           
  .8הערה  54' עמ, 1972קנדינסקי  1018
 .72-73עמ'  ,2005ורבלובסקי  1019
 .31-32, עמ' 1973ברש  1020
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היא מתפרקת  ,בגישתו לייצוג המציאותקציזנה בשיאה של ההרמוניה הניגודית שהרכיב והעמיד 

  .בטכניקת ניכור כמו אקספרסיוניסטית מודרנית

נוצר בהכוונה מודעת של מבטי האובייקטים המצולמים לכל עבר, קציזנה בקומפוזציה של הניכור 

בגוף המכוונת את מבטי האובייקטים לעדשת המצלמה.  דה שהייתה מקובלת בצילום עד זמנובניגוד למתו

התצלומים מתגלה שהסטת המבטים היא עיקרון מובנה. קציזנה, המודע לשיח המתפתח בשדה 

 הפסיכולוגיה באירופה, נקט שיטה זו כדי להשיג אפקט חידתי ומנוכר, המוגש למתבונן לשם פיענוח.

מעין רשת מקווקוות עשויה מסרטוט  היא הכוונהלתיאור טכניקה זו טבעתי את המושג "רשת מבטים". 

קווי כיווני המבט של האובייקטים, והיא כמו עוטה וירטואלית על התצלום. על פני האובייקטים כמו נטוו 

חוטי רשת דקיקה של כיווני מבטיהם הסותרים והם יוצרים מעין מסכה חיצונית או רשת מחוררת, כאותם 

כך יצר קציזנה אמירה  1022ת בהם את עיני המתים.שהמצרים הקדמונים נהגו לכסו מחורריםחרסים 

מטפורית על מסכה ומוות, והיא כמו מציבה את המתבונן בעמדת משתתף בטקס האשכבה של החברה 

 היהודית. 

המתח שנוצר בין הציפייה להעמדה קלסית וממוקדת בעדשה לבין העמדה קבוצתית, שבה אין המבטים 

תק וכאוס, ומעשה הצילום שצמח מאירוע מציאותי אך ממוקדים בה, מעורר תחושה של התפרקות, נ

מבוים, מפליג למחוזות של דמיון ומסתורין בזכות שימוש באמצעי מבע צילומי החושפים את החרדה 

הוא הטמיע  בתנוחת הרהור מצולמיו את צבתובה –לא זו אף זו בפניהם של המצולמים ערב אסונם. 

 שבדימוי. וכך הגביר את מורכבות המסר ,ערכים חרדתיים קינתיים מבשרי אסון

העולם הבדיוני שהקים קציזנה הוא אפוא עולם הנתון במתח קוטבי. בעקבות דגמים של אומנות 

הרנסנס והבארוק הוא עיצב מציאות בעלת שלמות אסתטית, וכך ניסה לאחות קרעים חברתיים ושברים 

פרוידיאנים  סממניםהיהודית הקורסת לאחר המלחמה, ובה בעת לפרק שלמות זו בהיסטוריים בחברה 

. שתי פנים אלו ביצירתו משמעותיות כשהן לעצמן, וגם הרהורועיצוב מחוות  למחצה כגון הכוונת המבטים

משלימות זו את זו. הקלסי, היציב והמאוזן דר בכפיפה אחת עם שימוש ביסודות מודרניים מפרקים 

על מסדרת של טכניקה -ניתן לשער שבבחירתו האומנותית של קציזנה בשפה צורנית ובמסגרתכרים. ומנ

בין הכוחות  (האופייניים למאבקי התקופה)ביקורתית של פירוק, הוא ראה אנלוגיה להתנגשות ולמתח 

                                                           
  .42, עמ' 1220עפרת  1022
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 1023נודע.המודרניים לאתוסים המסורתיים, בשעה גורלית שבה עולות חרדות מפני אופק סתום ועתיד לא 

ביותר  עיקשתה ההיאחזות גם כילהם והוכיח  ריו שכינו אותו קלסיקאיביקש לאכזב את חבשיתכן י גם

 .חדשה מהות של היווצרותה לידי שתביא מנעלא מן הנ סיבישן ובקל

  הגבהה לשם הנצחה 5.3.3

ללא לאות במרחב היהודי חזר על עצמו טקס העמדת הצילום של קציזנה. הוא העמיד  טשוט בהןבשנים 

את האובייקטים שלו לצילום מובנה ומבוים כבטקס פרידה. בהיותו מחזאי וסופר הוא הבין שעל מנת 

ּהַ  שומהשבעתיד הם ישתקעו בזיכרון הקולקטיבי ויצלחו את נשיית הזמן  ַגבֵּ ִהתְּ  על תיעוד המציאות לְּ

יום לדימוי אומנותי בדיוני מזוקק שלה. הוא הניח שהשימוש בשפת התיאטרון -מתיעוד הריאליה של היום

והבימוי הסצנרי ובשפת האומנות הפלסטית יזקקו את המציאות הכאוטית לכדי סמל, והתצלומים יתכנסו 

ון היסטורי למעין כמוסת זמן המשוגרת אל עתיד לא ידוע. הוא פעל מתוך הכרה בעוצמתו של זיכר

קולקטיבי, ומתוך מודעות שהוא חלק מרצף היסטורי המשתלב בעיצוב אתוס הזיכרון אשר ייוותר לקהילה 

מדומיינת בעתיד. גרשם שלום הסביר במאמרו "זיכרון ואוטופיה בהיסטוריה היהודית" כי "אין עבר 

  1024הנעשה חי בלי איזה יסוד אוטופי".

סוגי ייצוג המציאות מנהגים וטקסים. המודל התיאורטי שלו חיבר האנתרופולוג ויקטור טרנר ראה בכל 

 1025בין הגישה האנתרופולוגית לתיאטרון לבין מצבים תרבותיים, ובהגדרתו טקס הוא "דרמה חברתית",

לפי גישה זו של טרנר מופע  1026וכבר למדנו מאריסטו על הקשר בין פולחן, דרמה, תיאטרון וטקס.

performance))  כמו כל טקס( הוא טקס מעבר(transition)  אוrite de passage וחשיבותו נודעת )

טרנר אימץ את הגדרתו של החוקר  1027קשר האורגני של הטקס לחברה.בערכו החברתי של המעבר ובַ 

מקום, במצב ובמעמד (Van Gennep)ארנולד ואן גנפ  , אשר חקר את טקסי המעבר שמציינים כל שינוי בְּ

השלב הראשון הוא  1028שלבי שהציע ואן גנפ לניתוח תהליך הטקס.-מץ גם את המודל התלתחברתי, ואי

                                                           
 .387-388, עמ' 1997ויינרב  1023
 . 188-189, עמ' 1989 שלום 1024
 .181עמ' , 2004לוי  1025
והקומדיה, זו מידי היא  – 'מניה וביה'״משנתהוותה הטרגדיה מלכתחילה התיאטרון בראשיתו הוא פולחן וטקסים.  1026

התפתחה בהדרגה על  –מוכרים ברבות מערינו המנצחים על הדיתרמבוס וזו מידי המנצחים על המזמורים הפליים, שהם עדיין 

 .10( 1449a), פרק ד' 21' עמ, 1964אריסטו  :ראו ,מעצמותה״בה כל יסוד שנתגלה שהוא  דמוישקידי 
 .181, עמ' 2004לוי  1027
  Gennep 1960ראו:  ,1908-המחקר של האנתרופולוג ואן גנפ על טקסי המעבר נכתב ב 1028
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שלב ההיערכות לטקס; השלב האמצעי הוא השלב הלימינלי, שבו מיטשטשת הזהות או השיוך החברתי 

 השלב הסיפי, והשלב השלישי, שבו מושלם המעבר למצב יציב של סטטוס חדש. –תוך כדי מהלך הטקס 

ניתן לראות בהעמדת הסצנריו הצילומי של קציזנה טקס מעבר המזוהה עם מצב פרפורמי:  בהקשר זה

השלב הראשון הוא שלב ההכנה וההתכוונות, כלומר כניסתו של הצלם לתוך המרחב הביתי, ההכנות 

להעמדה ולצילום. השלב השני הוא שלב הישמע ה"קליק" )הרף העין של החשיפה לאור(, שבו 

יומי הכאוטי ומתייצבים לעשיית סדר חדש מול -ם( מתנתקים מרצף הפעולה היוםהמצולמים )השחקני

. בעת שלהם יום-( ַמֲעָבר לעולם טקסי מרוחק ממושגי מרחב וזמן היוםlimenהמצלמה. הם במצב סף )

המהלך המימטי, קרי פעולת הצילום, הם מאוחדים וחווים אחווה )לפי טרנר: קומיוניטס 

communitas)1029 – תאר את תחושת המעבר כהתעלות מן המקום והזמן, וטרנר מגדירו מושג המ

יומיים של חיי המצולמים לשינוי במצבם והם הופכים -"נגיעה בנצח". באותו הרף עין זוכים המבנים היום

 .מציאות שהצלם ארגן ובדה עבורם –לחלק מייצוגי מציאות אחרת 

הוא המצב האמצעי  –ן הקליק, ואחריו לפני הקליק, בזמ –לטענת טרנר החשוב בשלושת המצבים 

עין שבו בתרחיש המימטי הייצוגי של הטקס מתעצב מחדש העצמי באמצעות ההרף )הלימינלי(. זהו 

"חבישת מסכות". אצל קציזנה הדמויות המצולמות הופכות לפי הנחיותיו לדמויות אחרות, כביכול, 

מיטשטשת לזהות קולקטיבית מזוקקת ומזוככת, המייצגות סדר יום נפרד משל עצמן וזהותן הייחודית 

הכאוטיים לשגרתם. חייהם  החוליןמרגע שהסתיימה פעולת הצילום, חוזרים חיי  והופכת לסמל ולאיקון.

  השתנו רק כאשר הפכו להיות מייצגי מציאות בדיונית ובייצוג מציאות סיפית, ולא במציאות עצמה.

סמל, שכן "הסמליות של ליצור  הרצוןככל הנראה  ת עמדביסוד חתירתו של קציזנה לעיצוב המציאו

לשם הגבהת המציאות לסמל ו 1030ההיסטוריה היא בעצם הכוח המכריע אשר בה", לפי גרשם שלום.

 ולאיקון עשה קציזנה מניפולציה צורנית ַמָבִעית והרכיב אותה על התיעוד הריאלי. כפי שהראיתי לעיל .

לפרש אותה ולהעניק לה דיוקן חדש ובלתי צפוי, ולקוות שהוא בהגבהתה של המציאות ביקש קציזנה 

. הוא ביקש לתווך את תרבות ימתבונן העתידהבעונות ובסטראוטיפים על חיי הגלות אצל יחולל שינוי בק

לנמענים לא ידועים. אכן לנו, בני הדור  –עולם ערכים של תרבות מסורתית  –החיים המזרח אירופית 

, תרבות ומהות חיים זו לכווןציזנה, המתבוננים העלומים שלתודעתם הוא קיווה השלישי והרביעי מאז ק

                                                           
 .89עמ'  ,2004 לוי 1029
 .190 ', עמ1989שלום  1030
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זרה, אולם בזכות אופיים האומנותי, מורכבותם הסימבולית והתמרתם של התצלומים )וגם בזכות  היא

איכותם הטכנית הגבוהה(, הם מאפשרים לנו לקלוט תרבות רחוקה זו במסגרת מעוצבת אחת שלמה, 

ופותחים שער להפנמתה של תרבות אחרת ומסקרנת, שנכחדה. "ההבנה של תרבות המשוקעת בזמן אחר 

ובמרחב אחר היא תהליך מתמיד של פירוש ותרגום. תהליך זה מאפשר מצד אחד תקשורת עם האחר, אך 

להפוך מצד שני הוא עדיין מותיר מרווח מסוים של ריחוק ממנו ואי הבנה. ]...[ תהליכי הפירוש מנסים 

 הסביר גרשון שקד. 1031את השונה לדומה אך בתוך כך גם מתבררים אחרותו וריחוקו של השונה",

אם כן, כמו שנאמר במבוא למחקר זה, גישתו המורכבת, המניפולטיבית והמעצבת של קציזנה לתיעוד 

והיו  אפשרה לו ליצור מכלול דימויים איקוניים, והם שעיצבו את אתוס הזיכרון של החיים היהודיים

 בטרם חורבן, כדימוי הנבנה לעתיד. בבחינת הנצחה

 בין הישרדות לחיוניות –נרטיב גלוי: "אף על פי כן"  5.4

עלילת העל הגלויה הנחשפת בגוף התצלומים אינה עשויה מקשה אחת. היא מורכבת, מלאת סתירות 

 בזוששולטות בו שתי עלילות משנה. אלו מפותלות זו  "אף על פי כן"רטיב של זהו מעין נופלורליסטית. 

עלילת משנה אחת  .ביתר מובהקות מהןהן. מדי פעם מתגלה אחת יבדינמיקה דיאלקטית ומשחקות בינ

וכלכלית. זוהי כרוניקה של חברה מסורתית השרויה בעוני מרוד  מייצגת מאבק על הישרדות תרבותית

בתוכה בעטיו של המפגש ההיסטורי בין השמרנות לבין רוחות המודרנה ותרבות ובמתחים הרוחשים 

תיאולוגית. מפגש זה איים -החיים החדשה, המאכלת את אורחות החיים ואת תודעת הגלות המסורתית

לערער את זהותה של החברה המסורתית. המאבק בין הכוחות החדשים לכוחות המשמרים ניטש בצל נזקי 

ונה והתוָלדות שלה: פוגרומים שנעשו ביהודים, השבר הכלכלי בעקבות המלחמה, מלחמת העולם הראש

תהליכי התרוששות ועוני קשים מנשוא, ויהודים שנאבקו בכל כוחם כדי לשרוד בעת המשברים הכלכליים 

 שפקדו את הרפובליקה הפולנית החדשה.

חדשות ושינוי למרות המשבר תנופה של התמייצגת אחרת, מודרניסטית, המשנה העלילת לעומתה 

האירה ערכים חיוביים שאפיינו חלקים בחברה היהודית: תודעה עצמית חברתית, יצרנות והעוני. עלילה זו 

חומרית ויצירה רוחנית, הכרה בערך העבודה, יוזמה, לכידות חברתית ומשפחתית, אחוות פועלים, 

מיסדה תודעת גלות מודרנית ואפשרה מימוש זהות לאומית בגולה, ובתוך היא  וזקיפות קומה פרולטרית.

                                                           
 .33-34, עמ' 2009שקד  1031
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 יהדימוי שה זה בתבנית נוף תרבות יידית. זמן החדשכך עיצבה דימוי של יהודי חדש, חילוני: גיבור ה

נצלן ובטלן , גופנייםתלוש, חלש, נטול כוחות  אדם של דימוי –תי מסורלדימוי היהודי ה הפוךהקוטב ה

 .החי על חשבון אחרים

לא שראיית הגלות באור שהוצג לעיל היא חלק מעולמו האידאי של קציזנה, ש ולהדגיש לחזורכאן יש 

תרומתו להתחדשות דימוי הגלות ולייצוג דמותו של היהודי החדש היה ציוני והאמין שיש "מקום אחר". 

והספרותית. ממרחק הזמן גוף התצלומים שלו מזמן למתבוננים בו דפוסי הצילומית  מגולמת בעבודתו

ראייה המערערים את תפיסת חיי הגולה הדוויים ומסתייגים מן הסטריאוטיפ השלילי שדבק בהם, אם כי 

  דימוי זה לא התקבע בתודעתם ובתפיסתם של בוני הארץ הציונים.

 – מודרני המסורתי והחילוני –הנרטיבים בראשית דבריי במבוא העליתי השערה כי שני  לעיל 

משחקים על בימת גוף התצלומים ונעים בין קדמתה לירכתיה חליפות, וכך בכל פעם אחד מתבלט בעיני 

המתבונן בן זמננו. עתה, בעקבות מסע החקר, אני נוכחת לדעת שקציזנה הציג את שני הנרטיבים במודע, 

: את זהות העבר בו זמנית את שתי הזהויות בתיעוד שיצרלשמר בדרך זו הוא ביקש  .ברגישות ובהבנה

המסורתי, התיאולוגי והנוסטלגי, שממנה ינקה רוח המודרנה ובה נאבקה, ואת זהות ההתחדשות, ששינתה 

היהודים את פני המציאות. רק כך באו לידי ביטוי מורכבותם ומהותם הדיאלקטית המקוטבת של חיי 

  בפולין בשנות העשרים.

 נרטיב סמוי: בין מלנכוליה לקינה 5.5

תפנית פסימית ודרמטית בעלילת העל מעלה סגנונו הצורני של גוף התצלומים  פיענוח ,במישור אחר

מפעפע נרטיב מטפורי סמוי. הוא חותר תחת  ,הגלוי המורכב כשלעצמו מבעד לנרטיב התיעודי .הגלויה

על זרע הנרטיב הגלוי, חושף את ההוויה הקרועה והטרגית של החברה היהודית בין המלחמות, ומרמז 

אמצעי  על ידי פיענוחם של זהוהחידוש במחקר זה שהוא מנסח נרטיב היסטורי סמוי  הפורענות הטמון בה.

הענייה,  חילונית, מודרנית, זקופה וגאה וגם במציאות החייםמסתבר כי דווקא בהוויה מבע צורניים. 

מתגלה תחת פני השטח נרטיב סמוי טרגי ומלנכולי והוא חושף את הצד הפסיכולוגי של האובייקטים 

 המצולמים ומשקף את פנימיותם. 
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משמעויותיו של הפן מרחיב את הוא  כךהצורני ככל שהוא מתוחכם, -האסטתירגון האניראה כי  מכאן

כמו  ,גשי ובמסרים מודרנייםיו במטען פסיכולוגי ורלהטעין את דימוקציזנה שאף  התיעודי. באמצעותו

גיים של החברה היהודית ואת הטרויה המופנמים ממדולחשוף את  ביקש להשגיב את המציאות העגומה

חרדה ה מןקווי אופיו הפסימיים של קציזנה ומגם  ושפעייתכן שעיצוב נרטיב זה ההפסימי.  הלוך רוחה

 מפני העומד להתרחש.

 הצורנית והאסתטית –בפרק "מריאליה לבדיון" נידון מוטיב החלון והאור והתגלתה התשתית המכוננת 

של תצלומי הפנים המעוצבים של קציזנה, המושפעת מערכים בארוקיים ורנסנסיים וכן מזיקתו לעולם  –

, חלוקת רהשימוש באו כגון ,לעיל זכרושנ הצורנייםכל הפרמטרים התיאטרון ולטכניקות בימוי. 

בקרבה או נרית אומטרי, העמדה ליד החלון כהוראה של מצב נפשי, העמדה סציפוזציה באופן גמהקו

ל טכניקה של וומעל הכ זכורים מסיפורי הברית החדשה, עיצוב מחוות ידייםשימוש בא ריחוק פרוקסמי,ב

ך על הל עקיפיםציזנה נועדו למסור מסרים נקט קשכל עושר האמצעים  – הסטת מבטים באמצעותניכור 

הכרתיים -התתנשאי המסרים דימוי הצילומי הם היו בבהטמעתם  רוחם ומראית נפשם של האובייקטים.

 .והמפתח להארת פנימיותם של האובייקטים המצולמים

הצורני מתקיימת בדימויים תנועה בשני כיוונים בעת ובעונה אחת: תנועה מכנסת,  הצדבזכות עיצוב 

בשל הצפיפות והלכידות בתצלום הקבוצתי, ואחת מפזרת )בעטיים של המבטים המוסטים לכל עבר(. על 

ידי העמדת סצנרית שבה גלום ניגוד צורני מעין זה בורא קציזנה מציאות חזותית שחושפת מצבים נפשיים 

רערים של הקבוצה המצולמת בזיקה להקשר חברתי היסטורי רחב. תחת הסצנריו הקבוצתי המלוכד ומעו

של המשפחה ומאחורי החזית היציבה, הצפופה, המאופקת, המלוכדת כאיש אחד של קבוצת הפועלים, הם 

 עולם שסוע, חסר מנוחה ומוכה פורענותשוצף ניצבים כשחקנים על במת ההיסטוריה היהודית שמתחתיה 

-חברתית וכלכלית. ניכר בהם מתח ופער קוגניטיבי בין כוחה ולכידותה של הקבוצה לבין תחושות תת

טכניקת רשת המבטים הסמויה  קרקעיות, סמויות ודינמיות המקננות בה, מבצבצות מתוכה וסודקות אותה.

( the uncannyביתי" )-הפרוסה על הדימוי מתווה תחושת ניכור, חרדה ואין אונים הרוחשת בו, ה"אל

בהגדרתו של פרויד, כלומר תחושה שדבר יכול להיות מוכר ובה בעת גם זר. זהו פרדוקס מזין חרדה, 

סודי ומסתורי, מעין שקט מזויף במציאות ביתית ומוכרת, לכאורה, שתחתיה זורמים זרמים של חרדה 
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הפרשנות הנרטיבית  פרדוקס זה מעורר תהייה בעיני המתבונן ומאיץ את תהליך יצירת 1032מפני הבאות.

 החדשה לתצלום.

מלבד טכניקה של העמדה סצנרית מגובשת ומבטים מוסטים, המנחה את המתבונן לפרשנות של 

 העיקרית המחווה. ממוקדתביתי", קציזנה הוסיף סדרה של מחוות ידיים והבליטן בתאורה -"מאוים" ו"אל

ערן לאות אבל באומנות של נשים התולשות שקינה המחוות מ. מחווה זו התגלגלה הרהורמחוות ה היא

כמו בתחריטו הידוע של אלברכט  ,וכמבע מלנכולי הרהורהרנסנס כ אומנותהעת העתיקה, והשתקעה ב

אחרי שדירר צייר את "מלנכוליה" הגדיר פרויד את מחלת  שנהארבע מאות  "מלנכוליה". דירר

המלנכוליה בספרו "אבל ומלנכוליה". בהגדרתו מלנכוליה מבטאת רוח עכורה עמוסת כאב, הסתלקות מכל 

אובדן  כמו גם עניין בעולם החיצוני, אובדן היכולת לאהוב, עכבה הבולמת כל הישג ופגיעה בדימוי העצמי

  1033של אדם קרוב או של אובייקט מופשט כגון מולדת, חירות או אידאל.

של קציזנה הפרמטרים הצורניים והסצנריים פורסים פוטנציאל פרשני  בדימוייו כי נטעןמחקר זה ב

  קינה.ומרחב אסוציאציות רגשי של אבל, מלנכוליה, מוות וסופיות, ומובנית בהם גם מטפוריקה של 

 הסביר גרשם שלום במאמרו "על הקינה ושירתה" ,"משמעי זה לזה-ינה עומדים ביחס חד"האבל והק

שלום הצעיר התעניין בנושא זה על רקע המשבר שחוו בני דורו בעקבות אימי מלחמת  1034.(1917)

, אישיביטוי עז של משבר  המבטאת תופעה רוחנית ,העולם הראשונה. הוא ראה בקינה מבע לשוני

מוות, של  םממשות עםהמנסים להתמודד  ,סוגה ליתורגית ומבע לשונימעין שירה טרגית,  היא לדבריוו

כלומר רגשות תוגה המביעים שקיעה של כוחות החיים ותחושה של  ורבן ואובדן. קינה כמוה כהתאבלות,ח

  1035בזעקות שבר.והיא עשויה להתגלם בשירה באומנות במילים או כיליון. 

כמי שמבכה אסון  קינה אבלערכים של במחוות המאזכרות  על פי גישתי הפרשנית, קציזנה השתמש

  בטרם התרחשותו.

כי הצילום הוא ניסיון של המודרניות להתמודד עם רעיון המוות והסופניות,  טעןהפילוסוף רולאן בארת 

וכי צלמים המנסים ללכוד את האקטואלי אינם יודעים שהם סוכני המוות. בארת ביקש לחקור את הזיקה 

 :וכתב תצלוםהאנתרופולוגית שבין המוות ל

                                                           
 . 7עמ'  ,2012בנימיני  1032
  .16-17, עמ' 2008פרויד  1033
 . 90עמ'  2016שלום  1034
 . 129, עמ' 2016פרבר  1035
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בדת )או מצוי שם פחות( הוא חייב ... המוות חייב להימצא במקום כלשהוא בחברה: אם שוב אינו מצוי 

להיות במקום אחר; אולי באותו דימוי היוצר את המוות תוך שהוא מנסה לשמור על החיים. אומנות 

הצילום בת דורה של הפרידה מן הפולחן, אפשר שהיא מציינת את פלישתו של מוות לא סמלי לחברתנו 

  1036 ה פתאומית במוות עצמו.מוות שהוא מחוץ לדת, מחוץ לפולחן, מין צליל –המודרנית 

שייצג היטב את שאלות הזמן עולם בדיוני  לעצב חתרו, כרבים אחרים חש את מצוקות הזמן. קציזנה

קינתי כעולם בדיוני -יטרג נרטיב העמיד הוא כצלם ואת הבעיות הקיומיות שהיו טרודים בהם.של יהודים 

קינה בעטיו ו סימנים של אבלבבערכים ו המסומן ,שותקצילומי, קפוא ו "נוסח"י שלם על ידי עיצוב מטפור

חוסר הוודאות  אתבדן העתידי וואת תחושת הא ליךמוושל עידן הרסני שלאחר מלחמת העולם הראשונה, 

  .ויר בזמן בין המלחמותוהמרחפים בא

את מעורבותו כיוצר בחוויה התרבותית היהודית המודרניסטית של תרבות  בתוכהיצירתו מגלמת 

ייצג  . הואאולוגיים חברתיים ומודרנייםיבתוכה בנה ויצר דגמים וסמלים של אתוסים יהודיים תש ,היידיש

עוצמה להבנת החברה היהודית במזרח אירופה, כמו -ממדים ורב-אותם באמצעות מצולמיו ובנה מודל רב

 יים.טרגיו הממדאת הסיפר העתידי בהבין 

נחשף המתבונן על והמתח המובנה ביניהם הנרטיב הגלוי והנרטיב הסמוי  חדא של בצוותאם בקריאת

ממרחק זמן לתהליך מתעתע, דיאלקטי, כמעט ניטשניאני של תנועה בין כוחות חיוניים, מהפכניים ומשקפי 

מתגלה  1037ושבר מנטלי, הרס של עולם על סף היכחדותו.תודעת גלות מודרנית לבין יסודות של קינה 

שהכילה את בשורת  החיים היהודי הנתון בצבת המודרנה, המדשדש והדועך, הוויה נרטיבמורכבותו של 

בצד הגלוי התיעודי, כך  ככל שמתעצם דימויו ונחשף דיוקנו החיוני של היהודי החדשעל כיליונה.  האיום

. אומנותי-מתחתיו אטריבוטים של תוגה, מלנכוליה ועצב רב באמצעות הפן הצורניעולים ומבצבצים 

  .הנרטיבמשוואת רצף שני קצותיו של מצב תודעתי הנע על מצבים ריגשיים, הם גאווה ותוגה 

 טביוקבעזרת צמדי מושגים בינאריים, המתארים את תוארה במחקר על יהודי מזרח אירופה הוויה זו 

"קיום ושבר", "מסורת ומשבר", "משמרים ומחדשים", "השתלבות מול דחייה",  כך למשל התופעות,

 ".ותוגה"גאווה  מוסיפה אני ואילו"התבוללות מול יהודיות" ועוד. 

                                                           
 .94-95, עמ' 1980בארת  1036
 .131-159ברינקר תשס"ב, עמ'  1037
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של המיעוט היהודי מורכבת, סוערת ומטלטלת חיים הוויית תחת כותרות אלו מתאר המחקר הענף 

קטבים. מתעצבת מעין תנועת מטוטלת חזקה, הנעה בין שני בין שתי המלחמות. לנגד עיני הקורא בפולין 

בתנועה זו סינדרום של מצבי רוח קיצוניים בקרב הציבור היהודי, הנעים בין תקווה עזרא מנדלסון ראה 

"שאון את  שיקפו שלעיל המושגים צמדיגם ש יתכןי 1038 של הציבור.לייאוש, מעין "מאניה דיפרסיה" 

פני מבה עולות תחושות עמומות או חרדות ש ,ושעון הזמן היהודי", באותה שעה גורלית שבין המלחמות

  1040ועתיד לא נודע. אופק סתום

ית לתרבות אומנותאת פרשנותו ה לעתיד מסורקציזנה לביקש ומתעד אומן  1041 "זכרן"כ ובתפקיד

גביה מובה בעת  המשמר ומתעד את החיים על גילוייהם ,תרבותי-מסמך חזותיבהחיים האשכנזית בפולין 

יו על מנת שישתקעו בתודעה היהודית הקולקטיבית כדימויים חודרי תודעה. מאות שגיב את דימומו

בזכות  גם לא מעטהאומנותי הגבוה, ותצלומיו הצליחו להיחרט בזיכרון הקולקטיבי שלנו בזכות ערכם 

אם אין כאן כל מאורעותיהם, הזכרת נשמותיהם ודאי יש כאן. " נדירותם והישרדותם בתוקף הנסיבות. וגם

 1042וטוב ויפה שניתן להם שם ושארית בכתב עברי ובלשון הקודש", כתב עגנון.

 אפילוג 5.6

 "זיבעטן ווערסאַ צלאַ בר צום בית משירו של איציק מאנגער " בפתח מחקר זה ציטטתי כמוטו

(, שנכתב בהשראת סיפורו של ר' נחמן מברסלב "מעשה מהז' לכבוד הקבצן השביעי) ר"עבעטל

הדובר פונה לקבצן השביעי בשם קהל . שהיא כקינה שתיקההבשיר מופיע מוטיב  1043בעטלירס".

את סופו של הסיפור. "סיים מפיו נוכח זעקתם לשמוע  –המאזינים האחרונים )אחרי השואה(  –הנמענים 

 הסיפור ]...[ למה לחכות עוד? ]...[ קבצן שביעי, נם אתה, שותק". 

משום שנשמעים בה קולות  1044שלום הקינה היא שפה סיפית, "כשפתו של הגבול",גרשם לדברי 

בטרם היות השפה. היא לעולם בלתי יציבה, ומגלמת את הרגע המדויק של כיליון השפה ותחתיה 

שאין במובן זה  – 1046 "כל קיומה מבוסס על מהפכה של השתיקה" – הקינה נוטה אל השתיקה 1045תהום.

                                                           
1038 Mendelson 1989, pp. 10, 11 ; 175; 488שע"ג, עמ' תירון-Tomaszewski 1986, pp. 163  
 .387-388עמ'  ,1997ויינרב  1040
 .74"זכרן" בעל מודעות לשימור העבר, אך אינו היסטוריון ראו: אסף תשנ"ט עמ'  1041
 .שלז' עמ"ב תשכ עגנון 1042
 עמ' ,דביר תש"ע -דברגל; גו"התשס רובינשטיין: עיינומהדורה ראשונה תקע"ה ;  –ר' נחמן מברסלב, סיפורי מעשיות  1043

73-65. 
 .92, עמ' 2016שלום  1044
 קצג.-, עמ' קצאאח ": ביאליק תשיהשוו 1045
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 אומר 1047,ההיאלמות" –מענה אחד  "לקינה אין מענה, כלומר: יש לה רק. תשובה רציונלית לצער וליגון

בכוחה של הקינה להביע בלשון מיוחד על סף אולם  ,קובלנתו של המקונן לעב ישכן אין מי שיששלום, 

 1048את הלא נאמר. השתיקה

א ביטוי עליון יה ,אפילו לא בדיבור ,להתפרק מהמתח הנורא של מצוקתו הנפשיתשל הקבצן יכולתו -אי

ומעניקה  ,והיא מהותיתשתיקתו היא קינתו . מצוי רק המוות אחריהש יאוש, התחנה האחרונהישל אחר 

עוצמה רבה לשירו של מאנגער. הקבצן נאלם, כמו אינו מסוגל להסביר בלשון בני אדם את סיפור 

הדרך האפשרית היחידה לתאר את מה שקרה. "יש רק אחד  אהיקינה -ההדברים שהתרחשו. שתיק

והנמענים המתוסכלים, "המאזינים האחרונים",  1049שבכוחו לענות על הקינה, אלוהים עצמו", סח שלום,

 נותרים בתחושה של החמצה. כל החשבון לא נגמר.

  

                                                                                                                                                                      
 .88עמ'  ,2016שלום  1046
  .90שם  1047
אפשרות להביע דרגת  – בתחומה של הקינה העברית מפרש שלום גם כדרגה של שחרוראת מהותה של השתתקות הלשון  1048

מתוך נקודת מחשבה ושפה  ,לחידושה של לשוןממנו נובע פוטנציאל רב שחופש של חיי רוח. הקינה כשתיקה היא המקום 

 .43, 33-32' עמ, 2016 גלילי: ראוהאפס. 
  .2016; על הקשר בין שתיקה לקינה עיינו: פרבר  90-91עמ'  2016שלום  1049
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 ביבליוגרפיה

 

 קציזנה אלתר מאת חיבורים

 "אמא ,קַאציזנעלטער אַ )ברוסית( = 1909 קַאציזנע

 .מיר יברייסקי ." תרגום: סוניה בלאי

19.pdf-http://www.rachelnet.net/media/medem/archives/kacyzne/a_kac_13_03  

 (8.8.18)גישה: 

 

 .מיר יברייסקי ., "סבתא", תרגום: סוניה בלאיקַאציזנע ַאלטער)ברוסית( =  1911 קַאציזנע*  

 21.pdf-http://www.rachelnet.net/media/medem/archives/kacyzne/a_kac_13_03  

 (8.8.18)גישה: 

 

 ן גמענטאַ רֿפכט אַ ן, קטאַ  ײַ עמע : דרפאָ טישע אַ מאַ )דר דער מלך סטײ  דער ג=  1919 קַאציזנע* 

 .1919 רשעאַ וו ,(ראָ ן אויטן דורכרויסגעגעבאַ און  געדרוקט 

 

ם אין עדער טור" עמעפאָ ון דער ֿפגמענט אַ רֿפ) "נץאַ ט־מתים", קַאציזנע ַאלטער=  1920 קַאציזנע* 

ון ֿפראיין ֿפאַ ם ײַ נד בֿפאָ טער־ײַ ון דעם ווֿפרויסגעגעבן אַ טער, ײַ א. וו וןֿפנדענק אָ , צום בוך־טערײ  וו ("לֿבב

)אין  ניגער און ז. רייזען .קציע: שאַ ליסטן אין ווילנע. רעדאַ טן און זשורנאַ דישע ליטעריִ י די

 .(38-25) ,1920 ילנעוקריטישער טייל(, ו אוןשער סטיבעלעטרי

 

  .1920עלט וו די ,רשעואַ עמע, ופאָ מטישע אַ דר ,סּומעטעאָ רפ, קַאציזנע ַאלטער=  א 1920 קַאציזנע *

 

 (. 107, )1922, רינגעןכט", אַ ג און נאָ קציזנע, "ט ַאלטער=  1922 קַאציזנע* 

 

 (98-92, )1922 רינגעןציעס", סטוראַ א = "נ 1922 קַאציזנע* 

 

 .1922 רשעואַ ו, וועלןאָ נ, ןבעסקא  רא  , קַאציזנע ַאלטער=  ב 1922 קַאציזנע* 

 

(, נומעררשטער ע, )רישע בלעטערא  ליטערטער", אַ , "טעקַאציזנע ַאלטערא =  1924 קַאציזנע* 

9.5.1924. 

 

  רישע בלעטערא  ליטעררום א לידל", אַ זשנע דיבורים אַ , "ווקַאציזנע ַאלטערב = 1924 קַאציזנע* 

 27.6.1924 . 

 

וועק אַ ן מיר ֿפראַ רצן און ווען דפן מיר גיין מיט ֿפראַ נען דאַ , "ביז ווקַאציזנע ַאלטער=  1925 קַאציזנע* 

 . 10.4.1925 ,רישע בלעטערא  ליטערון אים", ֿפ

 

 ראל", ׂשי־רגן אין ארץעי גרינבֿבצ-אורי בריוו צו רענעָאֿפן אַ " קַאציזנע ַאלטער=  1926 קַאציזנע* 

 . 1.1.1926, רישע בלעטערא  ליטער 

 

 רישע בלעטער, א  ליטעררמעג", ֿפאַ לוקסוס נישט לויטן  אַ , "קַאציזנע ַאלטער –א  1926 קַאציזנע* 

 22.9.1926  

http://www.rachelnet.net/media/medem/archives/kacyzne/a_kac_13_03-19.pdf
http://www.rachelnet.net/media/medem/archives/kacyzne/a_kac_13_03-21.pdf
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 .1926 ילנעוו קלעצקין. בקטן, אַ יר ֿפמע אין אַ , דרסּכדו דער, קַאציזנע ַאלטערב =  1926 קַאציזנע* 

 

 .1926 ילנעוו קלעצקיןקטן, ב. אַ ינף ֿפגעדיע אין אַ ר, טהורדוס, קַאציזנע ַאלטערג =  1926 קַאציזנע* 

 

 .16.7.1926, רישע בלעטערא  ליטערעריע נעבעך" ֿפעריפ= "אונדזער  ד 1926* קַאציזנע 

 

 רישע א  ליטערר' סט. צענטנערשווער", ֿפ, "בילדער אויסשטעלונג קַאציזנע ַאלטער = 1929 קַאציזנע* 

 .6.12.1929, טערעבל 

 

 ,קלעצקיןן אין צווי בענד, ב. אַ מאָ , רכעא  שוו און רקעא  שט, קַאציזנע ַאלטער=  1930-1929 קַאציזנע* 

 1930-1929 וילנעו

 

 , רישע בלעטערא  ליטערטער", אַ עט ןדישיִ ם יעונֿפציזנע, "דער וועג אַ ק ַאלטער=  1930 קַאציזנע* 

 21.2.1930. 

 

 .28.2.1930, רישע בלעטערא  ליטער יעסע"פון א ֿפזל "א מ ,קַאציזנע ַאלטערא =  1930 קַאציזנע *

 

 .26.4.1935, רישע בלעטערא  ליטערטנס", אָ ציזנע, "שאַ ק ַאלטער=  1935 קַאציזנע* 

 

  ,רישע בלטערא  ליטערבער" ײַ דישן שריִ ם יעונֿפבן אַ , "די אויפגקַאציזנע ַאלטערא =  1935 קַאציזנע* 

 6.9.1935. 

 

  ,רשעואַ עמען, ופאָ , לידער און טעסקןאָ גר און דןא  לא  ב, קַאציזנע ַאלטער=  1936 קַאציזנע* 

 .1936 אַ זאָ בזש חיים 

 

 ,12ר ע, נומילםֿפן רעדנדיקער ײ  מר 'דיבוק'", אָ י 23ציזנע, "אַ ק ַאלטער=  1937 קַאציזנע* 

1.11.1937 (15-14 .) 

 

, ילםֿפ רן רעדנדיקעײ  מרקי" אָ קסים גאַ ן איבער מענקאַ ציזנע, "געדאַ ק ַאלטערא =  1937 קַאציזנע* 

 .(14-10) .3.9.1937 8ר ענומ

 (הלך לאיבוד לא בנמצא המחזה), מעדיעאָ ק, יסזאין קריב =  1937 קַאציזנע

 

-מלוכה ןדישיִ י דעם דורך ילטפגעש, מעאַ דר, ערעָאפ דנסי  י דעם ,קַאציזנע ַאלטערג =  1937 קַאציזנע* 

 .ילןופ ןאיטער אַ טע

 

 .זשאַ רטפאָ רע טעטישערנסי א, רדא  רצבא  שוו, קַאציזנע ַאלטער=  ד 1937 קַאציזנע* 

 

עם מרק ארנשטיין ואנאטול  בשיתוף, דיבוקתסריט לקולנוע, ציזנע, אַ ק ַאלטער=  ה 1937 קַאציזנע* 

 סקי.-על פי מחזהו של אנ שטרן,

 

 , 12ר ע, נומילםֿפ רן רעדנדיקעײ  מן לעבן אין דער קונסט", ײַ , "מקַאציזנע ַאלטער=  1938 קַאציזנע* 

 31.8.1938( ,14-7.) 
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 על פי מחזה של יעקב גורדין. היים א  ן אָ תסריט לקולנוע,  קַאציזנע ַאלטער=  1939 קַאציזנע* 

 

 נד איינס,אַ ב ,טןֿפלטע שרימא  זגעטעסקן", אָ דן און גראַ לאַ ציזנע, "באַ ק ַאלטער=  1967 קַאציזנע* 

  ( .312-223, )1967 ַאגרלֿפאַ רץ פי.ל.

 

 גאַ רלֿפאַ רץ פי.ל. נד איינס,אַ , בטןֿפלטע שרימא  זגע רט"אָ רווֿפאָ ציזנע "אַ ק ַאלטערא =  1967 קַאציזנע* 

1967( ,222-221.) 

 

 רץפי.ל. נד איינס,אַ ב טן,ֿפלטע שרימא  זגע ס",כ, "וועגן דעם דוקַאציזנע ַאלטערב =  1967 קַאציזנע* 

 (18-17, )1967ג אַ רלֿפאַ 

 

 נד איינס, י.ל. אַ ב טןֿפלטע שרימא  געז( 1929נט", )אַ מע וואַ , "מקַאציזנע ַאלטערג =  1967 קַאציזנע* 

 (.261-259, )1967ג אַ רלֿפאַ רץ פ 

 

 נד אַ , בטןֿפלטע שרימא  געזבעסקן'", אַ ראַ מערקונגען צו די 'אַ , "בקַאציזנע ַאלטערא =  1969 קַאציזנע* 

 .1969ג, אַ רלֿפאַ ־צווי, תל אביב: המנורה 

 

לטע מא  געזגעדיע 'הורדוס'," אַ מערקונגען צו דער טראַ , "בקַאציזנע ַאלטער=  ב 1969 קַאציזנע* 

 . 1969ג, אַ רלֿפאַ ־תל אביב: המנורה נד צווי,אַ ב ,טןֿפשרי

 

 נד צווי, תל אביב: המנורה אַ ב טן,ֿפלטע שרימא  געזן אויג", אָ , "עקאציזנ ַאלטער=  ג 1969 קַאציזנע* 

 ( .118-115, )1969ג אַ רלֿפאַ ־ 

 

 נד צווי, תל אביב:אַ , בטןֿפלטע שרימא  געזה", ׂשמע־ווינטער אַ " ,קַאציזנע ַאלטערד =  1969 קַאציזנע *

 (.83-50, )1969ג אַ רלֿפאַ ־המנורה

 

 נד צווי, תל אביב: אַ , בטןֿפלטע שרימא  געזוס" טעמיאָ רפ, "קַאציזנע ַאלטערה =  1969 קַאציזנע* 

 (.187-145) (1920) ,1969ג אַ רלֿפאַ ־המנורה 

 

 נד צווי, תל אביב: אַ , בטןֿפלטע שרימא  געזבעסקן", אַ ראַ , "קַאציזנע ַאלטערו =  1969 קַאציזנע* 

 (.143-23)( 1922), 1969ג אַ רלֿפאַ ־המנורה 

 

ן קטן און זיבאַ  ײַ זש אין דראַ רטפאָ רע שעיסינטעט ,רדא  רצבא  שוו, קַאציזנע ַאלטער=  1980 קַאציזנע *

 1980 ריזפאַ דישער קולטור, יִ י דיש אוןיִ ר יֿפאַ מיטעט אָ קבילדער, 

 

 לעברית בתרגום

 

 , תרגום: א.ד.שפיר, ספרית תרמילפנינים חולות ועוד סיפורים= אלתר קאציזנה,  1970קאציזנה  *

 1970 . 

 

 תרגום: פנינים חולות ועוד סיפורים = אלתר קאציזנה "מעשיית חורף", א 1970* קאציזנה 

 (.81-41, )1970ספרית תרמיל  א.ד.שפיר, 
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 , תרגום: א.ד.שפיר חולות ועוד סיפוריםפנינים ב = אלתר קציזנה "עולם התוהו",  1970* קאציזנה 

 (.124-93) 1970 תרמיל 

 

  1970תרמיל  ,פנינים חולות ועוד סיפוריםג = אלתר קאציזנה, "פנינים חולות",  1970קאציזנה  *

 (.39-7תרגום: א.ד.שפיר ) 

 

 תרמיל ,א.ד.שפיר, תרגום פנינים חולות ועוד סיפוריםרכי" וד = אלתר קאציזנה, "הת 1970* קאציזנה 

 1970( ,92-83.) 

 

  ,"דפים לספרות"= אלתר קציזנה, "ללא עין" )קאפריצ'יו( תרגום שמשון מלצר,  1984* קציזנה 

 .24.2.1984, המשמר על 

 

 = אלתר קאציזנה, "קווים לדמותו של בוריס ארקאדיאוויץ' קלצ'קין", תרגום: שלום  1997* קאציזנה 

 (.196-189( , )1937) 1997, 4 חוליות ,לוריא 

 

 .2012, תרגום: בלהה רובינשטין, ידיעות אחרונות, חזקים וחלשים= אלתר קציזנה,  2012* קציזנה 

 

 עורכת, היידיש מאוצרות מבחר ושקדים צימוקים"השידוך בפארצ'ב", בתוך  - 2018קציזנה  *

 . 2018, ספרים אחרונות ידיעות, רובינשטיין בלהה ומתרגמת

 

 

 אחרים מקורות

 

 מעדיע, 'אין קריזיס' , אָ ר קעײַ ן נײַ וועגן ז קַאציזנע. אַ שמועס מיט  אַ = א.ב. "1933* א.ב. 

 .(248) 7.4.1933 בלעטער  רישעא  ליטער 

 

 .(25-15, )1980הוצאת צור את צור  ,דיוקן ודיוקנאות= נף אבנון,  1980אבנון  *

 

 ,The Vanished World, וועלט נדענעּורשווא  ֿפדי  וויטשאָ מאַ בראַ ל ֿפאר= 1947וויטש אָ מאַ בראַ * 

 .1947יישן, יִ ַאסאָ  -ָארווערטסֿפיָארק: -ניו

 

, תל אביב: עם הכד מטנסיפעמיותו", -= מאיר אגסי, "יוהנס ורמיר חידת נוכחותו וחד 2008* אגסי 

 .(32-63, )2008 עובד,

 

 הנ"ל עורכת, מתת "ילדות במשפחות יהודיות מן המעמד הבינוני", = אדר בוניס 2007* אדר בוניס 

  .(379-352, )2007, מיקראה משפחות בראיה סוציולוגית ואנתרופולוגית 

 

  ן, גורלותעטקטיוויטא  געגענישן, א  ות: באָ רשעווער צווא  ווך, אַ = רחל אויערב 1974ך אַ * אויערב

 . 1974תשל"ה בוך, -ראלׂשי: תל אביב ,1943–1933 

 

  עורכים:, בין שתי מלחמות עולם* אוסינסקי תשנ"ז = זביגנייב אוסינסקי, "הסטודיו הדרמטי העברי", 

 (.128-49חנא שמרוק ושמואל ורסס, ירושלים: מאגנס, תשנ"ז ) 

 

 (.629-623) ,1978ה, -ד גלעד = ישראל אופנהיים, "קיבוץ הכשרה בעל ייחוד", 1978* אופנהיים 
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 גלותיות  = יוחאי אופנהיימר, "מוכרחים היינו לשנוא גם את אשר אהבנו"? 2014 אופנהיימר *

 (.206-175, ) 2014אביב  -תל ,42 תיאוריה וביקורת בשירת העלייה השלישית", ואבל 

 

 , עורכים: אמילי בילסקי, אמיתי מנדלסון,אורים: האור בספרות בהגות ובאומנות – 2005* אורים 

 .2005אביגדור שינאן, עם עובד  

 

 ,בתל אבי ,וםאונטולוגיה פוליטית של הציל :ידמיון אזרח ,= אריאלה אזולאי 2010 אזולאי *

 . 2010 גרסלינ 

 

 (.110-87תשל"ו, ) ,כב העבר", 1804אטינגר תשל"ו = שמואל אטינגר, "תקנת  *

 

 = שמואל אטינגר וישראל ברטל, "שורשי הישוב החדש בארץ ישראל",  1992* אטינגר 

עורכים: שמואל אלמוג ודב  ,עיונים בתולדות היהודים בעת החדשה א: היסטוריה והיסטוריונים 

(. )המאמר נכתב בשיתוף עם 211-188, )1992ירושלים: מרכז זלמן שז"ר ומוסד ביאליק קולקה, 

 (188' עמ למאמר בהערה ראוישראל ברטל 

 

עיונים בתולדות  בתוך: ",היהודים של הכלכלית פעילותם= שמואל אטינגר, " ב 1992אטינגר * 

ירושלים:  עורכים: שמואל אלמוג ואוטו דב קולקה, ,היהודים בעת החדשה א: היסטוריה והיסטוריונים

 (.306-295) ,1992ומוסד ביאליק,  מרכז שז"ר

 

 עיונים בתולדות היהודים = שמואל אטינגר, "דרכה ההיסטורית של יהדות פולין",  1994אטינגר * 

מרכז זלמן שז"ר ומוסד עורכים: ישראל ברטל ויונתן פרנקל,  ,בין פולין לרוסיה ב: החדשהבעת  

 .(11-1), 1994ביאליק 

 

 ",19-ה המאה סוף עד 1881-מ מרוסיה היהודית= שמואל אטינגר, "ההגירה  א 1994* אטינגר 

, עורכים: ישראל ברטל ויונתן פרנקל, בעת החדשה ב: בין פולין לרוסיה עיונים בתולדות היהודים 

 .(297-280, )1994 מרכז זלמן שז"ר ומוסד ביאליק

 

 , הדת והחיים, הנ"ל עורך= עמנואל אטקס, "ההשכלה במזרח אירופה: דברי מבוא",  1993אטקס  *

 (.24-9, )1993שז"ר זלמן מרכז  

 

  החדר מחקרים פרקי ספרות וזכרונותעורכים, הנ"ל = עמנואל אטקס, דוד אסף,  תש"עאסף ואטקס * 

 .תל אביב, תש"ע אוניברסיטת 

 

 = ארתור אייזנבאך, "ההיסטוריוגרפיה היהודית בפולין בין שתי מלחמות העולם",  2001אייזנבאך  *

עורכים: ישראל ברטל וישראל , לאומיותחברה תרבות  :קיום ושבר: יהודי פולין לדורותיהם, כרך ב 

 (.695-669), 2001גוטמן, מרכז שז"ר 

 

 לאומיות, ציונות, "פרודוקטיביזציה, פרולטריזציה ועבודה עברית",  * אלמוג תשנ"ב = שמואל אלמוג,

 (. 157-139, הספריה הציונית תשנ"ב, )אנטישמיות, מסות ומחקרים 

 

, עורכים: עידן הציונות ", י מול ה'זקנה היהודית'פוראמט"החלוץ ה = שמואל אלמוג, 2000אלמוג  *

 (.108-919, ) 2000מן שז"ר מרכז זל שפירא יהודה ריינהרץ, יעקב הריס, אניטה
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כרך ראשון,  ,זמן יהודי חדש גור אלרואי, "ההגירה אל המדינות שמעבר לים",=  2007אלרואי  *

 (.255-249, )2007ירמיהו יובל וישראל ברטל, כתר  עורכים

 

 חורבן היהודים בפולין גליציה ובוקובינה, בארבעה חלקים חלק ג, סקי, -סקי חלק ג = שמעון אנ-אנ *

  .]אין שנה[ תרגום ש.ל.ציטרון, הוצאת שטיבל 

 

קציע אַ דעיר און רֿפנײַ ראַ , טןֿפאויסגעקליבענע שרירץ", פיצחק לייבוש ”סקי, -נאַ = ש.  1964סקי -נאַ * 

ם ײַ ט בַאֿפגעזעלש-טוראַ ון דער ליטערֿפנד ֿפאָ -שיץֿפרעס : יוסף ליײַ א-סאָ בוענ נסקי,אַ זשאָ שמואל רון ֿפ

 .(227-209) 1964, אָ וויִ י

 

 (.105-92, יא, תשכ"ד, )העבר סקי "מכתבים לרוזה מונוסזון",-= ש. אנ סקי תשכ"ד-אנ *

 

 סקי והמשלחת האתנוגרפית-אנ בחזרה לעיירה, סקי"-סקי, "צוואתו של אנ-= ש. אנ 1994סקי -אנ *

 , קטלוג, , מאוספי המוזיאון הממלכתי לאתנוגרפיה בסנקט פטרסבורג1914-1912היהודית,  

     (.43-42, )1994גונן, ירושלים: מוזיאון ישראל  עורכת: רבקה 

 

, 5 חוליותסקי, "האתנופואטיקה היהודית", תרגום מיידיש שלום לוריא, -= ש. אנ 1999סקי -אנ *

1999 ,(362-323.) 

 

 (.68-74יא תשכ"ד, ) העבר סקי בוילנה",-שרגא אנתוביל, "ש. אנ =אנתוביל תשכ"ד  *

 

 (1954-1892)יצירתו היהודית של שלמה יודובין, רות אפטר גבריאל,  =1991* אפטר גבריאל 

 .1991מוזיאון ישראל, עממית לראליזם סוציאליסטי,  אומנותמ

 

 אומנותסקי: מוטיבים יהודיים עממיים ב-= רות אפטר גבריאל, "ברוחו של אנ 1994אפטר גבריאל  *

, מאוספי 1914-1912סקי והמשלחת האתנוגרפית היהודית, -בחזרה לעיירה, אנרוסית",  יהודית

, עורכת: רבקה גונן, ירושלים: מוזיאון ישראל, הממלכתי לאתנוגרפיה בסנקט פטרסבורגהמוזיאון 

1994, (120-111.) 

 

 . 1975, כרך ג, תרגום: יוסף ג. ליבס, שוקן כתבי אפלטוןאפלטון,  = 1975אפלטון * 

 

 ילם" בעיתונות יהודית היסטורית:ֿפ רן רעדנדיקעײַ שוקי = שוקי אקר, עורך ערך "מ* אקר 

http://web.nli.org.il/sites/JPress/Hebrew/Pages/MRF.aspx  :(8.8.18)גישה 

 

 , 1964תרגום מרדכי הק, הוצאת מחברות לספרות  , פואטיקה= אריסטו  1964אריסטו  *

 (a 1449). 10פרק ד'  

 

 , תרגוםכתבים מאוחרים פילוסופיה שפה תרבות= מיכאיל באחטין, "בעית הטקסט",  2008* באחטין 

   (.139-107, )2008מרוסית: סרגיי סנדלר, ליבידו  

 

 .1980, תרגום מצרפתית: דוד ניב, ירושלים: כתר, הצילום מחשבות על= רולאן בארת,  1980בארת * 

 

 

http://web.nli.org.il/sites/JPress/Hebrew/Pages/MRF.aspx
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  ,רולן בארת מות המחבר מישל פוקו מהו מחבר= רולאן בארת, "מות המחבר",  2005בארת * 

 (.18-7), 2005תרגום מצרפתית: דרור מישעני, רסלינג  

 

 = דניאל בויארין, "נשף המסכות הקולוניאליסטי: ציונות, מיגדר, חיקוי",  1997בויארין  *

 (.144-123, )1997, חורף 11, תיאוריה וביקורת 

 

 תרגום מאנגלית: מרים קראוס, תל אביב: דביר,  ,צלו של האובייקט = כריסטופר בולס, 2000בולס  *

 2000. 

 

 שאלות = פייר בורדייה, "על כמה מתכונות השדה", תרגום מצרפתית: אבנר להב,  2005בורדייה  *

 .(119-113), 2005רסלינג,  , תל אביב:בסוציולוגיה 

 

 .(24-14), 2004, סל תרבות ארצי, תיעוד, סרט תיעודי, בדיה= יגאל בורשטיין,  2004בורשטיין * 

 

 ליאון בטיסטה אלברטי בשלושה ספרים",  "על הציור מאת ,= ליאון בטיסטה בטיסטה תשמ"ט *

 ימבחר טקסטים מכתבי ליאון באטיסטה אלברטי, ליאונרדו ד פרקים בתאוריה של הרנסנס והבארוק

  ,מאגנס תשמ"ט , מאת משה ברש ובתרגומו מאיטלקית,וינצ'י, אלברכט דירר וג'ובאן פייטרו בלורי

 (102-53 .) 

 

 , תרגום: כרמית גיא, ארוס והיהודים= דוד ביאל, "הציונות כמהפכה אירוטית", 1992ביאל  *

 (.267-231, )1992עם עובד  

 

 .(רמא-רמ)דביר, תשי"ח,  ,כל כתבי חיים נחמן ביאליקביאליק תשי"ח = ח"נ ביאליק, "יוצר הנוסח", * 

 

"ח, תשי דביר, ביאליק נחמן חיים כתבי כל"נ ביאליק, גילוי וכיסוי בלשון" חתשי"ח א =  ביאליק* 

 קצג.(-)קצא

 

 .2002, לוחמי הגטאות המבול והקשת= משה ביירך,  2002ביירך * 

 

-1960ב, תל אביב: גזית, -, אמסות: בשבילי ספרות יידיש= ישראל חיים בילצקי,  1960בילצקי  *

1963. 

 

 תל אביב: רסלינג,  תרגום מאנגלית רועי בר, ,תיאוריה של האוונגארד= פיטר בירגר,  2007בירגר  *

 2007. 

 

  ל אביב:ת , תרגום עופר שור,חרדת ההשפעה: תיאוריה של השירה= הארולד בלום,  2008בלום  *

  .2008רסלינג  

 

 קיום ושבר יהודי פולין ",= דניאל בלטמן, "הבונד, מיתוס המהפכה ועבודת היום יום 2001* בלטמן 

, עורכים: ישראל ברטל ישראל גוטמן , ירושלים: מרכז זלמן חברה תרבות לאומיות :ב לדורותיהם

 ..(533-493), 2001שז"ר 

 

 בלטמן, "דפוסי פעילות של מיעוט לאומי האירגונים המיקצועיים ואיגון הנשים= דניאל  בלטמן תשס"ב *

 רכד'(.-יח תשס"ב, )ריא' גלעדשל הבונ"ד בפולין בין שתי מלחמות עולם", 



���
 

 

 .8.5.1959, מעריב= נחמן בליץ, "כך נרצח הסופר אלתר קציזנה",  1959בליץ  *

 

 ,כטא  ון נֿפהום ּתנסיעה אין  א  ציזנע", אַ ק ַאלטערון ֿפוועג צ= נחמן בליץ, "דער קריי 1988בליץ * 

  .(31-9), 1988בוך, ־ראלׂשי

 

 (.45-37, )1990, אפריל 59 מחשבות ,"אומנות"חתך הזהב ב ,גילה בלס = 1990בלס  *

 

 .1996, רשפים, הצבע בציור המודרני, תאוריה ופרקטיקה= גילה בלס,  1996בלס * 

 

  אביב, עם עובד תשל"ח.-תל ,הבדידות הייתהגדולה  ,תשל"ח = בנימין ברנר ברנר בנימין  *

 

תרגום: דוד זינגר,  הירהורים ב מבחר כתביםולטר בנימין, "על מושג ההיסטוריה",  =1996בנימין  *

 (. 318-310, )1996 ה קלינוב תל אביב: הקיבוץ המאוחדירון ניראד, ניסים קלדרון, רינעורכים: 

 

תרגום דוד  ,הירהורים ב כתבים מבחר, "האליגוריה ומחזה התוגה" בנימין ולטרא = 1996 בנימין* 

 .(8-31. )1996זינגר הקיבוץ המאוחד תל אביב 

 

 .(48-7),2004, תרגום: חנן אלשטיין, בבל היסטוריה קטנה של הצילום= ולטר בנימין,  2004בנימין * 

 

 אבל, זיגמונט פרויד, "דבראחרית  –טקס, מלנכוליה, מצפון ", בנימיני= יצחק  2008בנימיני * 

כתבים ד עורכים יצחק בנימיני, עידן צבעוני, רסלינג  מבחר, דתיים וטקסים כפתיות פעולות, ומלנכוליה

2008( .96-69). 

 

כתב העת המקוון של המחלקה להיסטוריה  ,"יופי כמנסחי, "ניגודים ששון בן מולי=  2006 ששון בן *

 .2006 חורף, ההיפ הלם – 3 גליון בצלאל, ותאוריה

 

, נעורים עלילות ",מחקריות והשלכות איפיונים, רקע"האוטוגרפיות , = עידו בסוק 2011 בסוק* 

 אוניברסיטת"ר, שז זלמן מרכז, עולם מלחמות שתי ביען מפולין יהודיים נוער בני של אוטוביוגרפיות

 (59-7, )2011 אביב תל

 

קריטישע -רישאַ ( "ליטערוועשאַ ליעראל ׂשידור יזות" )איֿבמחש־"בעל=  1919 ות"ֿבמחש־"בעל *

ט צו ײ  ון צֿפט נײ  מף און לעבן : ערשא  ק (1918ג, אַ רלֿפאַ לבוך, קיעווער מאַ ז אַ נס", )"אייג ."שמועסן

 .(63-57, )1919 ,יעוויולי, ק 3ר ער זרח גרינבערג נומאָ קטאַ רעד ,טײ  צ

 

 קיום ושבר ",1939-1850האורתודוכסית בפולין וברוסיה,  = גרשון בקון, "היהדות 2001בקון * 

מרכז זלמן עורכים: ישראל גוטמן וישראל ברטל,  ,חברה תרבות לאומיות :ב פולין לדורותיהם יהודי

 .(491-453), 2001 שז"ר

 

 ,יורשי הסימבוליזם בשירה האירופית והיהודיתברגלסון תשכ"ו = דוד ברגלסון, "שירה וחברה",  *

 ומתרגם: בנימין הרשב, ירושלים: החוג לספרות השוואתית, האוניברסיטה העברית, תשכ"ו,  עורך

(1919,) (116-113.) 
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 ספר זיכרון לזכר  –פראג וירושלים = הוגו ברגמן, "הציונות המערבית רוחה וגורלה",  1954ברגמן  *

 (.207-204, )1954קרן היסוד,  , עורך: פ. ולטש )עורך(,ליאו הרמן 

 

 .1994 , ירושלים, כרמלתנועת הבונד בפולין בין שתי מלחמות עולם= צבי ברזילי,  1994ברזילי  *

 

 = ישראל ברטל ויונתן פרנקל, "היסטוריה ושליחות: שמואל אטינגר חוקר יהדות 1994ופרנקל ברטל * 

 ,בין פולין לרוסיה :ב עיונים בתולדות היהודים בעת החדשה:, מזרח אירופה", בתוך שמואל אטינגר

 . 1994 ירושלים: מוסד ביאליק, ,ישראל ברטל ויונתן פרנקל עורכים:

 

= ישראל ברטל, "מזרח אירופה כמוקד תולדות היהודים בעת החדשה: עיון ראשון  1992ברטל  *

 :א עיונים בתולדות היהודים בעת החדשהשל פרופסור שמואל אטינגר ז"ל", שמואל אטינגר, במשנתו 

 ,1992שז"ר ירושלים: מרכז זלמן  , עורכים: שמואל אלמוג ואוטו דב קולקה,והיסטוריונים היסטוריה

(30-27.) 

 

 .2000הקיבוץ המאוחד,  ,סימבוליזם בשירה המודרניתיוסף, -= חמוטל בר 2000יוסף  בר *

 

 , המכון הישראלי מבעד למדומה: משמעות וייצוג בספרות הבדיונית= מנחם ברינקר,  1980ברינקר * 

 .1980המאוחד הקיבוץ  פורטר, אוניברסיטת תל אביב, לפואטיקה וסמיוטיקה ע"ש

 

ניטשה  ,ברינקר תשס"ב = מנחם ברינקר, "ניטשה והסופרים העבריים: ניסיון לראייה כוללת" *

 (.131-159) ,הוצאת מאגנס ירושלים תשס"ב, העברית בתרבות

 

הקיבוץ  ,ספרות העליה הראשונה - להמציא ארץ להמציא עם, ברלוביץ יפה=  ברלוביץ תשנ"ז *

 .תשנ"זהמאוחד 

 

 הקיבוץ פועלים ספרית, כרך ב ,.ח.ברנרי כתבי כל :"מכאן ומכאן" בתוך ,ברנר ח"= י א ברנר תשל"ח *

  .(1440-1265)תשל"ח , המאוחד

 

  כרך ד ,ברנר י.ח. כל כתבי :בתוך ,"הערכת עצמנו בשלושת הכרכים" ,= י"ח ברנר בברנר תשל"ח  *

 .(1296-1223)בוץ המאוחד תשל"ח הקי 

 

ארץ ישראל: מחקרים  משה ברש, "תיאורי היהודים ביצירתו של רמברנדט" = אברש תשכ"א  *

 (.188-179, תשכ"א, )יסמוקדש לזכרו של מרדכי נרק –הארץ ועתיקותיה  בידיעת

 

, חוברת רבעון פילוסופי עיון: ,"אומנות"לשאלת פירושן של יצירות  ,= משה ברש בברש תשכ"א  *

 .(227-205תשכ"א, )תשרי 

 

 תו של וולפלין בתולדות = משה ברש, "קורותיהם של אופני הראיה, על שיטת הסתכלו 1973ברש  *

 .(37-1, )1973 , מוסד ביאליקאומנותמושגי יסוד בתולדות ההיינריך ולפלין, ", אומנותה 

 

 מוסד ביאליק  ,הריניסאנס אומנותמבוא ל, הנל עורךברש תשנ"א = משה ברש, "ההבעה", * 

 תשנ"א. 
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 אומנותמחשבת ה: בתוך ,"וארבורג: דימוי החזותי, עוצמתו ותולדותיו" ,א = משה ברש 1984ברש * 

  .(155-170), 1984מוסד ביאליק  ,האחרונים בדורות

 

  ,בדורות האחרונים אומנותמחשבת ה: בתוךברש, "תורת הסגנון של ולפלין",  ב = משה 1984ברש * 

 .( 135-119), 1984 מוסד ביאליק 

 

 , מוסד ביאליק מיכאל אנג'לו, עיונים בדרכי גילומה של הגותו האומנותית= משה ברש,  1986ברש  *

 1986 .  

 

 החדשה, מבוא מאת  אומנותהציור' של אלברטי: לידתה של תורת ה ברש, " 'על ברש תשמ"ט = משה* 

 (.52-35), , מאגנס תשמ"טוהבארוק רנסנסה אומנותפרקים בתיאוריה של משה ברש",  

 

והבארוק, מבחר טקסטים מכתבי  רנסנסה אומנותפרקים בתאוריה של  ,ברש משה=  1989* ברש 

 .1989, מאגנס לברכט דירר וג'ובאן פייטרו בלוריאלברטי, ליאונרדו דא וינצ'י, אליאון באטיסטה 

 

 ,"האידאה של הפסל, הצייר האדריכל" * ג'ובאן פייטרו בלורי תשמ"ט = ג'ובאן פייטרו בלורי,

 (.179-191תשמ"ט, )רגום: משה ברש, מאגנס ת ,והבארוק רנסנסה אומנותפרקים בתיאוריה של  

 

עשר' של אלכסנדר -= נורית גוברין, "על השתקפות המהפכה הרוסית והפואמה 'שנים 1978גוברין  *

, מפתחות, תל אביב: מהפכת אוקטובר בראי הספרות העבריתבסיפורים וברומנים עברים", בלוק 

 (.118-78), 1978המאוחד הקיבוץ 

 

 קיום ושבר יהודי פולין ישראל גוטמן וישראל ברטל, "פתח דבר", בתוך  = 1997גוטמן וברטל * 

                                              .1997שז"ר זלמן מרכז  עורכים: ישראל ברטל וישראל גוטמן,, פרקי היסטוריה :א לדורותיהם

 

 קיום ושבר: יהודי פולין לדורותיהם"יהודים, פולנים, אנטישמיות", , = ישראל גוטמן 2001גוטמן  *

 , 2001ישראל ברטל וישראל גוטמן, ירושלים: מרכז זלמן שז"ר,  עורכים: ,חברה תרבות לאומיות :ב

(639-505). 

 

 (.82-53) , 2002, 7 חוליותי"ל פרץ ויחסו לתנועה הציונית",  = זאב גולדברג, " 2002גולדברג  *

 

יד  ,111 קתדרה = יוסף גולדנברג, "השתקפותה של שלילת הגלות בזמר העברי", גולדנברג תשס"ה *

 .(148-129צבי תשס"ה, )-בן

 

 בין קבצן לבעטלער, הבעטלער כדמות אנלוגית לצדיק "דביר תש"ע = רבקה גולדברג דביר, -גולדברג *

  .(73-65תש"ע, ) ,כו מכלול, "בסיפורי ר' נחמן מברסלב, ר' ישראל מרוז'ין ורבי יהודה צבי מרזאלה 

 

 = רות גולן, "בין העין למבט בין סירוס לעקירה": 2014* גולן 

 http://www.hebpsy.net/articles.asp?id=3110 ( :8.8.18גישה)  

 

לוי,  , תרגום: דפנהואשליה אומנותגומבריך, "גבולות הדומות, מאור לצבע",  ה"= א 1990גומבריך * 

  (.60-37), 1990 כתר

 

 

http://www.hebpsy.net/articles.asp?id=3110
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 סוס עץ, או שורשי הצורה ", אומנותות חזותיות של ערך במטפורגומבריך, " ה"א = 1983* גומבריך 

 (.94-51, )1983תרגום: ברוריה בן ברוך, הקיבוץ המאוחד  ,ית, שתי מסות באסתטיקהאומנותה 

 

 האתנוגרפית והמשלחתסקי -אנ לעיירה בחזרה סקי בירושליים",-"אנ ,גונן רבקהתשנ"ד =  גונן* 

עורכת,  גונן רבקה, פטרבורג בסנקט לאתנוגרפיה הממלכתי המוזיאון מאוספי 1914-1912 היהודת

 .(10-8)ישראל, תשנ"ד,  מוזיאון קטלוג

 

 יהודי ארצות הברית: קובץ חווית המהגר היהודי", –"ב = אריה גורן, "החירות ומיגבלותיה נגורן תש *

"ב, נעורכים: אריה גרטנר ויונתן ד' סרנה, ירושלים: מרכז זלמן שז"ר, היברו יוניון קולג', תש ,מאמרים

(258-239.) 

 

 , קטלוג, 1932 –זכרונות מפולין היהודית  בתוך = טים גידל, "הביקור בפולין היהודית"1984גידל  *

 . 1984בית התפוצות  

 

 קטלוג, ,1991-1929נחום גידל צילומים = נחום טים גידל, "הצילום הוא תשוקתי",  * גידל תשנ"ב

 .)ללא סימון עמודים( ,תפן תשנ"במוזיאון 

 

 (. 95-69, )2002 ,5 המדרשה"לפני הצילום", תרגום: דורון לבנה,  = פיטר גלאסי, 2002גלאסי  *

 

 .3.11.1967, מעריבגלבוע, "אלתר קציזנה ו'האופרה של היהודי'",  א"י = 1967 גלבוע *

 

 הגוף הציוני: לאומיות מיגדר המחלה המבישה ביותר",  –= מיכאל גלוזמן, "חוסר כוח  2007גלוזמן  *

 (.95-67, )2007, הקיבוץ המאוחד ומיניות בספרות העברית 

 

 הקינות= שחר גלילי, "לקונן ולהוכיח: על דרכו המוקדמת של גרשם שלום ביהדות",  2016גלילי  *

 .(45-9, ) 2016 שחר גלילי ועילית פרבר, כרמל :עורכים

 

 חברתיות אצל יהודי פולין כפי שנשתקפו -גליקסמאן תשל"ה = וולף גליקסמאן, "מגמות תרבותיות *

 (.393-373) ב תשל"ה, גלעד ,"1914-1939ביצירות פרוזה ביידיש, 

 

 = וולף גליקסמאן, "הדלות היהודית בפולין והשתקפותה בספרות הפרוזה ביידיש,  1978גליקסמאן  *

 (.463-481, )1978 ה,-, דגלעד[", 1939-1914] 

 

מודרניזם בשלוש תנועות: על הקוביזם, הפוטוריזם האיטלקי = אמוץ גלעדי,  2010* גלעדי 

 .2010עובד בשיתוף סל תרבות ארצי, , תל אביב: סדרת מפתחות, עם והסוריאליזם

 

 ,תשל"ב, א"נ הדארהמשכיל, המהפכן ובעל התשובה",  סקי-חיים גראדה, "אנ= גראדה תשל"ב  *

 (616-615.) 

 

, 1950–1910תולדות הקולנוע היהודי בפולין, נתן גרוס, "שיבה אל המיסטיקה", = גרוס תש"ן  *

 (.77-74אגנס תש"ן, )מירושלים: 

 



���
 

הגירה ", 1914—1881גרטנר תשמ"ב = אריה גרטנר, "ההגירה ההמונית של יהודי אירופה,  *

עורך: אביגדור שנאן, ירושלים: מרכז זלמן שז"ר  בישראל ובעמים: קובץ מאמרים,והתיישבות 

 (.383-343)תשמ"ב, 

 

א, ירושלים: הספריה  , כרךפני הדור: מורים, חברים, יריביםיצחק גרינבוים, =  1957גרינבוים  *

 .1957 הציונית,

 

 .1963ירושלים  ,נאומים בסיים הפולני ,יצחק גרינבוים = 1963גרינבוים  *

 

יורשי הסימבוליזם גרינברג תשכ"ו = אורי צבי גרינברג, "מניפסט אל מתנגדי השירה החדשה",  *

, עורך ומתרגם: בנימין הרשב, ירושלים: החוג לספרות השוואתית, האירופית והיהודיתבשירה 

 (.131-128העברית תשכ"ו, )האוניברסיטה 

 

 דיש און יִ ר יֿפאַ מיטעט אָ ק ,רדא  רצבא  שוו, קציזנע ַאלטער", קַאציזנע ַאלטער= נח גריס, " 1980גריס  *

 (.21-7, )1980ריז פאַ דישער קולטור, יִ י

 

  "דבר האחים המוציאים לאור זכרונות אלו של אימם", הינדה ברגנר, =1982"דבר האחים"  *

 (.18-11) ,1982, עם עובד בלילות החורף הארוכים

 

 אומנות, מפתחות, בשדות הכוח: היסטוריה קטנה של ציות ומרד אומנות= לאה דובב,  2009דובב * 

 .2009סל תרבות ארצי, חזותית, 

 

 = שמעון דובנוב "נחפשה ונחקורה קול קורא קורא אל הנבונים בעם המתנדבים לאסוף  דובנוב תרנ"ב *

  .תרנ"ב ,א, אודסה פרדסחומר לבנים תולדות בני ישראל בפולין וברוסיא", 

 

 דמותם מול עיני:גימבלט, -= לוציאן דוברושיצקי וברברה קירשנבלט 2005דוברושיצקי וקירשנבלט * 

הוצאת , תרגום: גילה ברגיל וולף, 1939=1864היסטוריה מצולמת של חיי היהודים בפולין בשנים 

 .2005עופרים, 

 

 תרגום: המבט,אומרים שאני אינני אני..." ז'אן פול סארטר,  - הקדמה" = עירן דורפמן, 2007דורפמן * 

 . (16-13), 2007 אבנר להב, תל אביב: רסלינג,

 

  1967ם: דב סדן, ספרית דורות ותירג ,ר' שמעייה מברך המועדות= אייזיק מאיר דיק, 1967דיק  *

(45-17.) 

 

טיקה והחקירה ההרמנויטית, הרמנוייהושע, -= רות דרגיש ונעמה צבר בן 2016דרגיש וצבר * 

-עורכת: נעמה צבר בן, וזרמים במחקר האיכותני: תפיסות אסטרטגיות וכלים מתקדמיםמסורות 

 .85-66, עמ' 2016 אור יהודה: מכון מופ"ת, יהושע

 

  המשפחה היהודית וסיגנוני חיים -  תפוצות ישראל אמנון הדרי, "פתח דבר",  = הדרי תשמ"ז *

  ,1986-7, חורף  3-4, שנה כד, חוברת  המשרד בישראל הוצאת הועד היהודי האמריקניחילופיים,  

 .(13-5), תשמ"ז 

 

 



���
 

 , 1993 ,1 חוליות= אבנר הולצמן, "תעודה לתולדותיו של י"ל פרץ מאת יעקב דינזון",  1993* הולצמן 

 (92-79.) 

 

 אל הקרע שבלב, מיכה יוסף ברדיצ'בסקי: שנות הצמיחה , = אבנר הולצמן 1995הולצמן  *

 .1995כרמל  ,תרס"ב(-)תרמ"ז 

 

הספרות  ,ת האומהיתחימלאכת מחשבת : בתוך ,אבנר הולצמן, "פתח דבר" = א 1999* הולצמן 

 (.16-11) ,1999אוניברסיטת חיפה, זמורה ביתן  הפלסטית,האומנות  נוכחהעברית 

 

לאכת מחשבת תחיית האומה, מ: בתוך ,ב = אבנר הולצמן, "רמברנדט צייר היהודים" 1999הולצמן  *

 (.230-212, )1999זמורה ביתן  ,אוניברסיטת חיפה העברית נוכח האומנות הפלסטית, הספרות

 

 .2002 , עם עובדתמונה לנגד עיניאבנר הולצמן,  = 2002הולצמן  *

 

 מסות על מיכה יוסף –הספר והחיים  ,= אבנר הולצמן "יהודים ישנים עברים חדשים" 2003הולצמן  *

 (.58-44), 2003כרמל  ברדיצ'בסקי,

 

 = אבנר הולצמן, 'על משמר האומה, מיכה יוסף ברדיצ'בסקי כפובליציסט פוליטי,  2016הולצמן * 

 (.163-145, )2016כרמל  עד הלום, תחנות בספרות העברית,

 

  , תרגום, מבוא והערות: יורם ברונובסקי, תל אביב:הפיוט אומנותעל = הוראטיוס,  1983הוראטיוס * 

 .1983 והקיבוץ המאוחדספרית פועלים 

 

 (.187-163"ל, )תש עובד עם, כתבי כל ,רותחות אבניםהזז, "דרבקין",  חיים "ל =תש הזז* 

 

 החוויה התאטרונית: מבוא = זמירה הייזנר וקרין חזקיה, "על עבודת הבמאי",  2006הייזנר וחזקיה  *

 (.46-41), 2006 האוניברסיטה הפתוחה לדרמה ולתאטרון

 

 לבון, פריט  , ארכיוןכתב ידמפאלק היילפרין, "מסה על אלתר קציזנה", צילום  היילפרין פאלק = *

iv-104A-119 1942סוף מך. כנראה יארתא ל, ל. 

 

 .1995 , מרכז זלמן שז"רהאישה היהודיה בסבך הקידמה ,פאולה היימן = 1995 היימן *

 

  , צ'צ'יק תשט"ו.מלאכה ובעלי מלאכה בעם ישראלהנדל תשט"ו = מיכאל הנדל,  *

 

דנייפרופטרובסק: הקהילה היהודית מהיווסדה עד -ספר יקאטרינוסלב=  1973הרכבי וגולבורט  *

-ארגון יוצאי יקאטרינוסלאבתל אביב: -עורכים: צבי הרכבי ויעקב גולבורט, ירושלים היום,

 .1973 בישראל דנפרופטרובסק

 

 , זמן יהודי חדש"נשים יהודיות בגל הראשון של הפמיניזם בעולם" ,  ,הרצוג חנה = 2007הרצוג  *

 (.60-55, )2007כתר  ,2כרך  

 

 .1997בבל אביב:  תלמרים קראוס,  :, תרגוםאלטנוילנדתיאודור הרצל,  = 1997הרצל  *
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 (.97-9, )1993,  8 אלפיים= בנימין הרשב, "מארק שאגאל: ציור, תיאטרון, עולם",  1993הרשב  *

 

 ,2002, 23 אלפיים= בנימין הרשב, "המהפכה היהודית המודרנית: קווים להבנתה",  2002הרשב * 

 (75-9).  

 

 אברהם סוצקובר,  := בנימין הרשב, "מבוא: אברהם סוצקובר שירה וחיים", בתוך 2005הרשב * 

 .(30-11), 2005, עם עובד וכרמל , עורכת: יצה פרמן דרוריהדומיות מבחר שירים כינוס

 

, ירושלים: כרמל היהודי והשיח יידיש: האחרת התרבות"מבוא", א = בנימין הרשב,  2006 הרשב* 

2006 (23-18.) 

 

, היהודי והשיח יידיש: האחרת התרבות, "והיסטוריה, "שפה הרשב בנימיןב =  2006 הרשב* 

 (.47-42, )2006 כרמל: ירושלים

 

 והשיח יידיש: האחרת התרבות ג = בנימין הרשב, "סמיוטיקה של תקשורת ביידיש",  2006 הרשב* 

 (.135-17) ,2006 כרמל: ירושלים, היהודי

 

על החיים הפנימיים של היהודי במזרח שמים על הארץ: השל תשל"ו = יהושע אברהם השל,  *

 תשל"ו. : הוצאת אוניפרסמוסד אברהם יהושע השלפנחס פלאי ויהודה יערי, תרגום:  , אירופה

 

 קובץ מאמרים היסטורית,חשיבה = היידן וייט, "הטקסט ההיסטורי כמוצר ספרותי",  1985וייט * 

 .(323-305), 1985 אוניברסיטה פתוחה, עורך: אליעזר וינריבכרך ב,  בפילוסופיה של ההיסטוריה, 

 

  .1960 מנורה ,זכרונות, = מיכאל ווייכערט  1960רט עכיוי *

 

חשיבה היסטורית קובץ מאמרים  ,"מושגים כורכים בהיסטוריה" ,וולש 'ו  =* וולש תשמ"ה

 .(39-25אליעזר וינריב, האוניברסיטה הפתוחה תשמ"ה, ) :עורךכרך ב, , של היסטוריהבפילוסופיה 

 

, קטלוג, הולנד של רמברנדט ,"הציור ההולנדי בתור הזהב"= רבקה ויס בלוק, 1993בלוק -* ויס

  (.66-38) ,1993 ישראל, ירושליםמוזיאון  בלוק, -מרטין וויל ורבקה ויס עורכים: 

 

  ,8-9 בחינות", 1939-1941וויס תש"מ = אהרון וויס, "תיאטרון וספרות יידיש בגליציה המזרחית  *

 (.128-113) תש"מ 

 

כרך  יהודי פולין לדורותיהם, קיום ושבר,= דב ויינרב, "יהודי פולין אל מחוץ לפולין",  1997* ויינרב 

 .(398-369), 1997רכז זלמן שז"ר מעורכים: ישראל ברטל, ישראל גוטמן,  ,פרקי היסטוריה :א

 

 מקס ויינרייך, "אשכנז: תקופת היידיש בתולדות היהודים", תרגום מיידיש: שלום = 2002ויינרייך  *

 .(380-371, )2002 ,7 חוליותלוריא, 

 

-358, )1983, 17-16 סימן קריאה= דוד וינפלד, "אורי צבי גרינברג והפוטוריזם",  1983וינפלד  *

344 .) 

 

  .1973 מוסד ביאליק ,אומנותבתולדות המושגי יסוד , = הינריך וולפלין 1973ולפלין  *
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על ניגודים, שניות הפכים  'המבדיל בין אור לחושך' צבי ורבלובסקי " י"= ר 2005* ורבלובסקי 

אמילי בילסקי, אביגדור שינאן ואמיתי  :עורכים ,אומנותאורים: האור בספרות, בהגות וב ,"וזוגיות

 (.78-72) ,2005עדי עובד וקרן מנדלסון, עם 

 

 (.80-75תשכ"ד, ) ,יא העברורדי תשכ"ד = דוד ורדי, "ש. אנסקי והדיבוק שלו",  *

 

  הוצאת אוריל פיסלי תמונות, 65רחוב היהודים בוילנה  ,= משה ורוביציק 1931יק ורוביצ *

 (Orell-Füssli-Verlag ,)1931לייפציג -ציריך. 

 

, 204-203כרך כג, חוברת  מולדהסיפור של י.ל.פרץ"  אומנות= שמואל ורסס "על  1965ורסס  *

 (. 299-290, )1965ספטמבר 

 

 מלשוןסקי בגלגוליו הטקסטואלים", -'בין שני עולמות', הדיבוק לש. אנ, "ורסס שמואל "ו =תשנ ורסס* 

 .(296-358"ו, )תשנ מאגנס, אל לשון, יצירות וגילגוליהן בספרותנו

 

 בחזרה לעיירה, וויל, "החיפוש אחר התמימות האבודה: ביוגרפיה", -וויל תשנ"ד = קורין זאבי-זאבי *

, מאוספי המוזיאון הממלכתי לאתנוגרפיה 1914-1912סקי והמשלחת האתנוגרפית היהודית, -אנ 

 (.25-13ירושלים: מוזיאון ישראל תשנ"ד, ) עורכת: רבקה גונן, , קטלוג,פטרסבורג בסנקט

 

 .1956 רעסײַ ס אאָ , בוענוועןען מיר גענזעקנעכט ק, אַ רהם זֿב= א 1956ק אַ ז *

 

רטיקלען א  רץ )פיצחק לייבוש ף", מאַ ון קֿפיא ֿבווסקי, "דער נאָ יטלחיים זש=  1951ווסקי אָ יטלזש *

 .1951 ַאגרלֿפאַ ־רק: איקוףאָ י־ניו ,רעדעס(און 

 

 טור, אַ ליטער רדישעיִ בער וועגן זיך און וועגן יײַ דישע שריִ ר, "יעיס( זינגעוושאַ = יצחק )ב1926 רעזינג* 

 (.418-417), 25.6.1926, רישע בלעטערא  ליטערציזנע", אַ ק ַאלטער 

 

 . 28.6.1979, ָארווערטסֿפראיין", ֿפאַ ־טןאַ ון ליטערֿפדן אָ פיזעיגורן און ֿפר, "ע= י.ב. זינג1979ר עזינג* 

 

רשע: אַ , וודערציילונגעןנדערע א  ערל און פטער", צינֿפ= י"י זינגער, "אין דער  1922זינגער  *

 (. 93-75, )1922 ליגע־קולטור

 

"כי עוד נפשי דרור שואפת" לגדול במשפחה יהודית בין שתי מלחמות אדווה זלצר,  * זלצר תש"ע =

 תש"ע.  חיבור לשם תואר דוקטור בהדרכתו של פרופ' גרשון בקון, אוניברסיטת בר אילן עולם,

 

 .2000, ירושלים: מאגנס בעלות השחר= מרדכי זלקין,  2000זלקין  *

 

 עז, כרך ד  ציוןליטאית", -זלקין, "חקלאים וחקלאות במרחב התרבות היהודית רדכיזלקין תשע"ב = מ *

 (.553-529תשע"ב, ) 

 

 .3.2.1938, רישע בלעטערא  ליטערטעסקן" אָ דן און גראַ לאַ ף, "באַ ט ל"= א 1938ף אַ ט *
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  7 יהדות זמננו* טומשבסקי תשנ"ב = יז'י טומשבסקי, "מצבם של היהודים ערב מלחמת העולם השניה", 

 (.241-221תשנ"ב, ) 

 

 קיום ושבר: יהודי פולין ",1939-1918= יז'י טומשבסקי, "היהודים במשק פולין  1997טומשבסקי  *

ירושלים: מרכז זלמן  עורכים: ישראל ברטל וישראל גוטמן, ",פרקי היסטוריה :לדורותיהם, כרך א 

  (.426-415), 2001שז"ר 

 

 נפרד מן ההיסטוריה של -* טומשבסקי תשנ"ט = יז'י טומשבסקי ,"ההיסטוריה של היהודים כחלק בלתי

  (.42-31) ,תשנטכז  משואהפולין תיאוריה ומציאות"  

 

 . 1950רעס, ײַ ס אאָ בוענ ,טערא  טעשמועסן וועגן וו, אָ טורק = זיגמונט 1950וו אָ טורק *

 

, עורך: יצחק אנציקלופדיה של גלויות= זיגמונט טורקוב, "התיאטרון יהודי",  1953* טורקוב 

 .(542-525, )1953סדרת פולין כרך ראשון,  גרינבוים,

 

 וילן", פ־לקסֿפאַ טער אין אַ דישע טעיִ ס יאָ גרודבערג, "ד-ָאוו= יצחק טורק 1956גרודבערג -וואָ טורק *

 (.75-38) ,1956בוך ־דישיִ ג יאַ רלֿפאַ , טערא  דישן טעי  ון יֿפס וויגעלע אָ ד רשע,א  וו

 

 .1964רעס ײַ ס אאָ , בוענן וועגײ  אויף מגרודבערג, -ָאוו= יצחק טורק 1964גרודבערג -ָאווטורק *

 

לדענע אָ גציזנע", אַ ק ַאלטערנער אַ רציפגרודבערג, "דער -ָאוו= י. טורק 1967גרודבערג -ָאווטורק *

 (.213-210) ,1967 , 61 קייט

 

 (.245-229, )1982 ו גלעד = ישעיהו טרונק, "חומר בלתי ידוע על משלחת אנסקי", 1982טרונק  *

 

 (.67-56צא, תשכ"ד, ) מחנייםטרטקובר תשכ"ד = אריה טרטקובר, "המקצועות היהודיים בגולה",  *

 

 ב  גלעדטרטקובר תשל"ה = אריה טרטקובר, "מאבקם הכלכלי של יהודי פולין בין מלחמה למלחמה",  *

  (.177-145) תשל"ה,

 

נעם  :מאנגלית תרגום, התהליך הטקסי ,= ויקטור טרנר, "לימינליות וקומיוניטס" 2004טרנר  *

 .(115-87) ,2004 רסלינג רחמילביץ,

 

זמן יהודי חדש: מודרניזציה וחילון בתרבות היהודית",  –= ירמיהו יובל, "מבוא כללי  2007יובל * 

 ,2007עורכים: ירמיהו יובל, נתן שחם ויאיר צבן, ירושלים: כתר כרך א, יהודית בעידן חילוני,  תרבות

(xxvi-xv). 

 

 С. Юдовин. Гравюры на дереве. Текст И. Иоффе и Э. Голлербаха= 1928יודובין  *

 עותק ממוספר. .. מהדורה ראשונה. רוסית1928. לנינגרד )סט. פטרבורג( ש. יודובין, חיתוכי עץ

 

  ארנאמענט, ערשטע העפטאידישער פאלקס סולומון יודובין ומ. מאלקין,  =1920יודובין ומאלקין  *

 המוזיאון לאתנוגרפיה ופולקלור, תל אביב, 1920לום לפי מהדורת וויטעבסק, ידפוס צ. )1920ויטבסק 

 .(1970תשל"א 
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  .1947, מרחביה בדרך ארוכה= מאיר יערי  1947יערי  *

 

 תשס"ו. , תרגום: דן דאור, שלםמשה של פרוידירושלמי תשס"ו = חיים יוסף ירושלמי, * 

 

לטער יע",ַאֿפגראָ ביבלי קַאציזנע ַאלטערים, "ֿפ= ישורין יעֶּ  1969רין * ישּו ציזנע א   לטעמא  זגע קא 

 (.329-242), 1969תל אביב  ג מנורהאַ רלֿפאַ , טןֿפשרי

 

 כהן תשנ"ז = נתן כהן, "איגוד הסופרים והעיתונאים היהודים בוורשה בחייו וביצירתו של י. בשביס  *

חנא  :, עורכיםשל יהודי פולין לדורותיהם בין שתי מלחמות עולם, פרקים מחיי התרבותזינגר", 

 (.264-247שמואל ורסס, ירושלים: מאגנס תשנ"ז, )ו שמרוק

 

רסומיה ומאבקיה להכרה", "ספרות יידיש הצעירה בפולין שבין שתי מלחמות, פ = נתן כהן, 2001כהן  *

 ישראל גוטמן,וטל : ישראל ברעורכים, חברה תרבות לאומיות :יהודי פולין לדורותיהם, ב קיום ושבר

 (.252-233) ,2001 מרכז זלמן שז"ר

 

 סז, ב ציוןבפולין בין שתי מלחמות העולם", כהן תשס"ב = נתן כהן, "ספריות יהודיות וקוראיהן  *

 (.188-163)תשס"ב, 

 

 , ירושלים: 1918-1942מרכז התרבות היהודית בוורשה, ספר, סופר ועיתון = נתן כהן,  2003כהן  *

 .2003מאגנס,  

 

, חילוניזמן יהודי חדש: תרבות יהודית בעידן = נתן כהן, "ורשה כמרכז תרבות יידי",  2007כהן  *

 (.354-350) ,2007, ירושלים: כתר עורכים: ירמיהו יובל, נתן שחם ויאיר צבןכרך ג, 

 

הקול והמבט, בין פילוסופיה וספרות, קולנוע ואופרה = חגי כנען, "הפילוסוף והחלון",  2002כנען * 

 .(146-133), 2002תל אביב: רסלינג עורכות: ורד לב כנען ומיכל גרובר פרידלנדר,  ומשפט, מיתוס

 

, אוניברסיטה משודרת, ימי הביניים אומנותהאישה ודימויה בקדר, -נורית כנען = 1998קדר -כנען *

 .1998הבטחון,  משרד

 

 (.16-11, )1986 , ספרית פועליםהבתים שהיו ,דוד כנעני, "מבוא" = 1986כנעני  *

 

מוסד  ,, ירושליםת ומשבר, החברה היהודית במוצאי ימי הבינייםמסור= יעקב כץ,  1964כץ  *

 .1964ביאליק 

 

 (. 34-9, )1996, 12 אלפיים"היסטוריה והיסטוריונים, חדשים כישנים", יעקב כ"ץ, =  1996* כ"ץ 

 

  .27.3.1970 מעריב= דוד לאזר, "שלשה פרקים קצרים: פגישה לאחר שנים",  1970 לאזר *

 

 .28.11.1924 ,רישע בלעטערא  ליטעררץ, "זכרונות", פ-קסאַ ל ָאזע= ר 1924רץ פ-קסאַ ל *

 

  ,ב, תשל"ה גלעד ,"1918-1939= יעקב לבבי, "מעמדה של החקלאות היהודית בפולין  לבבי תשל"ה *

 (207-179.) 
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לאן: זרמים חדשים בקרב יהודי מזרח אירופה, ההגירה לדרהנדלר תשס"ו = אלי לדרהנדלר, * 

 תשס"ו. , רעננה: האוניברסיטה הפתוחה5יחידה  ולעולם החדש,למערב 

 

 .1986, תל אביב: הקיבוץ המאוחד ספרית פועלים הרמנויטיקהזאב לוי,  = 1986לוי * 

 

= אנדרה לוי, "ויקטור טרנר: האדם שבין המקום למסע: אחרית דבר", ויקטור טרנר,  2004* לוי 

 (.181-187, )2004 רסלינג, תל אביב ,מבנה-הטקסי: מבנה ואנטיהתהליך 

 ירושלים: מאגנס, תשס"ה. האחר והאחריות בפילוסופיה של עמנואל לוינס,* לוי תשס"ה = זאב לוי, 

 

 תקופה בסוגריים, תמורות בחיי היהודים באזורים שסופחו לברית המועצות = דב לוין,  1989* לוין 

 .1989 , בית לוחמי הגטאות והקיבוץ המאוחדבתחילת מלחמת העולם השניה

 

 = דב לוין, "סופרי יידיש במזרח אירופה שתחת השלטון הסובייטי בראשית מלחמת לוין תשנ"א  *

  htm-www.daat.ac.il/daat/history/vilna/sofrey.2(" 1939-1941העולם השנייה )

 (.8.8.18)גישה 

 

, תרגום: אפרים מאיר, אתיקה והאינסופי: שיחות עם פיליפ נמולוינס תשס"ג = עמנואל לוינס, * 

 מאגנס, תשס"ג.ירושלים: 

 

 .2014 ,תרגום: אלעד לפידות , הקיבוץ המאוחד, הזמן האחרמנואל לוינס, = ע 2014לוינס * 

 

 אביב , כרך ב, תל כתבי א"ל לוינסקי* לוינסקי תרצ"ו = א"ל לוינסקי, "רשמי מסע בעגלת חורף", 

  (.330-291תרצ"ו, )

 

, 3כרך  ,אנציקלופדיה של גלויות ,ענישן"ֿפון די טיֿפט, "ֿפ= סולמיאה ]מושיה[ לו 1955 אוכס לופט *

  .(447-437) ,1955 קורנגרין, חברת אנציקלופדיה של גלויות 'עורך: פ, טרנופול

 

הראשונה של  , צילום מודרני במחציתLuma איה לוריא, "מבוא: לאור הדברים",  = 2012לוריא  *

 (.15-19) ,2012 אוסף שפילמן עורכת: איה לוריא, ,20-המאה ה

 

 רוסיה: מחלוקות תולדות יהודי "הקדמה: תולדות יהודי רוסיה כרך", = איליה לוריא, תשע"בלוריא  *

ירושלים: מרכז זלמן : איליה לוריא, עורך, כרך ב, 1917=1772פולין עד נפילת הקיסרות הרוסית, 

 .(9-11) ,תשע"ב שז"ר

 

 (.188-169, )1997 ,4 חוליותקולי", -היוצר הרב –= שלום לוריא, "אלתר קציזנה  1997* לוריא 

 

 .2006, עיר ואם –וילנה שלנו = שלום לוריא,  2006* לוריא 

 

 . 1991 אביב: הוצאת דביר-תל, אומנותעל טבעה של ה= רות לורנד,  1991לורנד * 

 

 , תל אביב: דביר,ומאמרים ראשונים ואחרונים: מסות",  לחובר תשכ"ו = פישל לחובר, " י"ל פרץ *

 .(134-116תשכ"ו, )

 

 

http://www.daat.ac.il/daat/history/vilna/sofrey-2.htm
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 בחרה  ,: מבחר משירתואלכסנדר בלוק"אלכסנדר בלוק חייו ושירתו",  מירי ליטווק, = 2007ליטווק  *

 (.13-7, )2007גוונים  ותרגמה מרוסית: מירי ליטווק, 

 

  ,רישע בלעטערא  ליטערסטישע קונסט", אַ לפרץ און די פ= יצחק ליכטנשטיין, " 1925 ליכטנשטיין *

 10.4.1925. 

 

 ,כלל ישראל שנער, "עבודה יהודית ומפעלי תעשייה יהודיים",  'והלינדר  'מ = 1954לינדר ושנער  *

  (.287-285) ,1954 מוסד ביאליק עורכים: בנציון דינור, אריה טרטקובר, יעקב לישצינסקי,

 

בין שתי מלחמות עולם, פרקים מחיי  "כתב העת גלאבוס",ליפשיץ תשנ"ז = יחזקאל ליפשיץ,  *

 , ירושלים: מאגנס תשנ"ז, , עורכים: חנא שמרוק ושמואל ורססשל יהודי פולין ללשונותיהםהתרבות 

 (218-208 .) 

 

 .1988, תרגום: אליה ואייל און, כתר המדריך השלם לצילום= מייקל לנגפורד,  1988* לנגפורד 

 

מוזיאון ישראל,  , קטלוגהלמר לרסקי, צילומים= הלמר לרסקי, "ידיים עובדות",  2011לרסקי קטלוג  *

 .2011אוצר ניסן פרז, ירושלים 

 

 , מצבם הכלכלי של היהודים באירופה המיזרחית והמרכזית* לשצ'ינסקי תרצ"ה = יעקב לשצ'ינסקי, 

 "שם", תרצ"ה.

 

 "חורבנם הכלכלי של היהודים אחרי מלחמת העולם הראשונה  לשצ'ינסקי,א = יעקב  1954* לשצ'ינסקי 

 יון, עורכים: בנצכלל ישראל: פרקים בסוציולוגיה של העם היהודי באירופה המזרחית והתיכונה",

 (.292-290, )1954דינור ואחרים, מוסד ביאליק 

 

כלל ישראל: פרקים  ", היהודי בפוליןב = יעקב לשצ'ינסקי, "הפרולטריון  1954* לשצ'ינסקי 

 (.274-267, ) 1954עורכים: בן ציון דינור ואחרים, מוסד ביאליק  ,בסוציולוגיה של העם היהודי

 

סוציאלית -יהודי פולין בין שתי מלחמות עולם, היסטוריה כלכלית, = רפאל מאהלר 1968מאהלר  *

 .1968 אביב דביר-תל הסטטיסטיקה, לאור

 

יהודית מודרנית בפולין, בין שתי מלחמות עולם",  אומנות= יז'י מאלינובסקי, " 2001מאלינובסקי  *

עורכים: ישראל ברטל  חברה תרבות לאומיות,ושבר: יהודי פולין לדורותיהם, כרך ב,  קיום: בתוך

 (.362-351, )2001 ירושלים: מרכז זלמן שז"רוישראל גוטמן, 

 

־, ניודעא  לא  ליד און בווערס 'זיבעטן בעטלער'", אַ צלאַ נגער, "צום בראַ = איציק מ 1952נגער אַ מ* 

שמרוק, ספרות יידיש: פרקים לתולדותיה,  נאח :םותרג .(458) ,1952 מיטעטאָ ק-נגעראַ מ-איציק רק: אָ י

 .(234)תל אביב תשל"ח, 

 

רשע: ביז א  דישע ווי  ליקע יאָ מא  ס אָ דלוויה",  ססקי-נאַ רעווסקי, "ש. אָ רהם מֿב= א 1966רעווסקי אָ מ *

בלעטער ־ורכוויטש, יזאַ ר: מלך ראָ קטאַ גיע, רעדאָ לאָ נטאַ ן אַ  ,1914-1939ון דריטן חורבן ֿפשוועל  דער

, 1966 לאַ נטרעאָ דן אין מיִ רשעווער יאַ ון ווֿפנד אַ רבֿפאַ ל: אַ נטרעאָ קומענע, מענטע אומגעאָ ערע נײַ ט ךאָ נ

(430-426.)  
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 רישע בלעטערא  ליטער ,ערזענלעכקייט"פקינסטלערישע  סקַאציזנע ַאלטעררק, "אַ מ .ב =1938רק אַ * מ

15.4.1938, (271). 

 

 : )עסייען(גייענדיקײ  רבא  ֿפ, דישער דיכטונגי  ון יֿפאויף די וועגן רקיש, אַ רץ מפ=  1921רקיש אַ * מ

  (.49-35, )1921ווילנע 

 

 תרפ"ב.  ליגע־: הוצאת קולטורערשאַ וו, עפדי קורקיש, אַ רץ מפרקיש תרפ"ב = אַ * מ

 

 רמברנדט, יצירתו וערכו פסטרנק ליאוניד אוסיפ,  = "דברי מבוא", * "מאת המוציאים לאור" תרפ"ג

 תרפ"ג. , תרגום: ישורון קשת, הוצאת יבנהליהדות 

 

  ,2002(, יוני 3כרך עו ) מאזנים= יוסי מרק, "על רלוונטיות יצירתו של קרוואג'יו",  2002* מרק 

(55-53). 

 

 ַאלטערבער, ײַ נטן שראַ קאַ ון בֿפו תטויט בשעסקי, "צום וואָ דאָ לאָ מ עדיאַ = ק 1999סקי וואָ דאָ לאָ מ *

 (29), 1999, 189ר ע, נומאווי  ון יֿפידיעות  ",קַאציזנע

 

 תשכ"ד, יא  העברסקי", -מונוסזון אטינגר תשכ"ד = רוזה מונוסזון אטינגר, "זכרונות על ש. אנ *

 (67-60.) 

 

־יארק: איקוף־ניו ,טערא  טע דישעי  ס יאָ רץ און דפיצחק לייבוש מוקדוני,  .= א 1949מוקדוני  *

 .1949 גאַ רלֿפאַ 

 

־, ניוטלערײ  ר און מיטצעיירגֿפאָ  ,"(1941-1885) קַאציזנע ַאלטערל, "יזײַ נחמן מ=  1946ל יזײַ מ *

 (.371-362, )1946ג אַ רלֿפאַ ־איקוףרק: אָ י

 

 .1960 הפועלים ספרית, וסופרי דורו י.ל.פרץ ,מייזיל חמןנ=  1960ל *מייז

 

, ספרית הפועלים ל פרץ וסופרי דורו.י  "במשלחת הסטטיסטית", ,נחמן מייזיל א = 1960ל מייז *

1960, (76-70.) 

 

 תל אביב: ספרית פועלים ,ל פרץ וסופרי דורו.י = נחמן מייזיל, "המורה והמדריך", ב 1960ל מייז *

1960( ,279-265).  

 

לטער", קַאציזנע ַאלטערל, "יזײַ = נחמן מ 1967זיל ײַ מ*  ציזנע א   נד איינס, אַ , בטןֿפמלטע שריא  געז, קא 

 (.318-313), 1967 גאַ רלֿפאַ ־רץפתל אביב: י"ל  

 

 ט"א  בלדבענא  ף מיטן "ן קאמײ  " און זָארווערטסֿפון "ֿפונג נטשטייא  מילך,  ֿביעק=  1936מילך  *

 .1936 רק: הוצאת המחבראָ י־, ניו(1902–1893) 

 

  .2005אהד זהבי, רסלינג  :מאנגליתתרגום , מישל פוקו= שרה מילס,  2005מילס  *
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 מינץ תשנ"ז = מתתיהו מינץ, "לאומיות יהודית ולאומיות של מיעוטים אחרים במדינות רבות לאומים", *

ירושלים:  ,, עורכים: י. ריינהרץ, ג. שמעונילאומיות ופוליטיקה יהודית: פרספקטיבות חדשותבתוך: 

 (. 223-201) תשנ"ז

 

 מירון תשע"ג = גיא מירון, "היסטוריוגרפיה של יהדות אירופה: מודרניזציה אסימילציה * 

 עיונים בתקומתתרבותית ומרחב ציבורי, נקודות ראות בחקר יהדות מזרח אירופה ומרכזה",  התחדשות

 (.488-459, תשע"ג, )22 ישראל

 

 לדיוקנה של הרפובליקה בודדים במועדם: = דן מירון, "בתנועה בטוחה בין שתי ערים",  1987מירון  *

 , 1987, ספריית אופקים, תל אביב: עם עובד, הספרותית העברית בתחילת המאה העשרים 

(381-333.) 

 

אחרית דבר", יהושע פרלה,  השתקפויות בעיני המפסידים –"מלחמת החיים = דן מירון,  1992מירון  *

 (.317-295, )1992אריה, תל אביב: הקיבוץ המאוחד -יהודה גור :, תרגום מיידישיהודים סתם

 

מסות על חשיבותה  עליכםהצד האפל בצחוקו של שלום = דן מירון, "בין שתי ערים",  2004מירון  *

 (.195-119) ,2004אופקים, תל אביב: עם עובד,  ספריית של הרצינות ביחס ליידיש ולספרותה

 

פרוקסמיס בתיאטרון: אופן אירגון ועיצוב החלל בהצגה ילין, -= ליאורה מלכא 1996ילין -מלכא* 

 .1996 , עבודת דוקטור, אוניברסיטת תל אביבליצירת משמעות וחוויה תיאטרונית כאמצעי

 

 מלצר תשמ"ב = עמנואל מלצר, "מבוא: יהודי פולין על רקע התמורות הכלכליות והמדיניות בתקופה  *

 , תל אביב: תשמ"ב, 1939-1935יהודי פולין  –מאבק מדיני במלכודת האחרונה לשלטון פילסודצקי",  

(83-13.) 

 

 , דביר לעם, תשי"ז, כתבי לכ, בתוך  "בימים ההם" = שלום יעקב אברמוביץ )מנדלי(, מנדלי תשי"ז *

 .(שה-)רנא 

 

 ,2017מאגנס,  זהו האיש, ישו באומנות הישראלית,= אמיתי מנדלסון, "מבוא"  2017* מנדלסון 

 (15-13.) 

 

 ,1926 – 1915התנועה הציונית בפולין, שנות ההתהוות, = עזרא מנדלסון, "מבוא",  1986מנדלסון  *

  (.16-15) 1986הספרייה הציונית,  

 

 .2005ירושלים , מרכז זלמן שז"ר אומנות היסטוריה זיכרון= עזרא מנדלסון,  2005מנדלסון  *

 

 ופוליטיקה סוציאליזם, מהגרים: ָארווערטסֿפעיתון למען האנושות, ה= אהוד מנור,  2008מנור * 

 .2008, תל אביב: הקיבוץ המאוחד 1890-1917בניו יורק  יהודית

 

עורכים:  ספר זיכרון לקהילת קולנה, ,טע ר' מרדכי זונדל"אַ ן טײַ = אריה מרגלית, "מ 1971מרגלית  *

 .1971 רגון יוצאי קולנה וספרית הפועליםרמבה, בנימין הלוי, אאייזיק 

 

 , תרגום מכתב יד: עמנואל ביחובסקי, תל אביב:לחזור מדרך ארוכה= אסתר מרקיש,  1977* מרקיש 

 .1977הקיבוץ המאוחד 
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הסימבוליזם בשירה יורשי : בתוך(, 1922) כַאליַאסטרע= פרץ מרקיש, "פתיחה" ל א מרקיש תשכ"ו *

רגם: בנימין הרשב, ירושלים: החוג לספרות השוואתית, האוניברסיטה ת, עורך ומוהיהודית האירופית

 (.125-124, )תשכ"ו העברית

 

יורשי הסימבוליזם בשירה   (,1921) היהודית השירה, "בדרכי מרקיש פרץ=  ב"ו תשכ מרקיש *

רגם: בנימין הרשב, ירושלים: החוג לספרות השוואתית, האוניברסיטה ת, עורך ומהאירופית והיהודית

  (.123-116העברית תשכ"ו, )

 

שלום לוריא,  := פרץ מרקיש, "האסתטיקה של המאבק בשירה המודרנית", תרגום 1996מרקיש  *

 (. 315-303) ,1996 ,3 חוליות

 

פרק  3 ח"י מבוא לפסיכולוגיה ,תהליך של בחירה ואירגון" –"התפיסה נדלר, אריה  = 1991נדלר  *

 (. 77-72, )1991האוניברסיטה הפתוחה  ,3.4

 

= אברהם נוברשטרן, "המעבר אל האקספרסיוניזם ביצירת אורי צבי גרינברג,  1986נוברשטרן  *

 (.140-122, )1986,  36-35 הספרות'מעפיסטא', גלגולי עמדות ודברים", הפואמה 

 

 = אברהם נוברשטרן, "מחולות המוות, הדרמה של י"ל פרץ 'ביינאכט אויפן אלטן  1993נוברשטרן  *

 (.123-93, )1993, 1 חוליותמארק' וראשית המודרניזם בספרות יידיש", 

 

 = אברהם נוברשטרן, "חזיונות וקץ, גאולה ומוות בפואמה המודרניסטית ביידיש",  2002נוברשטרן  *

משה לייב האלפרן, א' ליילס, פרץ מארקיש, ה'  יאבדו שמים וארץ: שירת האפוקליפסה היידית 

, 2002קשב  ,דבר אברהם נוברשטרן-אחרית עידו בסוק, :תרגם מיידיש ,נוברשטרן: עורך, לייוויק

(166-131.) 

 

זמן יהודי חדש: תרבות  = אברהם נוברשטרן, "מודרניזם יידי במזרח אירופה", 2007נוברשטרן  *

 כתר ,צבן ויאיר שחם נתן, יובל ירמיהו עורכים, : ספרויות ואמנויותגכרך , יהודית בעידן חילוני

2007( ,169-166) 

 

 ומשיחיותקסם הדמדומים: אפוקליפסה "בפתח הספר", אברהם נוברשטרן, =  א נוברשטרן תשס"ג *

 .(15-11, )תשס"ג ירושלים: מאגנס בספרות יידיש,

 

 אפוקליפסה ומשיחיות בספרות  !'העולם צריך'להיגאל  , "נוברשטרן אברהם=  ב"ג תשס נוברשטרן* 

 ירושלים: מאגנס  קסם הדמדומים: אפוקליפסה ומשיחיות בספרות יידיש,תבניות יסוד",  –יידיש 

 (.131-17תשס"ג, )

 

 עיתונות יהודית רישע בלעטער", אַ נוברשטרן, "ליטעראברהם =  (תאריך ללא)נוברשטרן  *

  http://web.nli.org.il/sites/JPress/Hebrew/Pages/Literarishe.aspx, היסטורית 

 .(8.8.18)גישה  

 

מחקרי ירושלים בפולקלור סקי בפולקלוריסטיקה היהודית", -נוי תשמ"ב = דב נוי, "מקומו של אנ *

 (. 107-94, )ב, תשמ"ב יהודי

 

http://web.nli.org.il/sites/JPress/Hebrew/Pages/Literarishe.aspx
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 סקי -בחזרה לעיירה, אנ נוי תשנ"ד = דב נוי, "המשולח: בין השמיעתי לחזותי בתרבותנו העממית", *

 , מאוספי המוזיאון הממלכתי לאתנוגרפיה בסנקט 1914-1912והמשלחת האתנוגרפית היהודית,  

 (.97-83עורכת: רבקה גונן, ירושלים: מוזיאון ישראל תשנ"ד, ), קטלוג, פטרסבורג 

 

 שבת עונג= רמי נוידרפר, "דיאטה בוילנה המסעדה הצמחונית של פאני לבנדו", 2015נוידרפר * 

  post_16.html-http://onegshabbat.blogspot.co.il/2015/07/blog  :(8.8.18)גישה 

 

 תשכ"ו. , תרגום: יונה שטרנברג, הוצאת שוקןמשבר והתחדשותנוימן תשכ"ו = אריך נוימן,  *

 

 :תרגום ,, ספר אכתבים ציוניים, נאומים ומאמרים= מכס נורדאו, "יהדות השרירים"  נורדאו תשט"ו *

 (.188-187)ספריה ציונית תשט"ו, ייבין, ח. גולדברג,  'י

 

רות נצר, "מבוא: מבנה ותהליכי נפש לפי הגישה היונגיאנית והשתקפותם בחקר =  2009נצר * 

 (.13-46), 2009, ירושלים: כרמל שירה רות,מיתוס, ספהשלם ושברו: הספרות", 

 

 ,לידערטערס", צענֿפזיבן  ,13צקע אַ מאָ , "געווען א טלסעגַאלָאוויטש ֿב= זא 1968 טשיוואָ לאַ געס *

 .(340-314, )1968 אָ ווייִ נד ֿפאָ ־שיץֿפיוסף לי זכרונות,דערציילונגען, און 

 

לטע מא  געז ,ציזנעאַ ק ַאלטער :בתוך השם",־לט און קידושאָ סדן, "צווישן רעוו ֿב= ד א 1969* סדן 

 (.27-7, )1969רלאג מנורה, תל אביב ֿפאַ נד צווי, אַ ב ,טןֿפשרי

 

נד אַ ב טן,ֿפלטע שרימא  געז ציזנע,אַ ק ַאלטער: בתוךיע", ַאֿפגראָ ביבלי-באָ , "צוגסדן ֿב= ד ב 1969סדן * 

 (.344-343, )1969תל אביב  ,רלאג מנורהֿפאַ צווי, 

 

, כרך א, תל אביב: יידישאבני מפתן: מסות על סופרי * סדן תשל"ב = דב סדן, "בדרך לטרילוגיה", 

 (.191-188תשל"ב, ) י.ל. פרץהוצאת 

 

  , תרגום: יורם ברונובסקי, תל אביב: עם עובדכראי התקופההצילום ג, ן סונטא= סוז 2008ג * סונט

 2008. 

 

 , ירושלים: הספריה הציונית, תש"ךבמראות הקשתלוב תש"ך = נחום סוקולוב, "יוסל המשוגע", ו* סוק

 (123-25.) 

 

 ( תרגום: 1979) חדשה",-= לורנס סטון, "תחיית הסיפר: מחשבות על היסטוריה ישנה 2000* סטון 

 (.52-40, )2000 ,71 זמנים אלפון,מיכל

 

 ,הדת והחיים: בתוךרוסית", -= יהודה סלוצקי, "צמיחתה של האינטליגנציה היהודית 1993* סלוצקי 

 (.299-269, )1993מרכז זלמן שז"ר  :יםמנואל אטקס, ירושלע עורך:

 

, תל אביב: ישראל בשנות השלושים והארבעים ארץ\צילום בפלסטין= רונה סלע,  2000* סלע 

 .2000 המאוחדהקיבוץ 

 

= רונה סלע, "גלגולו של דימוי בתודעה הציבורית: בין תצלום הצנחנים ליד הכותל של  2008* סלע 

 (.180-161), 2008 ,13 ישראלשל אלכס ליבק",  300רובינגר לתצלום פרשת קו דויד 

http://onegshabbat.blogspot.co.il/2015/07/blog-post_16.html
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 ון ֿפנד אַ רבֿפאַ  לאַ רעס, צענטרײַ ס אאָ בוענ ,13צקע א  מאָ טלוויטש, אָ לאַ סעג' = ז 1946וויטש אָ לאַ סעג *

 .1946 נטינעערגאַ דן אין יִ וילישע יפ 

 

  א  ון ֿפקן און איבערלעבונגען ונדרײ  געברענטע טריט: א ,וויטשאָ לאַ סעג ֿב= זא 1947וויטש אָ לאַ סעג *

 .1974 רגענטינעאַ דן אין יִ וילישע יפון ֿפנד אַ רבֿפאַ ל אַ צענטר ,נדערונגא  וו־ליטיםפ

 

 רשע: אַ , ווטןֿפגעקליבענע שרי קַאציזנע. אַ  קטעריסטיק",אַ ראַ רד, "קורצע כֿפאַ = דוד ס 1951רד ֿפאַ ס* 

 (.12-3) ,1951 בוך־דישיִ ג יאַ רלֿפאַ 

 

 ,1966נחמן תמיר,  :, עורךקארלין-ספר עדות וזכרון לקהילת פינסק=  1966ספר פינסק  *

 (577-576.) 

 

 = אורי סקוט, "יהודים צעירים ערים גדולות: נעורים, גבריות ולאומיות בתחילת המאה  2012סקוט  *

 (.67-58, )2012 ,119 זמניםהעשרים", 

 

  .2007 תל אביב: רסלינג תרגום: אבנר להב, ,המבטפול סארטר, -= ז'אן 2007סארטר * 

 

 עגנון כרך שמיני, שוקן כתבי לבתוך כ האש והעציםשמואל יוסף עגנון, "התנצלות",  = תשכ"ב עגנון* 

 שלז(-שלהתשכ"ב, )

 

-תורגם מאנגלית ברוריה בן ,ומילים יהודים זלצברגר-עמוס עוז ופניה עוז = 2014 פניה ועמוס עוז* 

 .2014ברוך, כתר 

 

 . קטלוגמראות תל אביב מעל הגג ומבעד החלון"הקדמה",  = מרדכי עומר, עומר תשמ"ד *

 אוניברסיטת תל אביב, הגלריה האוניברסיטאית. תשמ"ד )ללא סימון עמודים(.

 

, צעצוע בעידן הדיגיטלימצלמות  –הדפקט כאפקט  ,"פתח דבר" ,= מרדכי עומר 2010עומר  *

 .2010תל אביב  ,הגלריה האוניברסיטאית קטלוג,

 

 (.127-125, )1922ורשה  ,9-7 רינגען= עורכי רינגען, "אונדזער פראגראם", 1922 * עורכי רינגען

 

 תרע"ח. 1 רשומותעורכים.  ביאליק נ"רבניצקי וח ח"אלתר דרויאנוב, יעורכים רשומות תרע"ח =  *

 

 .7.11.1963 דבר= יקותיאל עזרוני, "ליוצאי חוות החלוץ גרוכוב", 1963עזרוני  *

 

 המכללה  ,1 עיונים בחקר התרבות= יגאל עילם, "הגדרת התרבות ועניין המשמעות",  2012עילם * 

 (.31-19) ,2012האקדמית ספיר שדרות, אביב 

 

 ,= גדעון עפרת , "שולחן ערוך לסעודה אחרונה" 2012עפרת  *

http://gideonofrat.wordpress.com/2012/  :(8.8.18 )גישה. 

 

לדענער אָ ון דער גֿפנסטרוקציע אָ שטודיען: צו דער ק-סטרוקציעָאנקקס עריק, אַ = מ 1924עריק  *

 .1924 ערשאַ וו ,(סאָ טֿפאָ כטונגען וועגן א  טרא  ב)רק, א  לטן מא  כט אויפן א  נ ײ  ב וןֿפקייט; 

http://gideonofrat.wordpress.com/2012/04/07/%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%97%D7%9F-%D7%A2%D7%A8%D7%95%D7%9A-%D7%9C%D7%A1%D7%A2%D7%95%D7%93%D7%94-%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%94/
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 ,"רנסנסה אומנות: מבוא לחקר ואיקונולוגיה= ארווין פאנובסקי, "איקונוגרפיה  2009פאנובסקי  *

  (.97-69) ,2009 : פרשנות12 המדרשהאביעד שטיר,  :תרגום

 

 .1984עקד  מכורתי וילנה,= שלמה פארבר,  1984פארבר  *

 

 האור; אורים חביבה פדיה "אור כתוך ואור כמעטפת: על האור במיסטיקה היהודית"  = 2005פדיה  *

 . עורכים: אמילי בילסקי, אמיתי מנדלסון, אביגדור שנאן. תל אביב: עם עובדבספרות, בהגות ובאומנות

2005, (163-140.) 

 

 קובץ שנתי  ,יב משואה, ""תקופת השואה בטרנופול ,אופיר-פדרבוש אנה=  1984אופיר -פדרבוש* 

 .(192-191, )1984 אפריל, השואה והגבורה לתודעת 

 

 אביב: משפחות צפרוני -, תללימי חיי 16: שנת 1929-1928תולדות חיי דב פוגל, =  2008פוגל  *

 .2008 ופיינגולד 

 

 תדמית ותודעה היסטורית, "הפאסיביות כסימנה של היהדות" ,= עמוס פונקנשטיין 1991פונקנשטיין  *

  (.242-232) ,1991עם עובד  ,התרבותיתביהדות ובסביבתה 

 

 , תרגום מצרפתית: דניאלה יואל, לפקח ולהעניש: הולדת בתי הסוהר= מישל פוקו,  2015פוקו * 

  (.254-248), 2015 רסלינג

 

  -לאַ צענטרערעס: ײַ ס אאָ בוענ ,ירטע געביטןפקואָ נדערונג איבער א  וו א  וקס, ֿפ אַ ניאַ = ט 1947וקס ֿפ *

 .1947 רגענטינעאַ דן אין יִ וילישע יפון ֿפנד אַ רבֿפאַ  

 

  תל אביב תש"ל קוזניץ עיר ואם בישראל, ,"זכרונות"= אלימלך פייגנבאום,  פייגנבאום תש"ל *

 (300-299.) 

 

, יהדות ליטאגענזָאהן )שפ"ן הסופר(, "לתולדות דפוס ראם", ײַ גענזָאהן תש"ך = שמואל שרגא פײַ * פ

 (.296-268כרך א, תל אביב: עם הספר, תש"ך )

 

, ירושלים: מוסד ביאליק מנגנות: סופרי פוליןרוחות פיכמן תשי"ג = יעקב פיכמן, "נוסח פולין",  *

 (.14-9) תשי"ג

 

, קןאָ גל ציזנע,אַ . קאַ דיש: יִ ט",יאַ ריאַ לעטאָ רפ"דעם  אָ טשענקפיליֿפ= א.  1921 אָ טשענקפיליֿפ *

 .( 43, )1921רשע אַ וורקייט אָ קל

 

 בעיני דיפלומט אנגלי ובעין מצלמתו, 1905-ביהודי רוסיה = אליהו פלדמן,  פלדמן תשמ"ז *

 תשמ"ז. תל אביבאוניברסיטת 

 

  , תרגום: יונתן סואן, תל אביב: רסלינגלקראת פילוסופיה של הצילום= וילם פלוסר,  2014* פלוסר 

 2014. 
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גלילי  שחר :עורכים הקינות, :בתוך, "גרשם שלום על שפת הקינה", = עילית פרבר 2016* פרבר 

 (.153-127, )םכרמל ירושליועילית פרבר, 

 

 ,2012 ח, רסלינג מבחר כתביםזיגמונד פרויד, "האלביתי", תרגום: רות גינזבורג, =  2012פרויד * 

 (87-41.) 

 

 נשים קוראות : יתרונה של שוליות בחברה היהודית איריס פרוש, "יתרון השוליות",  = 2001* פרוש 

  (.144-133) ,2001, עם עובד, תשס"א עשרה-במזרח אירופה במאה התשע

 

בחברות יהודיות:  אשנב לחייהן של נשים , מנחם פרידמן, "האישה החרדית" פרידמן תשנ"ה =* 

 (.290-273), מרכז זלמן שז"ר תשנ"ה, עורכת: יעל עצמון תחומי,-מחקרים בין קובץ

  

 ן צייטלין הראַ ך", אַ ז־שהחיינו אַ טוב; מטטרון איז ־יום אַ "מטטרון איז  ,ןאַ רידמֿפ"א ד=  1922ן אַ רידמֿפ* 

   .1922 יונג"-לטאַ ”ג אַ רלֿפאַ  ערשואַ , ועמעפאָ טישע יפלא  קאָ פא  מטטרון: 

 

, עם עובד לאומיות ויהודי רוסיה נבואה ופוליטיקה, סוציאליזם= יהונתן פרנקל,  1989פרנקל * 

1989. 

 

טור, א  ר ליטערֿפא  ל א  זשורנ א  טעק, אָ דישע ביבליי  ידי רץ, פרץ תרנ"א = יצחק לייבוש פ *

ֿפגעזעלש  תרנ"א. ערשאַ נד, וואַ ערשטער במיע , אָ נאָ עק ןט אוא 

 

, תרגום ש. 8 כרך אבני פינה, פרץ, כל כתבי י.ל. פרץ, "מה חסר לספרותנו", ל"פרץ תשכ"ו א = י *

  .(רפב -תל אביב: דביר תשכ"ו, )רעאמלצר, 

 

, 8, כרך פרץ, אבני פינה כל כתבי י.ל.פרץ, "רעיונות על אודות הספרות", י"ל =  פרץ תשכ"ו ג *

 .(חרמ-אתשכ"ו, )רמ מלצר, תל אביב: דבירמשון ש :תרגום

 

  ספר שני, ,10 כרך מכתבים, פרץ, כל כתבי י.ל."אל שלום עליכם", פרץ, י"ל פרץ תשכ"ו ד =  *

 (.דביר תשכ"ו, )רכותל אביב שמשון מלצר,  :תרגום

 

  ,שניספר  , 3, כרך במשכנות העוני ,פרץ כל כתבי י.ל.פרץ, "ציורי מסע", י"ל פרץ תשכ"ו ה =  *

  .(פ-דביר תשכ"ו, )טתל אביב שמשון מלצר,  :תרגום

 

 : תרגום, 8 כרך פרץ, אבני פינה כל כתבי י.ל.(, 1906) פרץ, "תקָוה ופחד",י"ל ו = פרץ תשכ"ו  *

 .(רל-תשכ"ו, )רכחתל אביב דביר  ,שמשון מלצר

 

 רגום: ת ,, ספר ראשון10כרך  תוספות,פרץ,  .ל.יכל כתבי  פרץ, "ציונות",י"ל  פרץ תשכ"ו ז = *

  .(פז-תשכ"ו, ) פא תל אביב: דבירשמשון מלצר, 

 

 ספר  ,10כרך  ,תוספות ,פרץ י.ל. כל כתביפרץ, "בוועידת הלשון בצ'רנוביץ", י"ל פרץ תשכ"ו ח =  *

 (.קמ-תשכ"ו, )קלז שמשון מלצר, תל אביב: דביר :תרגום ,ראשון

 

תרגום : , 3, כרך העוני פרץ, במשכנות י.ל. כל כתביפרץ, "במקום הקדמה", י"ל * פרץ תשכ"ו ט = 

    (.י-)ט ,תשכ"ושמשון מלצר, תל אביב: דביר 
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, כתוב שניספר  3 כרך פרץ במשכנות עוני, כל כתבי י.ל."עיר המתים", , פרץי"ל *פרץ תשכ"ו י = 

 (.צב-)פג ,תשכ"ו תל אביב דבירעברית על ידי המחבר, 

 

תל  ,שני ספר 10 כרך מכתבים תוספות .ל.פרץי כתבי כל "הכלה אל" פרץ"ל י=  יא"ו תשכ פרץ* 

  כט(-)א אביב דביר תשכ"ו,

 

, עורכים: הולנד של רמברנדט :בתוך, "כתב עברי ביצירתו של רמברנדט" ,צבר שלום=  1993צבר  *

 .(187-171, )1993בלוק, מוזיאון ישראל -וייל ורבקה ויס מרטין

 

  בתוך: יהושע, "הקדמה, תפיסות, אסטרטגיות וכלים מתקדמים",-= נעמה צבר בן 2016יהושע -בןצבר * 

 -עמה צבר בן, עורכת: נוזרמים במחקר האיכותני: תפיסות אסטרטגיות וכלים מתקדמיםמסורות 

 (.17-11), 2016אור יהודה: מכון מופ"ת, , יהושע

 

  ,2014, יולי  24 אודיסאהשם זה התחיל",  –= משה צימרמן, "האסון היהודי  2014צימרמן  *

 (45-38.) 

 

עורכים: אמילי , שבר ותיקון= יגאל צלמונה, "דימויים של תיקון הגוף היהודי",  2010צלמונה  *

 (.58-69, )2010אביגדור שינאן, קרן עדי בילסקי, 

 

 שןיייִ סאָ סאַ  ָארווערטסֿפרק: אָ י־, ניו1נד אַ , בןן לעבײ  ון מֿפבלעטער הן, אַ אייב ק=  1928הן אַ ק *

1928. 

 

 ,ר"אָ ה־ון חזירֿפן לעב אַ כט אַ ס מאָ וילען וופטל אין שטע אַ ק, "מעזריטש אַ זאַ ק '= נ 1924ק אַ זאַ ק *

 .(9, )6.4.1924, ָארווערטסֿפ 

 

 תש"ל. , תל אביב: הקיבוץ המאוחדאתמוליקאליש תש"ל = איטה קאליש, * 

 

  ביבא-עבודת גמר לתואר "מוסמך", אוניברסיטת תל ,קרוואג'יו כמודרניסט= דורית קדר,  9881קדר  *

 1988.  

 

  ג גלעדם בפולין בין שתי מלחמות", קדרי, "שכבות העובדים היהודי-= בינה גארנצארסקה 1976* קדרי 

 1976 (177-141.)  

 

 חוקי העבודה בפולין בין שתי מלחמות עולם= בינה גארנצ'ארסקה קדרי, "מערכת  1987קדרי  *

 .(171-147), 1987י  גלעדוהשלכותיה על מאבקם של העובדים היהודיים על זכויותיהם",  

 

 .1992תל אביב דביר  ,שמשון ענבל :, תרגוםאומנות הבארוק= פלביו קונטי,  1992* קונטי 

 

 (.188-177, )2004 8 חוליות= שפרה קופרמן, "הארכיון האבוד של דוד איינהורן",  2004קופרמן  *

 

 תרצ"ה. , וילנההעלמין הישן בוילנה-קורות בית, קלויזנר תרצ"ה = ישראל קלויזנר *

 

 ב,-, כרכים א1881-1939וילנה ירושלים דליטא: דורות אחרונים = ישראל קלויזנר,  1983קלויזנר * 
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 .1983לוחמי הגטאות: הקיבוץ המאוחד 

 

 , תרגום: שמואל שיחור,בייחוד בציור אומנותעל הרוחני ב= ואסילי קנדינסקי,  1972קנדינסקי * 

 .1972 מוסד ביאליקירושלים: 

 

= איגור קרופניק, "לקורות האוספים האתנוגרפיים היהודיים במוזיאון הממלכתי  1994קרופניק  *

, מאוספי 1914-1912סקי והמשלחת האתנוגרפית היהודית, -בחזרה לעיירה, אנפטרבורג", בסנקט 

, קטלוג, עורכת: רבקה גונן, ירושלים: מוזיאון הממלכתי לאתנוגרפיה בסנקט פטרסבורג המוזיאון

 (. 51-45), 1994 ישראל

 

 , פסיכולוגיה של האומנויות= הנס ושולמית קרייטלר, "הצורה כתבנית",  1980קרייטלר וקרייטלר * 

  (.123-80), 1980אביב, ספרית הפועלים, -בכר, אוניברסיטת תל-תרגום: מרים רון 

 

ון דער ֿפגעשיכטע ־לןא  טעריא  )מ ָארווערטסֿפון ֿפסט ײ  דער גף, אָ גאָ = הלל ר 1954ף אָ גאָ ר *

 .1954 ָארווערטסֿפרק: אָ י־, ניו(מעריקעא  רעסע אין פ דישערי  י

 

ל, אַ ענטראָ נד איינס, מאַ , בןאָ ן לעקסיקײ  מ", ציזנעאַ ק ַאלטערוויטש, "אַ = מלך ר 1945וויטש אַ ר *

 (. 220-218, )1945 דעאַ נאַ ק

 

 כתב יד במכונה, ,ן ווערק"ײַ ן לעבן און זײַ ז קַאציזנע ַאלטערוויטש, "אַ = מלך ר 1954וויטש אַ * ר

http://www.rachelnet.net/media/medem/archives/kacyzne/a_kac_24_02- מדם מארכיון

06.pdf :(8.818)גישה. 

 

-1914דריטן חורבן  וןֿפרשע: ביז דער שוועל א  דישע ווי  ליקע יאָ מא  ס אָ ד=  1966וויטש אַ ר *

ר: מלך אָ קטאַ , רעדקומענעענטע אומגעאָ ערע נײ  ך טאָ בלעטער נ־ורּכגיע יזאָ לאָ נטא   ןא  ...1939

 .1966ל, אַ נטרעאָ דן אין מיִ רשעווער יאַ ון ווֿפנד אַ רבֿפאַ  ל,אַ נטרעאָ מויטש ַאור

 

לטע מא  געזנע, זציאַ ק ַאלטער ר",ֿברט פון א חאָ וו־גלייטאַ וויטש, "א באַ = מלך ר 1967וויטש אַ ר *

 (.13-7), 1967ג אַ רלֿפאַ רץ פנד איינס, י.ל. אַ ב טן,ֿפשרי

 

 תל אביב: החברה משה יונגמן,  :תרגום, ספר המעשיות של חיי= מלך ראוויטש, 1976ראוויטש  *

 . 1976 ישראלית למו"לות-האמריקאית

 

 ."הסתש, ומבוארת מוערת מהדורה"ט, הבעש שבחי ,= אברהם רובינשטיין "הסתש רובינשטיין* 

 

 ומתרגמת עורכת היידיש מאוצרות מבחר ושקדים צימוקיםבלהה רובינשטיין,  = 2018* רובינשטיין 

 . 2018, ספרים אחרונות ידיעות, רובינשטיין בלהה

 

 .18.9.2009 ,הארץבני מר,  :רגוםת ,הזיכרון"= ז'יל רוזייה, "ארמון  2009רוזייה  *

 

 . 1991, דביר, תל אביב שפת התיאטרוןאלי רוז'יק  = 1991יק רוז' *

 

 , הגותו של הרב יובל אורותרוזנברג ואיש שלום תשס"ה = שלום רוזנברג ובנימין איש שלום,  *

 תשס"ה.  אלינור ובית מורשה בירושליםספריית , יה מתוקנתימהד' שנ ,יצחק הכהן קוק זצ"לאברהם  

http://www.rachelnet.net/media/medem/archives/kacyzne/a_kac_24_02-06.pdf
http://www.rachelnet.net/media/medem/archives/kacyzne/a_kac_24_02-06.pdf
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 .1985זמורה ביתן  איוב,יוזף רוט,  = 1985רוט  *

 

  שטימע,־לקסאָ ֿפלער", טציזנע, דער מענטש און קינסאַ ק ַאלטערם, "ויטבאָ ר ֿב= יעק 1982ם ויטבאָ ר *

 17.4.1982.  

 

  (,1980-1927) הבמה כבית ארעי, התיאטרון של דזיגאן ושומאכר= דיאגו רוטמן,  2017רוטמן  *

 .2017מאגנס 

 

 (.42-7, )1993 ,1 חוליות= דוד רוסקיס, "אייזיק מאיר דיק האמן כמגיד מדומה",  1993רוסקיס  *

 

 (.157-137),1996 ,3 חוליות ",סקי והפאראדיגמה של השיבה-= דוד רוסקיס, "ש. אנ 1996רוסקיס  *

 

 כרך ב: קיום ושבר: יהודי פולין לדורותיהם, = דוד רוסקיס, "ספרות יידיש בפולין", 2001רוסקיס  *

 ,2001עורכים: ישראל ברטל וישראל גוטמן, ירושלים: מרכז זלמן שז"ר  , תרבות, לאומיות חברה,

(223-207.) 

 

 קין, "גלות בתוך ריבונות, לביקרת 'שלילת הגלות' בתרבות קוצקר-= אמנון רז 1993קין קוצקר-* רז

 (.54-23) 1993, סתיו 4 רתותאוריה וביק הישראלית" 

 

טור, א  דישער ליטערי  ון דער יֿפן אָ לעקסיקשלום",  ַאלטער קַאציזנע= זלמן רייזען, " 1929רייזען * 

 (.536-531), 1929 גאַ רלֿפאַ לנער יוכרך ג, ווילנע: ו גיע,אָ לאָ ילֿפאון  רעסעפ

 

 ,ירושלים דליטא, אילוסטרירט און דאקומענטירטלייזער רן, "הערות העורך",  = 1974* רן 

 .1974 יארק: ווילנער פארלאג-און צוזאמענגעשטעלט לייזער רן, כרך ג, ניו געזאמלט 

 

 רכיוו(", אַ -סקי-נאַ ון ֿפלן אַ טעריאַ רץ )לויט די מפ רטים וועגן י.ל.פע ײַ ליט, "נאַ = משה ש 1929ליט אַ ש *

 .24.4.1929 ,רישע בלעטערא  ליטער

 

  .(115-110, )1989, מאי 5 קשר גז'ורנליזם הארץ ישראלי",-= שלמה שבא, "הפוטו 1989שבא  *

 

לטער, "טעקסט וועגן קטןֿפאַ  רפאָ  א", קַאציזנעק. = שולמית  * שולמית ציזנע א   ,רדא  רצבא  שוו, קא 

 1980 ריזפאַ 

 

הדים של ניגון: שירת דור הפלמ"ח וחבורת לקראת בזיקתה = חיה שחם, "פתיחה",  1997שחם  *

 (.29-12) ,1997 , הקיבוץ המאוחדאלתרמןלשירת 

 

 אורים: האור : בתוך= שלומית שטיינברג, "משמעות האור ביצירתו של רמברנדט",  2005 שטיינברג *

 , עורכים: אמילי בילסקי, אביגדור שינאן ואמיתי מנדלסון, תל אביב: עם עובד אומנותוב בהגותבספרות, 

 (.191-186, )2005 וקרן עדי

 

 (.5), 28.6.1957 ,דבר= אליעזר שטיינמן, "דור תהפוכות",  1957שטיינמן  *

 

 שטיינלאוף תשנ"ז = מיכאל שטיינלאוף, "מארק ארנשטיין והתיאטרון 'הפולני יהודי' בפולין שבין שתי  *
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 תשנ"ז, רוק ושמואל ורסס, ירושלים: מאגנסעורכים: חנא שמ, בין שתי מלחמות עולם מלחמות עולם",

(400-370.) 

 

קיום ושבר: יהודי פולין  שטיינלאוף, "התיאטרון היהודי בפולין",= מיכאל  2001שטיינלאוף  *

עורכים: ישראל ברטל וישראל גוטמן, ירושלים: מרכז   ,חברה תרבות לאומיות :כרך בלדורותיהם, 

 (.349-327), 2001זלמן שז"ר 

 

העת ביידיש שפורסמו בפולין בין שתי רשימת היומונים וכתבי = יחיאל שיינטוך,  1986שיינטוך  *

 . 1986 האוניברסיטה העברית בירושלים, המרכז לחקר תולדות יהודי פולין ותרבותם העולם, מלחמות

 יהיעוד דבר, פרקי מורשה ותח = גרשם שלום, "זיכרון ואוטופיה בהיסטוריה היהודית",1989שלום  *

 (.198-187) ,1989 עם עובדאופקים  ,(ב)

 

 .1986, אל"ף בדור היהודי האחרון בפולין= אפרים שמואלי,  1986שמואלי  *

 

עידן  בתוך: כרעיון וכמעשה", 'שלילת הגלות'"בחינה מחדש של  ,= גדעון שמעוני 2000שמעוני  *

 , 2000ירושלים: מרכז זלמן שז"ר עורכים: אניטה שפירא, יהודה ריינהרץ ויעקב הריס,  ,הציונות

(63-45.)    

 

 וצקי אין דערעזיע: יוליוס סלפאָ וילישע פווער און ערהם סוצקַאֿב= חנא שמערוק, " 1983שמערוק  *

, לכבוד אברהם סוצקאווער, עורכים: ד' סדן, ייחוסו של שיר –ון ליד ֿפחוס י  י: בתוך", וילן'פעמע 'צו פאָ 

 (.280-291, )1983 הוצאת ועד היובלאברך, ח' טורניאנסקי, ח' שמרוק, תל אביב:  י'

 

 , 1965ספטמבר  204-203כרך כג, חוברת מולד = חנא שמרוק, "פרץ הדרמטיקן",  1966* שמרוק 

 (306-300.)  

 

 (.26-5), 1970, 1 בחינות= חנא שמרוק, "ספרות יידיש בברית המועצות",  1970* שמרוק 

 

כט א  נ ײ  ב רצעספון י.ל. ֿפציע א  רעטפוויזיע: אינטער-אושי  רצעס יפ, = חנא שמרוק 1971* שמרוק 

 .1971 רקאָ י־, ניומעא  ון דער דרֿפבע א  , און קריטישע אויסגרקא  מלטן א  אויפן 

 

 (234, תל אביב תשל"ח, )ספרות יידיש: פרקים לתולדותיהחנא שמרוק,  * שמרוק תשל"ח =

 

בין שתי : בתוךיידיש פולנית: תרבות יהודית תלת לשונית", -א = חנא שמרוק, "עברית שמרוק תשנ"ז *

, עורכים: חנא שמרוק ושמואל עולם: פרקים מחיי התרבות של יהודי פולין ללשונותיהם מלחמות

 (.33-9תשנ"ז, ) מאגנס ורסס, ירושלים:

 

בין שתי  ב = חנא שמרוק, "קווים לתולדות המרכז של ספרות יידיש בורשה", תשנ"זשמרוק  *

חנא שמרוק ושמואל  :כיםר, עועולם: פרקים מחיי התרבות של יהודי פולין ללשונותיהםמלחמות

 (.168-157תשנ"ז, ) מאגנס ורסס, ירושלים:

 

 בין שתי ג = חנא שמרוק, "יהודים ופולנים בספרות יידיש בין שתי מלחמות עולם",  שמרוק תשנ"ז *

, עורכים: חנא שמרוק שמואל מלחמות עולם: פרקים מחיי התרבות של יהודי פולין ללשונותיהם

 (.283-266תשנ"ז, ) ירושלים: מאגנסורסס, 
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 הקריאה לנביא: מחקרי היסטוריה א = חנא שמרוק, "העיתונות היהודית בוורשה", תש"ס שמרוק  *

 (.174-156עורך: ישראל ברטל, האוניברסיטה העברית ומרכז זלמן שז"ר תש"ס, ), וספרות

 

הקריאה לנביא: מחקרי : בתוךב = חנא שמרוק, "המחזה החסידי של י.ל. פרץ", תש"ס שמרוק  *

 (.315-293תש"ס, ) רושלים: מרכז זלמן שז"ריעורך: ישראל ברטל, , וספרות היסטוריה

 

 רחוב היהודים  ,רביב-= זלמן שניאור, "רחוב היהודים באור וצל", משה ורוביציק 1931שניאור  *

  ., ) עמודים לא מסומנים(1931 לייפציג-(, ציריךOrell-Füssli-Verlagהוצאת אוריל פיסלי ) ,בוילנה 

 

 (.54-9, )2003 ,25 אלפיים= אניטה שפירא, "לאן הלכה שלילת הגלות",  2003שפירא  *

 

כלים שבורים, שפרבר תשס"ח = דוד פרבר "שבירת הכלים, השבר כאיכות ביצירה העכשווית",  *

 (.31-7אילן תשס"ח, )-בר יהודית עכשווית, אומנותקונסטרוקטיביים ב מבטים

 

 (.314-303, )1976מאי  ,מאזניים= גרשון שקד, "סוגי הסיפורת ביצירתו של י.ל.פרץ",  1976שקד  *

 

כתר  ,(בגולה)א  1980-1880הסיפורת העברית, גרשון שקד, "ממרכזים למרכז",  שקד תשל"ח =* 

 (.39-35)הקיבוץ המאוחד, 

 

 תמונה קבוצתית, היבטים בספרות ,תרבותית"= גרשון שקד, "המחזה כדרך להידברות  2009שקד  *

 (.57-27), 2009ביתן, דביר -כינרת זמורה ,ישראל ובתרבותה 

 

 (.18-7), 2015 , ספרא והקיבוץ המאוחדכלים שלובים= מלכה שקד,  2015שקד * 

 

 , 1994אביב  -אוניברסיטה תל ,2 מותר ,"החלון והסרנדה"= חנה שקולניקוב,  1994 שקולניקוב *

(20-16.)                                                             

 

  .8.11.1940, דבר= שמואל שרירא, "עם אנסקי במסעותיו",  1940 שרירא *

 

 

 

 

* Aleksiun-Madrzak = Dorota Aleksiun-Madrzak," Ammunition in the Struggle for  

National Rights: Jewish Historians in Poland Between the Two World Wars,"  

electronic resource: 

http://digitool.haifa.ac.il/R/?func=dbin-jump-full&object_id=752466&local 

base=GEN01, pp. 332-337 (Accessed: 8.8.2018). 

 

* Alpers 1989 = Alpers Svetlana, The Art of Describing. Dutch Art in Sventeen-

Century, London, 1989. 

 

* Arenheim 1972 = Rodolf Arenheim, Art and Visual Perception, a Psychology of 

the Creative Eye, London: Faber & Faber, 1972. 

 

http://digitool.haifa.ac.il/R/?func=dbin-jump-full&object_id=752466&local%20base=GEN01
http://digitool.haifa.ac.il/R/?func=dbin-jump-full&object_id=752466&local%20base=GEN01
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An-sky's Ethnographic Expeditions, Tauber Institute for the Study of European Jew-
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* Bacon 2003 = G. Bacon, "Woman? Youth? Jews? The Search of Identity of Jewish 

Young Women in Interwar Poland" in: Judith Tydor Baumel, Tova Cohen (eds.) 

Gender, Place, and Memory in the Modern Jewish Experience: Replacing Our-

selves, London; Portland, OR: Vallentine Mitchell, 2003. 

 

* Barasch 1976 = Moshe Baracsh, Gestures of Despair in Medieval and Early Re-

naissance Art, New York University Press, 1976.  

* Baracsh 1978 = Moshe Baracsh, Light and Color in the Italian Renaisance Theo-

ry of Art, New York, 1978, pp. 140-153.    

 

* Barasch 1987 = Moshe Barasch, Giotto and the Language of Jestures, Cambridge 

University Press, 1987, pp. 88-96.  

 

* Barteilik 2005 = Marek Barteilik, "A Real and Mithological Place", Early Polish 

Modern Art: Unity in Multiplicity, New York: Manchester University Press, Issue 

7255, Manchester University Press, 2005. pp. 9-32. 

 

* Bazin 1968 = The Baroque: Principles, Styles, Modes, Themes, New York:  

W.W. Norton, 1968. 

 

* Blitz 1945 = Blitz Nachman, "Der Kreyts-veg fun Alter k." in: dos Naye Labn, no. 
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* Boyarin 1997 = Boyarin Daniel, Unheroic Conduct: the Rise of Heterosexuality 
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1997, pp. 151- 185. 
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Name and Nature of Modernizm" ,in: Malcolm Bradbury and James McFarlane (eds.) 

Modernizm 1890-1930, T Harvester Press Sussex,1978, pp. 19-55. 

 

* Bradley 2014 = Steven Bradley, "Design Principles: Visual Perception and the Prin-

ciples of Gestalt" in: https://www.smashingmagazine.com/2014/03/design-principles-

visual-perception-and-the-principles-of-gestalt/, (Accessed: 8.8.2018). 

 

* Brecht 1963 = Bertolt Brecht, “A model for Epic Theater”, in: Toby Cole & Helen 

Krich Chinoy (eds.), Directors on Directing, A Sorce Book of Modern Theater, 

Bobbs-Mereill, 1963, pp. 234-244. 

https://www.smashingmagazine.com/2014/03/design-principles-visual-perception-and-the-principles-of-gestalt/
https://www.smashingmagazine.com/2014/03/design-principles-visual-perception-and-the-principles-of-gestalt/
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* Clarke 1997 = Graham Clarke, "What is a Photograph", The Photograph, Oxford 

University Press, 1997, pp. 2-25.  
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ism Shape Photography and Photographers" in: 

http://www.widewalls.ch/pictorialism-photography-pictorialist-photographers/, (Ac-
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* Dara Horn 2013 = Dara Horn, "The vanishing point", in: http:// jewishreviewof-
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http://www.widewalls.ch/pictorialism-photography-pictorialist-photographers/
https://www.ndsu.edu/pubweb/~rcollins/%20242photojournalism/historyofphotography.html
https://www.ndsu.edu/pubweb/~rcollins/%20242photojournalism/historyofphotography.html
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http://www.yivoencyclopedia.org/article.aspx/Bersohn_Mathias
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 Abstract

This study is an interpretive observation of Alter Kacyzne’s photographic 

work. 

Alter Shalom Kacyzne was born in Vilna during the pogrom years (1885) 

and was brutally murdered by Ukrainians during the Holocaust (1941). 

His uniqueness as a photographer and an artist, working during the mod-

ernist era, is examined in the context of a historiographic endeavor to ex-

tract the essence of life and the mental atmosphere of Jewish society in 

Eastern Europe, and in Poland in particular, using visual documentation 

in the years between the wars.  

In his life, he could be seen as a model of a Jew belonging to a very par-

ticular sub-set of "the modern Jewish revolution". 

He was a secular multidisciplinary autodidact scholar: writer, poet, play-

wright, screenwriter, journalist, and part of an avant-garde Jewish intel-

lectual group belonging to the central literary scene in Warsaw, where he 

lived and worked for most of his adult life. In addition to his literary ac-

tivities, he made a living through play-writing and photography. 

In 1923 Kacyzne was approached by Abraham (Abe) Y. Kahn, the editor-

in-chief of the daily "Forward", who asked him to send in weekly photo-

journalism pieces depicting Jewish life in Poland. The "Forward" was a 

popular Jewish publication with a moderate socialist tone, which was 

published in Yiddish in New York. At the time, Kacyzne was a profes-

sional photographer, with a famous studio in Warsaw. As a result of the 
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difficult economic reality in Poland, Kacyzne saw this invitation as an 

opportunity for an additional source of income, as well as a way to ex-

pand his exposure as a photographer-journalist to the Jewish reader in the 

United States, and accepted the proposal. 

In retrospect, we now know that the arrival of these photographs in the 

United States and their appearance in the "Forward" over a period of six 

years, was the frequency on which his visual testimony was carried and 

the guarantee that it would remain in the collective memory of American 

Jewry. Indeed, this testimony has survived and has been embedded in 

memory over and beyond its time. It was the first step in memorializing 

diasporic life in Eastern Europe, a life suddenly destroyed by the holo-

caust. 

For six years, Kacyzne traveled throughout his country, within his own 

culture, 

observing his people through his photographic eye, capturing their identi-

ty, creating an image of Jewish society in Poland in an attempt to pene-

trate its roots. 

His approach was that of a creative photographer, a story teller, a drama-

turg and a humanist, involved in the social life of Polish Jews, un-

patronizing and sensitive towards his Jewish identity with a clear socio-

political orientation. It was this perspective that dictated his world view    

. 

By perpetuating the pulse of Jewish life in towns and big cities and in a 

wide range of subjects and places, Kacyzne presented his overseas read-

ers with the scents of their old homeland that they had abandoned in the 

hopes of a new life.  
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In his images, he attempted to both document, the then current social 

conditions that affected Jewish society, and to preserve that which was 

about to disappear. 

At the same time he aspired to reflect the new experiences of the time tied 

to the range of the human and social phenomena, attempting to convey to 

his readers the significance and complexity of Jewish life in Poland dur-

ing the 1920s. The photographer, narrator, dramaturge and the observing 

artist in him seemed to come together in his photographs of Jewish street 

scenes with their dilapidated houses, their markets, and Jews in their tra-

ditional garb. He delved into various types of group photographs, sorrow-

ful portraits, illuminating the world of labor and the proud proletarian, the 

world of the Jewish community, of Jewish learning and religious practice, 

as well as the Jewish family and its various generations. It was a pictorial 

assemblage encompassing and representing the typical Jewish routines of 

working class Jewish life, though it did not represent all circles of Jewish 

society. 

Fortunately, Kacyzene’s collection of photographs have remained in the 

Yivo archives, becoming the final  gaze  into the lives of Jews before their 

demise, that moment before the end of eight hundred years of flourishing 

Jewish existence in Eastern Europe, where tremendous creativity, alert-

ness and openness could be found, characteristics which encompassed its 

strength and its uniqueness.  

The interwar period summed up an entire life of a society that was con-

nected through shared Jewish ethical values. This was a vibrant and di-

verse society characterized by social solidarity on the one hand, and by 

many tensions and rifts on the other, a society living in the shadow of se-

vere economic crisis, discrimination and deprivation, but refusing to be 
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stunted in terms of creativity and advancement. To all this was added the 

looming difficulties tied to the birth of the New Polish Republic. 

Twenty years later, during the extreme events of the Second World War, 

Kacyzne's collection of photographs was destroyed in his studio in War-

saw. Fortunately the 700 photographs he had sent to the "Forward" re-

mained. Today they are safely treasured in the New York Archives of Yi-

vo. The preservation of these photographs allowed them to make their 

way to the Jewish public in the United States and the state of Israel.  

When the physical extinction of Jewish society became known, as well as 

the extinction of community documentation, the photographs became 

even more significant. 

Had his work not been preserved, there would have been a great lack of 

documentation and understanding of the complexity of Jewish society 

from the visual perspective. 

The purpose of this study is to elucidate Kacyzne's unique position as a 

photographer, whose photographs have been embedded in the Jewish col-

lective memory as consciousness-piercing images, loaded with documen-

tary and aesthetic values. 

The photographic strategies and artistic manipulations he used in order to 

create a visual language instill the images with a unique timeless iconic 

cultural value. 

It seems that his photographic style, as formulated in his work, is of doc-

umentary expression.  However, the photographic point of view is never a 

pure representation of reality, and is never dis-involved, since all docu-

mentation is commentary and representation. Kacyzne goes beyond doc-

umentation to manipulate reality. 

When one goes deeper into his photographic work, it becomes clear that a 

fictional, fabricated aspect exists in it as well, and both the documentary 



��

and the fictional are intertwined, though they are seemingly opposing 

concepts. 

This study attempts to decipher Kacyzne's photographic language, which 

at its core holds the relationship between documentation of reality and its 

artistic processing, and the elusive and subversive use of strategies of de-

sign drawn from various artistic disciplines. 

The basic premise of the research presented here posits that Kacyzne's 

photographic work was strongly influenced by  his various ties to cultural 

disciplines; to prose, poetry, painting, drama, and from his affinity with 

the arts of theater and cinema, from which he apparently drew his inspira-

tion in the creation of images. These areas of culture are visible layers in 

his photographic work, both the element of the writer and the playwright 

within him. The depth and breath of his artistic aspiration to understand 

the human spirit, have secured a place in his photographic work  to reveal 

his subject’s inner life. 

Indeed, in Kacyzne's documentation of reality, which reveals the details 

of historical reality, is a structured organization and order influenced by 

the world of European fine art, a duality from which the artistic values of 

photography grow and create the internal mood of his subjects. 

The collection of photographs is focused and coherent and has both a col-

lage-like and a polyphonic feel to it. While the documentary content var-

ies, formal depth patterns are repeated, often in the same photograph as 

organizing principles. The message becomes more sophisticated and 

sharpened as it contains many more artistic components, and, in this con-

text a different, innovative and complex image of the Eastern European 

Jew is refined. 

From this study, Kacyzne's images which are a contrast between the eve-

ryday material content and his aesthetic framework and artistic design, is 
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apparent. The photographic landscapes of the market, the street, the labor, 

the 'heder' and the family, steeped in poverty and neglect, are wrapped in 

baroque-like artistic elements, in the style of Rembrandt and Vermeer, 

which Kacyzne shapes with movement and body gestures. The effect is a 

sort of poetic theatrical scenario which de-realizes the image. 

In this way, Kacyzne sought to tie themes together and to emphasize the 

connection of Jewish content to forms originating in European artistic 

cultural history. Aware of the process of decline of the Jewish society, 

Kacyzne seems to want to give his work lofty artistic dimensions and to 

bestow upon it eternal values. All these signs may lead us to assume that 

the use of the language of fine arts and theater, as well as the directed 

scenario, are intended to create a future icon and symbol that will not be 

forgotten, turning documentation of reality into images lasting over and 

beyond time. Gershom Scholem wrote that "The symbolism of history is 

in fact the decisive force in it".   

Indeed, from historical perspective, it can be said that these images 

shaped the collective memories of Jewish life, becoming an immortal 

icon of prediluvian times in Poland. 

In order to sublimate reality into an iconic symbol, Kacyzne is using 

known artistic form of expression and manipulating captured reality. That 

is: aesthetic values, signifying codes, classical artistic practices in the per-

forming arts, were "imported" and applied as photographic elements em-

bedded in the documentary infrastructure, as an antithesis to the Jewish 

element. 

Kacyzne took the old images of the 'shtetl', including an entire set of sig-

nifiers from the Jewish religious world: holy accessories, holy books, cus-

toms, archetypal Jewish types, etc., and contrasted them with elements 



from fine arts such as light and darkness, de-familiarization, alienation 

and symbolization. 

In this way he created a thought-provoking and culture nurturing merge.  

In combining the two he creates a symbolic depth, which transported the 

social documentary story into the mythical timeless realm. In so doing, he 

adopted new ways of constructing emotional and mental situations. I have 

named his style, and his technique to penetrate the inner consciousness of 

his subjects in his photographs: a "Photomental" photographic style. 

The Kacyzne Style 

This study is dedicated to the interpretation of Kacyzne's photographic 

language and presents the basic patterns of his work. Kacyzne did not 

search for the "decisive moment" in reality, a concept identified with the 

work of the photographer Henri Cartier Bresson. This decisive moment 

occurs when the visual and psychological elements of people in a real life 

scene spontaneously and briefly come together in perfect resonance to 

express the essence of that situation. Contrary to this method, Kacyzne 

worked to shape the photographic situation in space, constructing and de-

signing it. In other words, his photographs were not spontaneous but were 

planned and staged. 

His fictional world contains polar tensions. Following models of Renais-

sance and Baroque art, he designed a reality of aesthetic and fictional per-

fection, through which he sought to represent a fusion of social rifts and 

historical fragments of a Jewish society collapsing after World War I. At 

the same time, he undermined this fictional reality and disrupted it with 

semi-Freudian modernist expressions, with his use of the power of the 

gaze, and the combination of bodily gestures that signify emotional states �
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of mind in photographic scenarios. These aspects of his work are signifi-

cant in themselves and complementary to each other. The classical stable 

and balanced, coincide with the disjointed and polarized, thus creating a 

contrasting harmony in which the tension in the image between the two 

polar aspects is the promoter of its iconic state.  

  This technique of simultaneous connection and dissolution of the repre-

sented reality marks Kacyzne's status as an artist and a seeker of formal 

innovation, who remains in a constant struggle between the trivial and the 

routine within reality and between its reshaping and rearranging. As Ka-

cyzne moved away from the representation of reality as it was, he suc-

ceeded in elevating his photographic language to the level of artistic ex-

pression.  In reality, Kacyzne sought to interpret it and create a new and 

unexpected portrait of reality, hoping that this would lead to a change in 

the assumptions and stereotypes regarding life in the Diaspora both for 

the Jewish reader in the United States and to the unknown future recipi-

ents.   

He sought to mediate the culture of Eastern European life, a world of tra-

ditional values to unknown recipients for whom this culture and essence 

of life would be alien in hindsight. However, thanks to the artistic nature, 

the symbolic complexity of the photographs, and their high technical 

quality, the present observer will be able to absorb this distant culture into 

one entire design framework and open the door to a deep understanding 

of another fascinating and extinct culture. "The understanding of a culture 

embedded in another time and space is a constant process of interpreta-

tion and translation, on the one hand this process allows for communica-

tion with the other, but on the other, it still leaves a certain gap of dis-

tance and misunderstanding [...] the interpretation processes attempt to 
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turn the unfamiliar into the familiar but at the same time the difference 

and distance of the other are also made clear" explains Gershon Shaked. 

Kacyzne's work presents not only the description and documentation of 

the period, nor is it an illustration of the totality of processes or phenome-

na in Jewish society, its purpose is to create a mental experience that rep-

resents hidden narratives that are not revealed in their ordinary sense and 

are a metaphor and fable for the atmosphere of Jewish society during the 

interwar period. 

Assessing the importance of the manipulative dimension in his photo-

graphic work and its influence on the narrative, following historian Hay-

den White's theories, has led me to interpretive conclusions about the in-

ner and mental state of the photographed subjects and to the recognition 

that it is an important addition to the understanding of the meta-narrative 

that was presented in the realistic documentary dimension. 

Indeed, the meta-narrative emerging from the body of Kacyzne's work is 

not one dimensional. It is revealed by the classical artistic nature of the 

"Kacyzne Style" and in its formal complexity in the style of Baroque de-

sign. It is complex, full of contradictions, made up of two sub-narratives 

intertwined with dialectical dynamics, which "play" among themselves 

on the "stage of reality", when one occasionally stands out over the other. 

The first represents a struggle for cultural and economic survival, a 

chronicle of a society in a state of terrible poverty and the tensions brew-

ing within it, as a result of the historic encounter between a traditional so-

ciety and the winds of modernity, which devours traditional ways of life 

and theological diasporic ideas, an encounter that threatened to under-

mine the identity of the latter. This struggle between the forces of change 

and conservative forces fighting to maintain the values of the past, existed 
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in the shadow of World War I and its aftermath. Also, to be considered, 

are the pogroms which were perpetrated against the Jews and the ensuing 

economic crisis, as well as extreme poverty, from which the Jews fought 

resolutely to survive in the economic crisis that the new Polish Republic 

was experiencing. 

On the other hand, a second modernist counter narrative of renewal and 

change was being established. It illuminated in much of Jewish society 

values of social self-consciousness, of creativity and spiritual creation, 

recognition of productivity, initiative, social and family cohesion, a 

brotherhood of workers and proletariat statute. All of this shaped the im-

age of the new Eastern European modern Jews as the heroes of their time, 

a reflection of cultural Yiddish environment. This is where consciousness 

of a modern diasporic life was created. 

This was an image that was the polar opposite of the diasporic Jew as de-

tached, weak, devoid of physical forces and an idler living at the expense 

of others. 

From the perspective of time passed, Kacyzne's photographs introduce a 

perception which undermines the concept of diasporic life as full of an-

guish and reluctant to accept the negative stereotype that has clung to it. 

However, this image did not succeed in settling in the minds and percep-

tion of the Zionist leaders and the people in the "Yeshuv" and later in the 

state of Israel. 

But this is not where my argument ends. The overall encompassing narra-

tive, in which two opposite narratives are intertwined, becomes entangled 

and takes a dramatic pessimistic turn in the wake of formal analysis of 

Kacyzne's images.  
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My argument in this study is: through the exposed documentary narrative, 

a hidden metaphoric narrative permeates. It undermines the overt narra-

tive and exposes the torn and tragic existence of the interwar Jewish soci-

ety, and alludes to the fact that even then the seeds of calamity were lay-

ing in wake.  

This hidden narrative was expressed by Kacyzne's unique technique. For 

example, he directed his subjects to look in different directions while be-

ing photographed. This as opposed to what was customary in the practice 

of photography at the time, directing subjects to stare into the camera's 

lens. His corpus reveals that this shifting of the gaze is a built-in principle 

in his work. Aware of the evolving discourse in the field of psychology in 

Europe, Kacyzne chose this method in order to achieve an effect of an en-

igmatic, uncanny, alien gaze, which is presented to the observer for deci-

phering. To describe this technique, I coined the term  "net of gazes". 

This is a kind of dotted grid formed by tracing the direction of the sub-

jects' gazes, which, in a way, is virtually placed upon the photograph. A 

net of thin threads consisting of the objects contradicting gazes is seem-

ingly woven upon the images, forming an outer mask or perforated mesh, 

similar to the ancient Egyptians death masks.  In this way, Kacyzne creat-

ed a metaphorical statement regarding masks and death, as if to place the 

viewer in a position as a participant in a Jewish memorial service. 

    Kacyzne's artistic persona and style managed to conceal hidden mes-

sages about society and to document existential complexity by pointing to 

a mental and tragic element in the inner world of individuals. In this way 

he built a multi-dimensional and powerful model for understanding Jew-

ish society in Eastern Europe, as if he understood the future narrative and 

its tragic dimensions. 
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The novelty of this study is  in uncovering these hidden elements, which 

are encoded as part of the metaphorical expression and demonstrates that 

it is precisely within the modern secular reality that one can identify a 

narrative in which a pessimistic message is concealed, one which reveals 

the inner world of the photographed. Though the image of the captive 

Jew in distress, stemming from survival struggles, Kacyzne exhibits pride 

in his work and in his stature, as he is steeped in a melancholic aura and a 

state of anxiety. Kacyzne presents a tragic lamented narrative as an entire 

metaphorical world by creating a photographic 'style', frozen and silent, 

as an emotional expression, symbolizing a crisis filled with melancholy 

and grief. The expressions of form represent an atmosphere of sinking 

and lamenting, a mental, ceremonial and complex narrative, in the face of 

an unknown future. 

The above example shades light on Kacyzne complex visual language, 

specifically his desire to mend the fragmented reality presented in a 

whole classical illuminated world on the one hand, and on the other hand, 

drifting into a narrative of lamentation and melancholy. This acts as a 

symbol and metaphor for the collective mental state of a community in 

distress as result of the extreme crisis to come. 

  Indeed, as this study shows in reading these two narratives simultane-

ously, both overt and covert, the viewer is exposed from a distance of 

time into a deceptive, almost Nietzschean process of movement between 

vital revolutionary forces, reflecting a diasporic modern consciousness 

and elements of lamentation and mental fracture due to the collapse of a 

world on the verge of extinction.     

As his images intensify and reveal the vital image of the new Jew on the 

visible documentary side, emerging through the formal artistic aspect, are 

attributes of melancholy, sadness and deep sorrow.     
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As we see, pride and sorrow, are the two elements in this equation of the 

meta-narrative. In a way, they emphasize and give a tragic depth and 

meaning to the future that is yet to come. 

Kacyzne's work embodies his involvement as an artist in the modern Jew-

ish experience of Yiddish culture, in which he constructed and created 

models and symbols of Jewish, theological, social and modern ethos. 

In his artistic interpretation of the Ashkenazi culture of life in 

Poland, Kacyzne sought to present the future through the visual 

medium and the cultural document that preserves and records life, 

elevating and exalting his images in order for them to remain in the 

Jewish collective consciousness. The hundreds of photos he took 

have been etched into our collective memory because of their high 

artistic value and no less so because of their rarity and survival 

under the circumstances.  
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