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 גבי ברזל: סקירה

בין  - מעשה האמנותהדיון הפילוסופי שהוא מקיים בטקסט . תחומי-חובב רשלבך הוא אמן פלסטי רב

בוד שבמושג במובן החיובי ומעורר הכ, והוא אפולוגטי ,מעמיק ומרשים, הוא יומרני  משמעות להתענגות

 . חבוט זה

, בין שני הוגי תרבות, הוויכוח שמקיים רשלבך עם רולאן בארת איננו רק ויכוח בין שני פילוסופים

ניכר כי רשלבך האמן . זמננו-ההוגה הפילוסוף לבין האמן בן, ויכוח בין המבקר, אלא גם ואולי לא פחות

 -האיכותית )שקבע בארת ליצירת האמנות  'מקום'אינו מרגיש נוח ב, ואיש החינוך לאמנות מאידך, מחד

 (. כפי שרשלבך מקפיד להדגיש

סטרוקטורליסטי הממקם את יצירת האמנות -בארת מייצג לצורך העניין את המהלך הפוסט

זו המשחררת אותה  -' רמת המשמעות השלישית'ותוך כך מייחס לה את ' ציר ההבנה'בקצה המוחלט של 

ותוך כך מצדיקה ִמֵניה וביה מרחב , ייצוגית למסומן כלשהו מאידך גיסא וִמזיקה, מכוונת היוצר מחד גיסא

רשלבך מבין מיקום זה כשולל כל אפשרות לייחס ליצירת האמנות ". הכול הולך"בבחינת , משמעי פרוץ

על , או להתפענח, אם המשמעות ניתנת להיות מובנת .אם וכאשר הוא נוצר בהשפעתה, משמעות לצד העונג

 הרי, מייצג של היצירה מחד ועל בסיס החריגה ממנו אל מרחב מטפורי חדש מאידךבסיס מעמדה ה

 . איננה יכולה להיות ממוקמת מלכתחילה על ציר ההבנה, שההתענגות המצופה ומושגת לעתים

הדיון שמנהל רשלבך בעקבות בארת ביחס הארוטי שמקיימת היצירה האיכותית עם החווים 

לצד תפקידה , של ההתענגות בקביעת איכותה של יצירת האמנותמדגיש את תפקידה ומעמדה  ,אותה

הרי שיכול , אם אני מבין נכון את כוונתו של הכותב. ומעמדה של המשמעות או ההשתמעות של היצירה

להיות כי יצירת האמנות האיכותית נמצאת בצומת המבטא את ההצטלבות שבין ציר ההבנה לבין ציר 

אולם .  אולי משום שאיננו מופיע אצל בארת', ציר ההתענגות'מושג רשלבך איננו משתמש ב. ההתענגות

 . נראה לי כי הוא מכוון לכך במובן מסוים

 פי-על, הכותב מרגיש ומאמין כי הנחת היעדר המשמעות המשתמעת מן המשמעות השלישית

נגות השֹתרגותו של ציר ההתע. שוללת מן האמנות את מה שאמור להעניק לה את איכותה ככזאת, בארת

מונעת מיצירת האמנות את האפשרות להיתקע או להידחק אל עבר המשמעות הברורה , בציר המשמעות

או לגלוש אל עבר , (הכוללת הן את המשמעות הלקסיקלית והן את כוונת המחבר)משמעית מחד -והחד

האמנות  הטענה כי יצירת .  מאידך, הפרוצה לכל רוח -זו של המשמעות השלישית , נקודת הקצה השנייה

האיכותית נעה על שני הצירים מאלצת אותה להתמקם בתווך שבין שני הקטבים ואינה מאפשרת לה 

 . להיות חסרת משמעות או בלתי מענגת

רשלבך עוקב אחרי התפתחות מחשבתו של בארת בכתביו השונים מאז היותו ממחוללי המחשבה 

ח בתמציתיות ובבהירות מרשימה  את ומצליח לנס, סטרוקטורליזם-הסטרוקטורליסטית אל עבר הפוסט

תוך כך הוא מעגן . תוך חשיפת נקודות המחלוקת שבין הגותו של בארת לבין גישתו שלו, הגיונם המתפתח

קלוד , דה סוסיר, ומעמת את רעיונותיו של בארת עם הגותם של קודמיו ובני דורו הגדולים ובהם ניטשה

שלב , מוביל ומנקז באופן מובנה ושיטתי, לה אורג רשלבךאת כל א. יאקובסון ואחרים, לקאן, לוי שטראוס

 (. מה שהיה להוכיח. )ל.ש.אל מה שנראה כמעט כמתכונת של הוכחה מדעית שבסופה מ, אחר שלב

 
 

 3122אביב -תל, הוצאת רסלינג
 המכללה האקדמית לחינוך, אורנים, ר גבי ברזל"ד, חובב רשלבך



הרי שבמובן מסוים התעקשותו של רשלבך , ות הדעתבמידה ראויה של בדיח, אם יורשה לי לומר

סטרוקטורליסטים -להחזיר ליצירת האמנות את מה שאבד לה לכאורה בעקבות בארת והוגים פוסט

משולה אולי לחיפוש , משמעות והתענגות, את מעמדה כמחוללת משמעות וחוויה, קרי ,מודרניסטים-ופוסט

הרואי שניתן להבינו כמלחמתו של חובב רשלבך האמן יש בחיפוש כזה משהו . י של האמנות'נקודת הג

 .   בטחנות הרוח של הגותו

במרחב , הנוצרת לכאורה)האמנות העכשווית : "]...[ אסיים במילותיו המסכמות של רשלבך עצמו

הוא הכרחי , היא זקוקה לו, אדרבא. איננה יכולה להימלט מהממד הייצוגי"( ציר ההבנה"ברור של -הלא

היא חייבת להירקם , אינה יכולה להיות כל תחביר( האיכותית)היצירה האמנותית , ם אחרותבמילי. לגביה

 ".  בין המשמעות להתענגות, "הלא ברור"לבין " הברור"בין 

 


