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מבקררום,אלכסשל"וגנריזם"הספראתקראנצ׳יןאיתןהעיתונאי

עלוגנרשלהשפעתוועלהספרעלאותווריאייןיורקר,הניושלהמוסיקה
היוםועדהעשריםבמאהוההגותהתרבות

נע׳יןאיתן

Art and Politicsin the :Wagnerism
Farrar,by Alex Ross Shadow of Music

Straus and Giroux,740 pages

המוסי־בצלופוליטיקהאמנות"וגנריזם:ספרוך-׳-

קה",

$TS1$,"המוסיקה$TS1$

$DN2$,"המוסיקה$DN2$יורקר,הניושלהמוסיקהמבקררוס,אלסס
הואוגנרריכרדורע,לטובאיד,בקפידהמשרטט

משמעו־הכיבאופןהידהדהשלושההשפעההמוסיקאי

תי

$TS1$משמעותי$TS1$

$DN2$משמעותי$DN2$התו־הספר,למושאכיאההמוסיקה.למחוזותמעבר

צאה

$TS1$התוצאה$TS1$

$DN2$התוצאה$DN2$.מונומנטלית

בפאריסשהותישלהאחרוניםהחודשיים"במשך

בערביםעונגלישהסבהיהירהדברהספר...אתכתבתי
אופ־׳טנהויזר׳,במיוחדוגנר,שלהמוסיקהשמיעתהיה

רה

$TS1$אופרה$TS1$

$DN2$אופרה$DN2$הבמה.עלשהועלתההפעמיםכמספרששמעתיה

רקנפשי.ואתשליהעצביםמערכתאתחיזקההיא
הרהוריםחשתיבהםהוצגהלאשהאופרהערביםבאותם

לאומןשללאהואהזההציטוטמחשבות,".בנכונות
רדיקליים.רעיונותבעלמוסיקאישללאאפילוגרמני,
התקופהאתביומנוהמתארהרצל,שלהואהציטוט
ביצירתוראההרצלהיהודים"."מדינתאתכתבשבה

השראהגםאלאמאווייוהשתקפותאתרקלאוגנרשל

כךכלוגנריסטהיההרצלשלו.המהפכנייםלרעיונות

האופרהמתוךקטעיםמכןלאחרששנתייםמושבע,

בבזל.השניהציוניבקונגרסבפתיחתבוצעו"טנהויזר"

האנ־דעותיועלשידעשהרצל,מפתיענראהעל־פניו

טישמיות

$TS1$האנטישמיות$TS1$

$DN2$האנטישמיות$DN2$שה־במוסיקה","היהדותהמאמרכוללוגנר,של

תפרסם

$TS1$שהתפרסם$TS1$

$DN2$שהתפרסם$DN2$ייהודה"בפנימזהירוגנרובושם,בעילוםבתחילה"

זהאיןאךוהשראה.השפעהמקורבומצאהמוסיקה,של

משרטטהיריעהרחבבספרואשררוס,אלכסאתמפתיע

פמיניסטיות,לסוציאליסטים,השראהמקורהיהוגנראיך

הוליוודיים.ובמאיםמודרניסטייםסופריםשהורים,יהודים,
למע־לרוסולקחעמודיםמ-006למעלהבןהספר

לה
$TS1$למעלה$TS1$

$DN2$למעלה$DN2$אנציק־כמעטברמהמכילהואאותו.לסייםמעשור
לופדית

$TS1$אנציקלופדית$TS1$
$DN2$אנציקלופדית$DN2$שאינםמיעלוגנרשלהתרבותיתהתהודהאת

מדיומיםעל־פניהשתנתהמורשתווכיצדמוסיקאים

העו־אתשממחישמהימינו.ועדה-91מהמאהשונים

בדה

$TS1$העובדה$TS1$

$DN2$העובדה$DN2$התרבותיהמרחבעלרהבצלמטילעדייןשווגנר

מעטיםיצירתו,מכלולאתשמעלאהציבורשרובהוא
יששלכולםתחושהישועדייןשלו,אופרהראופחות

לציבורבישראללהיות.שצריכהלא,ואםעליו,דעה
הציבורי־תרבותיבמרהבאותולחוותהבחירהאיןגם

היום.עדהנמשךשלוהמוסיקהעלהחרםעקב

האתוסעםהדוקקשרקשורוגנרהרחבבציבור

וגנראתשומעיםאנחנוהקולקטיביבדמיוןהנאצי.

כש־פורטוונגלר,שלבניצוחוברליןתזמורתבביצוע

ברקע

$TS1$כשברקע$TS1$

$DN2$כשברקע$DN2$הנאציתהמפלגהבכירישלהכפייםמחיאות

שלהקולפסמלחיןהואוגנרבראשם.מעריצווהיטלר

למפגנישנועדהמוסיקהזולשלטון,הנאציםעליית
המיתו־אתהמחיותבומבסטיותיצירותהמוניים,כוח

סים

$TS1$המיתוסים$TS1$

$DN2$המיתוסים$DN2$העתיקים.הגרמנים
היאבמחלוקתשנויעדייןשווגנרהסיבהדעתי"לפי

בוחןומקרההבעייתיהאומןאבטיפוסשללושנוצרהדימוי
אומרמיצירתו",האמןאתלהפרידאפשראםהשאלהשל

ב-3881מותומאזגורל.גזירתהיתהלאזו"אךרום.לי

קרבוגנר,שלמורשתועלקרבניטשהנאציםעלייתועד
הצליחושהנאציםשטועניםישהנאצים.בוניצחושבסופו
אחדבתורמהותו.אתתפשובאמתשהםמפניאותולנכס

הקהליםאתשסקראחדובתורשלוהיצירהאתשמעריך
מאודשאניראיהזוהיאותו,העריצוואףשהעריכוהשונים

האשפהלפחוגנראתלזרוקלנסותאפשראתה.מסכיםלא

בסופושכתבתי,הספרשמוכיהכפיאבלההיסטוריה,של

ושוב".שובצץשלוהצלדברשל

הווגנריס־חסידיודרךמתגלהוגנררוסשלבספרו

טים,

$TS1$,הווגנריסטים$TS1$

$DN2$,הווגנריסטים$DN2$השחורלפילוסוףועדבודלרשרלהצרפתימהמשורר

מנוג־ולעתיםשוניםרבדיםבעלתכדמותבויז,דווא"ב

דים:

$TS1$:מנוגדים$TS1$

$DN2$:מנוגדים$DN2$,אנרכי־פולמוסן,משורר,דרמטורג,מנצח,מלחין

סט,

$TS1$,אנרכיסט$TS1$

$DN2$,אנרכיסט$DN2$,פעילצמחוני,פציפיסט,פמיניסט,אנטישמי,לאומן
לכלומעלנלאה,בלתיציבוריחסיאישחיים,בעליזכויות
מהלפחותאואותו,לנכסניסוכולםוטוטלי.עצמאייוצר

מסמל.שהואחשבושהם
העשריםהמאהשלהשנילעשורעדרבות:הדוגמאות

הרו־הירשפלד,מגנוםהלהטבי"ת.בקהילהסמלהיהוגנר

פא

$TS1$הרופא$TS1$

$DN2$הרופא$DN2$ביירויתפסטיבלעלכתבהיהודי־גרמני,והסקסולוג

האנר־גולדמןאמהלקהילה.לרגלעלייהמקוםכעל

כיסטית

$TS1$האנרכיסטית$TS1$

$DN2$האנרכיסטית$DN2$וגנרשלהמוסיקהאתמבינות"נשיםכיטענה

הרגשותאתמשחררתשלושהמוסיקהמפנימגבריםיותר

ברייל,קרלכשג׳וזףנשים".אצלהכלואיםוהמאוויים
תזמורותעלשניצחבהוליוודהקולנועיתהמוסיקהחלוץ

"הולדתבמאיגריפית,ד"ועםרבהאילם,הסרטבתקופת
הוולקי־"דהרתשלמעובדתגירסהלשזורשרצההאומה"
רות"

$TS1$"הוולקירות$TS1$
$DN2$"הוולקירות$DN2$עםוצעק:קצףברייל"דינצי",מהאופרהקטעאחרי"
מתעסקים!"לאוגנר

אמניםועמוהרצלהנאצים,עלייתלפנירביםכמואך

לווגנרהאמןוגנרביןלהבחיןעדייןיכלורביםוהוגים

הרעיונותלמימושהמשוקציםכתביווביןהפובליציסט,

אתלימזכיר"זהרוס,אומרזה","בהקשרבהם.הכלולים

צי־שלאחדתיעוד׳איןשכתבבנימיןולטרשלהמשפט

ביליזציה
$TS1$ציביליזציה$TS1$

$DN2$ציביליזציה$DN2$היה"וגנרברבריות"׳.שלתיעודגםלאשהוא

שהואכפיוגנראתחוולאהאנשיםשרובמפנילניכוסקל

לתיאטרון,מלחיןהיהוגנרהאופרה.בביתכלומרתיכנן,
ביתבתוךותאורה.תפאורהמלים,מוסיקה,שלמחזאי

מחל־אותומכיריםאנשיםכיוםבקהל.שלטהואהאופרה

קיקים

$TS1$מחלקיקים$TS1$

$DN2$מחלקיקים$DN2$וסדרותבסרטיםפסקוליםכגוןשלו,המוסיקהשל

פילהרמוניים".בקונצרטיםכלייםקטעיםאו
מצ־יצירהשחלקיבכךהטמונההסכנהעלידע"הוא

טיירים

$TS1$מצטיירים$TS1$

$DN2$מצטיירים$DN2$וגנרמהמכלול.במנותקבאיםכשהםמעוותבאופן

עודקרומיצירתוחלקיםשניתוקמפניבכךאשםעצמו

טוהרעללשמוררצההואאהדמצדובברכתו.הייובימי

הוצגשםביירוית,פסטיבלאתייסדכךולשםהיצירה,

׳טבעתשלוהמונומנטליהאופרותמהזורכללראשונה

רחב.לקהלאותהלהפיץרצהשניומצדהניבלונגים',

השלושיםשנותבאמצעלקטסטרופליתנהפכההתוצאה
שללפופולריזציהביותרהמפורסמתהדוגמהולאחריה".
הש־ה"טבעת".מחזורמתוךהוולקירות""דהרתהיאוגנר

מעת

$TS1$השמעת$TS1$

$DN2$השמעת$DN2$במינכן,ב-0781התקיימה"הדהרה"שלהבכורה
השמעהלאשרתהילהשסירבוגנר,שללכוונתובניגוד
שמדוברבטענההשלמההאופרהמןבנפרדהקטעשל

לחלוטין".טיפשיב"מעשה
נחתם"הדהרה"שלגורלהכךאחרשנהמאה

"אפוק־בסרטבההשתמשקופולהפוררכשפרנסיס
ליפסה

$TS1$אפוקליפסה"$TS1$
$DN2$אפוקליפסה"$DN2$"מסוקיםטייסתשבהבסצינה,(1979)עכשיו

משמידהשהיאבזמןהקטעאתמשמיעהאמריקאית

חלקהיאברקע,מתנגנתלאהמוסיקהוייטנאמי.כפר
ברמקו־המוסיקהאתמהדהדיםהאמריקאיםמהסרט:
לים

$TS1$ברמקולים$TS1$
$DN2$ברמקולים$DN2$בספרו:רוסכותבכךבכפריים.טרורלזרועבכדי

בה־מקורהעכשיו׳ב׳אפוקליפסה׳הדהרה׳"גידסת

קלטה
$TS1$בהקלטה$TS1$

$DN2$בהקלטה$DN2$שלבניצוחודקה,באולפנישהופקההמהוללת
התיבות143מתוךהלקיםלקחקופולהשולטי.גיאורג

קיצר'הוולקירות׳,שלהשלישיתבמערכההראשונות

ומע־העורךמוסיקה.שלדקותחמשלכדיאותןוערך

צב

$TS1$ומעצב$TS1$

$DN2$ומעצב$DN2$ביצירתמכריעתפקידמילאמרץ'וולטרהסאונד

ותמונה".קולשלשוטפתזרימה



^**יי

וגנו־ריכרד

העריכה

$TS1$וגנוהעריכה$TS1$

$DN2$וגנוהעריכה$DN2$להת־יכלהשבמקורהה"דהרה",שלמחדש

פרש

$TS1$להתפרש$TS1$

$DN2$להתפרש$DN2$אלות־לוחמותהןהוולקירותפמיניסטיתכסצינה
יוצאתשמתוכןאלהבקרב,יחיהומיימותמיהמחליטות

תחתנעשתההעולםאתלבסוףשמצילהברונהילדה

עצ־המוסיקהואלים.שוביניסטילמפגןקופולהשלידיו
מה

$TS1$עצמה$TS1$
$DN2$עצמה$DN2$קופולהשלידיושתחתאלאאכזריותמסמלתלא
מדעותיוהרבהסבלוזהבאופןנשק.לכלינעשתההיא
לדוגמהשגויות.ומהבנותמהשטחהוגנרשלומיצירותיו
אתלאחדשניסה"טוטלי"כאמןוגנראתלהגדירהנטייה

מזה.מעוותדברשאיןמסביררוסהאמנויות.כל

הטועניםמבקרים,בקרבהזאתהדעהפשתהלדבריו

בהישולכןלדרמהשנייההמוסיקהוגנרשלשבאופרות

"יצירתהמונחאתטבעאכןוגנרמניפולטיביים.אלמנטים

בצעירותו,פעמיםכמהבווהשתמשהטוטלית"האמנות
הרבהפשוטלמשהוהתמסרהואמהר.דיאותוזנחגםאבל

שהואדברודרמה,מנגינהמלים,ביןתמהילשלסוגיותר:

חייםקיבלהמושגאבלהאופראית.הסוגהשלממהותה

מוד־כותביםעל־ידיהעשריםהמאהבתחילתעצמומשל

רניסטים

$TS1$מודרניסטים$TS1$

$DN2$מודרניסטים$DN2$הטוטליתהאמנותענייןאתשהצמידוומחזאים
יצירתו.שלהאלמותיבאילןלהיתלותכדילווגנר

אתשאבשווגנרהנחה"רווחתרום,אומרכן","כמו

בהרבהיחסיםמערכתזוהישוב,ארמניטשה.רעיונותיו

מתפשרת,בלתיטוטלית,אמנותיצרוגנרמורכבת.יותר
כדיאמנותעלחומרניים־בורגנייםרעיונותלנתץשניסתה

הואנביא.בווגנרראהניטשהחדשה.תרבותשלסוגליצור

הפוטנציאלאתראההואבו־בזמן.ממנווחששממנוהתרגש
תו־הואשווגנרהביןניטשההזאת.מהדמותלייצרשאפשר

ה-91במאהבתרבות.גםאלאבמוסיקהרקלאחדשהפעה

לדת.שייכתהיתהשפעםהאמן,פולחןשלתופעההתפתחה
הטרגדיה׳׳הולדתניטשהשלהראשוןשספרומפליאלאזה

האל־שלהמיזוגעלוגנרשלמרעיונותיוככולורובושאוב
מנטים

$TS1$האלמנטים$TS1$
$DN2$האלמנטים$DN2$היווני.בתיאטרוןוהדיוניסייםהאפולוניים

היהלאהחייםבמרכזעמדהשהכנסייההימים"מאז

שהש־דומהמהלזמןלמלחין.הוגהביןכרכלהדוקקשר

לימו
$TS1$שהשלימו$TS1$

$DN2$שהשלימו$DN2$המוסיקהשלפילוסופיהאתחוקרניטשהזה:אתזה

עדאבלהפילוסופיה.שלהמוסיקהאתמלחיןשווגנרבזמן
שרטוןעלעלתהלניטשהוגנרביןהיחסיםמערכתמהרה
דמויותכמואךרעיוני.ליריבגמורמחסידנהפךוניטשה

התפכחו,זמןולאחרוגנרשלכמעריציםשהחלואחרות
עברהשיצירתםהשינויוולף,ווירג׳יניהלורנסד"הובהם

טוטלי".היהבהשפעתו
רוס,ואומרממשיךהשנייה",העולםמלחמת"אחרי

אתלמצואשניסוהיסטוריוניםוגנרשלהגותו"שימשה

אמןעובדת:השפעהכךאבללנאציזם.הראשוניתהסיבה

האמן,שעשהמהאתומפרקשניאמןבאמאחר,מושפע
שבורטלפוןכמומחדש:הכלומרכיבשלישיאמןובא

וגנרשלאחריותואתרקלאלתארמיטיברוסיצירתי".

מר־בודלר,שלהספרותיתבכתיבתםמהותייםלשינויים

סל
$TS1$מרסל$TS1$

$DN2$מרסל$DN2$,האופןאתאלאג׳וים,וג׳יימסוילימאסטנסיפרוסט
בהיסטוריה.עצמווגנרשלדימויואתשינויוצריםשאותם

בו־הרע',׳פרחיאתשכתבאחרישניםשלוש,38"בגיל

דלר
$TS1$בודלר$TS1$

$DN2$בודלר$DN2$רשימהכתבהואבפאריס.׳טנהויזר'שלהפקהראה

כתבאפילוהואהיצירה.לתוךנעלםהואאיךבהותיאר

מההראשון.מהרגעאותי'כבשתלווגנר:הערצהמכתב

לעצמי'.אותיהחזרתבמלים.לתאראי־אפשרשהרגשתי
השטניהווגנראבללעולמו,וגנראתלוקחבודלרכלומר

באופרה".ראהשבודלרמזהאורשנותרחוקבודלרשראה

הצו־אתהמכניעטוטליטריכאמןוגנרשל"התיאור

פה

$TS1$הצופה$TS1$

$DN2$הצופה$DN2$אנחנוההיסטוריה"לאורךרוס.אומרחלקית",רקנכון

ומכני־וגנראתשלוקחיםלאנשיםהגמורלהפךעדים

עים

$TS1$ומכניעים$TS1$

$DN2$ומכניעים$DN2$ביןקולמתוחכדיזהאםמטרתם.אתלהשיגכדיאותו

מוסכמותאתלנתץכדיזהואםלשלישיהראשוןהרייך

הסו־האמןאתלדוגמהמביאהואהבורגני".האמנותעולם

בייטי

$TS1$הסובייטי$TS1$

$DN2$הסובייטי$DN2$הס־היאביותרהידועהשיצירתוטטלין,ולדימיר

קיצה

$TS1$הסקיצה$TS1$

$DN2$הסקיצה$DN2$בהשראתהשלישילאינטרנציונללאנדרטהשהכין

וגנר.שלהמעופף""ההולנדיהאופרה

לוהיופסיבית.דמותאינווגנראי־הבנה,תהיה"שלא

מהפכהלחוללרצהובתמיםבאמתהואגדולים.רעיונות

אותה.שידליקהניצוץלהיותיכולהשלושהיצירהוסבר

עלעלההואב-9481ברעיונותיו:רקמהפכןהיהלאוהוא
בדרךורקבדרזדןההפיכהבניסיוןוהשתתףהבריקדות
רגשותטיפחהואהאחרונותבשנותיולברוח.הצליחנס

חייביםאבלחדשה.דתהיאשלושהיצירהוהרגישדתיים

שנראהמשהושלספקטקלים,שליוצרהיהשווגנרלזכור

הואהללוהמהפכנייםמהרעיונותבכמהאמיתי.ומרגיש

באביזריםהשתמשהואאחריםבכמהאבלהאמין,באמת

כמאסטרו.חייושלהכוללתביצירה

שלדורותלשכנעהצליחשהואהואשחשוב"מה
שהעלה.לרעיונותהתכווןבאמתשהואוהוגיםיוצרים
בעיקרהאסתטיתחוויהבשביללאופרההולכיםכיום
הח־ה-91המאהבאמצעאךהעבר.בשימורוכתרגיל

וויה

$TS1$החוויה$TS1$

$DN2$החוויה$DN2$המע־מכלצעיריםאנשיםלחלוטין.שונההיתה
מדות

$TS1$המעמדות$TS1$
$DN2$המעמדות$DN2$ההווהעלדיברורקשלאבמופעיםלחזותבאו

ומהפכנית.פוליטיתהיתההאווירההעתיד.עלאלא

המאבקבתקופתהאופרהשלתפקידהעללהביטאפשר
וכמובן,וורדי.בלינישלהאופרותעםאיטליהלאיחוד
שתושבילאחרהחלההבלגיתשהמהפכהמקרהלאזה

מפורטיצ׳י׳׳האילמתהפטריוטיתמהאופרהיצאובריסל

למורדים".והצטרפואוברדניאלשל
שהיוםכמווגנרשלהאופרותאתלראותבאואנשים

היהוגנרגיבורי־על.שלסרטיםלראותהולכיםאנשים

חרבותנושאיגיבוריםשלמיתיותעלילותבעיבודאשף

קסם,וטבעותדרקוניםשלסוסים,עלרכובותוגיבורות

של"ייחודוכתב,הואתרבותי.למיינסטריםאותםולעבד
בזכותותכניו,אמיתי,תמידשהואבכךטמוןהמיתוס

"וגנרכתב,ניטשהנדלים".בלתיהםהקיצונית,דחיסותם

רקחלוץהיהלאהוארוס.מזכירהמודרניזם",אתמסכם
החוויה.מכלולעלובשליטהאמנותיותתצורותבהמצאת

ייעלםשהקהלכדיהאורותאתעימעםוגנרבביירוית,
אותהעדהרוחמהלךהפוךשהיהדברהיצירה,תוךאל

ולהיראות.לראותכדילאופרהבאואנשיםשבהתקופה,
אינםאשרנשפניםבמיוחדלנגנים,פרקטית"מבחינה

שה־מפניגדול,הפסדזהויצירותיו,אתלנגןמסוגלים

חידושים

$TS1$שהחידושים$TS1$

$DN2$שהחידושים$DN2$שהת־עודמההיום.עדמהפכנייםעדייןשלו

עלמות
$TS1$שהתעלמות$TS1$

$DN2$שהתעלמות$DN2$פערשיוצרתגדולחורמשאירהשלומהיצירה

כמולמלחיניםהקלאסיתהתקופהביןלגישורניתןבלתי

להביןבליהמודרניזםאתלהביןקשהיותר,ועודמהלר.
שהתקבלהההחלטהאתלגמרילהביןיכולאניוגנר.את
יצירתואתלהחריםהשואהשלאחרהראשוניםבעשורים

ההחלטהעדייןזוהאםבינינו.הסתובבושהשודדיםבשעה
לנסותשבמקוםטועןהואחס.אומריודע",איניהנכונה?

כלאףעלהבמהלקדמתאותולהחזירצריךאותו,למחוק

בגללה.בדיוקואולישבו,הבעייתיות
לה־החלווגנרשללאופרותההפקותהמלחמה"לאחר

תמודד

$TS1$להתמודד$TS1$
$DN2$להתמודד$DN2$רעיונותמציעותהןמורשתו.שלהאפלהצדעם

לטפלאיךאלאוגנראתלהכילאיךרקלארדיקליים.
"אפשררוס.אומרודעותיו",יצירתוהאמן,שביןביחסים

בהםעסקשהואבנושאיםלהתעסקאותו,לשכתבוצריך

משהולאוזהשלהם.אפליםהכיהצדדיםעללהאירכדי

ועיצבישניםמיתוסיםלקחוגנרהרירוחו.אתשנוגד
בנושאיםלהתעסקהעזוהואלזמנו.מודרניבאופןאותם

ומיניים".פוליטיים


