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המוקדמתהאומנות של חוסר משמעות: הריק בספרות ובתרבות האמריקנית   

 תקציר

בהצהרה מפתיעה. אם מקובל  James Kirke Pauldingיוצא הסופר האמריקני  1823בשנת         

לחשוב שמטרת הספרות היא יצירתן ומסירתן של משמעויות, הרי שפולדינג הופך את הקערה על פיה 

וטוען כי הכתיבה הספרותית אינה אלא "האומנות של חוסר משמעות". כתיבה נטולת משמעות, ממשיך 

מובנה וכך חוסכת זמן יקר לו  פולדינג, משחררת את הכותב מההכרח לחבר את רעיונותיו לכדי סיפור

זקוק הכותב כדי למלא את מכסת העמודים הנדרשת ממנו. לצורך מילוי מהיר של דפים, ממליץ פולדינג 

על כתיבה פטפטנית: גיבוב מופרז ובלתי מרוסן של מילים אשר הופך את משמעותן לשולית. ריקון התוכן 

ביותר למלא את הדף הריק מולו ניצב כל כותב  ממשמעות הוא, לדידו של פולדינג, הדרך הקלה והמהירה

כשהוא ניגש למלאכת הכתיבה. במילים אחרות, הריק התוכני נועד למלא את הריק המטריאלי של הדף 

הלבן. כך, בנוסף לתפקודו כאלמנט אסתטי, הופך הריק אף לאלמנט מסחרי, כלי ספרותי אשר נועד 

ים שהוא מפיק והזמן הנצרך לכך. באופן פרדוקסלי, מספר העמוד -להתחשב בצרכיו הכלכליים של הכותב

הריק אינו ריק כלל, אלא קשור קשר הדוק לאלמנטים אסתטיים, תרבותיים ומסחריים. פולדינג חושף 

  למעשה את התשתית החברתית והכלכלית של הריק האומנותי, תשתית אשר בה מתמקד המחקר שלי.

מה התוכנית כהעדר משמעות אומנותית והן ברמה אני חוקרת את הריק הטקסטואלי הן בר        

המטריאלית כמרחב הפיזי של הדף הריק. הנחת היסוד של המחקר היא שהריק אינו זהה להעדר טוטאלי, 

אלא מוגדר באופן דואלי כאלמנט טקסטואלי ריק אשר בה בעת מלא במשמעויות חברתיות, תרבותיות 

ים אך בד בבד מתפקד כסימן טקסטואלי לחוסר זה. הריק וכלכליות. הריק מהווה חוסר בסימנים טקסטואל

הממוסגר בטקסט ומהווה חלק ממנו הינו קטגוריה רטורית, כזו המעוצבת ע"י התרבות לה היא שייכת 

והמעצבת אותה. בין החסר והמלא, בין המטריאלי והקונספטואלי, הריק הינו חלק מהשיח התרבותי ועל 

ות שדרכן הוא מוגדר ושאותן הוא גם מסמן. במילים אחרות, מכיוון כן תלוי בצורות התרבותיות המגוונ

שהריק נטוע בקונטקסט החברתי שכביכול הוא נעדר, הרי שהתבוננות מחקרית בו יכולה לספק מידע 

אודות התקופה ההסטורית שבה הוא נוצר. מחקר זה דן במארג המורכב של המשמעויות הנחשפות ע"י 

  השימוש האומנותי בריק.



  

 

הרקע התרבותי הספציפי בו אני מתמקדת הוא פרק הזמן שבו ארה"ב נוסדה ותרבותה התעצבה.         

 -ו 1776המחקר עוסק בספרות אמריקנית מוקדמת, כלומר בטקסטים שנכתבו בארה"ב בין השנים 

, התקופה הפורמטיבית של הספרות באומה החדשה. דרך חקר הקשרים התרבותיים והכלכליים של 1865

לטקסטואליות האמריקנית שבה הוא מיוצג אני מבקשת להעמיק את הבנתנו לגבי הפרויקט שהעסיק הריק 

את מרבית האמריקנים באותה תקופה: בנייתה של האומה והספרות הלאומית שלה. למעשה, כבר מרגע 

כדף חלק הממתין לרישומו. השטח עצמו, למרות שהיה  --Thomas Paineע"י  --היווצרה תוארה ארה"ב

בר מיושב ע"י ילידי המקום, תואר באופן שיטתי כריק ומוכן להתיישבות ע"י האירופים. כך, מושג הריק כ

קיבל והכיל את הדמיון התרבותי של האמריקנים תוך שהוא משמש כפיגורה אליה הם חזרו שוב ושוב 

חום באופן אשר שירת את צרכיהם הלאומיים. אם הריק הינו אלמנט לשוני אשר בהגדרתו אינו ת

גיאוגרפית, בעזרת הספרות הצליחו האמריקנים להבנות אותו כייחודי להם, ותוך שהם מקנים לו 

קונטקסט אמריקני השתמשו בריק כדי ליצור, לעצב, ולהביע דעתם על התרבות המתגבשת. מחקר זה 

ינתח את הספקטרום הרחב של המשמעויות שיוחסו לריק וע"י כך ידון בתפיסה של האמריקנים את 

 ריקות כאלמנט יסודי לאומה האמריקנית, לתרבותה, ובפרט לספרות המתפתחת בה. ה

מהי אותה תרבות אשר כה מושפעת מהריק הטקסטואלי? ליתר דיוק, כיצד מתפקד הריק בתוך         

לענות על שאלות כגון אלו, אני פונה מערך הכוחות אשר השפיעו על יצירת האומה האמריקנית? כדי 

אשר תופסות מקום מרכזי במחקר העכשווי של התרבות האמריקנית. הראשונה עוסקת  לשתי אסכולות

כזו הסולדת ממסחר והמתעדפת  --בתפקידה של הספרות בהפיכת החברה הרפובליקנית של ארה"ב

לחברה ליברלית המקדשת את זכויות הפרט ואת כלכלת  --מטרות קומונאליות על פני אינטרסים אישיים

בפרק הראשון מכריז ם הראשונים במחקרי מזוהה הריק כסמן תוכני של שינוי זה. בשני הפרקי השוק.

על סגנון אותו הוא מכנה "נונסנס" ומצהיר   Hugh Henry Brackenridgeבספרו של  סופר-הנרטור

בחזרה עיקשת כי אין בכתיבתו כל משמעות. למעשה, ההכרזה על חוסר משמעות מיועדת להציג ולהעביר 

תלטות הסדר הליברלי בארה"ב. הצגתו של ברקנרידג' את הנונסנס כשפה טקסטואלית ביקורת על הש

מטרתה לתאר את הליברליזם החולש על האומה החדשה  -המיועדת לצורכי קידום חברתי וצבירת רווחים

ולבכות את התפיסה המקדשת את האינטרסיים האישיים, והכלכליים בפרט, תפיסה אשר ברקנרידג' מציג 

רב כל המעמדות החברתיים בארה"ב עד כדי כך ששותף לה גם הסופר האמון על החינוך כנפוצה בק



  

 

הרפובליקני של ציבור הקוראים. ע"י הדגשת חוסר המשמעות שבכתיבתו, מגנה ברקנרידג' את האומה 

 .האמריקנית על התמסחרותה

ל משמעות הנכתב על הריק מוצג בצידו התוכני כנונסנס נטו John Nealגם בעבודתו הענפה של         

הדף והמזוהה, כמו אצל ברקנרידג', עם האידיאולוגיה הליברלית. אולם, בניגוד לברקנרידג', ניל מאדיר 

את הטקסטואליות חסרת הפשר משום שהוא רואה בה בסיס ליצירת ספרות לאומית שהיא בהכרח גם 

על מה שהוא מזהה כשפתו של מסחרית. עבור ניל, הספרות האמריקנית צריכה להיות מקצועית ומושתתת 

דברנות יתר המסכלת משמעויות ע"י עודף לשוני. ייחודה של הכתיבה האמריקנית, עפ"י ניל,  -ה"יאנקי"

טמונה בביטול המסומן הלשוני ע"י ייתור מסמנים, כתיבה אשר מטרתה אינה להעביר מסר מסוים, אלא 

יתוח סטנדרטים מקצועיים לעבודת למלא, ובכך לנטרל, את הריקות של הדף. כך, תורם הריק לפ

הספרות: גמגומים, ברבורים ושאר קשקושים, כפי שניל מרבה להדגים בכתיבתו, מטרתם לייצר שוק 

  ספרותי בארה"ב, שוק המבוסס על כתיבה אינטנסיבית, מהירה ומאסיבית.

מים את אם בשני הפרקים הראשונים מתמקד המחקר בריק התוכני, הרי ששני הפרקים החות        

בפרק השלישי והרביעי מובאים טקסטים של המחקר עוסקים בייצורו וצריכתו של הריק המטריאלי. 

, לצד כותבים לא מוכרים ואף Edgar Allan Poeו   Herman Melvilleסופרים קנוניים, כדוגמת

ת כעת טקסטים אנונימיים, זאת במטרה לייצג באופן הנרחב ביותר את היחס האמריקני לריקות המוגדר

. לפיכך, האסכולה המחקרית כחוסר סימון פיזי, דהיינו הדף הריק שעליו נכתבת היצירה הספרותית

, אשר התפתחה בעשורים האחרונים ושמה דגש על הצד material culture studiesהשלטת בהם היא 

ל הדף הפיזי של התרבות והספרות. בעזרתה אני עוקבת אחר התמסחרותו לא של הטקסט, אלא דווקא ש

הריק עליו הוא נכתב. בפרק השלישי אני עומדת על שיח תרבותי שמעודד את מילויים של ספרים, דפים, 

שיח שבו הכתיבה אינה מקצועית ותחת שליטת הכותב, כפי שהיא באה לידי מרווחים ומשטחים ריקים, 

ונה לשם ביטוי אצל ניל, אלא מתוארת כמגפה המשתוללת ברחבי ארה"ב. המחלה הטקסטואלית הע

Cacoethes Scribendi  מילולית: גרד השירבוט( הופכת את הכתיבה לבלתי נשלטת כך שהכותבים(

 horrorהחולים בה לא יכולים שלא למלא במילים את הריק. המחלה, שבבסיסה הפחד מן הואקום )

vacui ,ך א( והנסיון העיקש לנטרל אותו, תומכת לא רק בשוק הטקסטואלי, אלא אף בתעשייה שונה

קשורה, המתפתחת ועולה בארה"ב: תעשייה של דפים וספרים ריקים, תעשייה המבוססת על ייצור סדיר 



  

 

וקבוע של הריק לקהל של כותבים הנוצר למטרת צריכתו ואשר ביכולתו להבטיח את המשך ייצורו. כך, 

כה של תוקף לקידום הצרי-כתיבה עודפת בצורה של מחלה מציגה את הריק הטקסטואלי כאופציה ברת

הריק המטריאלי. תרבות הכתיבה האמריקנית מתפתחת ביחס ישיר לאפשרות להבטיח את השימוש 

  במוצר טקסטואלי ריק.

הפרק הרביעי ממשיך את הדיון בריק הטקסטואלי והמטריאלי, אך באופן המטשטש את ההבדלים         

טרתן להופכו למוצר המיועד בין שני הסוגים. הפרק עוסק בדרכי ייצורו ושיווקו של הריק, אשר מ

לצריכה המונית, תוך שהוא מדגיש כי התמסחרותו של הדף תלויה לא רק במטריאליות שלו, אלא אף, 

ובעיקר, באופן שבה מטריאליות זו נתפסת. הריק הופך לקונספט ומשווק לציבור הכותבים האמריקני 

וא מושרש בקונבנציות חברתיות במטרה שירכשו אותו. לצורך כך, הריק מדומה לגוף האישה, תוך שה

הגוף הייצרני של האם מזוהה עם הייצור  מוכרות, דבר המאפשר את הסירקולציה הכלכלית שלו.

התעשייתי של הריק, בעוד הגוף הבתולי משמש כפיגורה למוצר הסופי המגיע לשוק. הפער בין שתי 

י שהדף המיוצר ייוצג לציבור הפיגורות מדגיש את העובדה כי היסטוריית הייצור של הריק נמחקה כד

צרכניו כנקודת ההתחלה הבתולית, השקטה והריקה של הכתיבה, הדימוי הבתולי שעליו נסמכת כניסתו 

לשוק; הריקות של הדף מובנית פיגורטיבית כחלק מתהליך כלכלי של ריקון רטורי של הדף, דבר אשר 

אינו נקודת ההתחלה הריקה של הטקסט, קובע את שווי השוק שלו. מכיוון שבאופן פרדוקסלי הדף הריק 

צרכן כשהוא כבר מסומן תרבותית, הרי שיש צורך לדון באופן התרוקנותו והפיכתו של -אלא מגיע לכותב

-אוסף הדימויים התרבותיים המגויסים לצרכים כלכליים --הדף לריק. ע"י חקר הדמיון הכלכלי האמריקני

ה"ב יכולים להפיק תועלת מתיאוריה של ריקון אראה כיצד לימודי התרבות המטריאלית של אר -

 משמעויות, ריקון אשר באמצעותו ממוקם הדף הריק במרכזה של כלכלה הייחודית לו: הכלכלה של הריק.

כך, כשאני עוברת מההיבטים התוכניים של הריק לאלה המטריאליים ובסופו של דבר אף להיבטים         

י חוקרת את הריק כהבניה דיסקורסיבית אשר משמעויותיה הקונספטואליים של המטריאליות שלו, אנ

קובעות את מקומו ותפקודו  --כמו גם ההיפטרות ממשמעויות אלה --הפוליטיות, התרבותיות והכלכליות

של הריק באומה החדשה. משום שהריק לוקח חלק במעבר של ארה"ב המוקדמת מרפובליקה לחברה 

חשוב להרחבת הראייה שלנו לגבי הדרכים השונות שבעזרתן ליברלית ומסחרית, צריך לראות בו אמצעי 

    שינוי זה חל, כלומר כאלמנט משמעותי במיפוי ההיסטוריה של הקפיטליזם הטקסטואלי האמריקני. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


