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  . מתורג�סיכו� ממערכי השיעור לפרק רומא�ה

 המורה אלי פררה:כתב וער�

  בלזק� הונורה דה: מאת/  גוריו�אבא

  : בקצרהתוכ� הרומא�

 התקופה של הרסטורציה וחזרת� של הבורבוני� זו, 1834נכתב בשנת " אבא גוריו"הרומא�    

 פרובינציאלי* (.בוש את פריז לכפרובינציאלי*סיונו של צעיר ימתאר את החיי� בפריז ונ. לשלטו�

 �נית� לומר שמדובר   בסוגריי�.) מהסביבה הכפרית של צרפת: כלומר,"פרובונס" מבאשאד

 כולה בפריז בשני .חודשי�שלושה רכת כוהעלילה א. סיו� אישי של בלזק שחווה אותה חוויהיבנ

�המפוארי� ) יה�נותמסדרו( �הוהשני בטרקליני, אחד ברובע העני ביותר בעיר; מקומות אופייניי

א) מבחינת , מודגש הניגוד החרי' בי� שני המקומות האלה. של עשירי ואנשי החברה הגבוהה

. ווקר מייצג את פריז כולה' הפנסיו� של הגב, למעשה. אי� הבדלי� מהותיי�, היצרי� והתאוות

 יְליוִמ=סביבה*. ( ופועלחיהוא  בה הסביבה*בי� האד� ו, חיצוני ופנימי, קיי� קשר הדוק

 בה גרי� הגיבורי� העיקריי� של ,הסביבהנרחב של בלזק פותח בתיאור ) milie צרפתיתב

   .הרומא�

  

, הרחוב בו נמצא הפנסיו�,  שנית.כדברי בלזק" שאי� איו� ממנו בפריז", ראשית הרובע העני   

שלושה מה� תופסי� מקו� : באכסניה שבעה דיירי� קבועי� .אכסניה ה– ולבסו' הבית עצמו

צעיר שאפת� שבא מהדרו� הכפרי ללמוד משפטי� , � ראסטיניאק'האחד הוא אויז. מרכזי בעלילה

ג� . הנקרא כ) בזלזול,  והשלישי אבא גוריו,45עליז ושנו� כב� , אד� מסתורי, השני ווטר�. בפריז

  . יצר� אטריות לשעבר, עשיר משונה, הוא אפו' מסתורי�

  

מכא�  ( .יו�'בוז�הדוכסית דה, של דודתו של ראסטיניאקהעלילה מתחילה בעזרת מכתב המלצה    

, הדוכסית', קרובתו של ראסטי) ' ראסטי� ולראסטיניאק ,נקרא לה הדוכסית, לש� קיצור, ולהבא

 כי שתי הגברות ההדורות הבאות לבקר ; מגלה לו את הסוד המפתיע,אשת החברה הגבוהה

�הנשואה לאציל דה,  אנסטאזי הבכירה:ה� בעצ� שתי בנותיו, בחשאי את אבא גוריו באכסניה

שוב לש� קיצור . (נוסינג��הנשואה לבנקאי עשיר בש� דה, והצעירה יותר בש� דלפינה, רוסטו

כל עוד שלטו בצרפת האידיאות של המהפכה  ).אנסטזי ודולפינה: נקרא לה� מכא� והלאה

למרות , אבא גוריו, לא התביישו הבעלי� בחותנ�, שוויו� ואחווה וחירויות האזרח; הצרפתית

 כשחזרו .אצילות של החברה הגבוהה� ונעדר נימוסי� וגינוני,שהיה חסר ייחוס והשכלה

נשתנתה , וחזרו יחד עמ� כל אות� סממני� של אצולה וחברה גבוהה, הבורבוני� לשלוט בצרפת

אבא  צו על נשותיה� למנוע את ביקוריו שלח הבעלי� של בנותיו התביישו בו ול.ג� האווירה בפריז

�, לאביה היה טוב יותר משל הבת הבכירה, דולפינה, יחסה של הבת הצעירה. גוריו בבתיה

כדי לממש את אהבתו  . ראסטיניאק,התואר� בבת הצעירה התאהב הסטודנט הצעיר ויפה.הרוזנת

, אל אמו ואחיותיו בכפר, נפש ומצפו��לאחר חיבוטי, הוא פונה, וכניסתו לחברה הגבוהה הבזבזנית

בו בזמ� שהוא התכוו� לבזבז את הכס' לבגדי� יקרי� , כביכול" מודיוילש� ל"לו כספי� לשלוח 

�  . ה� שולחות לו בתמימות� את כל חסכונותיה� הדלי�.ומפוארי� ולהימורי

  

ווטר�  . הצעתו של ווטר�:שחיתות הפרזיאיתַל' דרדרותו של ראסטיי על המראהצעד נוס' ה   

אול� לא לפני שווטר� יהרוג את אחיה , המאוהבת בו, טורי�לשאת את העלמה ויק' מציע לראסט
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תירש את כל הונו , שאביה הדיר אותה מצוואתו, וכ) העלמה ויקטורי�, קרב מתוכנ� מראש� בדו

  , בזכות נשואיו לויקטורי� )תהיה היורשת היחידה, מות האחלאחר כי ( .הרבר� בלית,של אביה

תחילה . ברח מצרפת לאמריקה הדרומיתי וזה , חלקואתלווטר�  יפריש .יזכה ברכוש גדול' ראסט

 לאט , הוא מתפתה.מוסרית הנפשעת הזאת�מההצעה הבלתי' סולדת נפשו היפה של ראסט

מתו) מניעי� אנוכיי� . גוריואבא אול� נסוג ממנה לחלוטי� בעזרתו של , ובבטחה לכוו� הפשע

יודע על אהבת� ודואג יותר הוא  .'טי� לחבר בינה לבי� ראסימעונאבא גוריו , בתו דולפינה�ואהבת

אהבי� �ת קונה לה� דיר.יסורי מצפו� על בגידתה בבעלהילאושרה של בתו מאשר להתחבט ב

הצעתו להיענות למהפיתוי ' ובכ) מצליח להרחיק את ראסט, מרהט אותה אפילו, בתוחשאית בקר

  . של ווטר�

  

: והנפילה" הקטסטרופה"א ועמו הרומא� ומכא� ואיל) בא השי�עד כא� ההתפתחות של עלילת   

בעלה של (מצבו הכלכלי של הרוז� .  בעצ� פושע מסתתר ואסיר שברח מכלאו,מתגלה כי ווטר�

בזבוז , מעילות, י בגידות"חיי הנישואי� של הבנות נהרסי� ע, מתמוטט) אנסטזי, הבת הבכירה

ה� , בנותיו הוא אשליהל" האושר"כי ) ההתפכחות(אבא גוריו נוכח לדעת . ראוותני וצבירת חובות

. כמו כל נשות פריז העליזות מהחברה הגבוהה, י� כמות�יגדנואומללות ובעליה� נוכלי� וב

דווי בחדרו הדל ומשתוקק � מוטל על ערש.יאוש ומחלהיהבשורות הרבות והרעות מביאות עליו 

המפואר של  ה� עסוקות בהכנות לנש' ,בניגוד לרצונו .לראות את בנותיו לפני מותו; לדבר אחד

 כשהוא מת אינ� באות .יא� ואינ� מתפנות לטפל באביה� החולה והנוטה למות'בוז�הדוכסית דה

רק ְלַס2ֵל ולהראות שהנה ה� היו , אלא שולחות את הכרכרות שלה� ריקות מאד�, ויה בעצמ�ולל

השקר , הבצע�רדיפת, לומד להכיר את השחיתות' הצעיר התמי� ראסט. כביכול, בלוויה

והחליט , ובעיקר את האנוכיות הצינית של החברה הגבוהה בטרקליניה המפוארי�, עותוהצבי

�דה' אצל הגב, כמעשה התגרות, הוא הול) לסעוד ":בסו' הרומא� ".מלחמה"להכריז עליה 

 תוצאות על מפני שאי� אנו יודעי� בוודאות ,רומא� פתוח* מבחינה זו הרומא� הוא ."נוסינג�

הא� הל) להתחבר לחברה ) 92 'ראה במונחי� לספור בעמ; � פתוחרומא*( .'מאבקו של ראסט

�, ניצול הזולת, ציניות(;  היאנשָק4או שהל) להלח� בה ומתוכה ב, הגבוהה ונעשה כאחד מה

  ?כעצתו של ווטר�, )בצע ובגידות�רדיפת

  

  מבנה הרומא�

  :הרומא� נחלק לשלוש חטיבות

  ור מפורט של הסביבה בה חיי� הגיבורי�תיאו, הכנה חסרי עלילה�פרקי: חטיבה ראשונה. 1

    �  .הראשיי

   בורי� הנסחפי� ונחשפי� בעלילה שלב אחרי שלב לקראתי מתרקמי� הקשרי� בי� הג,היבשני. 2

  .השיא    

     מתרכזי� המאורעות הרבי� והדרמתיי� הבאי� זה אחר , השלישית, בחטיבה זו. שיא הספור. 3

   .בראותו את כשלו� אבהותו והרס אשלייתו, וריו נשבר ונחלהאבא ג :הכל נהרס ומתמוטט. זה    

  נופל מוסרית ומצטר' לחברה הגבוהה ולמעשה , "להילח�"הול) '  ראסט.ערירי ועני    הוא מת 

  נתפס ונאסר לאחר הלשנת� של הזוג , ווטר� מתגלה כנוכל ופושע נמלט מהכלא. המושחתת    

  יא� בורחת 'בוז�הדוכסית דה. מתרוששת, רוסטו�הרוזנת דה, הבת הבכורה. מישונו' פוארה והגב    

  . מכריהו אנשי פריז ולעג מושחז של  תו) לגלוג ,מאהבה וכשלו� אהבתה�מפריז לאחר בגידת    
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  .ווקר מתרוק� מדייריו' הפנסיו� של הגב    

  נושא הרומא�

, שבעיני בלזק, בא לסמל את ההתמוטטות של עול� האבהות, התמוטטות חייו של אבא גוריו   

) משטר של האב במשפחה ובחברה. אבהי; פטריכאלי(. פטריכאלי�זהו הרס העול� הפיאודלי

ההופ) את האד� לבורג ,  נגד המשטר החברתי הנוכחי,"אבא גוריו", בלזק יוצא ברומא� זה

 הוא מרחיק :הממו�הכוח העליו� השולט במשטר הזה הוא . הממית כל רגש אנושי, במכונה גדולה

  . הורס את רגש היושרועושה מסחר באהבה , ות מאביה�בנ

     

בור י הוא הג,ידעתמבחינה זו ל, מבטל את מותר האד� מ� הבהמה, ל כצדקהכס' צובע עוֶו   

: עוד סימוכי� בידי .בור הראשיי כי ראסטיניאק הוא הג,סוברי�למרות שרבי�  .הראשי ברומא�

א דמות יה' ראסטדמותו של , דמותה של מבחינת התפתחות. "אבא גוריו: " הרומא�של שמו 

  .אבל אי� זה גורע מדמותו כגיבור ראשי, גוריואבא  הרבה יותר מ, באופ� בולט,מורכבת ומתפתחת

 נחל8 לעזרת אבא הוא, למשל(אציל ונדיב ובעל רגשות , תואר ועדי� נפש� הופ) מצעיר יפה' ראסטי

שאפת� וחותר לעושר ותענוגות לאד�  )יתוויו את הלומטפל בו וממ� אפיל, גוריו בעת נפילתו

 שעיניו מסונוורות מהזוהר והקס� של , מתחילת דרכו הוא תמי� כפרי.כמעט בכל מחיר, והצלחה

המותרות וההפקרות , ובהמש) המו� ומבולבל למראה הבזבוז, מסדרונות החברה הגבוהה

, תאוות הבצע אחזתו,  לבושט� המותרות כרס� את": מתהפכות בו היוצרות, הקיימי� בה

 הוא נמש) אל עגל הזהב ומידרדר עצמו אל ריקבונה של החברה ."מאו� הזהב הכה את גרונויצ

הוא מהווה . לאור) הספור נמשכת ההתפתחות בדמותו. יש בדמותו מעלות וחולשות. המנוונת

ני� המפוארי� ווקר והטרקלי' הפנסיו� העלוב של הגב: זיו�יברומא� את הגשר בי� שתי בימות הח

. הגישור והביניי� בי� אבא גוריו לבנותיו�ג� מבחינה אישית הוא נעשה חולית. של החברה הגבוהה

  .נע בי� שני העולמות

  

�לבטיו ה� ג� מבחינה מוסרית; מבחינה רוחנית ונפשית יש בדמותו מורכבות והתפתחות   

סמל של עול� הצדק (פטי� בה הוא לומד מש, הוא עובר בי� אולמות האוניברסיטה. סימבולית

דכדו) , הוא סובל ממבוכה). סמל עול� השקר והחטא(בי� מסדרונות החברה הגבוהה ל) והיושר

החוק והמוסר ה� נטולי  ":במחשבה' מבצע ראסט,  את מה שמבצע ווטר� בגלוי.יסורי מצפו�יו

�ת מבחינה חברתית ומעמדי. באחת ההזדמנויות'  כ) אומר ראסט,"תוק' לגבי העשירי

עד שהשחיתות ,  בה עליות ומורדות יש– מבחינה מוסרית, התפתחותו בסימ� עליה רצופה

 למהפכי� אלו בנפשו כאד� שאפת� חסר עכבות מצד אחד וכאד� .הפרזיאית מרעילה את נפשו

יש ורואי� ולכ� , קריות ברומא�ימשלוש דמויות ע" חינוכו"הוא מקבל את , רגיש ואנושי מצד שני

    ."ומא� של חניכותר "– ברומא� זה

  זו שמנסה לשלבו בחברה הגבוהה תו) העברת מסרי� ועצות אי), הדוכסית, יא�'בוז�דה' הגב. א

  של הנשי� וכספ� כמו לנצל את אהבותיה� ; נפש�נגעי� ומפח בכמה שפחות לעשות זאת    

   להגיע להחלי' אות� כמו סוסי� בכרכרה כדי .להיכנס לחברה הגבוההדרכ� ו, המתאהבות בו    

  .ולהיכנע לו" אהבה"מעול� לא לערב את הרגש בקשרי . למטרה    

  יש להילח� . אבל באופ� בוטה וישיר ואכזרי, כמו הדוכסית בער)' את ראסט" מחנ)"ווטר� . ב

  ללכל) את "ובלי להזדעזע מ, בלי רגש רחמי�, להוהנורמות ש בדיוק על פי הכללי�חברה זו ב    

  לצבור ממו� והשפעה בחברה , כלומר, השאפת� רוצה להגיע למטרתו א� האד� ;"י�יהיד    
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  . ויותר ,אי אפשר להשתיי) אליה א� אינ) מושחת לפחות כמוה. אל לו להירתע מכ), גבוהה    

  וא� בדר) , כ� יש להשיגו בכל דר) אפשרית�על, הממו� הוא הער) העליו� והיחיד שהיא מכירה    

  .וד יותר טוב ע– לא חוקית    

  להיות נדיב ומלא : ודר) חינוכו, איזשהו רגש אנושי' נסה להשליט בראסט מ– אבא גוריו. ג

    �   לא לאבד את הערכי� .בתו) כל הסחי והשחיתות לא לאבד צל� אנוש, כלפי הזולת רחמי

  והוא פועל על ', אדירה על ראסט השפעהלו  יש , ואכ�.מסירות ונדיבות, והעקרונות של אהבה    

  .פיה� כשהוא בא בקשר עמו    

  

  דמותו של ווטר�

, תואר וחזק כב� ארבעי�� גבר יפה. בעלת עוצמה, י� וסקרנותימלאת ענ, דמות בלזקאית טיפוסית

א) אכזרי וחסר פשרות ע� , טיביו וחבריוינדיב ונאמ� ומטיב ע� מ, רוח�שנו� וקר, עליז וחביב

שט� ציני . ופילוסו'�אומ��י� של פושעימענצרו' . הוא הרוח החיה של האכסניה. אויביו ורודפיו

אי�  ":לדבריו. מעמדו�רותו ונאמנותו לנדכאי� ולחלשי� בניְשובכל זאת אהוב ונער8 בשל ַי, ונבל

בשל אמירה זו הרבה חושבי� שהוא "  הידידות שבי� גבר לגבר;לי בעול� אלא רגש אמיתי אחד

הדבר ו, שהוא חשזה מה  .תאמיתיאמירה אמירה זו של ווטר� היא אול� . נוטה להומוסקסואליות

 הוא עשה זאת מתו) נאמנות .בא לידי ביטוי כשלקח על עצמו חטא ופשע שעשה מישהו אחר

: אלו שהלשינו עליו ג� דיירי האכסניה מחרימי� את .מורגשת אהדתו של בלזק לווטר� .וידידות

מידה טובה כל עוד היא השאפתנות היא : "עוד מדבריו של ווטר�. מישונו' אדו� פוארה והגב

הרוצה להצליח חייב לפלס את דרכו . היושר אינו מביא שו� תועלת, מושגת בתועלתיות אנוכית

העיקר שיידע , צרי) אד� ללכל) את ידיו א� רצונו למלא את כרסו. ת השחיתותשרו� ובתושַייבכ

יז היא בור של ופר, כל אמצעי כשר לש� הצלחה, בכ) טמו� כל המוסר של דורנו, להתרח8 כהלכה

על שחיתות . ווטר� הוא המרד� הגדול שאינו נכנע לחוקי החברה ומשיב מלחמה שערה "!רפש

. משיכה רב�דמותו בעלת אישיות נחושה ובעלת כוח. החברה הוא משיב בשחיתות כפולה ומכופלת

 הוא עומד: "שטראוס. בקר הספרות א אומר עליו מ.ו�טחיבהחופש וה, הוא מגל� את יופי הכוח

דמותו של שבי "אעפ "כהיפוכה של הפרוזה האפורה הקטנונית של העול� הבורגני הבירוקראטי

מעורר בנו כבוד יותר , למרבה הפלאהוא ו ,טר� כולו רעו:ו, משמשי� הטוב והרע בערבוביה' ראסט

לכ� מלחמתו נגד , המשקרי� לעצמ�, הוא משקר רק לאחרי�,  הוא  אינו משקר לעצמו.'מראסט

יש קווי� משותפי�  .רובסו' הספ' חזקה ומרשימה יותר מזו של ראסטהיא בוהה החברה הג

  : שלושת� קורבנות החברה.ראסטיניאק ואבא גוריו, ווטר�: לשלוש הדמויות העיקריות האלו

  .י התשוקה לכבוש לו מעמד בתוכה"נגרמת ע' הידרדרותו של ראסט) 1

  . מהשאיפה לשתול את בנותיו בתוכהכי אסונו ומותו נובעי�, אבא גוריו קורב� החברה) 2

  .וטר� קורב� לחוקיה האכזריי� והציניי� של חברה מושחתתו) 3

ווטר� נתפס : שלושת� נופלי� בסופו של הרומא�אול� . משותפת לשלושת� השאיפה לממו�

   .נופל מבחינה מוסרית' יאוש וראסטיגוריו מת אכול אכזבה ו, ונאסר

 לבי� ,� האריסטוקרטיה הנוצצת מבחו8 והרקובה מבפני�בלזק מחייה ברומא� את הניגוד בי

�בשילוב תופעות של רגשא) , בו שולטי� הממו� והשחיתותאשר ג� , בורגני הנמו)� המעמד הזעיר

  .נאמנות ואהבה אמיתית, עזרה לזולת, אנושי טהור
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  אידיאי של הרומא��המסר הרעיוני

המשטר החברתי רומס . � על הע� הפשוטבורגנית וג�בספר יש ביקורת קשה על החברה הזעיר   

�הבנות . בעול� זה אי� מקו� לרגשות משפחתיי� חמי� וכני�. את האנשי� הישרי� וההגוני

אז נושא אבא או . נחוהו ז– "יבש המעי�"וברגע ש, מתכחשות לאביה� לאחר שניצלו את כל ממנו

י "חוקי� ולאוכפ� ע יש לצוות ממש ולחוקק :גוריו את נאומו הגדול בזכות מוסד האבהות

בנאומו של אבא . כא� מתגלה רעיונו האידיאי של בלזק. כדי לכבד את האב, שוטרי� א� צרי)

נתיניו אב הגדול של האומה ושל המל) משול ָל:  לאמורגוריו חוש' בלזק את האני מאמי� שלו

 ועמו כל התא ,מוסד האבהות יתמוטטפירושו ג� ש, וא� המל) יתמוטט, כולההחברה ו

 לפי ראות ,כל החברה כולה והסדר היש� והטובש,  זוכלליתשל קריסה שמעות המ .שפחתיהמ

 .בלתי נית� לתיקו�,  גדול)תוהו ובהו (ישרור חלל וכאוסאו אז . יתמוטט,  של בלזק  המלוכניועיני


