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מהפכת הומור.
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 ,1הקדמה
מאמר זה מבקש לתאר כיצד השפעתה של התרבות הפופולרית
חוללה תהליך מהפכני שבו היה ההומור לדומיננטה ספרותית
כשירה הישראלית .מדובר בתופעה שחוצה דורות ספרותיים
בשישים שנות קיומה של השירה הישראלית .למעשה ,זהו אחד
החידושים המשמעותיים של השירה העברית בת זמננו .עליית
מעמדו של ההומור היא אחד המאפיינים המרכזיים שמייחדים אח
השירה העברית-ישראלית מן השירה העברית שלפניה .לכן ניתן
לדבר במונחים של מהפכת הומור.
מעט חוקרים עמדו על ראשית השתלבותה של התרבות הפופולרית
כשירה הישראלית בשנות ה 50-וה) 60-מאירי  ,2007בוכוייץ
 ;(2008תהליך השתלבות זה נמשך עד ימינו .במקביל ,ההומור
טרם תואר באופן מובהק כחמיננטה תקופתית שמקורה בהשראת
התרבות הפופולרית .אםנם ,זהו לא ההסבר האפשרי היחיד
להתפתחותו הגדולה של ההומור בשירה הישראלית ,אולם הוא
מרכזי .הזיקה בין הומור לבין תרבות פופולרית מובהרת באמצעות
האבחנה של דוקר ,כי התרבות הפופולרית היא תרבות המשך
של תרבות הקרנבל) .(Docker, 1994כידוע ,ההומור הוא גורם
מרכזי בתרבות הקרנבלית )באחטין  (1989 ,1979ולכן ממילא
נמ בתרבות הפופולרית יש להומור תפקיד מרכזי .לדוגמה ,לפי
פיסקה התרבות הפופולרית עושה שימוש רב בפרודיה ובמשחקי
לשון) ,(Fiske, 1990שתי צורות אסתטיות המפיקות הומור.
הומור הוא כימי כולל לסוגים שונים של אמצעים ספרותיים מעוררי
צחוק :פחדיה ,אירוניה ,סטירה ,גרוטסקה ,איגיון)נונסגס( ועוד.
לאור השימוש הרווח במונח צחוק במחקר הספרות והתרבות,
השימוש כאן בהומור איננו מובן מאליו .הבחירה במונח הומור
על פני צחוק מקורו בכך שצתוק גובע גם מתופעות פיזיולוגיות,
כמו דגדוג ,ומתופעות התגהגותיות ,כמו רשע ואלימות ,ואילו
הומור איננו רלוונטי לתופעות אלו .ההומור משמש ככינוי לתופעה
התרבותית הכוללת של צחוק )זיו  (1990ואף לסוג ספציפי של
הקומי ,זה הקשור בסובלגות ,בטוב לב ובהרתבת אופקים אנושית.
המאמר מתאר את תהליך הפופולריזציה-הומוריזיציה של
השיוה הישראלית באמצעות ארבעה מהלכים :הצגת הנחת
היסוד הפואטית-היסטורית בדבו הדומיננטיות של ההומוו
בשירה הישראלית; שרטוט מאפייניה הרלוונטיים של התרבות
הפופולרית; תיאור הסינתזה בין הומור לתרבות פופולרית בשירה
הישראלית; השלכותיה של ההומוריזציה על מערכות טונות
בשירה הישראלית.
 .2הנחת יסוד פואטית-היםטורית
עד שנת  1979ההומור בשירה הישראלית לא נתפש בדרך כלל
על ידי האקדמיה והמחקר כדומיננטה תקופתית .אולם אז קבע

החוקר הלל בחל בספח ,השיר החדש :מעונב לחיתול ,כי
מאפיין מרמי של ״השיר החדש״ ,שלדידו זה השיר של משוררי
דור המדינה ושל הדורות לאחר מכן ,הוא ההיתול .בחל אינו טוען
שלא היה היתול בשירה העברית לפני שנות ה ,50-אלא שהוא
הפך מתופעה צדדית לתופעה מרכזית .לטענתו השיר העברי
שלפני קום המדינה היה כפוף לדומיננטה של השגב ולכן גם
ההיתול היה משועבד לו .בחל טען ש״השיר התדש״ משלב היתו7
בהרחבה בנושאים ,שלכאורה ,אינמ עולימ בקנה אחד עם הומור,
כנון ,תוכחה ,שואה ,מיתוס ,שירי נוף ,אמונה ותפילה.
לדבריו הודות לגמישות זו ולכך שההיתול איננו נכפף לשנב הוא
הפך לדומיננטה)בחל .(167 ,1979
השירה העברית-ישראלית מבקשת למרוד בשירה העבריה
לדורותיה באמצעות שינוי דומיננטות .הווה אומר ,לא מדובר
בפולמוס נקודתי ומקומי עם דור או שניימ שקדמו לה ,אלא
בפולמוס בעל עומק היסטורי היות שהשירה העברית הדחיקה אח
ההומור לקרן זווית במשך אלפי שנה .שוליותו של ההומור בשירה
משקף את מעמדו המשני של ההומור בתרבות היהודית ובכל7
בתרבות העולמית ביחס לתרבות הרצינית והטרגית ההגמוניה
) .(Olson, 2001למעשה ,זהו הבסיס לפריוחזציה )חלוקה
לתקופות( הרחבה והבלתי מקובלת שהוצעה כאן ,אשר מחלקח
את השירה העברית לשניים; עד לשירה ישראלית ומזו שלאחריה,
הרי ,ההומור תמיד היה קיים בספרות ובתרבות ,אולם מאז הקמח
המדינה החל מעמדו לנסוק בהדרגה בשירה העברית.
ההומור חלחל לשכבות העמוקות של השירה הישראלית ,הן
הלירית והן האווגגרדית .לא הייתה תקופה היסטורית שבה
משוררים קנונים ולא קנונים כה רבים שילבו הומור באופן כה
דומיננטי בשירתם .יש משוררים רבים מכל דורות השירה
הישראלית שההומור מאפיין את מרבית שירתם ,תו תופעה
חדשה בשירה העברית ,למשל ,דוד אבידן ,חנוך לוין ,אריה זקס,
אגי משעול ,חזי לסקלי ,זלי גורביך ,רמי דיצני ,צביקה שטרנפלד,
והר איתן ,אפרת מישורי ,יהושע סימון ,רועי את ,תומר ליכטש,
ננו שבתאי ,עדי עסיס ועוד .וכפי שיתואר להלן פולמוס היסטורי
וה שואב את השראתו מאימוץ אסטרטגיות חתרניות של תרבוח
פופולרית.
 .3הומור ותרבות פופולרית
להומור ולתרבות הפופולרית יש תכוגות משותפות רבות .כדי
להמתיש את הזיקה בין ההומור והתרבות הפופולרית אתאו
שלוש תכוגות משותפות :תקשורתיות ,ברק וחתרגות .בעטיו ש7
דמיון זה ניתן להבין מדוע ההומור דומיננטי בתרבות הפופולרית.
התקשורתיות היא תכונה הכרחית עבור ההומור והתרבוח
הפופולרית .שניהם מבוססים על פרשנות עצמאית ולא על פענוח

טקסט ,קרי ,לרוב אין צורך בתחקיר או בהשכלה גבוהה כדי להבי!
 mההומור ואת הטקסט הפופולרי .ההומור מבקש תגובה מידית
לכן עיכוב הצחוק עקב תחקיר או מהלך אינטלקטואלי מורכב
!וגם באפקט שלו .אמגם ,יש סוגי הומור עדינים ואינטלקטואלים,
:מן ,האירוניה והפרודיה ,שמתייבים לעתים השכלה רחבה ומידה
של פענוח )למשל ,הפרודיה םתייבת להכיר טקסטים מוקדמים(,
אולם אז ,כאמור ,מידת התקשורתיות והצתוק שלהן פתותה.
התרבות הפופולרית היא תופעה צרכנית של תרבות המונים
אנטי-אליטיםטית השואפת לקונצנזוס .כמו כן ,לתופעה הזו יש
ויקה לתקשורת המונים ,אשר נדמה כי היא כמעט בעלת ערן
אימננטי לאופיה( .מאפיינים אלו מתייבים את הטקסט הפופולרי
להיות תקשורתי ולאור זאת השימוש שלו בהומור ,עיטוי של
תקשורתיות ,הולם את שאיפותיו.
ההומור והתרבות הפופולרית הם התנלמות של ברק .הברק
מסמן שילוב של תכונות :זוהר ,סלבריטאות ,צעירות ,מקוריות,
סנםציוניות ,מהירות ,קליטות )הבנה מהירה( וכדומה ,שתלקן
אופייניות לתעשיית הבידור .לדוגמה ,ליצן הכיתה הוא דמות
נוצצת בחיי החברה של הכיתה ומעמדו מקביל לגיבור התרבות
הפופולרי.
ההומור והתרבות הפופולרית הן שתי תופעות חתרניות .ההומור
הוא תופעה המאופיינת בעיקר בחתרנות תתת השלטון ,למשל,
הסטירה חותרת תתת המוסדות הפוליטיים ,הדתיימ והחברתיימ
לא אתת באמצעות הנמכה על ידי חיקוי ,וולגריזציה והגזמה.
אמנם ,ההומור גם משרת את ההגמוניה באמצעות תקיפת המדכא
את המדוכא ,אולמ ההומור איננו פורח בסביבתו של השלטון
; .(Provine, 2000שלטון בטוח ויציב פחות נזקק להומור כדי
לשלוט .התרבות הפופולרית זו תופעה הכוללת מגוון גישות
׳רעיונות הניזונים בעיקר משאריותיה של התרבות הגבוהה ,אולם!
היא גם מתנגדת לה ותותרת תחתיה באמצעות הנמכה ושכפול של
:וקורותיה ) .(Fiske, 1990מכאן ,הטקסט ההומוריסטי מתאים
ליעדיו החתרניים של הטקסט הפופולרי בהיותו מצתיק-רצינ׳
׳חתרני כאחד.
 Aאסטרטגיות פואטיות של הומוריזציה-פופולריזציה
כשירה הישראלית
יש ארבע אסטרטגיות פואטיות פופולריות מרכזיות ,אשר מסביחת
חדוע ההומור היה לדומיננטה ספרותית בשירה הישראלית
; דורותיה :שאיפה לתקשורתיות; התאמת השיר והמשורר לבמות
:פרותיות פופולריות; השפעת המאפיינים הפואטיים של הטקסט
שיצא מהספר למרחב על השירה; הנמכת מעמדו של המשורר
מהאוראקל לניבור התרבות.
1

השירה הישראלית שכללה את התקשורתיות שלה ביחס לזו

שקדמה לה .לדוגמה ,זו פואטיקה שהנמיכה את רוב מרכיבי
המערכת הפואטית ,כגון ,לשון ופאתוס ,על ידי יצירת שפח
שירה יותר דיבורית ויומיומית ,צמצום גודלו של השיר ועוד )זן
 .(1966הנמכה זאת משקפת את הפנמת הצורך של המדיום
השירי ושל הקהילה הספרותית לקיים דיאלוג עם קהלים רתבים
יותר ,צורך שגובע מחת התקופה הפופולרית .השירה והמשורר
תשים את האיום בבידוד גובר והולך בשל התחזקותה של התרבוח
הפופולרית והם מאמצים אותה באופן סלקטיבי לתרבות הגבוהה.
וו לא רק פעולה פוליטית של המדיום והקהילה )אקט פולמוסי
פנים ספרותי נגד משוררי הדור הקודם( ,אלא גם רצון יצירה׳
לנכס טריטוריות יצירתיות תדשות לשירה ולהיות רלוונטי מבתינה
תרבותית )אם אינך יכול לנצח את התרבות הפופולרית ,הצטרף
אליה( .יש לציין שדברים אלו סותרים את דברי זך שטען כי הטון
הדיבורי של שירת שנות ה 50-וה־ 60איננו תוצר של השפעת
תרבות ההמונים )זך  .(19 ,1964זו הייתה טענה אליטיסטית
שביטאה אפולוגטיקה ותשות אשמה למכת הפנמת השפעותיה
של תרבות ההמונים הריקנית והוולגרית)כדבריו( על שירת הזמן,
ולדברי בוכויין) (77 ,2008בעיקר על זו של משוררי שנות ה.60-
וך לא זיהה שהשפעת השירה האמריקאית בת הזמן על השירה
הישראלית כללה נם ממילא את האםטרטניות הפואטיות ש7
התרבות הפופולרית שכבר היו תלק משירה זאת .סכל מקום,
השאיפה של השירה הישראלית לתקשורתיות היא השער שדרכו
השתלב ההומור בפואטיקה .זאת ,כאמור ,עקב טיבו התקשורתי.
האסטרטניה הפואטית השנייה היא הרחבת במות הקריאה
והפרזנטציה של השירה ,הרתבה המתייבת התאמות סננוניות,
שתלקן מובילות לבחירה בהומור .אסטרטניה זאת מותשת
יותר בעשרים השנים האתרונות ) (2010-1990עם התפתתות
אמצעי התקשורת ,עם הנגישות אליהם ועם הרתבת הבעלות ש7
המשוררים על אמצעי הייצור הספרותיים )פסטיבלים ,אינטרנט
וסדנאות כתיבה( ,מה שמכונה בתעשייה כאינדי )אינדיפנדנט(.
בימינו משוררים קוראים ושיריהם מוצנים בטלוויזיה ,ברדיו,
באינטרנט ,בוודיאו-ארט ,בסרטים קצרים ,בסדנאות הכתיבה
הרבות ובפסטיבלים .כדי לסבר את האוזן ,בישראל עד 1993
כמעט שלא היו פסטיבלי שירה ובעשור האחרון יש לפתות תמישה
פסטיבלים כאלה בשנה.
^עם התרתבותם של תחום םופעי השירה ודרכי הנשתה המשורר
נתשף ליתרון הגדול של ההומור על פני האניגמטי ,העצוב והכואב:
ףל הבמה ההומור משפר את התקשורתיות של השיר הנקרא/
המושמע בקול באופן ניכר .הבנה מלאה של שירה שמוקראת בקול
היא משימה מורכבת לקהל הרתב בכלל וגם לשותרי שירה בפרט.
!כאופן מסורתי השיר מותאם לסיטואציה של קריאה חחרת מהדף,
אולם המופע הוא ביצוע תד פעמי של השיר וחרש מהמאזין

מהירות קליטה של טקסט אינטנסיבי ומורכב .המשורר ,בבוחח
את שיריו לקריאה במופע ,מודע לכך ולכן הוא עשוי לשלב שיר
הומוויסטי לצד שיו לירי מופנם .ואם אין לו שיר הומוריסטי
הסיטואציה הבימתית הפוטנציאלית עשויה לעודד אותו ליצור
אותו .ויתרה מכך ,שיר הומוויסטי מכוון את המשווו לאמץ לעצמו
אםטוטגיות קריאה של מבצע ,פרפורמר ,ואולי אף של קומיקאי.
השיו הסטגד־אפיםטי של ולי גווביץ׳ בואשית המאמו מדגים
ואת יפה .וכך ,לאוו מעוכת שיקולי ההגשה והקליטה של השיר
במדיומים הפופולריים מתרחבת הבמה הספרותית המסורתית
לשירה הומוריסטית.
האסטרטגיה הפואטית השלישית היא יציאת הטקסט מהספר
ובעיקו למוחב העיווגי .במאה ה 20-התל תהליך מואץ של יציאת
הטקסט מהספר לצרכים מגוונים :פוסומת ,שילוט ,גופיטי ועוד.
הטקסט מחוץ לספר מאמץ אסטרטגיות שיריות ,כי ההקשר
המרחבי של הרחוב ,הקיר והמסך ,מחייב תמצות ,שהוא מאפיין
הכרחי עבור טקסט שירי .הטקסט מחוץ לספר מעוצב בדרך כלל
על ידי פואנטה ,משתקי לשון ולעתים קרובות באמצעות הומור
)סאדן  .(2004בסופו של דבר ,בתרבות ההמונים הטקסט הפופולרי
מתחרה עם טקסטים רבים חמימ לו ואין כמו ההומור כדי ליצור
את הםקוריות ,האלגנטיות והקול ) (coolהנדרשים במלחמה על
תשומת לבם של הקוראים המצויים בתגוחות קריאה מאולתרות של
הליכה ,נסיעה ונהיגה .השירה הישראלית הושפעה מאםטרסגיות
פואטיות והומוריסטיות אלו בתהליך היזון חתר ,למשל ,שירתם
של אבידן ,דיצגי ,גורביץ׳ ,לסקלי ,בושם ,סימון ,ליכטש ורבים
אתרים )מאירי .(2009,2007
ועתה לאסטרטגיה הפואטית האחרונה .לאחר הקמת המדיגה
משוררים ישראלים הזדהו פחות ופתות עם העמדה הגבואית
של הצופה לבית ישראל )זך  (1966וזאת כחלק מיצירת דימוי
חדש של משורר צבר ,מחוספס ,שהוא תוצר משולב של היומיומי
והנשגב .לראיה ,בימים אין בישראל מסורת תקשורתית שבה
מתייצב משורר קנוני לפגי האומה ברגע משבר לאומי ומשיא
את עצותיו בפני קובעי המדיניות והעם .יותר מכך ,המשורר
בן זמננו זוכה לבמה לא ספרותית בעיקר ,כאשר הוא משתף
פעולה בראיונות העוסקים בתחומי האופגה ,הכדורגל והמתיקה
יותר מאשר בראיונות בתחומים פוליטיים .התרבות הפופולרית
גמשכת לשילוב של הגימיק הזול והרצון להדגיש את הפן הפשוט
והאנושי של המשורר והשירה .זאת אומרת ,המשורר הקנוני לא
ויתר על עמדת המת הפוליטית המגולמת בעמדת המשורר-נביא,
אלא המיר אותה בעמדה הפופולרית של גיבור התרבות ,שלא
לומר לפעמים אפילו המשורר-הסלבריטאי .עמדת גיבור התרבוח
מתאימה יותר לפואטיקה שעוסקת ביומיומי ובאנושי ,אשר הן
הטריטוריות האומניות שבהן מתפתח ההומור .לעומתה ,עמדת

המשורר-נביא הניזונה מסמכות מטאפיזית ,לכאורה ,נרתעה
מההומור עקב החשש שיפנע באמינות מסריה ובהיותו בלתי
רלוונטי לשיח הטראנסצנדנטלי עם האל וייצוגיו.
 .5השלכות מהפכת ההומור
מהפכת ההומור מחייבת את השינויים הבאים במערכות השירר
הישראלית :מיפוי מעודכן של השירה הישראלית לפי קווי אורן
ורוחב היסטוריים של תופעות הומוריסטיות; התאמת כלי המחקו
וההוראה; עדכון הקריטריונים של מערכות התמיכה והתקצו!
בהתאם לשינויים בהרגלי הפקת השירה והגשתה.
ההנחה שההומור הוא דומיננטה תקופתית מחייבת יצירת מפות
וכלים פרשניים חדשים לצד הישנים .אביא שתי חגמאות :האחת
ספציפית ונונעת להשפעה של אלתרמן על אבידן והשנייה -
כללית ונוגעת לעדכון כלי המחקר וההוראה.
אלתרמן חילק את שירתו לקנונית וללא קנונית )זו שפורסמו
בעיתונות :שירי רגעים והטור השביעי( .בשירתו הלא קנונית
יש הרבה יותר הומור מבשירתו הקנוניה .זו שירה העוסקת בין
השאר גם בנושאיה של התרבות הפופולרית ,למשל ,קולנוע,
כדורגל ופרסומות .שירתו הלא קנונית היא אחד המבשרים
המשמעותיים של המהפכה ההומוריםטית בשירה הישראליח
]ואולי אף של הפופולריזציה .ביטול ההיררכיה המלאכותית ש7
אלתרמן בין שירתו הקנונית ללא קנונית מאפשר למפות מחדש
את השירה העברית .לפתע ,ניתן לזהות את קווי הרצף וההמשן
בין אלתרמן לאבידן דרך הפרספקטיבה הרלוונטית של ההומור;
אבידן דחה את אלתרמן הקנוני והרציני באופן פרודי )מאירי
 ,(2007אבל אימץ את אלתרמן הלא קנוני ,זה המתבדח .לדונמה,
בשיר ״רתובות שלטים״ מתוך רגעים ) (51 ,1974יש עשרה
קופלטים היתוליים והנה הקופלט השישי :״תחנת אוטובוסים
׳המעביר  -לך ברגל ושאף אויר.״ השיר םזכיר את אבידן המאוחו
ואת ממשיכיו ,כגון ,גורביך ,ליכטש ומשוררי כתב העת מעין
בהומור שלהם שמושפע מכלי תקשורת המונים ומרעיונאות,
דוגמה זאת ממחישה שההומור בשירי רגעים משוחרר יותו
מההומור המאולץ של חגיגת קיץ ) ,(2000ספר שהתאמן להיוח
קנוני באמצעות יחס רציני ומלאכותי להומור.
הדונמה השנייה עוסקת בבעיות תאורטיות ומתודולוניות שיוצריב
שירים הומוריסטימ מסוימים .בעידן של מופע ושל תיעוז
מופעים קשה להתעלם מהפרםונה הבימתית של המשורר .תל7
מהמשוררים ההומוריסטים בגי זמגגו מאמצים אסטרטגיות מופו!
של שחקנים ובדרגים ומתאימים את הטקסט הכתוב לקולם האישי,
לביצוע התד פעמי .לדוגמה ,ניתן לראות בקול הפיזי של משורריס
הומוריםטיימ ,כמו דיצגי ,גורביץ׳ ,ארד ואחרים ,חלק בלתי נפח
מהשיר .לשם המחשה ובהקצנה ,כמו שמערכון של ״הגשש

התיוור״ לא יהיה אותו הדבר ללא הקולות הספציפיים של שייקה,
פולי וגברי ,כך גם קשה לקרוא את מישורי בלי לשמוע את קולו
ברקע .לאור זאת היום הרבה יותר רלוונטי לצפות מהמוציאינ
לאור שיצרפו לספר שירה תקליטור של המשורר הקורא את שיריו
מופע השירה ההומוריסטי יוצר מתח תאורטי ומתודולוני ספרות
חדש :הפרשנות המסורתית עוסקת בטקסט דומם שנמצא על נייר,
אלא שבמקרה של חלק מהשירה ההוםוריםטית אנו עוסקים גם
בטקסט שיצא מהספר ,זה המוקפץ .הטקסט המוקפן ,כמו בבישול
זהו טקסט שמנתר לאחר הקריאה מהנייר אל העולם ולאחר מכי
נותת שוב לדף כטקסט אתר ,המתובל בפרשנות המסוימת ש7
הביצוע החד פעמי .הטקסט המוקפץ מציע התייתםות לפוטנציאל
הביצוע הבימתי לצד הפרשנות המסורתית.
הטקסט המוקפץ )שאיננו בהכרח רק הומוריסטי( מחייב או.
מערכות התינוך ומתקר הספרות לתנך את התלמידים והםטודנטינ
ללכת למופעי שירה כחלק מההשכלה הספרותית .אלא שעל מנו.
לדרוש מתלמידים ומסטודנטים לבקר במופעי קריאת שירה על
המורים והמרצים לבקר בהם ,מה שכמעט לא קורה .האם נית׳
לדמיין מצב שבו בתוגי התאטרון והמחיקה המרצים מדירים את
רגליהם מאולמות המופע?
בעידן שבו המשורר הוא גם מבצע ובו על התלמיד והסטודנט
לבקר במופע שירה יהיה זה ראוי מצד מוסחת הספרות לדרוש
מהמתקצבים השונים ,למשל ,ממשרד התרבות ,ממפעל הפיג
ומהקרנות ,עדכון של הקריטריונים הישנים לתמיכות ולקבוע
חקדםי תחום חדשים .הרי ,אם יכירו מערכות השירה והתמיכה
בשירה כמדיום בימתי הן יצטרכו להביא בחשבון עלויות של
תשתיות במה.

פריזמה רחבה של תופעות .על כן תהליכי ההומוריזציה ובהתאמה
הפופולריזציה של השירה הישראלית משקפים ממון היבטים
ותמורות בחברה הישראלית ,כגון ,תשוקה לתקשורת קלה ,מהנה
מהירה ,עליית מעמדו של המופע בתקשורת היומיומית והצורך
כביקורת עצמית מאווררת בעולם עמוס במידע ומדיה .הפתיתות
המפתיעה של השירה הישראלית להומור מלמדת על תברה
המבקשת לשלב בסדר יוםה גם את הצתוק כערך ,אולי אף כיעד
לאומי וכך לעצב את הצבר החדש :צותק ,בריא ורענן.
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מכאן ,מהפכת ההומור בשירה העברית חותרת לא רק תחת
יסודותיה הספרותיים של שירת הפצע הלירית המסורתית
אלא אף תחת התפישות התינוכיות ,הםתקריות ,הטכנולוניות
והכלכליות המיושנות של הממסד הספרותי.
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