
פלאיתאתנוגרפיה
מוולטג'רלדאצלה'אחר'פלאיותטתיתפ

ווילדמבג'ווטרצליא

צוקענבל

עשרההשתיםהאהממשלהימוולסגירלרשלעטופריהאחת-מיקרמותאתנוגרפיותשתי

-המזרחעלעשרההארבעהמאהמשלהימנרויילגיווםרשלעטופריוהשנ"האירלנרעל

ותפםיבשהשונההאופואחרלהתחקותמרארממטרתחר.'יאהשליותבפלאקותםעו

וממטרותתםביכתממןשאיו,חישביההקשרמוכנגזרהזיהפלאייתאתיםבהכותינש

יאליסטיקולונברחףנעת 1המים,רהאיעלגירלרשלוכתיבתמהם.אחרכלשלהכתיבה

לבצעיובניסימאופ"נתזה,כיבושלהצריקירצינירלבראיבכיבישמשפחתוותרבימעבשל

ות,פחמיבהקיםמנרווילשלמניעיופרא.לחיותואתיהשויריעלירהיאחשלרה-הומניזציה

כךשלבשנוצרוהריחוקתקופהבאותהלמזרחלהגיעהאפשרותחוםרכיורבראולם

מתגלהכךויםי,רהיאחבעמיםשיקופהותכאמצעשלותרבותואתוולבחלומאפשרים

יותר.אמפתיוםובלניורבארחזבמהיאחרי

הקרובחזרבממבדווילגיוןסרושל )אירלנד(הפריעירבימעבמוילסגירלדשלמעלליהם

שני .מרתקיםניגודיםואףענייןמעוררותתהקבלושללהקוראלפנימציביםיהרחיק

המחציתבןיוילנדומעשרההשתיםהמאהשלהשנייההמחציתבןדגירל-המחברים

פעותוכתמגדיריםשהםתופעותשלרבבמספרדנים-עשרההארבעהמאהשלהשנייה

המסעותיתבספרשחלהשינויאתכתביהםיחבאמצעןבחולזהמאמרמטרתפלאיות.

כלליתלהטסיוריהמהחוגכהןאסתרלפרופי 2001בשנתהוגשהזהמאמרשלומורחבתקידמתגרסה •
לנצלוניברצלהיטסוריה.בביה"סלימודיימסגרתבוןראשהתוארבמחקריתודהכעבהעבריתבאוניברסיטה

עזרתהועלבעבודתידנהאנישבהםהמרתקיםםירובלחיאותישהפנתהעלוכהלפרופ'ותדלהוכדיוומנותהזד
לימודיי.לךבמההרבה

31עמי ,)ך(תשס" 3גיליוןלהיסטוריה,לסטורנטיםגמהה:ה,ה'(הי -  I 7פלאיתאתנוגפיה ] 7
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ובמשמעויותפלאיתכתופעההאחרהאנושבןבתיאורהתמקדותתוךפלאייםלמחוזות

זה.אמתיאורהנגזרות

אחדכלראשית,המחברים.ביןמשמעותייםהבדליםעודקיימיםןהזממפערלבד

ענייןוהרחוק.הקרובבמזרחומנדווילבאירלנדגירלד-העולםשלאחרבקצהדןמהם

רלדישגהיאהמחקרספרותהשערתשנית,מתארים.שהםהפלאיםסוגעלמשפיעזה

ששניאףכלל.אירופהמתחומייצאלאכנראהמנדווילואילורלנד,באיביקראכן

יהאחראודותעלפהשבעלמסורותועלקודמיהםחיבוריעלרבותנשעניםהמחברים

ברורההאנושייםיופלאתיאורלשםוםבמקהפיזיתהנוכחותשלחשיבותההרי ,הפלאיי

זהשונהותרבותיפוליטיקליםבאחיוהמחבריםשניכילהוסיףישולבסוףמאליה.

פיתחגירלד-הפלאיאלליחסםבאשראחרבאופןמהםאחדכלעלהשפיעהדברה.זמ

היאחר.'שלקבלתואתהדגישמנדווילילוואיאחר,'העלמוסריתעליונותתחושת

חיבוריהםוקורותקורותיהםמבךוויל:ון Iגוטרמוולטג'רלך

וצאצאאביומצדנורמניתאריסטוקרטיתלמשפחהבןהיה ) 1146-1223 (מוולסרלדיג

בישוףלהיותבשאיפהחייוכלמףנעאמו.ומצדהוולשיותהמלוכהממשפחותלאחת

הכנסייתיותבמסגרותלימודיועלשקדהואוולס),שלפטרונה(הקדושדודכנסיית

פריזשלהקתדרלהשלהספריתבבומשפטתאולוגיהולמדהרחיקואףהמקומיות

פיליפאחיועםלאירלנדהראשוןמסעורה.ולכמוהוסמךפריז)שלהאוניברסיטה(לימים

לדכאבמאמציו , Fitzgel'aldמשפחתראשהשניים,שללדודםלסייעעדונ-1183ב

-2.1169בהאיאתשכבשאחרימקומיותהתקוממויות

ובחצרלשרתהתחיל-1184בחומר.לאיסוףרלדיגניצלבאירלנדשהייתושנתאת

המלךלימים'ון,גהנסיךכיועץבאירלנדנוסףלביקוריצא 1185ובאפרילהשבי,הנרישל

ואחריהמשלחתכישלוןאחריהמקומיים.השליטיםביןשלוםלהשכיןכדי ,ארץייללאגיון

היאבמחקרו.להמשיךכדיבאירלנדלהישארגירלדבחר ,לאנגליהשבגיוןשהנסיך

תיארשבו Topograplו ia Hibel'Iו icaהחיבורעלשעמלאחרי ,שנהכעבוררקלוולסחזר

ר,רנוווקמידר,ברואתבעריכ 1867משנתהלטיניתהורלמהדמתייחסותדגירלשללחיבורוכאוההפניותא
ברמונט.בעריכת-1928מלמהדורהמתייחסותמנדווילשללחיבורורבמאמותיההפנ '.רפיהיטופוגשתכונה:

שלעבודתועל 1863רנוריטומהדורתמודרני:גליאנםוגתרבמהדורותצמדהטקסטיםישנחובפענליסייעו
הגיש 2001בשנתכיליררהתבמרהמאכתיבתאחרי .לוימנדושלעבודתועל 1900מ·רדפולרתומהדוג'רלד

דותובעבהתייחסגולדברגכאתבוגרף.מוולסלדירבגקתהעוסתוהעבודתאביבתלמאוניברסיטתגולדברגןד
תובמקוממשיקהעבודתוס.לויואנשישלםרתיאוולאירלנדשלכיכושהלעיםוגהנגירלדשליםאחרריםולחיב
שאניהנקודותבכלנוגעתאיננההיאאךליאחר:דלריגשללגישתושלהלזרבמאמעושהשאניחלניתורבים

המוקדהיאשהיאאהווהשיילדימנשלהלויחריאהאלרלדגישליחסוזביהשוואהתכרועיבהואבהזעיסקת
ז.כאמביאהשאניבמאמרחידשוהו
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עדרביםחיבוריםחיברגירלד 3תושביה.ואתנפלאותיהאתאירלנד,שלמראותיהאת

בזמנוהדופןיוצאתיזמתושמעידהכפיביותר,עליוהאהובנותרזהחיבורואולםמותו,

-השניםביןהנראהככלרצופים,ימיםשלושהבמשיבפומביבאוקספורדלהקריאו 1189 

מרשמיםהורכבהשבראשיתההיצירה,אתהשניםלאורילתקןטרחאףג'רלד 4.1188

עלאחרים.ממקורותוהפניותהסבריםלהולהוסיף ,באירלנדבעודושכתבראשוניים

שלרבבמספררביםעותקיםשלמהימצאותםללמודאפשרהחיבורשלתפוצתומידת

 5יותר.מאוחריםבחיבוריםוזמנובנירביםבחיבוריםמאזכורווכןידכתבי

בסגנוןכתובהראשוןהחלקחלקים:לשלושהמחולקתאירלנדישליהטופוגרפיה

לתיאורנטורליסטיתבגישהבעיקרומאופייןאירלנדשלפיזיבתיאורעוסקאנציקלופדי,

הנפלאותלספרותבמובהקושייךאירלנדשלובנסיםבנפלאותעוסקהשניהחלקהטבע;

-Mirabilia -עלובדיווחאקזוטייםמקומותבתיאורשהתאפיינהספרותיתסוגה

רווחתהחלהגירלדשלבתקופתו 6מיוחדים.חייםובעליאנשיםועלמוזריםאירועים

- Terra il1cognitaתקופהבאותההייתהאירלנדאולם ,המורחעלזהמסוגספרות

הייתהאירלנדמהמורח.פחותלאהלטינית,קוראיקהלורבעב-מוכרתשאינהאדמה

ימערבהרומאיםבימיעודשנחשבוהבריטייםהאייםשלהמערביבקצהרחוקהארץ

ובת.ורהמתלעולםאנטי"תזהפראיים,שתושביהמעובדת,שאינהארץפרועי;

זהבחלקבמהותו.אתנוגרפיהואמאמרי,יתמקדשבוהחיבור,שלהשלישיחלקו

שורשיהועוד.למוזיקהאהבתםהברברי,ולבושםמנהגיהם-האיריםאתמתארדגירל

הרודוטוס.ההיסטוריהאביהואהמובהקרהושגריהקלסיתביווןעודהאתנוגרפיהשל

אתלהביןאפשראחרים.עמיםשלהשוניםמנהגיהםואלטבעםאלרותקוהיוונים

במהלכואשרהתיכוןהיםאגןשלהקולוניזציהבמפעלהמרכזיחלקםלנוכחהתלהבותם

התמקדומאוחריםניםויוורומיםמשכיליםונים.וגומרביםבעמיםנתקלוהם

אולםטקיטוס,של Gel",naniaה"כדוגמתמסולם,עםעלשנסבואתניותבמונוגרפיות

ובדרכיםספורותמידעכפיסותאלאהלטינילמערבהגיעולאהללוהחיבוריםמרבית

המערביצרעשרההשלושהמאהועדעשרההאחתהמאהמוכילומראפשרעקיפות,

 8זה.במהלינכבדתפקידהיהמוולסולגירלד ,האתנוגרפיהאתמחדשהלטיני

כלל.ברורהאינהתווזה ,ראשיתבערפל,לוטיםוחיבורומנדוויליוןגסרשלקורותיו

שבאנגליהאלבנסבסנטוגדלשנולדאנגליאבירהואכיקורותיומגוללבאוזניהצהרתו

מחיבורוהעולהאחרתבעיה 9בספק,מוטלות 1371ב"נפטרהלהכימחבראותוהצהרתו

המחברכימסכימיםהחוקריםמרביתבו,המתוארהמסעבכללהתקייםאםהספקהיא

עלרבהובמידהקודמתמגוונתספרותעלונשעאלא 10 ,ארצומתחומיכלליצאלא

המקובלתהגרסהרסאות.גכמהקיימותהטקסטשלתיבורולמועדבאשרגם ttדמיונו,



עננלצןקו 10

בשל 12.1356-1357בשניםבצרפתיתבנכתמנדוויליגיוןשלשיהספרהיאיותרב

הפךמהספר,שבותרוהידכתבישלהרבמספרםמעידשעליה ,הרבההפופולריות

לשמונהכתיבתוממועדשביםחמישיםכעבורותורגםרב-מכרלמעיןמהרהעדהחיבור

אףריותומאוiדרולטינית,ספרדיתאיטלקית,גרמנית,אנגלית, ,הולנדית ,ציכיתשפות:

 13ולדבית.לאירית

לאחרלמזרח,המסעותשלמספרםפחתווילדמנשלורובחינכתבשבהבתקופה

המאהבאמצעשהחלהוידיפלומטיםימיסיונריםסוחרים,מסעותשלפריחהתקופת

במורחודתיותפוליטיותמהתפתחויותרבעיקנבעהקטןהמסעותמספר 14 .הרעשהשלוש

לסיןמסחר,הדרכיאתשחסמוהמונגוליםעלהסיניתמינגשושלתומהשתלטותהקרוב

ארץאתשיבשיגאלחדשצלבלמסעהציפייהגםנכזבהמנדווילשלתקרפתובולהודו.

צרפתביןהשניםמאהמלחמתפרוץבשל ,-1291בעכוממלכתנפילתלאחרהקודש

הקרובהמזרחעללמידעוהערגהההתעניינותאתמנעולאאלהכלאךו 5לאנגליה.

להיותיכולהמבדווילשלספרושלהמסחררתהצלחתואותן.הגבירואלאוהרחוק

צורךדלעיל.בצורךאףרבהבמידהאלאשלוהמושךהכתיבהבסגנוןרקלאמוסברת

שלהיקלטותהאתפשר ):Iוהמורחאלהמסעותשלנדירותםלנוכחתוקףמשנהקיבלזה

אצלהמופיעהמידעעלחזרהרקאלאהמזרח,עלחדשדברסיפרהלאשכמעטיצירה
קודמותיה.

רחוקותאדמותבפלאיןת:ההתעניינןת

תאוצהלצבורהחלה , Mirabi\ia-הבספרותביטוילידישבאהבפלאים,ההתעניינות

להדיוטותייותריועדהעליהםשנכתבההספרותכאשרו 6עשרה,השתיםבמאההחל

ככתיבתםטופוגרפ.יבמתווההפלאיתהספרותאוניברסיטאות.וןאודתלאנשיופחות

לאזוריםאומסוימיםלמקומותפלאיםהקושרתבכתיבהאופיינה ,ומנדווילרלדיגשל

מעיינות,מערות,-טופוגרפייםלרכיביםקרובותולעתים-מערבאומורח-כלליים

ההתרחבותהייתההזאתהספרותאתהמניעיםהכוחותאחדואיים.אגמיםצוקים,

המיסיון.באמצעותביןסחרבמסעותיןבשטחיםכיבוששלבדרךביןהגאוגרפית,

בכתיבתולהיווכחשאפשרכפיו 8מרכזית,האישיתהעדותנחשבהמסוימיםבשלבים

רטוריכליראשוןמכלילעדותההתייחסותשימשהאחרותבתקופותארלםגירלד,של

לכן.קודםחשיבותהעלהמעידדבר ,בלבד

 19ופראי.רחרקמסתורי,זר,היותוהםמשיכתו,מקורהפלאי,שלהבולטיםהמאפיינים

הנידחהםהאתנוגרפיתהפלאיתותרבספבמישריןהנוגעיםהמאפייניםאלהומבין
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אפשרשבהםכמקומותהעולםקצותאתתפסוהפלאיותייהטופוגרפיותמחברי 2והפראי.ס

 21המתורבת.לעולםבניגוד-הטבעמןסטיותושפעגיווןחדשנותילמצוא

אחדבעיניוהעולמ.בקצההימצאותהבעצםאירלנדשלפראותהמוסברתרלדיגאצל

ושלהמעיינותשלהנהרות,שלהקיצוניימוהשפלהגאותהםזולתכונתההביטויים

ואומרמוסיףאףגירלדהעולמ.ותקצארבעתאתלדעתומאפיינימאלהכל-הים

ולהפגיןלהשתעשעאוהבהטבעבאיים,בייחודהמרוחקים,באזוריםדווקאכיבמפורש

 22נידח.מקוםכלשלהמיוחדותבנפלאותמתבטאשהואכפיבו,הגלומהפוטנציאלאת

אמנםהנידחים.במקומותדווקאהפלאימשלקיומםאתרלדימגפחותמדגישמנדוויל

-הקרובמבמזרחפלאיםשליותררבושפעגיווןמציגהואהרחוקהמזרחעלבכותבו

התיכון;היםבאייאחתדרקוןנערתלעומתהרחוקבמזרחמוזריםוגזעיםמפלצותעשרות

נחשףאינואשרזהורקפלאימ,ישמקוםשבכלהתפיסהאותומנחהדברשלבסופואך

ליצורמנסהמנדוויללמולמ.אמשתאהאחר,ממקוםמגיעאלא ,כבשגרהאלולפלאים

שביבשת,לפלאיםמתייחסגירלדשגמאףלאירופה.ולשייכוהפלאישליבנליזציהמעין

 23המרכז.מאזוריותרכפלאייםהשולייםאזוריאתלהציגהיאשלוהכלליתהנטייה

מבצעגירלדבכתיבה.חשובמרכיבעודהיאהנידחתהארץשלפראותה

כיצדמראההואבבדבדאולם 24בפלאות,לעייפההעמוסה ,אירלנדשלאוריינטליזציה

הבולטהיסודלאדם.יותרוטובותנוחותבהיותןהמזרחנפלאותעלעולותנפלאותיה

הפראותבעוד,והיופיהעושרהואהמזרחאתמתארמבדווילשבאמצעותוהפיןיבתיאור

הקודרתלתמונהמוחלטבניגודזהכל-השולייםאלנדחקתוהטבעהחייםבעל,של

 25גירלד.שמציירהמזרחשל

ןברבריןתפראןתהאחר:פלאיןת

לחקוראותםשהביאולמטרותבאשרתפיסתםאתקוראיהםלפביפורשיםהמחבריםשני

אתטבעמ,אתלהציגמעובייןהואכיטועןגירלדהיאחרי.שלחייואורחואתמנהגיואת

המולדותבתכונותיוהאדםטבעאתמגדירהוא 3האירים.סשלתרבותםואתמנהגיהם

שלטוןלצורתלמזון, ,לבושלנוהגימתכווןהואמנהגימעלמדברהואוכאשרוהטבעיות;

הציוויליזציה,למצבהלקמוסייניירהיאיניובעהתרבותולמוסר.לאמונהואף ,ולחימה

-430 (הקרושאוגןסטינוסשלבהשפעתןשןתףרלדיגהיהזולתפיסהא םמסייןפכיגיששהד ) 354
ןאבאתגימצהואלדןגמהההתנסות,וממידתההיכרותממידתןמןשפעסובייקטיביהואמפלאתומההתפעל

הקדמה; , 3תלקפןגרפיה,וט(לראשונהבהשנתקלןאלהאתאםכיםודיההאתמרגשתשאיבהדיתוהההפלא
 .} 115-114עמי ,ברטלט
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ליצירתווג,בפרולמצייןמנדוויל 27לי.'רהיפסטוי,רברהבלשלב-האיריםשלובמקרה

המיוחדותחייםבצורותאנשיםחיושבהםיםברביישובמקומותעברמסעומהלךבכי

מטרתועיקרכימדגישהואספרושלהשניבפרקלהם.בלעדייםחייםובאורחותלהם

הסוטותתופעותעלבייחודבהן,יקרבשבארצותהערכיםועלהמנהגיםעללהצביע

לנושאיםחשףילהאוהביםהקוראיםולדעתוהואיללקורא,ידועשכביכולממה

 28משונים.

המוטיביםשלבאיתורםהיטבאותיינחהיסנסציהיאחרזהשחיפושסבורהאני

איםבשאלה,ההיסודותאתלחלקראפשביאחר.'יםרהמחבשניםוצאי,שמםהפלאיי

חיצונית,שונות :םעיקרייטיביםומלמספרוהברבריות,הפראותבהגדרתכלליביטוילידי

והיאחרימיניתומוסריותמשפחהחייניהולאופי,ואמונות,טקסיםילה,כואושבלנוהגי

אולםהמחברים,שניאצלדומיםאלוביםיטושמטוענתאניריות.ומקטגכחורג

םלהשנתנוהפירושוגם 29 ,הכתיבההקשרועםהזמןעםהשתנתהםעמההתמודדות

וקבלה.הבנה-ודחייהפחדבמקוםהשתנה:המחבריםשני

חיצוניתשונות

שוניםלגירלדנראולאהאיריםדברשלעיקרוב

גירלדהנכון:הואההפךחיצונית.מבחינהמאוד

החסון.גופםואתםהאירישליופייםאתהילל

במושאיולטבאחדמאפייןעלעמדהואבבדבד

ונכויותםגופנייפגמיםשלשכיחותם-מחקרו

זותופעהשלשמקורהטעןהוא .סבקרבשונות

כלומראסורים,מיןליחסיהכלליתבנטייתם

מימיוכיטעןאףגירלדעריות.ולגילךילניאוף

 .טופוגרפיה.'איג'רלדהנולדיםאלןשבהמזופגועהאו:מהראהלא

בשלהטבעמתנותמהםשנשללואלואךביותר,וחזקיםיפיםהםתקיניםמיןמיחסי

האלוהיהצדקשלפעולתןפריזהוגירלדשלבעיניויפחד.'עדמכועריםהםהוריהםחטא

 30מחוקיו.לחרוגהרוציםאתהטבעבאמצעותהמעניש

מתפיסתהחריגהעלהיאחרישלהחיצוניתצורתובדברהשקפתואתביבהמבדיוילגם

במקרהיותרבןבהל-העורבצבעהעיסוקולטבראשיתהאדם.שלהאידאליתצורתו

מבדןויללאתיופיםבאשרכיאףהאתיןפים;שלהרבמקביותרוהשחורהאלבביםשל

המאהכשלהייהטופוגרפיהישלהיךלכתבישצורפוהאיוריממןחלקהמאחריוהבאימוואלזהוראיא
באותהאולמידועה,אינהבהכנתמגירלדשלמעורבותומידתגירל.דשלבזמנועודכלומרעשרה,השתימ

 .) 153עמי , j(בואוילציירצדיכומהיירהמאאתמנחהשהמחברבהוגיההתקופה
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לבנים.הםבלידתםלדבריושכןחייהם,במהלימקבל,םהםהשחורהצבעאתיכמדגיש

גמדים , Pigmiesה"כדוגמתודל,בגהאידאלימהדגםחריגהעלמצביעמנדווילשנית,

מעוותיםגוףאיבריבעליאנשיםעלמספרגםהוא 3והענקים.!קצרה,חייםתוחלתבעלי

ומסתיריםימדהימהיותבמהירהמקפצים ,האחתהרגלבעליהאתיופיםכדוגמתחסריםאו

אוהראשבמרכזאחתעיןבעליאחריםועלוהגשם,השמשאתהיחידהרגלםבעזרת

חיות:איברימוכלאיםשבגופםאנשיםמזכירהואלבסוףבכתפיהם.אשעיניהםראשחסרי

קרנייםיבעלאנשיםסוסיורגלימידלדותאוזבייםבעליאנשיםכלב,ראשבעליאנשים

כפילקשור,אפשרחיצוביתצורהשלזהלעניין 3Zגופם.כלאתמכסותשנוצותואחרים

מנדווילקצרה.חייםתוחלתלבעאוחולניהיותו-היאחרישלהיבטעודירלד,גשעשה

 , PigIךן iesה-אתרב;מןזחייםואינםקרובותםלעתיהחולים ,האתיופיםאתמזכיר

להםאשר , PopiI1iaysה"ואת ,שמונהגילעדרקוחייםשנהחציבניודםבעשמתחתנים

 33וי.כראלדברמסוגליםואינםביותרחולנייםשהםבלב,דאצבעותשלוש

אותםמתארואינוכלשעצמןהומוגניותכקבוצותהאלההמיניםאתמציגמנדוויל

באופןרלאחיוביבאורלעתיםמתוארותגופםשלהחריגותאיחטא.מעשהשלכתוצר

העיוותיםעלרלד'נשמוסרהמפורטלתיאורגמורבניגודזאתכלסלידה.כהמעורר

מגבהאינומבדווילחטא.במקורםכיוהסברואירלנדתושביבקרבשאיתרהגופניים

מעברוזרותרחוקותהןוהואילאיוםבהןרואהשאינומשוםאוליהללו,החריגותאת

ואיבריהםנותםשואףועל ,בעיניוחריגיםכהאינםנירלדשלהאיריםדמיון.לכל

סימןהיאחיצוניתשונותכיסהישהתפנראהיותר.ברורההאנושילמיום Iזיקתהפגומים

להתייחסותירלדגאתחייבוליתרבותיםיהאירשלהיחסיתהפיןיתוהקרבהלחטא

 34שונה.

הלבישניהגז

האדםשלללבושוכמנוגדיםגירלדאצלמתואריםהאיריםשליגיםהחרהלבושנוהגי

גירלד 35פרא.גדליםוזקנםראשםרושעגולמי,שחורמצמרעשוייםבגדיהם-המתורבת

אולם 36בה,חישהואבחברהלאפנתייםאטאטהופכיםארויושערזקןכילכימודע

אוהאיריםלהתנהלותדמיונהמשוםהאנגליםבקרבזותופעהמגנההואאםברורלא

מבחינתוהגולמיהצמרזו.אפנהברבריתכמהעדלהדגיםכדייםבאירמשתמשהואאם

שיתאיםכדילעבדולדעתועמליםשאינםהאיריםשללעצלנותםביטויהוארלדיגשל

תםואשתממשהענקיתשפתםשאחריםוא .םייעיניבל .שטוחיםשסניהםםיאנשריכומוךיממשילוךמברא
 .אצבעותארבעאוושלש ,לבעםיאנשופהיסרומחנמריםהשמש.ימפנהםיראשתאלכסות

אתושמשוגשםמפניבהגנהפיםיוהאתשלתקיהענהרגלכףשלהרבהתושיוהשימאתמרגישמבדויילב

 .נמיסאףויבשהבבקליתלנועםיכמסוגלאריםומתהנוצותבעל,האנשים .מדהימהבמהירותלקפוץיכולתם
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מטפחיםשאיבם ,האיריםביןליצורמנסהשג'רלדלזיקהביטויהואהצמרמהוגן.ללבוש

החיים.אבעלילבין ,שערםואתלבושםאת

עלברםלבוש.ובלאבעירוםכמתנהליםבהםשפגשמהעמיםחלקמתארמנדוויל

האופןדיוקא ,העירוםהפראאישמתיאורלעלותשיכולההשליליתהאסוציאציהאף

אוהדיחסכהבעתאףואוליהנוהגעםכהשלמהבראהזהבבוהגמנדווילמטפלשבו

הלבושאתשקישרההבינייםבימיהעירוםתפיסתאתנוגדזהויחסמחקרו.למושאי

כאנשינתפסוהללומהחברה.המורחקיםהשולייםאבשיעםהעירוםואתכראוישלא

נתקלמברווילכאשרב.ולהחליפוהקייםהחברתיהסדראתלשבורהמעונייניםפרא

באחדהכבדהחוםכמו ,האקליםבקשיילתופעההסבריואתלתלותנוהגהואבעירום

הואכיאף ,החוםשבירתעדבנהרותעירומיםלרבוץהתושביםאתהמכריחהודומאיי

בריםגהמןבושהשלסימניםשוםמראותאינןהעירומותשהנשיםמכךפליאתואתמביע

שהםתוך-לעגםאתמדגישהואמהחוםהסובליםסומטרהלאנשיבאשר .תןבשבקר

לימבדווכן,אם 37מערומיהם.בשלהנבוכיםלאלה-הווחאדםשלעירומםעלמסתמכים

השלטתהתפיסהאתבכךומבקרבעירוםלהתביישבהיטשאיןההשקפהאתמציג

סרוקותיהם.תואתשיהםומלבאתהמוקיעג'רלדכמושלא 38אליו.בבוגעובימיבאירופה

שזהאףלעירים,ותאולוגייםהגיונייםהסבריםמוצאמנדווילהאירים,שלהברבריים

בקוראיודוחקאףמנדווילוהחייתיות.הפראיותאתמכוליותרלמסמלבתרבותונחשב

הפראיותאתמבטלמבדווילכילומרגםאפשרמביש.מעשהזהבמנהגלראותשלא

לתושביליחסובאשרבכוביםאלהדבריימבוקש.אפילוטבעי,לדברוהןפכושבעירום

האנשיםכמו,ביותרדופןיוצאיגזעיםשלבמקריםאולם ,כאנושייםמתארשהואארצות

 ,הקדמיהחלצייםאזוראתהמכסהקטןבדלמעטעירומיםהמתהלכיםהכלבראשיבעלי

קוראיושקהלמשוםכנראה 39 ,אותםמגבהאיבוגםאך ,למנהגםהטברמספקאינומבדוויל

מאייםאיבועירומםכיעדרגיליםאדםמבנישוביםכהאלהמיניםןשכלכךזקוקאינו

 .החברתיהטררעל

ה'אחר'שלמזןנן

עםהאיריםשלהקישורלהמשךחונכרג'רלדעבורשימשואחר'יהשלהאכילהנוהגי

הילדיםתזובתאתתחילהמבליטהואאירלנדשלבמקרההפרימיטיביות.ועםהחיעולם

המעמדותןמעלםתמאוהם.ייוהענכיםוהנמלמעמדותקרזורתקויבכסייחהתלחרבודרלגייכודגשיא
שליחסואתלהסביראפשרו.לטעמשהיופיםויניםמעודדיםגכבשולכיירסכשית.האירהרבחבםיהוגבה
תצעומכאהאיריםשלציהזהדה"הומניבמגמתתוווכדכקמוילהרשולקוראותעוכדלחדשונברצילדריג

 . 4הרהע , 351יעמויו,בואירלה.וכהחברהעלכיםוהנמהמעמדותשלת'יבררהככתלהש

לשהנחותמעמדהלכשהרכחכעפיגנחשבלאאתזלעימתיהנשוםירהעהגכרי.םירילעעגבוזאתכלב
-54עמילה,וה"כינגי(רלהעכילפנשלאפהוגתאףחשולשיילהתביהלעיכהייציפהלמעט ,בההאישה 52 , 59 (. 
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זו,דיאטהבלבד.וחלבמבשרניזונוהמבוגריםגםכיייןצומ-יסיבסוגסאוכל-

הברבריותאתגירלדבעינימסמלתיפסטורליתי,חברהשלמרעהיתוצרעלהמבוססת

 ,החקלאיבלשלהתקדמוולאהפרימיטיביבבשלנותרושהללוסברהוא .האיריםשל

אתהמאפיין ,זהכלכליהיבט 40מהתרבות.וריחוקםעצלנותםבשל ,העירונימכןולאחר

האחתבמאהרביםמחבריםשלהברבריותלתפיסתאופייני ,רלדיגבעיניהברבריות

וססבהמהפראשלהמזוןלהרכבביחסםהבתטאהדברעשרה.אםשתיהובמאהעשרה

הפראיםהאיריםזוגעלהפרקהואפהיוגמהדויין.לחםעלםקובמבוחלבשרעל

קולינריןנייע 41 .םקיומעלללכידעושלאמשוםוגבינהלחםםלההגישוכאשרשהתפלאו

שלהמוחלטתותלבורקשוראףזה

צרית.והנלאמונההנוגעבכלהשניים

רלבשרקףשהנוצריתהאמונהחוסר

קושרההנכונההאמונהואילוהנא,

 42של.המבוולבשרללחם

הפראיםיכהואאףמדגישמנדוויל

לאמדגאונאמבשרקרבעיניםזוני

נםיאשהםומצייןבומחלמבושל

מהעמיםחלקאולם 43לחם.אוכלים
לד.ר Iגשלבטפריהפרימיטיבייםהאיריםזיג

מדיאטהאףחורגיםפוגששהוא

לנוכח 44כברושים.ועעכבריםחתולים,כאוכלימתואריםלמשלהטטריםזי.תיפרימיטיב

האכילההרגל,תיאוראחרות,יותבהזדמנולטטריםמבדווילשקושרנוייםיהגמכלול

םהםיאחרדופןצאייו .םושיותאנממידתלהפחיתהכלליתכוונתועלזרממהחריגים

עותסלמיוצאיםואשרבלבדתפוחיםמהרחתםומתקיימידברליםכואשאינם Pitanה-

אינוהנא,הבשרסוגייתכמושלאזה,כשגיחרגלהר 45לשרוד.כדייםבתפיחםמצוידי

םוגעיהנאלואוריםיתב .וןדמילכלשמעברשונותעלאלאפרימיטיביותעלדווקאמצביע

לאשהואפיעלאף ,הפראישלמזונובדברהשגורהמהס;ומהמבדווילחרגלאלתזובה

לד.ריגשעשהכפיהחברהישלהכללילמצבהבנוגעמסקנותזהןיימעניקהס

בהקוהמהתיאורוהניקיון.הילהאכלמנהגיםגאלאלמזוןרקלאמתייחסמבדוויל

ידיהםאתלנגבםגינוההםכיצדמתארליוומבדהטטרים.תיאורהואהזבענייןביותר

נוהגיםשהטטריםמספרגםהוא .שולחןמפותישלאציליםשרקדגישימהםותיבחצאי

 Helmold of ;הלoביםןהסקנריבניםעלן-070בשכתב Adam of Brcmcnנמצאיםהללןסיהמחבר !ביא

Bosau , עשרה;השתיםהמאהשלםעיבהשבשנותהסלביםשלהכריניקהרבמחing ~ 0 110 of Frei עלשכתב
lיבןרןבחההךנגרים u r:ridcrici ~ Ge ; -יof Newburgn נaתWilli עמי , 1982 :ברטלט(םירלאיחסשהתיי- 158 
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הואהבאה.חהרולאדעתר,נושכלוהאעם ,רסיבתוךאכלוהןבשהצלחותאתלהשאיר

בהם.להשתמשמסיימיםשהםאחרישלהםהאוכלכליאתםשוטפיאינםםהכימדגיש

שהםשעהבהאדמהעלמזונםאתלהניחהגיםונשהםמספרמנדווילהקפריסאיםעל

לנוכחבמיוחדבולטתאלהלפרטיםלבותשומת 46טריותו.עללשמור,דיכאוכלים

לנוהגירים,בהמחשנישלהשונהיחסםאתגירלד.שלמצדודומההתייחסותשלהיעדרה

באירופהשניתנההרבההלבבתשומתלהסביראוליאפשרמחקריהםמושאישלהאכילה

הפחותלכלאועשרההשתיםהמאהלעומתהשולחןנימוסילעידוןעשרההארבעבמאה

 47התקופה.בניתודעתביותרהמרכזילתפקידם

חשובה.פרשניתאליומצרףוהוא-הקניבליזם-תזונתיפןבעודעוסקמנדוויל

האשמתועםהמהבבמשכביםרהאיאתגירלדשמאשיםהאשמהאתלהשורתאפשר

הפרתבגדרהםהחטאיםשניבקניבליזם.יפוגשיהואשבהםהעמיםאתמנדווילשל

ההבחנהמופרתהבהמהבמשכבשמו.חילולאוהאלשלצלמובפגיעהםותוצאתטאבו,

אדם.ניבשאוכלותפראתולחיהאדםנדמהקניבליזםבולחיה,אדםביןהפיזית

שהתקיימושדווחםקניבליזסוגישלושהעליעהבמצהחוקריםברקברורחתתפיסה

קניבליזםהואמנדוויל,אצלנזכרשאינוהראשון,הסוגעשרה:השלושבמאהמזרחב

ד.בכרעבאומצורשלחירוםבמקרימתרחשזהמסוגקניבליזםהישרדות.לצורכי

הומצאכינראהקיומועלאמיןדיווחהיעדרלנוכחשבשגרה.קניבליזםהראהשניהסוג

מנדוויל 48המזרח.אנשישלזציהידה"הומנצעבלכדיאותםושימשבהמעראנשיבידי

בשרלאכולששיםאףהםפראותםמאפיינייתרעלנוסףאשרלענקיםזהנוהגמייחס

בהשמתקייםץראשלהואזהמסוגקניבליזםשלאחרמקרהאחר.בשרמכליותראדם

מפוטמיםהרזיםואילומיידית,לאכילהנמסריםהשמנים-לכלמאלדיםילמכירתשוק

מתוארותושתיהןאלו,תופעותמפניזעזועעולהלאמבדווילשלמתיאורו 49שישמינו.עד

 .כקוריוזקצרהב

-השלישיהסוגמןהםמנדווילשלבספרוקניבליזםשליותרהמפורטיםםהתיאורי

רעיםאנשיםובשוכניםמנדווילשלדבריאיבמדוברהראשוןבמקרההטקסי.הקניבליזם

נופלםאדכאשרזה,במקוםכיירבומסךממשימנדווילמשפחתם.בניאתאוכליםאשר

חונקים ,ימותהחולהכילמסקנהמגיעיםדתאיששלחיזיוןבעקבותוכאשרלמשכב

אזיחברם.אכילתלמצוותלהצטרףלחבריווקוראיםלחתיכותגופואתמבתריםאותו,

קובריםהגופהאתלאכולשמסיימיםולאחרנגנים,בהשתתפותגדולהמסיבהעורכים

לשאתריובחכלנקראיםנפטר,אדםכאשראחר,במקרהשירה.כדיתוךהעצמותאת

עלומניחומהגוףהראשאתהבכירהדתאישמפרידשםעה.בלגגופתואתבעליזות

בצוותא.מתפלליםהמשתתפיםוכלהנפטר,שלונלבאותהומגישכסףאוזהבצלחת

תוךלציפוריםאותןומשליכיםלפיסותהגופהאתחותכיםהדתאנשיהתפילהבגמר
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המת.אתלקחתשבאיםהאלמלאכיהןהציפוריםכימאמיניםםהמקובנישירה.כדי

הנפטרשלמראשוחלקיםואוכליםשותיםהבשבהימסרךועהנפטרשלבנולבסוף

שללגלתוימגששותיםאףישופו.גאתחוקלםשהמלאכיהקדושלאישןזיכרותוכא

 50 .יובלאהרכהוקחייוכלךלאורבנואתתשמשראשהנפטר

אכילתליזםבקנישלזהבסוגיכבהיטמבהיריםהאלההמפורטיםריםרהתיאשני

 ,בוהחשהאיששלגופוסותיפיכמהתפיסהעתבונאלא ,הנתזולשםהאיננוףהגפיסות

חכמהעצמה, ,אומץשלתותכונממנוכליםוהאאלותרלמעבריכהבאוהקדוש

רותוממקלמערבהגיעוןיסבגנהוהנראהככלשהיהזה,מנהג 51לשלוט.תוולגיטימי

ת.ושקאותוויקרבהםובמהמערםהמבקריאתתועמוקזעזע ,םיקדומונוצרייםקלסיים

מתאראוהתםושאאלהלעמיםדווילנמשלהביקורתיתובהתייחסותביותרבולטהזעזוע

 52חולים.בהמתעלליםםרשעיכאנשים

טקסיםיןבמשתמעתה~בלהעלגםדולעמאפשרמנדווילשלהמפורטמתיאורו

שהוחלטי,'צרוהנהקודשלחם ',אאוכריטסהיה-ןוהאדגוףחלוקתלטקסןאלקניבליים

אמנםזהעניין 53.121S "ביעיתהרבלטראןהכנסייהועידתלאחר-הרחבורבילצלחלקו

ובייחוסשיכקדהנאכלהאדםהצגתבנרמזשהואןייתכאך ,במפורשבטקסטןימצווניא

-הדתיאנששלפעילהתתפותשהעלמדוברגםבטקסטממנו.האכילהלעצםולותגס

ישניןבהלהקבלילוומנדלשותומודעעלללמדנוילואכוליזהדברשירה.ותפילה

זומחשבההאםזו.הלבקהבעקבותאיוורקבקרבמחשבהלעוררוצונרועלהטקסים

רלעורדודקאנועדההיאיכןייתכ .בהכרחלאהנצרות?ממנהגיסלידהוררלעעדהונ

אחר.'יהגילמנהותרירבההבנההקוראבקרב

תןנןאמוטקסים

היהאלרלדיג '.ראחיהשלויתוובאמונסיוקבטןלדיומובילהטקסיםזליבבקניןוהדי

לאשהםםומש ,יםגנפשהםםיהעלמרלויכדריםיהאשלבריותםרבבלהשתמשיכול

אתרתהישותילפגנתרוביבהוכקרותלקולכק ,כפגומהנתםואמהצגתאולםכאלו.היו

והית)יהחמישמאהב(לאירלנדהקדושקפטרישלאוובילפניכהדגישרלדיגתו.רמט

לשנריתוסייהמותוליפעלמרותוכי ,תוטפלבאמונותםעיושקואליליםיעובדםהאירי

האיריםזיגשלהרהמקשהדגיםכפי ,נהוהאמבעיקריבוריםורנותהםפטריק

סגידתםאתמבקררלדיגיפוגרפיהוהטישלהשניבחלק 54 .לעילשהוזכרהפרמיטיבים

קלהצדילמעשהניסהאוהזובדרך .מופלאיםתוארבלונותיילמעהאיריםשלגזמתוהמ

דובייחא,ה,האמונשלמהרורפומיסיונריתתופעילשלכוללתתרגמסבארצםכיבושאת

תעוהמסמחדאלרואישתתלקשבתנ Iאכריופיהאפשךבכואמצלרשאפהזכקדויבצךרולצוששראא
 .) 169-168עמי , 1982 :לטטבר(ידתקודרצךמתוו Iוסיימלשטהמעכ-1172כדנרליאשוכילכ
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עמוקות.ג'רלראתשזעזעהאיריההכתרהטקס

לתאררלדגיבחרטיעוניואתלהמחישכדיזה.בכיבושמשפחתושלתהןמעורבלנוכח

לפי sSמלך.שלרותבימבישהכתרהוטקסמזעזעדמיםבריתכריתתטקסטקסים:שני

האחרוןטקסבמזו:יתרהוהאמונה.הכנסייהקדושתמופרתהללוהטקסיםיבשנגירלד

החיים.אלבעלהאדםביןהגבולמופר

השגויותהאמונותכלפימשמיעשהואהביקורתנימתביותרבולטתדווילמנאצלגם

לדברואפילוולנחשיםלעציםלאש,לשמש,סגידתםאתמתארהואהאלילים.עובדישל

ומצייןמחקרומושאישלהאמונהבנבכימתעמקמנדווילוקר.בבפוגשיםשהםהראשון

גיבוריםצלמיהערצתביןמבחיןאףהואבבוקר.לפגושמעדיפיםהםחייםבעליאילו

יותר.דבהבאדיקותדיםוגסהםשלאלהומצייןםוחצי-אדחצי-שורשלצלמיםלבין

אמצעותבעצםשבירתכדוגמתטפלותכאמונותמגדידשהואמנהגיםמזכירמנדוויל

ושתןואהצמריחתטקסרמזכיגםהואטוב.למזלכסגולהחלבתכשפיאואחרתעצם

 56מעלותיו.אתעמולחלוקכדיהגוףעלשורשל

 )שעומרמלאךאומון(דשדמייצגיםהםברורה:הצלמיםעלמנדווילשלדעתו

אתעבודתםואתהמקומייםשלאמונתםאתלקבעכדיכשפיםמעשיאונסיםשמבצע

שהואבכךמודגשתהמלאךשלרשעותוהחטא.בבצלחייהםאתלשמרבכךוהאלילים

גםמנדווילקושרםונידמשלזוולהסתהלרשעות .ילדיהםאתלרצוחלאנשיםמורה

למוקדמעליםגבר,למוקדמעליםשכאשרמספרהואהמתים.שלהגופותשרפתטקסאת

שעתידהאדםמובלכטקסכך:מתארדגירל ,הסקנדיבנייםהעמיםרבקכאףנפוץשהיה ,הזההטקסאתא
טובחיםכךאחרחיה.שהאולהצהירנדרשוהואחיה,יליםבשמוכפיארכע,עלזוחלכשהואמותנרלהיות
ולשתותהבשראתלאטלעליואזהסוסה.שלבשרהקייםבושלשבוכסירלרחוץצריךייהמותנריסוסה

ומתנצלמקדיםשהאוכךכדיעדגירלדאתמזעזעזהמנהגכלכד.כפיואלאזערכליכלבלאהסירמתכולת

 .) 25פרק , 3חלקוגרפיה,פ(טולפניהםלגוללעומדשהואמהעלקוראיולפני

יודכדמהיאםגומושפעתגירלדאצלאףמצויהשטנידמווועיבתעתהאליליםעכודתמקורשלזותפיסהב
 .) 19קפר , 2חלק(טופוגרפיה,המלאכותייםלאיםהפאורותעלאוגוסoינוסשל
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בגופםהפוגעיםהמאמיניםקנאףתועוד:זאת .ילדיםלהםשאיןבתנאילצדו,אשתואת

יותררבסבלשנגרםשככלהאמונהבשםעלמותהרוצחיםאוהאליללמעןלמותכדי

אלואנשיםכימסבירהואדחייה.בנימתמתוארתזוקנאות-יותרנאדרהאלילכי

 sקדושה.ךשרידנחשבואפרםקדושים,מותםלאחרנחשבים

אלהמנהגיםביןמשתמעתה~בלהעלהסברהאתלהעלותאפשרזהבמקרהגם

היאחריהצגתשלהמגמההמשיעללהצביעובכיהנצרות,שלהקדושיםפולחןלבין

תימוכיןמקבלזהוורעיקדושים.ופולחןסגפנותדומים:אמונהלמאפייבישותףבתור

מנדווילאוהבם.האלהשובהאמובתםשלמרות SynopJeה-אלמנדווילשלבהתייחסותו

ואיןהואילהמערב,לבביזריםשמנהגיהםאבשיםכלפיסובלביתלהתנהגותאפואמפיף

לשבחאףוחרבמנדווילשונא.הואמיואתאוהבהאלמיאתלדעתאיששלביכולתו

וקוראיםהחוזריםאדוקיםמאמיביםהיותםמשוםהכלבראשבעליהאנשיםשלמלכםאת

זאתבכל 58תפילה.במחרוזתשימושתויםוביפעמיםמאותשלושאלוהיהםשלבשמו

הללו,הפקסיםמוחלקבדחייתהמתובליםמנדוויל,שלתיאוריואםהתהייהרתבות

הבוצריים.הטקסיםמןחלקשדחהכיעלמצביעיםאכן

בדרישלו.הקייםהמושגיםוצרבאמשתמשחדשהתופעההמתארכלכי iבכואמבם

מנדווילשלבכתיבתואבלהיאחר.'לטקסיהנצרותןביההקבלהאתלפפורגםאפשרזו

ולכןהטקסיםמןהמזדעזעגירלדכמושלאהדומה,אתדווקאלהדגישהכוונהבולפת

ורצונלדעתיאמונתו.מטקסילהרחיקםובכישלהם,הזרהלבצעהאפשרככלמתאמץ

כוונתועלללמדאולייכוללהסתירו,לאהפחותלכלאוהדומה,אתלהדגישמבדווילשל

שלהנוצריתלדוגמפיותבביגודהאלילים.עובדישלבטקסיהםהנצרותטקסיאתלשקף

האיריםי Dפקעלבכותבוגירלדשלוריתיאואתהמאפיינתאחת,נכונהאמונה

לעיןניכרהיאחר.'שלולפקסיולאמונותיווסובלנותפתיחותמציגמנדוויל ,נותיהםואמו

מבדווילשלמתיאורואולםשערורייתיים,פקסיםבמיוחדמפרטיםהמחבריםשניכי

נאלץשהואעלקוראיולפניהמקונןגירלדשלוריובתיאהמופיעהרגשיןהמטענעדר

הללוהזריםהמבהגיםמרביתאתמתעדמבדוויללעומתוהפקסים.זוועתאתלהםלתאר

 .ריהגלבסקרנות

האחרשלאופיו

מקדישגירלדהיאחר.'שלאופיורובתיאמרכזימופיבהןובוגדנותאכזריותשלהתכונות

עמםהיכרותועקבאוליאירלנד;שלהברברייםילידיהבתיאורחשובמשקלזהלפן

בשלוכמסוכניםמפבעםכבוגדבייםמציגםגירלדדודו.שניהלומתןהמשאבהליכי

 59בנפש.פגיעהלשםבגרזביםעושיםשהםהתכוףהשימוש

שלפוביאי-סדרעיניהםלבגדראוגירלדשלזמנובאתניותמונוגרפיותמחבריאכן,
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בקרבתרבוימיותפנומלחמות

המחברים ,בהםשפגשוהעמים

שלתםועצלנביןקישרוהללו

תבונהלחוסרהפראייםהעמים

םלתכויחוסראתךמכרווגזבסיסי

למערכתלצייתאלהעמיםשל

גםהשתלבהציותחוסר 60חוקים,

 ..הבוגדנות,אובתכלתההסבריםעם
t, . 
זהבייןבעורהקשמשעשעקוריוז "'""" ,

תונכלתנותןרלדגישההסבראוה

האירים,הקדושיםשלתוהנקמנ

האיריםשלהנקמנותצרילדבריו

המוות,שלאחרהבצחבחייאףהבוגדנותיצראתמשמריםחלקםמותם,עםתםאינו

יםישעהאיריםמיילסגירל,לפי

 .הרגלשםכגרזניםתגיףשימיש

 6יריים.'האהקדושיםסיפורישלקמנינהאופייםאתרלדגיריבמסכךלקדושים.פכםובה

ןאיכלליןפובאשאף ,הפראישלותנוגדבוההאכזריותס;כמותאתמאמץמבדווילגם

עללותבהתבטאתמתבהקוסעשמנדווילהאכזריותמסוימים,םלעמימתייחסהוא

הגוססיתבתליולמות,ידיםהעתאלהאתשישסעוכדי ,םיכלבוףאילבאמצעותםוליבח

ראחיטויבהתולעים.ולאי)האליאכ(ימלהציפוריםתאכלנהגופושאתכדיעץעל

רוצחיםמדוןאנשישבמסגרתוהטקסיהקניבליזםואהמנדווילשללדעתוזוותילאכזר

והגהנעלגםמספרהואעלות.הנהסגולותעלבדמםאתלשתותכדיהמכובדיםאת

אכזריתהקפדהעודכירמזמנדוויליריבו,דםאתהשותהמנצח ,דמיםריברלאחו,בש

 62מיידי.מוותבנענשאותםהמפרכלשלחימהעתבשמעתמלליכעל

יוצאימקריםבשנירוברסובלנותלחוסרמקוםמפבהילוומבדשלהכלליתסובלנותו

םהמתואריהטטריםמסוימים:עמיםשללעברםמאשימהאצבעמופביתשבהםדופן

היהודיםשלהאבודיםהשבטיםועשרתקרב;אליהששמרושעיםםיתחביבבעלרעכעם

הללוהמקריםבשני 63 .םולהעאתלהחריברצובםכלואשרולהגדאלכסנדר?לאשאותם

יוקדתלשנאהקומהמאתמפנהסובלנותוי;אחריהעםמיוחדבאופןדדומתממבדוויל

ציפייהמתיךמהירהכניעהיפוהעדשהנכבשיםיםרלמקכטתבהסברתמולהיותיכולהזובוגדניתנסייהא
יםדעמוהיושלא-םיבשיכוהוממסכים,היולאיעהכנעלשחתסוהוגרסיםכאשראולרמידהושרכלשעת

להיותאףיכולהסדיןבואוהכאכזרריברבהראייתמרידה.םעצמאותעלאחריםשלבמלחמתםור-אכךל
לכךזובעתיחסיתוהשלוהמיושבהלסינימהמערבהשוניםהמחבריםשלותםדעמוחוסרבשלרתבמוס

הבנתםחוסרגםכךקיומית.הייתהכלכליתבמתינהמפותחיםלאעמיםבעיניהאכזריותהפשיטוחשמשמעית
-הוויקיגניםשלפלישותיהםהאיריםשלבמקרהרבותישותפלשלבצלןספרזוריבאעמיםשלםחייהאת

-167עמי , 1982רסלט:ב(הישרדותיכצורךהאכזריתמהיהלחוראיית 166 (. 



מהנרטיבהחריגהאתמוסברת.ולא

שלהגאוגרפיבריחוקולהסביראפשר

שעליהםהמשוניםמהגזעיםמנדוויל

כמושלאמסוימת.בהבנהכותבהוא

להתמודדותנדרשאינומנדוויל ,גירלד

אמונותיהםםועמנהגיהםעםישירה

אינםהםולכןהנחקרים,העמיםשל

אתאולםצורה.בשוםעליומאיימים

בתקופתובאירופההחייםהיהודים

עמיעלרבעבשאיימוהטטריםואת

באותהלקבלנראהכלוקשהאירופה

סובלנות.שלמידה

אפשרהיאחריבוגדנותואתאכזריותאתהמחבריםשנישמתאריםהדומיםלתיאורים

כימספריםשניהם .ללוחמניותםהמתקשרתבהוהרכיהלחימהצורתאתגםלצרף

מסמליםאלהמנהגיםאכן,ודרבנות.אוכףבליוהרכיבהשריוןבלאנעשיתהלחימה

השתאותואתלהסתירמצליחאינוגירלדאולםהמתורבתת,הלחימהמצורתסטייה

ולתביכרואהמנדווילשריון.בלאלהילחםהמסוגליםהאיריםשללבםאומזכחלנו

היאחרישלהברבריותאתכליל,מבטלאפילוואוליהמפחית,גורםזופלאיתלחימה

 64 •המלחמתיכישרונםעלהכלבראשבעליהאנשיםאתומשבח

עיררהיתדרבניאיכףבלאהאיריםשלרכיבתם

רבה.פליאהגג'רלד
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מיניתומוסריותמשפחהחייניהול

לשנואבנטירתםרלדגישללדעתובולטתמשפחהבענייניהאיריםשלהחורגתההתנהגות

גסמאוכלהניזוניםילדיהם,המאמצת.אבמשפחתםולדבוקהמקוריתמשפחתםבניאת

גירלדשללדידומושאריםחמים,םומיעריסהובליפורמליחינוךבליוגדליםבסיסיו

מוסריותם 65אדם,פראילהיותגדליםהםכיעלמתפלאאינוהואולכןהטבע,שליוביד

בתוךמיןיחסיולקייםלנאוףבנטייתםביטוילידישבאההאירים,שלהקלוקלתהמינית

הזיווגיםתוצרי ,םיהרבהנכיםשלבדמותםלעונשג'רלדשללדעתוזוכההמשפחה,

לעיל.שראינוכפרהאסורים,

לשםמשפחותןכיזיקהליצורכדיהאימוץ.מנהגהואהבולטיםוהסקנדינבייםםייהאירהמנהגיםאחדא

בניאתלמסוראלהחברותבקרבנהוגהיההדדיתהוקרהמעיןלהוכיחכשבילועתידיותמלחמותמניעת
פעולהמכיבדתכמשפחהמעמדנמיכתממשפחהןכקכלתהייתהבילראחרית,כמשפחיתלאימוץהמשפחה

 ,) 2הערה , 364עמין,כואוי ; 23פרק , 3חלק ,ה(טופוגרפילמשפחהרככברדעמהה.אישהב
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עדהנישואיןמוסדביטולושלהמשפחהבתוךמיןיחסישלתופעותמתארמנדווילגם

שללקיתונותשזכה ,האחרוןהענייןדווקאאולםובצאצאים.בנשיםמוחלטתשותפותכדי

חוברתובצאצאיםבנשיםהשותפותמנדוויל.אצללהערכהזוכה,רלד'גשלמצדוביקורת

זהבמקרהבמנעולים.הצורךלוולביטהמעמדותלביטול ,ובתוצרתהבאדמהלשותפות

קיוםשלחלופההמציבהכזוונחשקת,מועדפת ,עליונהכתכונהה'אחרףת'מתוארת

נולדיםכשילדיהןמצערהבוכותנשיםאבסורד:עלמנדווילמצביעאחרבמקרהאוטופי.

-רבהיגיוןהנשיםשלבהתנהגותןכימתבררמהרהעדאולםמתים.כשהםוהשמחות

שבוהעדןגזאתמבטיחהמוותואילוועבודה,סבלעתירלעולםכניסהמסמלתהלידה

קבלתואתרקלאלדעתימשקפיםדלעילהתיאורים 66ואושר.הנאה ,חלבלמתיםצפויים

מנדווילהנוכחיים.עולמוסדריעלמחשבותבקוראלעוררהרצוןאתאףאלאהיאחר,'של

מקלסו.הואלבקרוובמקום-הנישואיםמוסדהיעדר-מובהקברברייסרדשובנוטל

רלדיגזהבענייןגםכיאפואנראה .לטבעיוהופכוזהשבעולםהפראיותאתמבטלהואבכך

מציגמבדווילואילוהתרבות,בןהכובששלברורהמוסריתעליונ;תבדברתפיםהמציג

 67שלו.תרבותועלתימוסווביקורתתוךיאחר'ההעדפתאףולעתיםתופתיח

האיריםשלהסוררתהמיניתהתנהגותםכלפירלדיגשלבביקורתוהמרכזידוהיס

מופלא,'ימקרםשליותרכלליתלהגדרהקשורזהעניין .בהמהלמשכבמשיכתםהוא

ןבאופמתבטאתהגבולותחצייתקטגוריות.ובערבובתוגבולבחצייתמאןפייניםשתושביו

לבעלהאדםביןההבחנותובעיקר ,הממשיהעולםשלההבחנותבביטולותריבהנחרץ

מופיעזהדיון 68בטבע.האחריםלחומריםהחייםבעלימיניוביןלאישההגברבין ,החיים

מהרהעדחורגוהואאירלנ,דשלבנפלאותיההעוסקיהטופוגרפיהישלהשניבחלקהכבר

באופןרקמזכי,רלדיגתחילהעצמם.אירלנדבתושבילדיוןברוועבגאוגראפיהמהדיון

הםולכן ,בהמהמשכבבחטאאירלנדשוכנימשאריותרשחטאויםומסאידריעקיף

םגיהזיוושלהממשייםהמקריםאתלתארניגשהואכאשראולם 69האי.בהצפתנענשו

 .זיפרובריטניהעדמגיעואירלנדלותומגבמהרהעדחורגןהדיו ,שמעשעליהםהאסורים

א.התרבותאתהברבריותשמשחיתהלהשחתהעדותאהוראוהבכך

העומדתהעיקריתהסיבהלחיה,אדםביןווגיםיזעלהמפורשהמקראיהאיסורמלבד

אדםןיבההבן;ןנהביטולמפניחששוהיאשכאלהמעשיםכלפיחשרלדישגהדחייהבבסיס

התקופהשלבפילוסופיההאדםאתתפסושבוהאופןעלבעיקרנשענהזוהבחנהלחיה.

נחותהחייםבעלגירלדשלתפיסתולפיתבונה.בעלחייםכבעלכלומרי,מדברכיחי

וראסוגזיולרתויבםייפלאםיוצרתרהפויחצויצביוצחשרויצלשוהשורשיאלשסבלםאתמתארדרל'גא

שנ'צלההיאהא'שההראשוןבזיווג .וא'שההיארשלווגם'זואתאישהושיתשלםגוויזתאריכזמאףאוהה.שכז
תומוה"האחרוניםששנ'שמדגירלדגי .האריהעתגלהרנ'וח'ה'ההשנ'וגהז'וא'לוו .יצר'הלסיפוקהחיהאת
 , 2קלח .היפרטופוג( "לםוומעמאזושיהאנ ('המאתםיהמלוום'המכ'שהםילמעשאהיכמכישתמווףולכס

-24סרקיפ 21 (. 
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ג'ולך,אתזעזעןשכהס'וןהאסהז'ןןג'סשניתיאןו

גורם ,הפראייםלאיריםגירלדייחסשאותוחיות,עםהמשכבלמרותו;ונתוןמהאדם

בצלםהאדםשללבריאתומנוגדובהיותגירלדאתזעזעוהואהואת,הנחיתותלטשטוש
ד Oהאל.

אפשרלההמוקדשתהרבההלבותשומתהאשמהחומרתשמבחינתסבורהאני

אצלהמתוארהקניבליוםעםהבהמהמשכבלחטאגירלדשלהתייחסותואתלהשוות

שלגופוקייהאל,שלבצלמופוגעיםהללוהמעשיםשנילעיל,שציינתיכפימנדוויל,

אתמבקרמנדווילהכותבים:שבישביןבהבדללהבחיןשלאאי-אפשראולםהאדם.

היאחר.'שלזהמנהגועםלהשליםמסוגלשהואאףוייתכןיחסית,במתינותהקניבליזם

חריגים,מיןליחסיהנוגעבכלהאיריםשלמנהגיהםאתלחלוטיןשוללגירלדלעומתו

מקטגוריותכחורגת'אחר'

שלהשניבחלקההמופיעהזאבאישהמטמורפוזה.היאהאחר:ןתבהגדרתאחרוןיסוד

הואבאיש,מוצגזהמרתקבסיפורלכך.אביותרהמובהקתהדוגמההואירפיהיהטופוג

-החדשההעתבראשיתיותר,מאוחרנתפסשהואכפי-ומסוכנתפרועהכחיהלא

חיצונית,מטמורפוזהשלוותפיסה .בלבןחיצוניתהיאלואבשהפיכתוכאישדווקאאלא

אליוהפונהזאבהמדורה,לידבלילה ,ביערממסעותיובאחדשוגהפכומרשלקורותיואתמגוללגירלדא
Natalללתקשאדםאושהמסבירהזאבבו,לפגועשלאחבטיומנוצרייםכיבושי!בדברי is אוותהפכהשוהקד

המקוריתלצורתםלחזוריוכלושניםשבעךבמשםייסוריהסאתשתתמלאאחרירקוכילזאבים,אישהועוד
והמשיחהדשוהקלחםטקס ,המוותלקראתהנוצרייםההכנהטקסיאתלבצעמהכומרמבקשהזאבולבתיהם.
וסיפורלנוכחדועמעציםותיקפנותו,באכזריותועוהיד ,מהזאבמרוהכשלפחדוהגוססת.זוגולבתהאחרונה
הזאבמאוד,ילומודההזאביםצמדןשר,וכפאןליכאוממנהנדרשאתמבצעהכומרלבסוףהזאב,שלהמופלא

 .) 19פרק, 2חלק(טופוגרפיה,אירלנדשלעתידהעלעמוומשוחחדרךכברתרומהכאתהוומלאף
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גירלדושלבכללהתקופהבנישלבהתמודדותםחשובתפקידממלאתמהותית,לאאך

זובדרך 7lשכזה.ולותגבטשטושאחרהנוהיםעממייםסיפוריםשלחדירתםעםבפרט

גשתבהדוומחליפלחיההאדםביןהגבולותטשטוששלהמאייםהמרכיבאתגירלדמבטל

לראותשביתןכפיהתחזקותה,ואףהתבונה,קריבמלואה,האנושיותשלהשתמרותה

חייתי.וףבגכלואההיותהלמרותהזאבים,צמדשלהדתיתבאדיקותם

תופעתאתהואאףמזכירמנדוויל

שלבתוקורותאתבתארוהמטמורפוזה

בידיקוללהבתאותההרופא.היפוקרטס

 Cophosיכאבטירההשולטתדיאבה,האלה

לעתמעתלעטותהתיכון,היםימיבמש

עלמהקללהלהיחלץכדידרקון.דמות

תהפוךהיאאזילנשקה.כלשהואביר

קצר.זמןכעבורתמותאךלעלמהבחזרה

מצליחהאיבההבתיצדכמספרהסיפור

האביריםשכןמהקללה,להשתחרר

צורתרתהיצכאשרתחילה,בההמבחינים

הופכתהיאכאשרובורחיםנבהליםנערה,

זה.וגמסמטמורפוזהמקריעםבכתיבתםמתמודדיםהמחבריםשני 72אימתני.לדרקון

הואהלהאםמתלבטהוא .דלעילהפלאעםהקונקרטיתההתמודדותבךלטתגירלדאצל

הואמוחלט.ריחוקמפגיןלעומתומבדווילהאחרון.לסקרמנטראויולכןתבונייצור

להיותובנוגעההתחבטותלדרקון.הופכתהבערהכאשרהאלבצלםבפגיעהכללדןאינו

להצביעיכולהכותביםשנייןבזהלבדהמבחינתו.רלוונטיתאינהתבוניהיצורשל

ו,כלשהלקחלהפיקכוונהיבלמנדוויל,אצלהסיפורשלהקישוטיהתפקידעללדעתי

גירלד.שללסיפורובניגוד

 .אבזהאשתעמןזאבהאישעמהגרמךשלמפגשן

עמיםפוגששהואבמקריםחיבורו.בכלשלטתננהיאמנדווילשלזוגישתואולם

תבונהבעליהםאםלצייןטורחהואגבוהה,החילעולםהשקתםשמידתומשובים,וניםש

בדרךהקובעהמדדורובעהםברלדיכולתםומידתהחיצונימראםהתנהגותם,לאו.אם

נוסףאםהמוחלטיםהפראיםבקטגורייתרביםםעמילכלולבוחרהוא 73יחסו.אתכלל

7גפיים.שתיעללצעודאולדברמסוגליםאינםגםהםתבונההיעדרעל 4 

הכלבראשיליבעהאנשיםאתמוצאמנדוויל ,הזאבישלאתבונהמייחסשגירלדכפי

בעתכברנתפסישהםכפיתבונה,בעליבהיותםהפראייםהעמיםבקרבגיםריכח

תיתכןכיצדלהסבירהצורךעםמתמודדמבדווילאיןזהבמקרהגםאולם 7Sהעתיקה;

מסטייהרלדיגשלבתקופתוקייםשהיהשהפחדמכךלהסיקאפשרהאםשכואת.תופעה
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שהתשובהסבורהאניהעולם?מןפסמהחיההאדםלהבחנתהמקובלותמהקטגוריות

לעםמשותפתתבונהבעלאדם-כלבשלהסטייהזהשבמקרהבכךטמונהזולשאלה

לאייםשיכולהיחסיתקרובהבסביבהנקודתיתחריגהבתורנתפסתואינהומרוחקשלם

 .יצירתותיולרב-גוניהאלשללגדולתוביטויעודרקהואשכזהעםהחברתי.הסדרעל

שכאןאלאהייחודית.בסטייתהיותרמאיימתנראיתהנערה"הדרקוןקאידוזומבחינה

בניגודאמפתיהכלפיהלחושהקוראאתומעודדעצבותהאתדווקאמנדווילמבליט

להכלאותגםמתייחסמנדוויל Melusine.76-המקוריתבאגדהשהודגשהפחדליסוד

כיצוריםלעתיםמתארשהוא 77 ,והגריפיןהקנטאור,הסטיר,כדוגמתמיתולוגיות

ריחוקם.בשלהקוראיםעלממששלאיוםמטיליםאינםהללואולם .מפחידים

בבסיסהעומדתהיאהכללמןיוצאיםפרטיםלביןמופלאיםמיניםביןההבחנהלדעתי,

לחיה.אדםביןהקטגוריותעמעוםעםהמחבריםמשניאחדכלשלהמיוחדתההתמודדות

כפי ,אלגורייםכסמליםיותרנתפסומנדוויל,שלבחיבורוהשכיחיםהמופלאים,המינים

מסוכניםהיותםבשלרקפחדעוררוואוליא" Bestiariesה"בספרותהיטבלראותשאפשר

בשלועוררוחטאכמסמניםנתפסורלדיגשהזכירהמפלצתייםהחריגיםואילופיזית.

רח, onstrareהלטינימהפועלהמפלצתי,שמםממקוראףלהסיקשאפשרכפיחרדה,כך

 78להזהיר.'י'להראות,'שמשמעותו

גםמזכירגירלד .לחיהאדםביןההבחנהבסוגייתמסתכםאינוהגבולותטשטוש

הנושאאתגמציהואינשים.נברים-המיניםביןבאירלנדלהבחנההקשורככלחריגות

אלאזהיןיבענמוסריתעמדהמביעאינואך ',הטופוגרפיהישלהשניכחלקהלראשונה

מזוקניםפניהשמחציתאישהשלהואהמתוארהראשוןהמקרהפליאה.בעיקר

מדגישרלדינלישבנה.עדהמניעהסייחשלשערורעמתנמתחתומקדקודהומשופמים

שניונקביים).זכרייםאיבריםהמשלבאנושי(יצורבהרמפרודיטהמדוברלאכי

בהמשךאישה.אותהשלנהיולמלטבעהבאשרבלבוליצרוהללוהמפלצתייםהעיוותים

הואגנרית.האחרתמחציתהונשיתנופהשמחציתהרמפרודיטהגירלדמזכירהפרק

 79 .עבותבזקןמעוטרמפרצופהחציהיותהואהזההמיניםלעירובהבולטןישהמאפימציין

מביעואינגירלד ,לכןקודםציינתישכבריכפ ,כיאףהמינים,ביןהגבולותטשטושזהו

עםמזכיררלדיגהטופוגרפיהי'שלהשלישיבחלקבלבד.פליאהאלאהתופעהמןחשש

והנשיםכישיבהמימהםאתמטילים"הגבריםכיעדוזריםמיוחדיםכהשמנהגיו

 80 '.יהסוסצרימשנירנליהןעםרגליים,בפישוקרוכבותהנברים,וכמ[ו]הנשים. ...בעמידה

 ,תפחוואתריים"אותימצםח" ,בעלשלהדעשאחתההמאהיהלבשלחהץנפוהחלשפדיוקליאנצתיאורא
 .בעייםט-עלתוולכוחהאדםנותולתכהםיתותכונהקבלתוטבעםלמריתימיתירוגלאותנפרשבתיספת
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מספרהואתחילההמינים.בועירשללתופעותדומותהתייחסויותשתילמנדוויל

אולםבהתנהגותןתוהקטגוריאתמעמעמותשאמנם ,תונוהאמזשלהמוכרהמיתוסעל

כלפיבאכזריותנשי,בשלטוןמאופיינתהתנהגותןפני.והגובטבעמנשיםתושונאינן

כדיאחדשדשלמהויזובכריתהלחימהבכישרוןבהזדווגות,היזמהבבקיטת ,הגברים

מזכירמבדווילרלד,'לגובדומה ,שונהבמקרהמגן.לשאתאובקשתלהשתמששתוכלנה

רל,ד'גכמו 81הגברים.ולאזקנןאתתומגלחוןייהשותותהןאשרכלשהיבארץנשים

 .ופליאתאתמביעאלאפעהוהתאתמבקראינומנדוויל

סיכום

מוחלטןבאופשוללשהואבכךלסכםאפשרבאירלנדוהזריה'אחראלג'רלדשליחסואת

האיריםאתתולכנבוחרשהואבכינוימשתקףהדברהמקומיים.רתווהמסהמנהגיםאת

Gens Si).82 (יערותישוכני'-תיאורםשלבפתיחהכבר lverstris ליצוראמורזהכינוי

האפשרותביטולתויכחיהמתנהלוביערותהחיהפראלאישהיאסוציאצהקוראאצל

בשלבנמצאיםהאיריםזוהשקפהפיעל .מהאנושותבפרדיבלתחלקבאיריםלראות

העצליםעיםוהרשלבהיפסטורליי,השלבהתרבות:תוהתפתחשלביותריהפרימיטיב

לפראותהארץפראותביןקושררלד'גהמוכחת.פוריותהאףעלאדמתםאתבדעלמכדי

העמיםשלריחוקםכיטועןהואבעיניו.למהקודםמהברורלאלםוא ,תושביה

זריםמדוערישמבהורםגהגםוהוא ,מצבםאתמסבירהציוויליזציהמךהמתוארים

ןמאפיילאיריםגירלדשליחסואת 83למושחתים.במהרההםאףהופכיםאליהםשמגיעים

 .שובלבהמשתמעתההקבלהתובאמצעזאתעושההואה"הומניזציה.לדןוהניסיגם

נטייהלהםמייחסהואכאשרדובייח ,פראחיותןילבםיהאירביןובטקסיםהחייםבצורת

אניהאנושי.המיךבקרבאסוריםליחסיםמשיכתםעלנוסףבהמהלמשכבנשלטתלא

אתלהציגרלדיגשלכוונתועםהיטבמשתלבהאיריםשלפראותםרושתיאענתוט

לחרוגטבעיהעלמשפיעההיאכיעדתושביההתנהגותבשלמושחתכהכמקרםאירלנד

לספקרלד'גמנסהזהבאופןלכובשה.ישכימאותתהואבכי .פלאיםלחוללוקיוומח

תקופתובניאחריםלמחבריםגםאופייניתזומגמה 84משפחתו.למעשינוספתתמיכה

בםויישואכיבושםבמהלייצירותיהםאתחיברושהםהעובדהלנוכחבעיקררלד,יגשל

 85כברבריים.בעיניהםשנתפסואזוריםשל

 ,רלד'גוכמשלאהכתיבה.עיתויהואדווילנלמרלד'גןבילשוניהמרכזיהבסיס

הוקפאובתקופתוהוא:נהפוי .ןמיסיומסעותנזמךאוכיבושבעתכתבלאמנדוויל

נעוץהמחבריםשביןיבביולשיהשבהבסיסק.והרחובוהקרהמזרחעםוהסחרותהמסע

אוהלפיכך 86בספרים.אלאכתבהואשעליהםםירוהיצאתשגפלאלישמכדוובדהובע
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םיהסממנאףעלהתרבותעלממשיבאופןשמאיימיםכמיולאוזרים,כרחוקיםמציגם

פשר }:Iשהואהריחוקדווקאלחיה.האדםביןהקטגוריותשלגבולותיהןחצייתשל

מושאמהםבחלקלראותואףהשוניםהאדםמינישלחריגותםעםלהשליםלמנדוויל

 87מיניות.ממגבלותוהחופשהעושרהצדק,שלטוןאתיניובעסימלוהםשכן ,להערצה

האדם,גררששממנוהעדןגןאתבאירופההבינייםימיאנשיעבורסימלהרחוקהמזרח .

לסדרהמקוראתהרחוקבמזרחראוהםזאתבעקבותלגעגועים.מושאשימשהואולכן

 88עשרה.החמשבמאהוכלהעשרההאחתבמאההחלבעיקרנכונהזוהבחנהחדש.עולם

האזוריםפסקוהמזרחבשטחיקבועההחזקהלבססהצלבמסעיוןכישללנובחועוד:זאת

יקרות,ובמתבותיםבאבנעשירק,ונחשאקזוטילמקוםונעשולכיבושמושאלהיותהללו

 89העתיקה.מהעתהמזרחתיאוריבהשפעתמנדווילשהדגישכפי-ובטקסטיליםבתבלינ

מבוססיםמרשמיוניכרחלקכיוסבירשתיאר,מיכלאתבהכרחפגשלאאמנםגירלד

שיכולןבאופלתרבותו,וקרבתהבאירלנדהפיזיתנוכחותואולםריאה.וקשמיעהעל

להיותכ,ן.ברצהבכללאםממנו,ומנעהכתיבתואתשהנחתההיאלהשחתתה,להביא

 .קטיביואוביימבין

שונותוהרפלקטיבית:החשיבההיאמנדווילשלגישתואתהמאפייןנוסףחשרבמרכיב

ביןדמיוןקווייוצראףהואמקריםבכמה .הואמינועלהרהוריםבומעוררתהאחרשל

המובהקתהדוגמה .ותוהמוזרהניכוראתבכךומחליששלולתרבותוהזרההתרבות

הבוזאתמתארהואכאשרהיאנוספתדונמההקניבליזם.טקסיבתיאורהיאזולנישתו

שםמוסיףהואבשבילם.שעובדיםהרגילההקומהיבעללאנשיםהגמדיםשרוחשים

 ,זורפלקטיביתגישה 90בקרבם.ענקיםחיולוקוראיו,אףוהגיםנהיוכךכיבירומס

כלפיהסובלנותעםיחדהעתיקה,העתמןהמזרחבתיאוריכברבעוציםשמקורותיה

שלכתיבתוסגנוןאתהמאפיינתסקרן,תיירשלהתחושהביןהמבדילההיאהיאחרי

האירים.כלפיגירלדשמפנין ,כיבושנותולכוהנלווית ,העליונותתחושתןביומנדוויל,

מחברישלומאלהגירלדשלמאלהמהותיופןבאשוניםמנדווילשלכתיבתומניעיכן,אם

 91מיסיונרית.פעילותאומסחרוש,כיבתובאמצעהתעשרותעלשחלמואחריםמסעספרי

בטקסיםהשונותאףעל ,ולהכאתאוהבשהאלהרעיוןהעלאתםעצכילומרחשוב

הנצרותמנהניכאשרוחדבמיוןנכהדברלכפירה.מנדווילשלבזמנונחשבהובאמונה,

אותםלבחוןהמאפשרתהזרהזובדרךועובריםברברייםבטקסיםכמשתקפיםנראים

ולבגמנדווילשלולרפלקטיביותלסובלנותגםאולם 9Zביקורתי.ןופובאפניםמשואבלא

קוראיו.וביןמתארשהואאלהביןגמורריחוקקייםעודכלשוררתותובלנוסברור:

לעומת .תןנחשפהקדומותודעותיועוינותו ,היהודיםאתמתארמנדווילכאשרלפיכך

לשםאך ,הואלתרבותותיאוריומושאביןהשוואהשלדחףבאותומרנערלדיגזאת

האיריםבתרבותכנפוציםותובתרבהשכיחיםמנהגיםהצגתעבורו .אחרתמטרה
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האמונהשלהחד"משמעיותבולטתבעיביולהלו.המנהגיםלניגוחכלימשמשתהברברים

אתלהצדיקרצונומכוליותראולםכנגדה.חוטאיםתרבותובקרבשאףוהמנהגים

כלממנוהמובעהואיושביובשלנחשלכמקוםאירלנדהצגתבאמצעותהכיבוש

 .מבדווילאצלהקיימתהחיובי,במובנהרפלקטיביות,

ביאחרלעסוקשניהםפנוהמחבריםשניביןהשביספערעלנוסףכיאומרלסיכום

רצונועלנוסףקולוניאליסטייםמניעיםהביעוגירלדאתמזה.זהשוניםממניעיםהפלאיי

בנישלהענייןאתלספקהרצוןקריבעהניעלימנרוואתואילו ,קוראיואתלמשוך

למקומותלהגיעשלהםהיכולתחוסרבשלוהרחוקבוהקרהמזרחבתרבותתקופתו

מרתקגרפיואתנמסמךאוהגירלדשלחיבורו .הגאוגרפיהריחוקמפאתהמתוארים

לעומתעמו.המפגששלטראומטיתואוליישירהחוויהועלביאחריתצפיתעלהמבוסס

בריחוקמתאפייןשהואהסיבהזוואוליהדמלון,עלמבוססמברווילשלחיבורוזאת

התיאור.ממושאיסובלני

מקוםמואי

 15 . 258יעמקורק,ימק 1

 16 . 15-17,עמיאויןוב 2

 . 17יעמוין,כוא ; 116יעמרנט,ופוד 3

 . 455-458עמי ,רפות 4

 . 64 , 58יעמ,ןיאווכ 5

אתוהפלאאתגירלדשלותפיסתשלניתוח 6

מחלקהשעולהכפיםיקוחפיעלתוונהלתה
דתובעבלמצואאפשר 'היגרפופוהטישלהשני
 17ק.צויר .ישנתוארלקבלתשליהתוה

 18 . 32 'עמ ,וףגלה- ; 15 , 13עמי ,דגיסיבר 7

-179עמי , 1982 :ברטלט 8  19עלמקיפהלסקירה . 181

שלומנועדתיהאתנוגרפהכתיכההתפתחות
 20 . 39-50עמילדכנרג,וגירגירלד

 21כנט,ירליוןמנדיןזגסרשלותווהעלחןויכןל 9

 22 . 216,93,91עמי

 . 9יעמ ,קמפבל 10

 23שלמסעוסיפורהואשכהםתרובירסםוהמפ 11

 24סיבסומשיששםייהאפשררותקולמלו.ופקומר

 25 ,בנט ; 148יעמ ,קמפבל ; 9יעמ ,נסגיהיירלספרו

-20עמי 25,16-17 . 26 

 27 .לוגרופ ,)כומונטתרמהדו(וילומבד 'ר 12

 . vii, 6עמיהיגינס, 13

 28 . 2עמי ,היגינס 14

-16עמיט,נכ 17 . 

כןוהבינייםבימיתוולמשמעויפלאינחולמ
המאהעדבותוההתעניינשלסטוריהילה

 :כרטלט ; 29-30יעמ ,וףגלה-ריהרעשהארבע
-2יעמ , 1997ם:וביינ ; 106-107יעמ , 1982 3 . 

ירנייםיהבבימיביפלאיההתעניינותלפריחת
-709יעמ ,לקוטו  ; 213עמי ,סאותרן ; 712 , 710

 . 193-218218עמיליווט

 . 24-25יעמרק,פוןוסטד

 . 3עמי .קמפבל

 ; 109יעמ , 1982 :ברטלטיריפלאיהיניילמאפ

 . 3יעמ , 1997ביינום:

 . 20י,עמ 1997נום:ייב

 . 25יעופרק,וזדסט

ז,יובוא . 3פרק ;הקדמה , 2חלקגרפיה,וטופיר

 . 112 'עמ

 . 25יעמ ,קופרוזדסט

 . 23יעמ ,ס'ידגרב

12םקיפר ,ילומנדו ,6 , 86 ,67 ,63 ,51 , 103 ,91 . 

 . 10פרק , 3חלקטופוגרפיה,

 , 350עמ'וין,בוא , 189-190יעמ , 1982ברטלט:

 . 1הרהע

 .יגפרול ,לידוינמ
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 , 3חלקטופוגרפיה, ; 76 , 61פרקיסויל,מנדו 64 . 26יעמופרק,ןדסטו 29
-10פרקים . 35פרק , 3חלקפוגרפיה,וט 30 11 . 
10-1פרקיס , 3חלקטוופרגפיה, 65 . 92 , 69 , 51 , 47פרקיםויל,מנדו 31 1 . 
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