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גדול המחזאים בתבל הוא בן לתרבות המערב. ככזה באים  ויליאם שייקספיר 

כן   כמו  הקלאסית  התקופה  של  ההשפעה  ביצירתו  ביטוי  ימי  לידי  תקופת 

לתקופתו  שקדמה  בן  .  הביניים  הוא  שייקספיר  תקופת    נס אהרנסויליאם   =

של התרבות הקלאסית. תקופת הרנסנס המתחילה במאה   " התחייה מחדש" 

   ימי הביניים.באה לאחר תקופת  , 15ה

הביניים תקופת   בת    ימי  בהיסטוריה  תקופה  מהמאה  שנים    1000היא 

 .  14-15החמישית לספירה ועד המאה ה

 

 

 

 

תקופת שלטונם    או העת העתיקה,   התקופה הקלאסית קדמה לימי הביניים  

ת בתרומה  אופיינה  הקלאסית   התקופה  ורומא.  יוון  אדירה  של  רבותית 

שנים שררו סדר    800תחת האימפריה הרומאית ששלטה במשך  .  לאנושות 

 ביטחון אישי וכלכלי.  

נוצרו התיאטרון, האולימפיאדה,      -  ביוון  –   ובייחוד באתונה  בתקופה הקלאסית

מקומו ותפקידו של האדם בעולם(, אומנות הפיסול,     חשיבה עלהפילוסופיה )

היוונית  )למרות שהוגבלה    ,סיפורי המיתולוגיה  שיטת השלטון הדמוקרטית 

 לי. וכולאתונה בלבד( 

הורחב    ,אל התגבש מבחינה סופית ספר התנ"ךבארץ ישר  בתקופה הקלאסית

כן החלה להתפתח  והתפתחה ספרות המשנה והתלמוד.  בית המקדש השני  

ישראל   הדת הנוצרית ישו    בארץ    -   שצמחה מתוך הביקורת החברתית של 

  . תחת שלטונה של רומא   , החברה היהודית באותה תקופה  כלפי  -  מטיף יהודי 

שנה לאחר מותו החלו להפיץ את תורתו ברחבי    200כ  וממשיכיהם   תלמידיו 

 האימפריה הרומאית.  
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במאה   גם  היום  עד  משפיעות  העתיק  העולם  של  התרבותיות  התרומות 

 העשרים ואחת.  

 מפת האימפריה הרומית 

 

 

הקלאסי  הרומאית    תהתקופה  האימפריה  של  התמוטטותה  עם  מסתיימת 

 המערבית ופלישות העמים הברברים לתוכה.  

 דוגמאות להשפעתה של התקופה הקלאסית על יצירתו של שייקספיר 

ויש   .1 העתיקה  יוון  של  באתונה  מתרחשת  קיץ"  ליל  "חלום  הקומדיה 

 התייחסות רבה במחזה למיתולוגיה היוונית.  

 
נשבעתי בטוב שבח   טוב שלי, בעוז קשתו של קופידון  ליסנדר  יו,  צ  "הרמיה: 

)ונוס שמה הרומאי של אלת    נוס." שראש זהב לו, בכל יוני התום אשר לו  

 אפרודיטה(. היופי והאהבה  

 

 

קיסר,   .2 יוליוס  כמו:  הקלאסית  התקופה  על  מחזות  כותב  שייקספיר 

 אופטרה וכו' אנטוניוס וקלי
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בהתמוטט רבים  חוקרים  פי  על  מתחילים  הביניים  האימפריה  ימי  של  ותה 

 לספירה )המאה החמישית(  476הרומאית המערבית בשנת 

  ובוהו   לתוהו  הביאה  המערבית  הרומאית  האימפריה  ונפילת  העמים   פלישת

 . באירופה 

  הגבולות   על   שהגן  צבא,  מסודר   שלטון,  חוק  היה,  הרומאית  האימפריה   בזמן

  היה   המסחר  ,דרכים   ונסללו   השקיה מערכות נבנו,  שודדים   מפני   הדרכים  ועל

 .  ובטוח פורח 

  את   לבנות  כדי  האימפריה  בהריסות  השתמשו   אנשים   הביניים   ימי  בתחילת

במקום ערים גדולות נבנו טירות מוקפות חומה שחלשו על    .הקטנים   בתיהם 

  אנשים ,  ויותר  יותר   נהרסה   הכלכלה,  בטוחים   לא   נעשו   החיים שטחי אדמה.  

 .  ולכתוב לקרוא  למדו  לא  ילדים  והמסחר פסק. . ללחם  רעבו

 

 פלישת העמים הברברים לאירופה מפת  

 

 ויקינגים        

 אנגלים                       

 סקסונים         

 פרנקים  אוסטרוגותים 

  בורוגונדים          

 ויזיגותים 

 

 ונדלים = ואנדליזם        
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שליחיו הנאמנים של ישו הצליחו ברבות הזמן להפיץ את רעיון האל האחד  

הבקרב   במאה  ועוד  הרומאית  הקיסר    4האימפריה  אימץ  לספירה 

קונסטאנטינוס את הדת הנוצרית והקיסרים אחריו הפכו אותה לדת רשמית  

באימפריה הרומאית. וראש הכנסייה הנוצרית היה האפיפיור שישב בותיקן  

החל   הרומאית  האימפריה  התמוטטות  לאחר  ששרר  ובוהו  בתוהו  ברומא. 

ב   בכל  הנוצרית   הדת  את   להפיץ  החל   הכמרים   שליחיו   אמצעות האפיפיור 

  מעצב  ובוהו  התוהו   כל  שבתוך   , " החדש  קיסר" ה  למעין   הפך   ישו.  אירופה 

  היחידים   המלומדים   היו   והנזירים   הכמורה   אנשי   וכן   לחברו  אדם   בין   חוקים 

בספריות    .וכתוב  קרוא  ללמד  שידעו  היה  ספרים  היו  בו  היחידי  המקום 

    . ובישו   באל  שכלה אך גם העמיקו את האמונההמנזרים. הנזירים תרמו לה 

 . הנצרות החדשה  הדת  לטובת  שלהם  הישנים  האלים  את זנחו  ברברים  עמים 

  את   איחד   הנוצרית   הדת  את   עצמו   על   קיבל   קלווויוס  הפראנקי  המלך   בצרפת 

  הידוע   העם     . הפראנקים   ממלכת   את   והקים   הנצרות   תחת  הברברים   העמים   כל

 .    France.   הצרפתי כעם  היום   יותר

ביטחון   בה  שהיה  כתקופה  הנחשבת  באירופה  הביניים  בימי  אחת  תקופה 

שלטונו של המלך קארל הגדול שאחד את שטח    תקופת כלכלי ופוליטי היא  

 צרפת וגרמניה לממלכה אחת גדולה וחזקה. 

 

בדת הנוצרית הוגדרו שבע מידות טובות על פיהן יגיע האדם לגן עדן ושבע  

 נום. ימידות רעות על פיהן יגיע האדם לגיה

 רע       טוב

 )זלילה והשתכרות(  גרגרנות     מתינות    

 )קמצנות(   חמדנות      נדבנות

 קנאה      נחמדות 

 )כעס ללא שליטה( זעם      סבלנות 

  יהירות       ענוה 

 תאוות בשרים      צניעות 

 עצלנות       שקדנות 
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"אותלו"  שייקספיר   -   במחזה  מתוך    ,של  דסדמונה  אשתו  את  אותלו  רוצח 

יאגו   כי היא  המפקד  קנאה.  השלישי בדרגה בצבאו של אותלו מעליל עליה 

חברו הטוב של  בוגדת בו עם קאסיו הסגן. יאגו עושה את עצמו כאילו הוא  

  , אותלו ונוקט בתחבולה ערמומית. הוא מזהיר אותו שלא ייפול לחטא הקנאה 

אותלו בבגידת אשתו. חטא   יותר את החשד של  עמוק  זורע  הוא  אבל בכך 

 חטא נוסף שהוא הזעם.  להקנאה מוביל 

 

 .הו הישמר, אדון, מן הקנאה         :יאגו

   העין -ירוקתזו המפלצת                

   אשר לועגת לבשר שהיא               

ה                     אוכלת. מאּושר הוא המרומ 

     ו ל ידוע שגורלו הזה              

    .ולא אוהב את זו אשר פגעה בו               

    הו, כל רגע הוא קללה -אבל, או               

    ,אבל חושד -למי שמאוהב                

 !אבל נשפך מאהבה -חושש                

 

 אותלו מערכה שלישית תמונה שלישית 

    תרגום דורי פרנס 
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 ציורו המפורסם של הירונימוס בוש  – שבעת החטאים 
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לספירה נולד בחצי האי ערב אדם העומד לשנות את מפת המזרח    570בשנת  

סלאם ומייד אחרי  התיכון ושמו מוחמד. מוחמד מייסד דת חדשה הנקראת אי 

ממשיכיו מפיצים את הדת באמצעות כיבושים צבאיים בכל    633מותו בשנת  

המושפעים   המוסלמים  לספרד.  עד  מגיע  והאיסלאם  התיכון  המזרח  רחבי 

רומאית והיהדות מפתחים את תרבותם  –מהמפגש עם הפילוסופיה היוונית  

ש תחת  שבאזור.  והמתקדמים  לנאורים  נחשבים  הם  הביניים  לטונם  ובימי 

תקופה    בספרד הזהב".  "תור  הנקראת  עשירה  יהודית  תרבות  מתפתחת 

שנים. המוסלמים מפתחים את המתימטיקה, האסטרונומיה,    400שנמשכת  

הדקדוק, מקימים בתי חולים וכו'. אחת היצירות המפורסמות ביותר באותה  

תקופה היא היצירה "אלף לילה ולילה" ביניהם ניתן למצוא את סיפוריהם של  

 אלאדין והמנורה" "עלי באבא וארבעים השודדים" ועוד.  " 

הא התפשטות  סלאם  ימפת 
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 . 1300עד    900שיטה כלכלית פוליטית שהיתה נהוגה במערב אירופה משנת  

מדינות   עשרות  קמו  הרומאית  הקיסרות  התמוטטות  ברחבי  לאחר  קטנות 

אירופה כשבכל מדינה היה מלך. על מנת שהמלך יוכל להגן על אדמותיו הוא  

היה צריך עזרה. המלך תמורת נאמנות העניק שטחי אדמה = אחוזות לאנשים  

בעל  סמכויות    אציל מובילים ומשפיעים בארצו. מי שקיבל קרקעות נחשב ל

המלך ובתמורת  ים של  ווסאלואחראיות בשטח שבשליטתו. האצילים הפכו ל

האדמות הבטיחו לשרת אותו ולהגן עליו. אם היו פולשים אויבים למדינה היו  

המלך   את  לארח  צריכים  היו  גם  הם  חיילים.  למלך  לספק  צריכים  האצילים 

ת  לשלם  בשטחיהם.  עבר  האויב  מכשהוא  בידי  נשבה  אם  כופר  דמי  ורתו 

לו מיסים כשהוא היה צריך כסף. גם האצילים שקבלו ש  טחי אדמה  ולשלם 

ואלה נשבעו להיות נאמנים להם ולהגן    , גדולים חלקו אותם לווסאלים שלהם 

עליהם. הוואסלים האלה היו חברים או קרובי משפחה של האצילים. חלקם  

היו כאלה    . היו חיילים מיומנים שנקראו אבירים. לא כל האבירים קבלו אדמה

ן שהיו להם אבירים  שריון וכלי נשק שנדרשו להם. מכיוו  , שקבלו בתי מגורים 

רבים הם היו מוכנים להגן תמיד על האציל ועל המלך. ההתבססות על הבטחת  

יחד    פוליטית במשך מאות בשנים.   -   הנאמנות שמרה את השיטה הכלכלית 

עם זאת השיטה גם עודדה חשדנות ותככים בעיקר בקרב המעמדות הגבוהים  

ל(  יט  פ ל "כסף" )ק  השיטה של היום מתבססת עח.  ור או לצבור כמ  שרצו לש  

אדמה.   על  התבססה  הביניים  ימי  של  נחשבה  השיטה  אדמה  על  בעלות 

האדמה שלך נקראה אחוזה. היית גר בטירה גדולה    ,אם היית אדון  הצלחה.

 או בבית אחוזה מפואר.  

 

 בית אחוזה. 
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לחוקק   יכולת  בה.  שחיו  האנשים  ועל  אדמתך  על  מלאה  שליטה  לך  הייתה 

ת כל מי שהפר אותם ולהטיל על האנשים כמה מיסים  חוקים משלך ולהעניש א

שרצית. )אציל חכם שהיה רוצה למנוע מרידות לא היה "מותח את החבל יותר  

מדי"(. בעל האחוזה העביר את האחוזה לבנו הבכור והבן הבכור העביר אותו  

דורות.   לדורי  המשפחה  בקרב  נשארת  היתה  והאחוזה  שלו.  הבכור  לבנו 

לחי הביאה  גם  את  השיטה  ירשו  שלא  מהאחים  רבים  האחים.  בין  כוכים 

יותר.   קטנים  אדמות  בשטחי  שהסתפקו  או  אבירים.  להיות  בחרו  האחוזה 

הירושה כללה לא רק את האדמות אלא גם את מי שישב בהם. מעמדות בימי  

הביניים נשארו קבועים ולא ניתנו לשינוי. אם נולדת עשיר יש להניח כי היית  

ני סביר להניח כי היית נשאר עני. רב העניים היו  נשאר עשיר ואם נולדת ע

לתת לו  שהיו מחויבים לעבוד ולציית לחוקי האדון    (1)צמיתים   איכרים אריסים 

כיום משלם העובד חלק ממשכורתו   ומיסים. )בשיטה הנהוגה  חלק מהיבול 

כמו ביטחון, בניית תשתיות  למדינה והמדינה משתמשת בכסף לצרכים שונים  

 וכו'(. 

זכויות האריסים היו מצומצמות והם לא הורשו לעזוב את שטח האחוזה אלא  

האדון.  מז  באישור  את  ולספק  להגן  חייב  היה  האחוזה  מי  בעל  כל  של  ונם 

 שהתגורר בשטחו. אבל העבודה הוטלה על הצמיתים כי האצילים לא עבדו.  

 בית האציל         

 הכנסייה      

 

 

 בית האיכר     

 

 

 בתי  

 האיכרים בשדה       מלאכה 

 

 מבנה אחוזה  

 
 צמיתות= תמיד.  משועבד לצמיתות לאדונו. צמית מלשון  1
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 )כל השטח שייך לאדון כולל האדמה עליה נבנתה הכנסייה( 

 

המגיפה    פרצה  14סיבות. במהלך המאה ה   ההפיאודליזם הסתיים בגלל כמ

שחיסלה   במדינות    25השחורה  שהשתרר  רעב  וכן  באירופה.  אנשים  מליון 

השונות. נוצר חמור בידיים עובדות ועלה כוח המיקוח של האיכרים שדרשו  

שכר רב יותר ומעמד טוב יותר. רבים מהם עברו לעיירות וערים שקמו באותה  

של סוחרים ואנשי מלאכה. הכסף החליף  תקופה ושם התפתח מעמד ביניים  

עידן חדש   והחל  הסתיימו  הביניים  ימי  העיקרי.  העושר  כמקור  את האדמה 

 הרנסנס.  

 )סיכום מתוך "בריינפופ"(. 

 

וליריבות   הפאודליזם  של  המעוות  למצב  משייקספיר  בין    אשרדוגמא  יצר 

 אחים.  

אוליבר הבכור  אחיו  את  אורלנדו  מאשים  בעיניכם"  "כטוב  הוא  כי    במחזה 

 מתייחס אליו כמו אדם ממעמד נחות ולא מחלק מעושרו לאחיו.  

 ? פה   עושה   אתה   מה ,  אדוני ,  כן :     אוליבר 

 . כלום  לעשות   אותי   מלמדים   לא ,  דבר   שום :    אורלנדו 

 ? פה   הורס   אתה   מה   אז :     אוליבר 

,  עשה   שאלוהים   מה   את   להרוס   לך   עוזר   אני ,  אדוני ,  אגיד   מה  :    אורלנדו 
 . מעש  בחוסר ,  והבזוי   המסכן   אחיך   את 

  ובינתיים ,  טובה   יותר   תעסוקה   לך   תמצא ,  אדוני,  אגיד   מה  :     אוליבר 
 . קצת  תתנדף 

?  קליפות   איתם   ולאכול ,  שלך   החזירים   את   להאכיל   שאלך  :    אורלנדו 
 ? כזה   מחסור   לי   שמגיע ,  חטאתי  בזבזנות   באיזו 

 ? אדוני ,  אתה   איפה   יודע   אתה  :     אוליבר 

 . שלך   בבוסתן   כאן ;  אדוני ,  בהחלט  הו  :    אורלנדו 

 ? אדוני ,  מי   מול   יודע   אתה  :     אוליבר 



 
11 

  אחי   שאתה   יודע   אני .  אני   מי   יודע   שמולי   שזה   מכפי   יותר ,  כן :    אורלנדו 

רבת ,  הבכור   לדעת   אותך   גם   להביא   אמורה   כזאת   נאצלת   דם   וק 

נהג .  אני   מי  ;  קודם   נולדת  אתה   כי ,  נכון ,  לטובתך  הארצות  מ 

  היו   אם   גם ,  שלי   הדם   את   מוחקת   לא   מסורת   אותה   אבל 

  אני   אם   גם ,  ממך   פחות  לא   מאבי   יש   בי .  בינינו  אחים   עשרים 

 . לכבודו   יותר   קרוב   אתה   לפני   נולדת   שאם   מודה 

 ! ילד ,  זה- מה  :     אוליבר 

 . קטן  אתה   שבהם   דברים   יש ,  גדול  אח ,  די ,  די :    אורלנדו 

 ? מנוול ,  יד  עלי   לשים   מעז   אתה  :     אוליבר 

אן   מסיה   של   הצעיר  הבן   אני .  מנוול  לא   אני :    אורלנדו  ה   רֹול    הוא .  ּבּוָאה   ד 

  מנוול   הוא   מנוולים   הוליד   כזה   שאב   שאומר   ומי ,  אבי  היה 

  הזאת   היד   את  מוריד  הייתי  לא,  אחי  היית  לא   אם.  משולש 

  את   לך   תולשת   היתה ,  השניה,  הזאת   שהיד   עד   שלך   מהצוואר 

ְשמצת .  שאמרת  מה   על   הלשון   .עצמך  את   ה 

 . תשלימו , שלכם   אבא   לזכר .  תירגעו , יקרים   )המשרת( אדונים  :        אדם 

 . לך   אומר   אני ,  ללכת   לי   תן  :     אוליבר 

  אותך   מינה   שלי   אבא .  לי  תקשיב   אתה .  לי   שיתחשק   לפני   לא  :    אורלנדו 

,  איכר  כמו   אותי   גידלת  אתה .  טוב   חינוך   לי   לתת  שלו   בצוואה 

  גדלה   אבי   של   הרוח .  אצולה   של   אות   כל  ממני   והרחקת   הסתרת 

  לי   ַאפשר ,  ובכן .  יותר  זה  את   אסבול   לא   ואני,  בי  ומתחזקת 

ְצּבה   את   לי   תן   או ,  אציל   איש   שהולם   תרגול    שאבי   העלובה   ַהק 

 . מזלי  את   ואקנה   אלך   איתה .  רשמי   מסמך   פי   על  לי   השאיר 

,  אדוני,  טוב - טוב ?  תיגמר   כשהיא   נדבות   תקבץ   –   תעשה   ומה  :     אוליבר 
  פיסה   איזה   תקבל .  יותר   אותי   שתטריד   מוכן   לא .  פנימה   תיכנס 

 . אותי   עזוב , ממך   בבקשה .  שלך   מהתביעות 

 

 "כטוב בעיניכם" מערכה ראשונה, תמונה ראשונה 
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 תרגום דורי פרנס 
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 והתייצבותה של אירופה  פסקת פלישות הויקינגים עם ה 13וה  11במאה ה

 לגייס את האבירים  נותרו אבירים רבים ללא עבודה. האפיפיור החליט

 למסעות צלב שמטרתן הייתה לשחרר את ארץ ישראל מידי המוסלמים.  

 שנה עברה ארץ ישראל מיד ליד עד שנכבשה סופית שוב בידי  200במשך 

 המוסלמים. 

 

 

 

 "  אותלו"  המחזה מתוך  לנוצרים  המוסלמים  בין  למאבק דוגמא

 אותלו הוא מפקד צבא שחור של דוכס ונציה. בישיבה אצל הדוכס ניתן דיווח 

 על מצב המלחמה בין הטורקים המוסלמים לוונציאנים הנוצרים.  

 , רודוס  אל   פונה   הטורקי   הכוח :  מלח 

 פה   לדווח   התבקשתי   כך            

 . לו ' אנג   מסיניור            

 ? הזאת  התפנית   את   תנתחו   איך :  דוכס 

 יכול   לא   זה   ההגיון   פי   על :  1 סנאטור 

 . בעיניים  חול   לנו   זורקים.  להיות            
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 קפריסין   כמה   עד   בחשבון   קחו            

 ויותר ,  לתורכיה   חשובה   היא            

 ערּכה  שלתורכים   רק   לא :  מזה            

 רבה   בקלות ,  מרודוס  גדול            

 , אותה  לכבוש   יוכלו   גם  הם  יותר            

 , הגנתית   ערוכה  לא   היא   כי             

 שיש   האמצעים  את   לה   ואין            

 טעות,  זאת  כל   שוקלים   אם .  לרודוס            

 מטומטם   הוא   שהתורכי   לחשוב            

 2, ף" אל   את   ַלסוף   שישאיר   כך   כדי  עד            

 קל   רווח   של   מבצע   ושבמקום            

 שום   בלי   בסכנות   יסתבך   סתם            

 . תועלת            

 "אותלו" מערכה ראשונה תמונה שלישית 

 דורי פרנס   תרגום: 

  

 
 שישאיר לסוף את מה שצריך לבוא בהתחלה 2
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אסור היה להיות אדון לצמית ולכן לא התאפשר להם לקנות    באירופה   ליהודים  

  – אדמות ולכן הם פנו לשימוש בכספים כמו הלוואה בריבית ומלאכות זעירות  

 וכו'  סנדלרות, תפירה 

 

 

 דוגמא לכך במחזהו של שייקספיר "הסוחר מונציה". 

וה את  ו  שיילוק  סוחר יהודי מונציה הוא מלווה בריבית )הלוואה בה מחזיר הֺל

ה בתוספת סכום נוסף שנקבע בין שני הצדדים(. הוא תובע   וו  הסכום אותו ל  

כי אם לא יעמוד בתנאי ההלוואה ולא יחזיר את    הרוצה ממנו הלוואה  מאנטוניו

בזמן הנוהג    , הכסף  אציל  הוא  אנטוניו  שלו כקנס.  מהגוף  חלק  לו  ייתן  הוא 

 ולבזות אותו בכל הזדמנות.  ללגלג על יהדותו של שיילוק 

 .זה סיניור אנטוניו    באסאניו: 
 

 !מס מתרפס- איך הוא נראה: גוֵבה  :(הצידה) שיילוק

 ,אני שונא אותו שהוא נוצרי               

  ויותר כי בטמטום של פתי הוא            

 מלווה כספים חינם, מוריד לנו             

 .את שער הריבית פה בוונציה                

 אם רק אתפוס אותו פעם אחת                

 אז אפטם את הטינה   - מועד              

 שלי אליו שהיא   העתיקה             

 תשמין לה. הוא שונא את האומה             

 ַּבמרכז   - שלנו הקדושה, ְו              

 הוא משתלח   - מול כל הסוחרים              

 ,נגדי, נגד העסקאות שלי            

 החסכנות שמכניסה לי טוב             
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  "מה שהוא קורא "ריבית  - בצדק              

 .אסלח לו   לי אםשיקולל השבט ש 

 

   "הסוחר מוונציה" מערכה ראשונה תמונה שלישית 

תה מגפת הדבר הנקראת  י הי  , שנחתה על אירופה  יותר כאמור המכה הקשה ב 

וחיסלה    ,"המגפה השחורה". מגפה זו הגיעה לאירופה לאחר שפרצה בסין

ליון איש בסין לבדה. המחלה מועברת על ידי פרעוש ומופצת בתנאי  ימ  40כ

ונגועים במחלה הגיעו   היגיינה גרועים. עכברושים הנושאים את הפרעושים 

מהמ סוחר  ספינות  בנמל  דרך  לראשונה  הופיעה  המחלה  איטליה.  אל  זרח 

גנואה ומשם התפשטה לכל אירופה וחיסלה כשליש מאוכלוסייתה. ההדבקה  

ותוך חמישה ימים היה החולה נפטר בייסורים קשים.    ,נעשתה גם דרך האוויר

ולא נותנים לאף אחד    ,בעיר שהתגלתה בה המגפה היו מטילים עליה הסגר

 להיכנס לתוכה או לצאת.  

 

בספר "דקאמרון" מספר ג'ובני בוקצ'יו מחשובי הסופרים בתקופת הרנסנס  

 את הדברים הבאים: 

"אזרחי העיר נרתעו זה מזה וכמעט כל השכנים סירבו לטפל בשכניהם. קרובי  

משפחה בקרו זה את זה לעיתים רחוקות בלבד. אם בקרו שמרו על מרחק  



 
17 

הגבר ללבבות  החדירה  הנוראה  המצוקה  מרעהו...  אימה  איש  והנשים  ים 

גדולה כל כך שאח נטש את אחיו, דוד את אחיינו, אחות את אחיה, ולעיתים  

קרובות נטשה אשה את בעלה. האבות והאמהות נרתעו מלבקר את בניהם  

 ומלטפל בהם כמו לא היו בשר מבשרם." 

להלן קישור לסרטון חמוד שנאמר מפי העכברושים גיבורי הסרט "רטטוי".  

המסבירים בדרך מקורית ומשעשעת על המגפה השחורה.  אפשר ללחוץ על  

 תרגום.  

 המגפה השחורה - רטטוי 

 דוגמא לאזכור "המגפה השחורה" במחזה רומיאו ויוליה 

 שתתה סם שינה לא מגיעה לידי    ההודעה כי יוליה לא באמת מתה אלא
 רומיאו הגולה בעיר מנטובה )נמצא בגלות = מחוץ לעיר ורונה(. בשל

 השליח ג'ובאני מספר לכומר התעכבות השליח בעיר שפרצה בה מגיפה.  
 לורנצו מדוע לא הגיעה הידיעה לרומיאו. 

 

 . שם  ובאני ' ג   הנזיר   של   הקול  :    לורנצו 

 ומה .  ממנטובה   הבא   ברוך             

 , כתב   הוא   אם ,  או ?  רומאו   אומר             

 .  לקרוא   לי   תן             

 עוד  כשחיפשתי   אז  :   ובאני ' ג 

 שיתלווה   המסדר   מן   נזיר             

 , אחד  בעיר   פה   מצאתי ,  אלי            

נגועים   טיפל                שומרי   ואז ,  ּב 

 מגיעים   ששנינו   חשדו   העיר             

 , מגפה  בו   ששלטה   מבית             

 נתנו   לא ,  אותנו  נעלו   אז            

 שליחותי   וככה ,  לצאת   לנו             

 . עוכבה  בהול - דחוף   למנטובה             

 רומיאו ויוליה מערכה חמש תמונה שנייה     

https://www.youtube.com/watch?v=ekgHukeF7zM
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קספיר והבאנו  ייכי כן סקרנו בקצרה את השפעתם של תקופות אלה על ש  הנה

 פות אלו ביצירתו.  דוגמאות שונות לביטוי תקו

 


