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  ).רונה כה�

  

  קאר� פח� :כתבה

  

אשר צמחו , תרבויות נוספות�תרבות של הפאנק ושל תתה�תתמנתח בספרו את תופעת ' דיק הבידג

�תת) �תרבות ו(באמצעות� מבקש המחבר להגדיר מהי . העול! השנייה�באנגליה לאחר מלחמת

לחקור את מאפייניה ואת אופ� הכללתה , לבדוק את הגורמי! ליצירתה ולעיצוב סגנונה, רבותת

אנו נתמקד בממצאי מחקרו באופ� כללי ולא באופ� ספציפי ביחס . הכללית) בחברה(בתרבות 

  . תרבות הפאנק�לתת

  

�והמחבר מציג הגדרות שונות לתת, רבדי! שוני! של הגדרות) ותרבות" (תרבות�תת"למונח 

תרבות כפשרה בי� הצור$ לייצר ולבטא אוטונומיה נפרדת �פיל כה� הגדיר תת): ולתרבות(תרבות 

 ראה בתרבות רובד בו קבוצות חברתיות מפתחות Hal. מההורי! ובי� הצור$ לשמר הזדהות הורית

אי� , י מרקס"עפ. דפוסי חיי! יחודיי! ומעניקות צורה אקספרסיבית לחוויה החברתית והגולמית

היות והוא תלוי נסיבות בה� נתקלו אנשי! או שניתנו לה! או , "גולמי) יחסי! חברתיי!(ר חומ"

  . תרבות�יחסי! אלה מחלחלי! לתרבות ולתת. הועברו אליה! מבחינה היסטורית

זה הוא הפרעה לסדרי עול! " רעש). "בניגוד לצליל" (רעש"תרבויות מסמלות �תת', לדעת הבידג

שזוהי הפרעה סמנטית , מכא�. לייצוגיה� בתקשורת, תופעותהמובילה מאורעות ממשיי! ו

  . של מערכת הייצוגי!) זמנית(חסימה , ממשית

בו כל , תרבויות מאופיי� בסדר קיצוני�הראה כי המבנה הפנימי של תת, פול ויליס, חוקר אחר

$ כ. קבוצה�וההתאמה ביניה! היא היוצרת עול! מוב� עבור חברי התת, החלקי! קשורי! זה לזה

סגנו� , תרבות מתארת את ההתאמה הסימבולית בי� הערכי!� אשר בתת" הומולוגיה"מיושמת ה

החוויה הסובייקטיבית והצורות המוזיקליות בה! משתמשת הקבוצה כדי להביע את , החיי!

  . מוקדי העניי� שלה

. כצורה של ביטוי וייצוג, כמערכת תקשורת, תרבות שיי$ להגדרה הרחבה של תרבות� סגנו� התת

  . היא מקיימת העברה מקודדת של מסרי!

תגובה זו היא למעשה . תרבויות מופיעות כתגובה לתנאי! היסטוריי! מסויימי!�תת', לפי הברידג

  .אשר בדמוקרטיות המערביות הנו קדוש, היא התרחקות מהקונצנזוס, סירוב

קבוצה השלטת מתח בי� ה) לכל הפחות(תרבויות ה� אפוא צורות אקספרסיביות וה� מבטאות �תת

מתח זה בא לידי ביטוי באופ� פיגורטיבי בצורה של סגנו� . הכפופה לה) קבוצות(לבי� הקבוצה 

  .תרבות�התת

  

רואה בהתפתחות תרבות ' הברידג. תרבויות נוצרות כאמור כתגובה לאירועי! היסטוריי!�תת

לק מתהליכי כח, ע השנייה"במסגרת השינויי! שחלו לאחר מלה, מבי� רבי!, הנוער נדב$ אחד

טוע� המחבר , א& ההנחה שרווחה אז כי שיקולי מעמד ייעלמו�על. הקיטוב בחברה הבריטית

הוא . א$ חלו שינויי! בצורות בה� חווית המעמד מצאה את ביטויה, "המעמד סירב להיעל!"ש

כי סגנונות הפנאי של הנוער הושפעו מהניגודי! ומהמחלוקות , מצדד במסקנתו של פיטר וילמוט



תרבות הנו תגובה מקודדת ה�תתכי הסגנו� של , עוד סבור הכותב. בבסיס החברה המעמדיתאשר 

  . לשינויי! שעוברי! על הקהילה כולה

החומר הגולמי . עי� מבטאות מער$ דמיוני של יחסי!�תרבויות מרהיבות�תת', לטענת הברידג

רבות דר$ ערוצי! ת� הוא מועבר לפרטי! בתת. שממנו ה� מובנות הוא ממשי ואידיאולוגי כאחד

�בתת" אירוע"וכל , הוא נית� לשינוי היסטורי). 'תקשורת וכיוצב, עבודה, משפחה, ס"בי(שוני! 

  .לבעיות וסתירות ייחודיות, למער$ מסויי! של נסיבות" פתרו�"תרבות מייצג 

). משפחה ועוד, עבודה, ס"בי(תרבות נובעת ממגוו� מקורות � עיצובה של החוויה המקודדת בתת

בי� ההו� לבי� כוח " סתירה הכללית"תרבות ה�ה הקפיטליסטית תורמת לעיצובה של התתבחבר

וההשפעה ההדדית של רבדי! בחברה משועתקת לחוויותיה� של הקבוצות , )אלתוסר(העבודה 

המוצא " חומר גל!"חוויות אשר הופכות לאחר מכ� ל, )והכפופות לבי� עצמ�(השולטות והכפופות 

  .תרבות�ות ובתתביטוי אקספרסיבי בתרב

תרבויות ה� למעשה צורות אקספרסיביות המביאות לידי ביטוי מתח יסודי בי� הקבוצה �תת

  . תרבות�מתח זה מתבטא באופ� פיגורטיבי בסגנו� של התת. הכפופה) קבוצות(השלטת לקבוצה 

  

תרבות הוא למעשה הצירו& הייחודי של אובייקטי! שנוכסו והורכבו מחדש �סגנונה של התת

האובייקטי! ). Hal" (להיבטי! של חיי הקבוצה[...] מביעי! ומהדהדי! , פכו לכאלה המשקפי!ה"ו

. למבנה שלה ולדימוי הקולקטיבי שגיבשו חבריה, שנבחרו מקבילי! לאינטרסי! של הקבוצה

תרבות היא התמקדות בתהלי$ יצירת המשמעות ולא �סגנונה של התת" קריאת"החשיבות ב

�מת� הביטוי והסימו� בתת, ס ולהתמקד בטיב היחסי! שבי� החוויהיש להתייח. בתוצר הסופי

  .תרבות

. תרבות מודעי! באותה המידה לנתק שבי� החוויה למשמעותה�תתשלא כל חברי , ברור מאליו

תרבות ה! מהפכני! בעלי מודעות עצמית באופ� שאינו נגיש �חברי הגל הראשו� של תת

פרטי! , יתרה מכ$. ה לאחר הפיכתה לפומביתאשר הופכי! לחלק מהקבוצ, למצטרפי! חדשי!

תרבות �בעוד עבור חלק! מבטאת התת. תרבות� שוני! חשי! מידות שונות של מחוייבות לתת

. ג! א! בעל ער$ רב, )מהעבודה, ס"מביה(עשויי! לראות בה אחרי! סוג של התאווררות , זהות

  ". פה משותפתתרבות לחלוק ש�חייבי! החברי! בתת", על א& ההבדלי! הללו, אול!

) למשל כנגד תרבות ההורי!(מוגדרות כנגד , "מתקדמות", "שמרניות"תרבויות יכולות להיות �תת

ויש להתמקד בטרנספורמציה , "לסגנו� יש הרגע שלו", א& על פי כ�. או לתמו$ בערכי הקהילה

מוטציה , יש לראות בסגנו� הרחבה של קודי! קיימי!.  המתרחשת ולא באובייקטי! עצמ!

  .ושאת משמעותנ

  

ההיבט , לרוב.  משיבה–והאחרונה , בתרבות, תרבות מגיבה למעשה למתרחש בחברה�התת

לתקשורת תפקיד מכריע . י התקשורת"הנתפס ע, תרבות הוא הסגנו��הראשו� אשר מעיד על תת

היא המספקת קטגוריות זמינות באמצעות� אנו . בקביעת הגדרות לחוויות אות� אנו חוווי!

, שיזוהו על ידי המשטרה" אנטי חברתיות"לאחר מכ� יופיעו פעולות .  העול! החברתימסווגי! את

את  ההפרה הראשונית " להסביר"ואשר אלו ישתמשו בה� כדי , מערכת המשפט והעיתונות

  ). כגו� צורת לבוש(שהופיע בסגנו� 

יו היא כ$ הופ$ ההקשר אל, תרבות מאופיינת בהיבט מילולי וחזותי שיווקי יותרה�תתככל ש

מציבה אותה בתו$ "א$ ג! ) תרבות�התת(המדיה מתעדת את ההתנגדות . משוייכת לגלוי יותר



תרבות ייצוג חוזר במדיה �כ$ מקבלי! חברי התת). סטיוארט הול" (מסגרת המשמעות השלטת

ה! יוצגו כחלק מהתנגדות  בד בבד ע! היות! חלק , כלומר. הטלוויזיונית והעיתונאית

  "). חלק ממשפחה"או כ" מחוסרי עבודה"א$ ג! כ" חיות"כ, וגמהלד" (סטריטיות"מה

להשיב על כנו את הסדר "תרבות הנו מתמש$ ומטרתו ה�תתשל , השיקו!, תהלי$ ההטמעה

הפיכת סימני ) 1: (לתהלי$ זה שתי צורות. ולהגדירה כאחר בתו$ המיתולוגיה השלטת, "הסדוק

והגדרה " תיוג) "2(ו). צורת הסחורה(מונית למוצרי צריכה ה) מוזיקה ועוד, לבוש(תרבות ה�תת

  ).הצורה האידיאולוגית(ידי הקבוצות השולטות �מחדש של התנהגות עבריינית על

העי� לבי� �תרבות מרהיבת�משמעיי! בי� התת� צורת הסחורה באה לידי ביטוי ביחסי! הרב

באמצעות תרבות מתקשרת ע! הקהל �התת. תעשיות שונות המשרתות ומנצלות אותה בו זמנית

מוביל , א! באופ� מכוו� וא! באופ� מאתגר, סילו& המשמעויות המיוחסות לסחורות. סחורות

ידיאולוגית מצמצמת את צורת ההטמעה הא. תרבותה�תתבהכרח לניטרול כוחה החתרני של 

למעשה לא נית� לערו$ הבחנה מוחלטת בי� צורת הסחורה לצורה . תרבותה� תתהאחרות של 

  .  וה� שזורות זו בזוהאידיאולוגית היות

. תרבויות בזו אחר זוה� תתאת " עוט&"המעגל המוביל מהתנגדות לניטרול ומסירוב להטמעה 

�תתהסטייה המאפיינת את . י! להצלחתוהתקשורת והשוק מתאימי! עצמ! למעגל זה ותורמ

במקביל לשיווק! של האובייקטי! של , ומכא� לחסרת משמעות" ניתנת להסבר"תרבות הופכת לה

  . לצריכה המונית, המרוק� מכל קונוטציה שלילית, כ$ מותא! הסגנו�. תרבות לכלה�תתגנו� ס

  

) כלפי קבוצות שולטות או קבוצות אחרות בחברה(תרבויות נוצרות מתו$ תחושת נגד � תת, לסיכו!

, ייחודי) חיצוניות(לאחר מת� ביטוי באמצעות סגנו� . א$ ה� אינ� מבקשות לשנות את הסדר הקיי!

תו$ , ומטמיעה אות� בתוכה"  העוק+"המוציאה מה� את , הקפיטליסטית, נטמעות בחברהה� 

ואשר עברו טרנספורמציה (תרבות � ניטרול המשמעויות הייחודיות שאיפיינו את האובייקטי! בתת

בה הו� ושלטו� , כי בחברה קפיטליסטית, כמעט מיותר לציי�"). מינסטרי!"ידי ה�מחודשת על

לרוב באמצעי! , תרבויות�דוגמת תת" רעשי!"הדר$ להשקיט ) לרוב(צא תימ, חוברי! יחדיו

  ). לכאורה" (נאורי!"ו" סטריליי!"כלכליי! 

  

  

  

 


