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  פוליטיקה והשפה האנגלית 

 

`Politics and the English Language’ ופורסם ב1945-נכתב ב -Horizon , בנוסח המתורגם הושמטו מספר דוגמאות . 1946אפריל

  .מאנגלית שלא נמצאו להן מקבילות דומות בעברית

עריכה מדעית , מבוא. שגב-אורוול בתרגום יועד וינטר' ורג'מבחר מאמרים מאת ג, )2005דביר  (תחת לאף שלךמהתרגום הוא מתוך 

  . התרגום מובא כאן באדיבות הוצאת דביר. גיורא גודמן: והערות

  

אבל מקובל להניח , רוב האנשי� המוטרדי� בכלל מהעניי� יודו שהשפה האנגלית היא במצב רע

, הציוויליזציה שלנו מנוונת. שות שו� דבר בעניי� באמצעות פעולה מודעתשאנחנו לא יכולי� לע

מכא� נובע שכל מאבק .  בהכרח נוטלת חלק בהתמוטטות הכללית– זהו הטיעו� –והשפה שלנו 

כמוהו כהעדפת נרות על פני תאורה , כנגד השימוש לרעה בשפה הוא ארכאיז� סנטימנטלי

יס של זה נמצאת הסַברה שאנחנו מודעי� לה רק בבס. חשמלית או כרכרות על פני מטוסי�

ולפיה שפה היא התפתחות טבעית ולא כלי שאנחנו קובעי� את צורתו בהתא� , למחצה

  .למטרותינו

  

היא : ברור שלשקיעתה של שפה חייבי� בסופו של דבר להיות גורמי� פוליטיי� וכלכליי�, ובכ�

המחזקת ,  תוצאה עשויה להפו� לסיבהאבל. לא נובעת רק מהשפעתו הרעה של כותב זה או אחר

אד� יכול . וכ� הלאה ללא גבול, את הסיבה המקורית ומייצרת את אותה תוצאה בצורה מוגברת

אותו הדבר . ואז להיכשל עוד יותר כי הוא שותה, להתחיל לשתות כי הוא מרגיש שהוא כישלו�

משו� שמחשבותינו מדויקת   היא הופכת מכוערת ולא. פחות או יותר קורה לשפה האנגלית

הנקודה היא . אבל רישולה של השפה שלנו מקל עלינו לחשוב מחשבות טיפשיות, טיפשיות

משופעת בהרגלי� מגוני� , במיוחד האנגלית הכתובה, האנגלית של ימינו. שהתהלי� הוא הפי�

א� נפטרי� . שאפשר להימנע מה� א� מוכני� לטרוח מספיק, המופצי� באמצעות חיקוי

ולחשוב בבהירות זה צעד ראשו� הכרחי , אלה אפשר לחשוב בבהירות רבה יותרמההרגלי� ה

וג� לא , כ� שהמאבק נגד אנגלית קלוקלת הוא לא שטותי או זניח: לקראת התחדשות פוליטית

ואני מקווה שעד אז , אחזור לנקודה הזאת בהמש�. עניי� פרטי של אנשי� שהכתיבה היא מקצוע�

הנה חמש דוגמאות מהשפה האנגלית הכתובה , בינתיי�. תבהרהמשמעות של מה שכתבתי כא� ת

  .כפי שנהוג כיו� לכתוב בה

  

 יכולתי לצטט גרועי� בהרבה אילו –חמשת הקטעי� האלה לא נבחרו כי ה� גרועי� במיוחד 

רמת� .  אלא כי ה� מדגימי� מגוו� רחב של הפגמי� המוסריי� מה� אנחנו סובלי� כיו�–רציתי 

מספרתי אות� כ� שאוכל להתייחס אליה� . אבל המדג� מייצג למדי, צעהיא מעט מתחת לממו

  :בעת הצור�

דומה  בטוח הא� אי� זה נכו� לומר שאותו מילטו� שפע� נראה לא בלתי, אמנ�, אינני .1

כ� [ָזר , כתוצאה מניסיו� מר יותר בכל שנה, עשרה לא הפ� לאיזה ֵשלי מהמאה השבע

  .ותה כת ישועית שדבר לא יכול היה לגרו� לו לקבליותר למייסדה של א.] או. ' ג–במקור 

  Freedom of Expression(1 מאמר ב(פרופסור הרולד לסקי 
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איננו יכולי� להשתעשע בסוללה ילידית של ניבי לשו� המצווה עלינו מרש� של , מעל הכל .2

או ' לקבל'במקו� ' להשלי� ע�' צירופי מילי� יוצאי דופ� לרעה כגו� הצירו* הבסיסי

 .'להדהי�'במקו� ' ת בתימהו�להכו'

  Interglossa(2(פרופסור לנסלוט הוגֵ+� 

שכ� אי� בה לא , לפי הגדרה אי� היא נוירוטית: מצד אחד יש לנו את האישיות החופשית .3

שכ� ה� בדיוק מה שההסכמה , ברורות, כפי שה�, תשוקותיה. קונפליקט ולא חלו�

ונה הייתה  משנה את מספר� ואת תבנית מוסדית ש; המוסדית מותירה בקדמת המודעות

אבל . או מסוכ� מבחינה תרבותית, בלתי נית� לצמצו�, מעט מתוכ� הוא טבעי; עוצמת�

הבטוחות , הקשר החברתי עצמו אינו אלא הבבואה ההדדית של שלמויות אלה, מצד שני

? האי� היא אותה תמונה עצמה של אקדמאי קט�. זכרו את הגדרתה של האהבה. בעצמ�

 ? מקו� באול� המראות הזה לאישיות או לאחווההיכ� יש

  3ניו יורק, Politics מאמר על פסיכולוגיה ב

, וכל  הקציני� הפשיסטי� הלהוטי�, נטלמני�'ממועדוני הג" האנשי� המצויני�"כל  .4

מאוחדי� בשנאה משותפת לסוציאליז� ובפחד חייתי מפני הגאות העולה של תנועת 

לאגדות מימי , לחרחור מלחמה נתעב, פרובוקציהפנו לפעולות , ההמוני� המהפכנית

ללגליזציה של פעולות ההשמדה שלה� את הארגוני� , הביניי� בדבר הרעלת בארות

ועוררו את הבורגנות הזעירה הנסערת ללהט לאומני בש� המאבק נגד , הפרולטאריי�

 .הדר� המהפכנית לצאת מהמשבר

  פמפלט קומוניסטי

קיימת רפורמה בעייתית ושנויה ,  באר2 עתיקה זולהיות מופחתעתידה א� רוח חדשה  .5

מור� לב . סי.בי.והיא ההומניזציה והניעור של הבי, במחלוקת שחייבי� להתמודד עמה

ליבה של בריטניה הוא אולי בריא ופוע� . בנקודה זו יבשר על כיב וניוו� של הנשמה

חלו� 'אורג באבל שאגת האריה הבריטי בשעה זו דומה לשאגתו של ה, לדוגמא, בחוזקה

בריטניה חדשה ותקיפה אינה .  עדינה כהמייתו של כל גוזל יונה– 4של שייקספיר' ליל קי2

העול� בשל החולשה המנוונת של  , או בעצ� באוזני, יכולה להמשי� להתבזות בעיני

Langham Place,5כאשר קולה של ". אנגלית סטנדרטית" המחופשת ללא בושה כ

ערו� פחות מגוח�  יהיה זה טוב הרבה יותר ולאי�, בבריטניה נשמע בשעה תשע בער

, הנפוחות,  נשמטות באופ� מכובד מאשר את נעירות החמור הגנדרניותHלשמוע אותיות 

ידי בתולות ביישניות ויללניות שאי�  המושמעות על, אמא של טובות הילדות, העצורות

 !בה� אשמה

Tribune מכתב ב
6  

  

שתי תכונות , הכרחי בנפרד מהכיעור הלא, ואול�, ולכל אחד מהקטעי� האלו מגרעות משל

או שיש . השניה היא חוסר הדיוק: האחת היא השימוש בדימויי� מיושני�. משותפות לכול�

או שהוא , או שהוא אומר משהו אחר בלי להתכוו�, למחבר כוונה והוא לא מסוגל להביע אותה

  וב הזה של ערפול וסת� חוסרהעיר. כמעט אדיש לשאלה הא� למלי� שלו יש משמעות או לא

ובמיוחד של כל סוג של כתיבה , מיומנות הוא המאפיי� הבולט ביותר של הפרוזה האנגלית בימינו
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הממשי מתמוסס והופ� למופשט ונראה שא* אחד , מרגע שנושאי� מסוימי� מ5עלי�. פוליטית

מילי� ת ופחות מהכתיבה בנויה פחו: כבר לא מסוגל לחשוב על סגנונות דיבור שאינ� נדושי�

שהורכבו כמו שמחברי� תאי� בלול תרנגולות צירופי מילי� יותר ויותר מ, שנבחרו בשל משמעות�

 מהתחבולות השונות אחדותשל , בצירו* הערות ודוגמאות, להל� רשימה. להרכבה עצמית

  :שבאמצעות� נהוג להתחמק ממלאכת ייצור הפרוזה

  

 מסייעת למחשבה בכ� שהיא מעוררת דימוי מטפורה שהומצאה לא מזמ�. מטפורות גוססות

חזרה כבר למעשה להיות מילה ) 'נכסי צא� ברזל'למשל (' מתה'מטפורה , בעוד שמצד שני, חזותי

אבל בי� שני הסוגי� הללו יש . ובדר� כלל נית� להשתמש בה בלי לפגוע ברעננות הדברי�, רגילה

 לעורר את הדמיו� ומשתמשי� בה� מצבור אשפה עצו� של מטפורות שחוקות שאיבדו את היכולת

: דוגמאות לכ� ה�. א� ורק כי ה� חוסכות לאנשי� את הטורח שבהמצאת צירופי מילי� בעצמ�

צו ', 'לדוג במי� עכורי�', 'קרדו� לחפור בו', 'לשחק לידי', 'לעמוד כת* אל כת* ע�', 'ללכת בתל�'

 משתמשי� בלי לדעת את ברבי� מהצירופי� האלה. 'שירת הברבור', 'עקב אכילס', 'השעה

סימ� מובהק לכ� שהכותב לא ,  ולעתי� קרובות מערבבי� בי� מטפורות לא מתאימות7,משמעות�

בלי ,  מהמטפורות הנהוגות כיו� עוותהאחדותהמשמעות המקורית של . מתעניי� במה שהוא אומר

ד משתמשי� שכעת תמי', הפטיש והסד�, 'לדוגמא. שאלו המשתמשי� בה� יהיו אפילו מודעי� לכ�

במציאות הסד� הוא זה שתמיד . בה כשמשתמע שהסד� הוא זה שמקבל את המכה החזקה יותר

ונמנע , כותב שהיה עוצר לחשוב מה הוא אומר היה מבחי� בכ�: לעול� לא להפ�, שובר את הפטיש

  .מלעוות את הצירו* המקורי

  

ח שבבחירת פעלי� או אלו חוסכי� את הטור. איברי� מלאכותיי� של הפועל או 'אופרטורי�'

 הברות נוספות המקנות לו חזות מספרובו בזמ� מרפדי� כל משפט ב, עצ� מתאימי� שמות

', להיות נתו� ל', 'ליצור קשר ע�', 'להוציא מכלל פעולה': צירופי� אופייניי� ה�. סימטרית

', נטייה ללגלות ', 'לצאת לפועל', 'לשחק תפקיד מרכזי ב', 'ליצור את הרוש� ש', 'להביא לידי'

במקו� להיות . הרעיו� העיקרי הוא לסלק את הפעלי� הפשוטי�. 'וכו' וכו' לשרת את המטרה של'

המורכב מש� , צירו*פועל הופ� ל', להרוג', 'לתק�', 'לקלקל', 'לעצור', 'לשבור'כמו , מילה בודדת

צורת הסביל , וס*בנ. 'לשחק', 'ליצור', 'לבוא', 'לצאת'עצ� או ש� תואר שהוצמדו לפועל כללי כמו 

הפועל   ומבני� ֶשמניי� משמשי� במקו� ש�, מועדפת בכל מקו� שרק אפשר על פני צורת הפעיל

טענות בנאליות מקבלות חזות של עומק באמצעות צורת ). 'מבקש לבדוק'במקו� ' מבקש בדיקה'(

', התחשב בב', 'ביחס ל'מילות קישור ומילות יחס פשוטות מוחלפות בצירופי� כמו . ' לא בלתי'  ה

פואנטה באמצעות ביטויי�  ואת סיומי המשפטי� מצילי� מחוסר'; בהנחה ש', 'העובדה ש'

התפתחות הצפויה ', ' אי אפשר שלא להתחשב ב', 'רצוי בהחלט'שגרתיי� א� מהדהדי� כמו 

  .וכ� הלאה וכ� הלאה' יש להביא לסיו� משביע רצו�', 'ראוי לשיקול דעת רציני', 'בעתיד הקרוב

  

', בסיסי', 'וירטואלי', 'אפקטיבי', 'קטגורי', 'מטרה', 'אלמנט', 'תופעה'מילי� כמו . � יומרניסגנו

משמשות כדי להלביש ' לחסל', 'לסלק', 'לשמש', 'לנצל', 'להציג', 'להרכיב', 'לקד�', 'ראשוני'

 .טענות פשוטות בתחפושת וכדי להקנות נופ� של אובייקטיביות מדעית לשיפוטי� סובייקטיביי�

בלתי ', 'עתיק יומי�', 'מנצח', 'בלתי נשכח', 'היסטורי', 'אפי', 'מציי� תקופה'שמות תואר כמו 
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משמשי� כדי לתת מראה מכובד למהלכי� השפלי� של הפוליטיקה ', ממשי', 'קשוח', 'נמנע

, בעוד שכתיבה השואפת להאדיר את המלחמה מקבלת בדר� כלל גווני� ארכאיי�, הבינלאומית

', דגל', 'שריו�', 'מג�', 'חרב', 'אגרו* ברזל', 'מרכבה', 'כתר', 'ממלכה': פייניות כמוע� מילי� או

 cul de sac ,ancien régime ,deus exמלי� וביטויי� מלועזית כמו . 'תרועות חצוצרה', 'מג*'

machina, mutatis mutandis ,status quo, Gleichschaltung ,Weltanschauung,8 משמשי� 

 .e.g, )'כלומר'( .i.eלמעט הקיצורי� השימושיי� . ת אווירה של תרבות ואלגנטיותכדי להשרו

אי� צור� אמיתי בא* אחד ממאות הצירופי� הלועזיי� הנהוגי� כיו� , )''וכו'( .etc ו, )'לדוגמא'(

רדופי� כמעט , פוליטיי� וסוציולוגיי�, ובמיוחד בתחומי� מדעיי�, כותבי� גרועי�. באנגלית

רגו� המיוחד ' הז*.י הדעה שמילי� לטיניות או יווניות ה� נעלות על מילי� סקסוניותיד תמיד על

', משרתי�', 'הגבירי� האלה',  'בורגני זעיר', 'קניבל', 'תליי�', 'צבוע'(לכתיבה המרקסיסטית 

מורכב ברובו ממילי� וצירופי� שתורגמו ) ' וכו9'משמרות לבני�', 'כלב שוטה', 'מלחכי פנכה'

אבל הדר� הרגילה לייצר מילה חדשה היא להשתמש בשורש ; מגרמנית או מצרפתית, מרוסית

 10לעתי� קרובות קל יותר להמציא מילי� מהסוג הזה. לטיני או יווני ע� הסיומת המתאימה

היא , בדר� כלל, התוצאה. מאשר לחשוב על המילי� באנגלית שתתפוסנה את המשמעות הרצויה

  .עלייה ברמת הרישול והעמימות

  

נתקלי� , במיוחד בביקורת אמנות וספרות, בסוגי כתיבה מסוימי�. מילי� חסרות משמעות

', רומנטי' מילי� כמו 11†.לעתי� קרובות בקטעי� ארוכי� שה� נעדרי משמעות כמעט לחלוטי�

ה� , כפי שה� משמשות בביקורת אמנות', ויטליות', 'טבעי', 'סנטימנטלי', 'אנושי', 'ערכי�', 'פלסטי'

אלא , גילוי במוב� זה שלא רק שה� לא מצביעות על א* אובייקט בר, שמעות לחלוטי�מ חסרות

התכונה הבולטת "כאשר מבקר אחד כותב . שהקורא אפילו בכלל לא מצפה שה� יעשו זאת

מה שמיד בולט ביצירתו של מר פלוני "ואילו אחר כותב , "ביצירתו של מר פלוני היא החי5ת שבה

אילו היו משתמשי� . הקורא מקבל את זה כהבדל דעה פשוט, "חדת לההוא תחושת הכיליו� המיו

הוא היה יכול להבחי� מיד ', חי5ת' ו' כליו�'רגו� 'במקו� מילות הז' לב�'  ו' שחור'במילי� כמו 

למילה . בהרבה מונחי� פוליטיי� משתמשי� לרעה באופ� דומה. הול� בשפה שנעשה שימוש בלתי

לכל אחת מהמילי� ". משהו לא רצוי"פרט לכ� שהיא מסמנת אי� כיו� כל משמעות ' פשיז�'

יש מספר משמעויות שונות ' צדק', 'ריאליסטי', 'פטריוטי', 'חופש', 'סוציאליז�', 'דמוקרטיה'
                                                

דוגמא מעניינת לכ� היא האופ� שבו שמות הפרחי� באנגלית שהיו בשימוש עד לא מזמ�  *

 הופ� ל' אל תשכחיני', antirrhinum הופ� ל' לוע הארי, 'מנושלות ממקומ� על ידי מילי� יווניות

myosotis,הוא נובע כנראה : קשה למצוא איזושהי סיבה מעשית לשינוי האופנה הזה. ' וכו

מהתרחקות אינסטינקטיבית מהמילה הפשוטה יותר ומתחושה מעורפלת שהמילה היוונית היא 

  ]הערת המחבר. [מדעית
שהיא באופ� משונה וויטמנסקית , הקתוליות של תפיסתו ודימוייו של קומפורט: "דוגמא †

ממשיכה לעורר את אותה רמיזה חרדה , המוחלט בכפיה האסתטית שבהכמעט ההפ� , בהיקפה

ריי גרדינר זוכה בנקודות בכ� שהוא ... שלווה בנחישותה, אטמוספירית מצטברת לנצחיות אכזרית

רצו� זו שזורה  ובתו� עצבות שבעת, אלא שאי� ה� כה פשוטות. מכוו� במדויק למטרות פשוטות

  ]הערת המחבר [ (Poetry Quaterly)."  פני השטחמתוקה שעל  יותר מאשר השלמה מרירה
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לא זו בלבד שאי� שו� הגדרה ', דמוקרטיה'במקרה של מילה כמו . שאינ� מתיישבות זו ע� זו

כמעט כל אד� חש שכשאנחנו . נגדות מכל הכיווני�אלא שהניסיו� לייצר כזו נתקל בהת, מוסכמת

כתוצאה מכ� מַצדדיו של כל סוג משטר : אומרי� שמדינה היא דמוקרטית אנחנו משבחי� אותה

וחוששי� שהיו נאלצי� להפסיק להשתמש במילה אילו נכבלה , טועני� שהוא דמוקרטיה

, כלומר. ישר במודע  לאהשימוש במילי� מהסוג הזה הוא לעתי� קרובות. למשמעות אחת כלשהי

לאד� המשתמש בה� יש הגדרה פרטית משלו אבל הוא מאפשר לשומע לחשוב שהוא מתכוו� 

העיתונות הסובייטית ", 12"המרשל פט� היה פטריוט אמיתי"הצהרות כמו . למשהו שונה לגמרי

נאמרות כמעט תמיד ע� כוונת , "הכנסייה הקתולית מתנגדת לרדיפות", "היא החופשית בעול�

ברוב המקרי� פחות או יותר באופ� , מילי� אחרות שמשתמשי� בה� במשמעויות משתנות. הונאה

  . 'שוויו�', 'בורגני', 'ריאקציונרי', 'מתקד�', 'מדע', 'טוטליטרי', 'מעמד': ה�, שאינו ישר

  

הרשו לי להביא דוגמא נוספת לסוג הכתיבה , כעת לאחר שהצגתי קטלוג זה של הונאות וסילופי�

אני עומד לתרג� קטע באנגלית . הפע� היא מִטבעה חייבת להיות מומצאת. ובילי� אליושה� מ

 :'קהלת'להל� פסוק מוכר מתו� . טובה לאנגלית מודרנית מהסוג הגרוע ביותר

וג� לא לחכמי� , ולא לגיבורי� המלחמה, כי לא לקלי� המרו2, שבתי וראֹה תחת השמש"

  13 ."כי עת ופגע יקרה את כול�; דעי� ח�וג� לא ליו, וג� לא לנבוני� עושר, לח�

  

  :הנה הקטע באנגלית מודרנית

זמננו מובילה למסקנה ההכרחית שהצלחה או  סקירה אובייקטיבית של תופעות בנות"

אלא , כישלו� בפעילויות תחרותיות אינ� מגלי� שו� נטייה להיות תואמי� ליכולת מולדת

  ." להילקח בחשבו�לחיזוי חייב תמיד  נית� שמרכיב נכבד של הבלתי

  

מכיל מספר קטעי� מאותו סוג , למשל,  לעיל3' מוצג מס. אבל לא מופרזת במיוחד, זוהי פרודיה

תחילת המשפט וסיומו קרובי� למדי למשמעות . נית� להבחי� שלא יצרתי תרגו� של�. של אנגלית

כות לצירו*  והופ–לח� , מלחמה,  מרו2–אבל באמצע נמוגות הדוגמאות הקונקרטיות , המקורית

זמננו מהסוג  כי א* כותב ב�, הדבר מתחייב". הצלחה או כישלו� בפעילויות תחרותיות"המעורפל 

סקירה אובייקטיבית של תופעות " א* אד� המסוגל להשתמש בצירופי� כמו –שעליו אני מדבר 

כל הנטייה של .  לעול� לא היה שוטח את מחשבותיו באופ� כה מדויק ומפורט–" זמננו בנות

כעת ַנתחו את שני המשפטי� האלה מעט יותר . זמננו היא להתרחק מקונקרטי5ת הכתיבה בת

 28השני כולל . וכל המילי� בו ה� יומיומיות,  הברות56 מילי� א� רק 29הראשו� כולל . מקרוב

עת (" המשפט הראשו� מכיל שישה דימויי� מלאי חיי� ורק צירו* אחד 14. הברות77 מילי� ו

 77ולמרות , בשני אי� א* לא דימוי אחד שהוא מרתק ורענ�. לכנותו מעורפלשאפשר ") ופגע

ובכל זאת אי� ספק שהסוג . הכלולה בראשו� הברותיו הוא נות� רק גרסא מקוצרת של המשמעות 

סוג הכתיבה . אני לא רוצה להפריז. השני של משפטי� הוא זה שזוכה להתבסס באנגלית של ימינו

 ומרבצי� של פשטות יתגלו פה וש� ג� בדפי� שכתובי� באופ� הכי ,הזה טר� הפ� לנחלת הכלל

קרוב , הוודאות שבגורל האנושי   שורות על אימספראילו ביקשו מכ� או ממני לכתוב , עדיי�. גרוע

  . 'קהלת'לודאי שהיינו מגיעי� למשהו שקרוב הרבה יותר למשפט הדמיוני שלי מאשר לפסוק מ
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ודרנית בצורותיה הגרועות אינה מתבטאת בבחירת מילי� בשל הכתיבה המ, כפי שניסיתי להראות

היא בנויה על הדבקת רצפי מילי� . משמעות� ובהמצאת דימויי� כדי להבהיר את המשמעות

ועל הקניית חזות נאה לתוצאות באמצעות אחיזת , ידי מישהו אחר  ארוכי� שכבר סודרו על

ברגע ,  אפילו מהיר יותר–קל יותר . קלההדבר המוש� בדר� הכתיבה הזו הוא שהיא . עיניי� ממש

אני "מאשר לומר " מבוססת לטעו� ש  לדעתי אי� זו הנחה בלתי" לומר –שיש לכ� את ההרגל 

ג� אי� , לא רק שאי� צור� לרדו* אחרי מילי�, המוכ� א� משתמשי� בצירופי� מ�". חושב ש

 מסודרי� כ� שה� פחות כלל שכ� הצירופי� הללו בדר�, צור� לטרוח על הקצב הנכו� למשפטי�

או , למשל,  כאשר מכתיבי� ְלַקצָר�–כאשר מחברי� טקסט בחיפזו� . או יותר נעימי� לאוז�

שיקול "תוספות כמו . מלא במילי� לטיניות,  טבעי להיתפס לסגנו� יומרני–נואמי� בפני ציבור 

משפטי�  מהתרסקותיצילו " מסקנה שלכולנו יהיה קל להסכי� אתה"או " שראוי לנו לזכור

 את� חוסכי� מאמ2 מנטלי, דימויי� וניבי� שחוקי�, משתמשי� במטפורותאת� בכ� ש. רבי�

לא רק עבור הקוראי� שלכ� , משאירי� את המשמעות שלכ� מעורפלתאת� במחיר זה ש, רב

המטרה היחידה של מטפורה היא לעורר . זו החשיבות שבמטפורות המעורבות. אלא ג� עבורכ�

התמנו� הפשיסטי שר את שירת "  כמו ב–אשר הדימויי� האלה מתנגשי� כ. דימוי ויזואלי

 אפשר להניח בוודאות שהכותב לא רואה תמונה –" המג* נזרק לכור ההיתו�", "הברבור שלו

הסתכלו שוב בדוגמאות . הוא לא ממש חושב, במילי� אחרות; מנטלית של העצמי� שהוא מזכיר

.  מילי�43משתמש בשש מילות שלילה מתו� ) 1 (פרופסור לסקי. שנתתי בתחילת המאמר הזה

במקו� ' ָזר'ובנוס* הטעות הקטנה , והיא הופכת את הקטע כולו לחסר פשר, אחת מאלו מיותרת

ויש עוד כמה פיסות סרבול מיותרות המגדילות את הערפול , שמגדילה את חוסר הפשר', דומה'

ובעוד הוא מסתייג , תת מרשמי�משתעשע בסוללה המסוגלת ל) 2(פרופסור הMגֵ+� . הכללי

 במילו� egregiousהוא לא מוכ� לחפש את משמעותה של המילה ' להשלי� ע�'מהצירו* היומיומי 

כנראה : הוא פשוט חסר משמעות, א� נוקטי� כלפיו בגישה מחמירה, )3 (15 .ולראות מה פירושה

 כל המאמר שבו את המשמעות שהתכוונו אליה אילו קראנו את היה להבי� אחרי מאמ2אפשר 

אבל מצבור צירופי� נדושי� , המחבר יודע פחות או יותר מה הוא רוצה לומר, )4( ב. הוא מופיע

לאנשי� . מילי� ומשמעויות נפרדו כמעט לחלוטי�, )5(  ב. חונק אותו כמו עלי תה שסותמי� כיור

צי� לבטא  ה� שוללי� דבר אחד ורו–שכותבי� באופ� הזה יש בדר� כלל משמעות רגשית כללית 

בכל , כותב זהיר.  אבל ה� לא מתענייני� בפרטי� של מה שה� אומרי�–סולידריות ע� דבר אחר 

אלו מילי� ? מה אני מנסה לומר: וה�, ישאל את עצמו לפחות ארבע שאלות, משפט שהוא כותב

הא� הדימוי הזה רענ� מספיק כדי ? איזה דימוי או ניב יעשו את זה ברור יותר? יביעו זאת

 לנסח זאת יותר הא� יכולתי: וקרוב לודאי שהוא ישאל את עצמו שתיי� נוספות? פיעלהש

אבל את� לא חייבי� לטרוח את ? הא� אמרתי משהו הכולל כיעור שאפשר להימנע ממנו? בקיצור

את� יכולי� להתחמק ממנה בכ� שפשוט תפתחו לרווחה את מוחכ� ותתנו . כל הטרחה הזאת

–ה� כבר יבנו את המשפטי� שלכ� בעבורכ� . מראש להתאס* ש� לצירופי המלי� המוכני�

 ובעת הצור� ה� יספקו את השרות –במידה מסוימת , בו את מחשבותיכ� בשבילכ�אפילו יחש

בנקודה הזאת . החשוב של הסתרתה החלקית של המשמעות של מה שכתבת� אפילו מעצמכ�

  .השפה מתבהר הקשר המיוחד שבי� הפוליטיקה לבי� זילות
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מגלי� בדר� , ה לא נכו�היכ� שז. בימינו נכו� לומר בהכללה שכתיבה פוליטית היא כתיבה גרועה

נראה . 'קו מפלגה'המבטא את דעותיו הפרטיות ולא , כלל שהכותב הוא סוג כלשהו של מורד

הדיאלקטי� הפוליטיי� . חיי�  חסר, תובעת סגנו� חקייני, מכל צבע שהוא, שאורתודוקסיה

 שרי� הצהרות מדיניות ונאומי� של תתי, מנשרי�, מאמרי מערכת, שאפשר למצוא בפמפלטי�

אבל ה� כול� דומי� בכ� שכמעט א* פע� לא מוצאי� בה� , משתני� כמוב� ממפלגה למפלגה

כשמתבונני� בנוא� מיוגע על במה החוזר מכנית על הצירופי� . בית חדש ותוסס ביטוי תוצרת

העמי� החופשיי� של ', 'רודנות מוכתמת בד�', 'מג* ברזל', 'מעשי זוועה חייתיי� '–השגורי� 

את הרוש� המוזר שלא מתבונני� באד� רבות  מקבלי� פעמי� –' ד כת* אל כת*לעמו', 'העול�

רוש� שפתאו� מתחזק ברגעי� שהאור נופל על משקפי הדובר והופ� : חי אלא בסוג של גול�

דובר . וזה לא לגמרי מחזה תעתועי�. אות� לעיגולי� ריקי� שנדמה כאילו אי� עיניי� מאחריה�

הרעשי� . בר עשה כברת דר� לעבר הפיכת עצמו למכונההמשתמש בסוג הזה של מליצות כ

אבל המוח שלו לא מעורב כפי שהיה אילו בחר את מילותיו , המתאימי� יוצאי� מחלל גרונו

הוא עשוי להיות כמעט , א� הנאו� שהוא נושא הוא כזה שהוא מורגל לשאתו שוב ושוב. בעצמו

והמצב הזה של . בתפילה בכנסיהכמו מתפלל המשמיע את המענה , לא מודע למה שהוא אומר

הרי שהוא מכל מקו� קרקע , א� אינו חיוני להיווצרות קונפורמיז� פוליטי, מודעות מופחתת

  . נוחה עבורו

  

על דברי� כמו . להגנה נית� פה ובכתב הוא בעיקרו הגנה על הבלתי השיח הפוליטי בעל, בימינו

אפשר , הטלת פצצות האטו� על יפ�, ההטיהורי� וההגליות ברוסי, המש� השלטו� הבריטי בהודו

ושאינ� , אבל רק באמצעות טיעוני� שה� ברוטליי� מדי עבור רוב האנשי�, אמנ� להג�

לפיכ� השפה הפוליטית מוכרחה להיות . מתיישבי� ע� המטרות המוצהרות של פלגי� פוליטיי�

סרי מג� מופצצי� כפרי� ח. הנחות מעוררות תהייה וענני עמימות, מורכבת בעיקר מלשו� מעודנת

הבקתות מועלות באש , הָ+קר נקצר באש מקלעי�, התושבי� מגורשי� לאזורי ספר, מ� האוויר

הנשלחי� , חוות נשדדות ממיליוני איכרי�. השבת השקטלזה קוראי� : באמצעות כדורי� נותבי�

טרנספר של לזה קוראי� : להשתר� בדרכי� כשעל גופ� לא יותר ממה שביכולת� לשאת

או נורי� בעורפ� או נשלחי� , אנשי� נכלאי� במש� שני� ללא משפט. תיקוני גבולאו סייה אוכלו

סגנו� . מהימני� סילוק גורמי� לאלזה קוראי� : למות מצפדינה במחנות כפייה באזור הארקטי

. דיבור מהסוג הזה נדרש כאשר רוצי� לתת שמות לדברי� בלי לעורר את המראה שלה� בתודעה

  איזה פרופסור אנגלי נינוח המלמד סנגוריה על משטר הטוטליטריות בבריתחישבו למשל על 

אני מאמי� בחיסול היריבי� הפוליטיי� של� כאשר זה יכול "הוא לא יכול לומר פשוט . המועצות

 :שיאמר משהו כזה, לפיכ�, סביר". להביא ל� תוצאות טובות

וימי� שבעלי רעיונות בעוד אני מודה בגלוי שהמשטר הסובייטי מפגי� מאפייני� מס"

אני סבור שאנחנו חייבי� להסכי� שהפחתה , הומניטריי� עשויי� לגלות נטייה לגנות�

, נמנעת של תקופות מעבר  לוויה בלתי מסוימת של זכות ההתנגדות הפוליטית היא בת

  ."ושהקשיי� שהע� הרוסי נקרא לשאת הוצדקו לחלוטי� במישור של ההישגי� הקונקרטיי�

מסה של מלי� לטיניות נופלת על העובדות כמו . ח הוא בעצמו סוג של לשו� מעודנתהסגנו� המנופ

האויב הגדול של שפה . מטשטשת את קווי המתאר ומכסה את כל הפרטי�, פתיתי שלג רכי�

נוטי� באופ� , כשיש פער בי� המטרות האמיתיות למוצהרות. בהירה הוא חוסר כנות

בתקופתנו אי� . כמו דיונו� שפולט דיו, לניבי לשו� תשושי�אינסטינקטיבי כביכול למילי� ארוכות ו
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והפוליטיקה עצמה היא , כל הנושאי� ה� נושאי� פוליטיי�. 'להישאר מחו2 לפוליטיקה'דבר כזה 

, כאשר האווירה הכללית היא רעה. שנאה וסכיזופרניה, איוולת, התחמקויות, מסה של שקרי�

 שהשפות –ניחוש שאי� לי מספיק ידע כדי לאמת אותו  וזהו –אני מצפה . השפה חייבת לסבול מכ�

כתוצאה , עשרה השני� האחרונות הרוסית והאיטלקית הדרדרו כול� בעשר או חמש, הגרמנית

  . מהדיקטטורה

  

שימוש רע . הרי שג� השפה עשויה להשחית את המחשבה, אבל א� המחשבה משחיתה את השפה

 אפילו בקרב אנשי� שאמורי� לדעת טוב ,בשפה עשוי להתפשט כתוצאה ממסורת או מחיקוי

הנחה 'צירופי� כגו� . שדנתי בה קוד� היא מבחינות מסוימות מאוד נוחה השפה הירודה. יותר

שיקול שראוי ', 'לא ישרת שו� מטרה טובה', 'מותיר מקו� רב לשיפור', 'מוצדקת שאיננה בלתי

הסתכלו . את תמיד בהישג ידחפיסת גלולות אספירי� שנמצ, ה� פיתוי קבוע', להביאו בחשבו�

ובטוח תמצאו ששוב ושוב חטאתי בדיוק באות� פגמי� שנגד� , אחורה לכל אור� המאמר הזה

חש "מחברו מוסר לי שהוא . הבוקר קיבלתי בדואר פמפלט העוסק במצב בגרמניה. אני מוחה

 :והנה המשפט הראשו� כמעט שאני רואה, אני פותח אותו באקראי. לכתוב אותו" דחיפות

יש הזדמנות לא רק ליצור שינוי רדיקלי במבנה החברתי והפוליטי של גרמניה ) לבעלות הברית"(

אלא באותו זמ� ג� להניח את היסודות עבור , באופ� שימנע תגובה לאומנית בתו� גרמניה עצמה

שיש לו משהו , כנראה,  חש–לכתוב " חש דחיפות"הוא , רואי� את�." אירופה שיתופית ומאוחדת

מסתדרות באופ� , כמו סוסי צבא הנעני� לתרועת החצוצרה,  ועדיי� המילי� שלו–ומר חדש ל

, "להניח יסודות("המוכ�  את הפלישה הזו של צירופי� מ�. אוטומטי בתבנית המשמימה המוכרת

, לתו� תודעתנו נית� למנוע רק א� עומדי� על המשמר כנגד� באופ� קבוע") ליצור שינוי רדיקלי"

  . משמש כזריקת הרדמה של חלק מהמוחוכל צירו* כזה

  

, אלו המכחישי� זאת יטענו. אמרתי קוד� שאת הניוו� של השפה שלנו אפשר ככל הנראה לרפא

ששפה רק משקפת תנאי� חברתיי� קיימי� ושאנחנו לא יכולי� להשפיע , א� בכלל ייצרו טיעו�

ע לטו� או לרוח הכללית בכל הנוג. על התפתחותה באמצעות התעסקות ישירה ע� מילי� וצירופי�

מילי� מטופשות . אבל זה לא נכו� בכל מה שקשור לפרטי�, יכול להיות שזה נכו�, של השפה

לא כתוצאה מתהלי� אבולוציוני כלשהו אלא הודות , וביטויי� מטופשי� נעלמו לעתי� קרובות

להפו� כל '  ו'לבחו� כל דר� אפשרית'שתי דוגמאות מהזמ� האחרו� ה� . לפעולה מכוונת של מיעוט

 יש רשימה ארוכה של מטפורות שורצות תולעי� 16. עיתונאי�מספרשחוסלו בחיצי הלעג של ', אב�

וחייבי� ג� להיות ; שאפשר להיפטר מה� באופ� דומה א� מספיק אנשי� יגלו עניי� במשימה

 להקטי� את שעור הלטינית *,עד שתצא נשמתה'  לא בלתי' מסוגלי� להתבדח על חשבו� צורת ה

להפו� את , ובאופ� כללי, לסלק ביטויי� זרי� ומילי� מדעיות תועות, והיוונית במשפט ממוצע

, מההגנה על האנגלית משתמע יותר מזה. אבל כל אלה נקודות משניות. אופנתית  היומרנות לבלתי

  .משתמע ממנהלא ואולי מוטב להתחיל בכ� שאומר מה 

  

                                                
שחור רד* אחרי   כלב לא בלתי': באמצעות שינו� המשפט'  לא בלתי' אפשר להירפא מצורת ה *

  ]הערת המחבר[' .ירוק קט� בשדה לא בלתי ארנב לא בלתי
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אנגלית 'או לכינו� ,  או סגנונות דיבור מיושני�להצלת מילי�, אי� לזה קשר לארכאיז�, קוד� כל

זה נוגע במיוחד להשלכת כל מילה או ניב לשו� שפגו , להפ�. שאסור א* פע� לסטות ממנה' תקנית

שאי� לה� חשיבות כל עוד , אי� לזה קשר לשימוש נכו� בדקדוק ובתחביר. תוקפ� ותועלת�

או למה שקרוי , 17קור� אמריקאישמאו להימנעות ממלי� , דואגי� שהמשמעות תהיה ברורה

אי� לזה קשר לפשטות מדומה ולניסיו� להפו� את האנגלית , מצד שני. 'סגנו� כתיבה נאות'

אפילו לא משתמע שיש בכל מקרה להעדי* את המילה הסקסונית על פני . הכתובה למדוברת

כדי , חותובכמה שפ, א� כי כ� משתמע שצרי� להשתמש במילי� הקצרות ביותר, המילה הלטינית

ולא , מה שדרוש מעל הכל הוא לתת למשמעות לבחור את המילה. להביע את המשמעות המבוקשת

כשאת� . הדבר הגרוע ביותר שאפשר לעשות ע� מילי� הוא להיכנע לה�, בכתיבת פרוזה. להפ�

א� את� רוצי� לתאר את הדבר , ואז, חושבי� על אובייקט ממשי את� חושבי� ללא מילי�

את� בדר� כלל מתחילי� לחפש עד שאת� מוצאי� את המילי� המדויקות , נכ�שראית� בדמיו

את� נוטי� יותר להשתמש , כשאת� חושבי� על משהו מופשט. שנראה שה� המתאימות לו

הדיאלקט הקיי� , ואלא א� כ� את� עושי� מאמ2 מודע להימנע מכ�, במילי� כבר בהתחלה

בו� ערפול או אפילו שינוי של המשמעות שאליה על חש, יזדרז לבוא ולעשות את העבודה בשבילכ�

כנראה עדי* לדחות את השימוש במילי� ככל האפשר ולעשות את המשמעות ברורה . התכוונת�

 את –לקבל  ולא סת� –אחר כ� אפשר לבחור . ככל האפשר באמצעות תמונות או תחושות

� ולקבוע איזה רוש� ואז להחלי* תפקידי, הצירופי� שיכסו את המשמעות בצורה הטובה ביותר

המאמ2 המנטלי האחרו� משמיט את כל הדימויי� . המילי� שנבחרו צפויות ליצור אצל אד� אחר

וזיופי� ועמימות באופ� , חזרות מיותרות, מראש כל הצירופי� המוכני�, המיושני� או המעורבי�

 ואז יש ,אבל לעתי� קרובות יש ספק בקשר לאפקט של מילה מסוימת או צירו* מסוי�. כללי

אני חושב שהכללי� הבאי� יכסו את . צור� בכללי� שאפשר לסמו� עליה� כשהאינסטינקט נכשל

  :רוב המקרי�

)i( שאת� רגילי� , בדימוי או באיזו צורת דיבור אחרת, לעול� אל תשתמשו במטפורה

  .לראות בדפוס

)ii( לעול� אל תשתמשו במילה ארוכה במקו� שבו מילה קצרה תספיק. 

)iii( השמיטו אותה תמיד, הא� אפשר להשמיט מיל. 

)iv( לעול� אל תשתמשו בצורת הסביל במקו� בו את� יכולי� להשתמש בצורת הפעיל. 

)v( במילה מדעית או במונח מקצועי א� את� , לעול� אל תשתמשו בצירו* מלי� זר

 .יכולי� לחשוב על מקבילה באנגלית יומיומית

)vi( הפרו כל אחד מהכללי� האלה לפני שתאמרו משהו עילג לחלוטי� .  

  

אבל ה� דורשי� שינוי גישה יסודי אצל כל מי , וכאלה ה�, כללי� האלה נשמעי� אלמנטריי�ה

, אפשר לשמור על כול� ועדיי� לכתוב אנגלית גרועה. שהורגל לכתוב בסגנו� הנמצא כעת באופנה

  .אבל אי אפשר לכתוב דברי� מהסוג שציטטתי באות� חמש דוגמאות בתחילת המאמר

  

 ולא –אלא א� ורק בשפה ככלי שנועד לבטא ,  הספרותיי� של השפהלא עסקתי כא� בשימושיה

 ואחרי� השמיעו טענות שמתקרבות לקביעה 18ייס'סטיוארט צ.  את המחשבה–להסתיר או למנוע 

והשתמשו בזה כתואנה לתמיכה בסוג מסוי� של , שכל המילי� המופשטות ה� חסרות מוב�
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אי� צור� ? אי� נוכל להיאבק כנגד פשיז�, שיז� מכיוו� שאיננו יודעי� מהו פ19.שתקנות פוליטית

אבל חייבי� להכיר בכ� שהתוהו ובוהו הפוליטי הנוכחי קשור להתנוונות , לבלוע אבסורדי� כאלה

א� את� מפשטי� את . ושנית� כנראה להביא לשיפור כלשהו בכ� שמתחילי� בצד הלשוני, השפה

את� לא . ר של האורתודוקסיהאת� משתחררי� מהשטויות הגרועות ביות, האנגלית שלכ�

וכאשר תשמיעו הערה מטופשת טיפשותה , יכולי� להשתמש בא* אחד מהדיאלקטי� הנחוצי�

  ובהבדלי� שוני� זה נכו� לגבי כל הזרמי� –השפה הפוליטית . אפילו לעצמכ�, תהיה ברורה

ח  נועדה לגרו� לשקרי� להישמע אמיתיי� ולרצ–מהשמרני� עד לאנרכיסטי� , הפוליטיי�

אבל כל , אי אפשר לשנות את כל זה ברגע אחד. ולהקנות חזות מוצקה ְלאוויר, להיראות מכובד

א� משמיעי� לעג קולני , ומOָע� לפע� אפשר אפילו, אחד יכול לפחות לשנות את מנהגיו שלו

' מבח� לקמוס', 'כור היתו�', 'עקב אכילס' איזה  –לשלוח איזה ביטוי משומש וחסר ער� , מספיק

 .שש� מקומו הנכו�,  אל פח האשפה–או כל מצבור אחר של פסולת לשונית ' פת אמיתיתתו'

                                                
. ר מפלגת הלייבור באותו זמ�" יו,)Harold Laski, 1893 1950( מדע� המדינה הרולד לסקי  1

 ספר של לסקי על עיוורונו לרצחנות של הדיקטטורה הסטליניסטית ולדיכוי 1944 אורוול ביקר ב

כר� המאמרי� . סירב לפרס� את הסקירה' סטר איבנינג ניוז'מנצ'עור� ה. מ"חופש הביטוי בברה

Freedom of Expressionשנה לקריאה לחופש הדפוס בפמפלט  300 במלאת 1945  פורס� ב 

Areopagiticaפרסי בייסי שלי .  מאת מילטו�)Percy Bysse Shelley, 1792 1822 :( משורר אנגלי

  .ותק* בשירתו את צעדי הדיכוי של השלטו� השמרני בימי, רומנטי בולט
זואולוג וגנטיקאי בריטי שכתב על נושאי� ): Lancelot T. Hogben, 1895 1975( לנסלוט הוגב�  2

הוא ניסה להציע ,  בהוצאת פנגווי� הפופולרית1943 שיצא לאור ב, Interglossaבספרו . שוני�

  .בסיס לשפה בינלאומית חדשה שתתרו� לשיתו* פעולה ולשלו� עולמי
3  Politics :1949   1944פיע בניו יורק בשני� כתב עת שהו.  
  .  של שייקספירחלו� ליל קי�האורג ב, Nick Bottom במקור מוזכר  4

Langham Place 5 :לרחוב אוקספורד, הכתובת במרכז לונדו� �של הבניי� בו שכנו משרדי , סמו

מתחת ר על ימיו של אורוול בבניי� זה ראו במבוא לספ. (סי.בי.ההנהלה ואולפני השידור של הבי

הקפיד באות� שני� להשתמש במבטא של המעמדות הגבוהי� והותק* על . סי.בי. הבי).לא של�

להיבלע בתחילת " H"במבטאי� של המעמדות הנמוכי� נטתה האות . כ� לעתי� בחוגי השמאל

  .מילה
6  Tribune : שבועו� השמאל במפלגת הלייבור שאורוול הרבה לכתוב בו ושימש ', טריביו�'על

  .מתחת לא של�ראו עוד במבוא לספר , כו הספרותי במש� כשנה וחציכעור

תחילת 'שמשמעותו , rift within the lute בביטוי rift במקור תוהה אורוול מה פירוש המילה 7 

  ). כלי נגינה(' הסדק שבלאוטה': ומילולית', הפורענות
8  cul de sac) תחתית השק': מילולית(מבוי סתו� ): צרפתית' .(ancien régime) רפתיתצ :(

האל מתו� ): לטינית( deus ex machina). 1789 לפני המהפכה הצרפתית ב(השלטו� היש� 

 mutatis mutandis. כינוי ספרותי להתערבות אלוהית המצילה לפתע את המצב: המכונה

של השליטה וההכוונה ): גרמנית (Gleichschaltung. לאחר שיוכנסו שינויי� מתאימי�): לטינית(

). בעיקר גרמניה הנאצית(הכלכלה והתרבות במדינות דיקטטוריות , הפוליטיקה

Weltanschauung) השקפת עול�): גרמנית.  
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9  White Guard :1918 קומוניסטיי� במלחמת האזרחי� שפרצה ב במקור כינוי לכוחות האנטי 

  . בעקבות ניסיו� למהפכה קומוניסטית, בפינלנד
 לא (impermissible; )לבטל חלוקה לאזורי�(deregionalize מילי�  אורוול מזכיר כא� את ה 10

הראשו� ). לא מקוטע ( non fragmentary;) בעיקר רומ�–מחו2 לנישואי�  (extramarital; )מותר

  .והרביעי אינ� צירופי� נפוצי�

, אנרכיסט ופציפיסט, סופר, משורר, רופא): Alex Comfort, 1920-2000(אלכס קומפורט  11 

בזמ� . מי� שתורגמו ג� לעבריתה את פרסומו הגדול בשנות השבעי� דווקא כמחבר מדריכי קנ

לאחר מכ� . בשאלת הפציפיז�' טריביו�'ניהלו אורוול וקומפורט ויכוח עז מעל דפי , ע השניה"מלה

נחשב , ניו יורק, יליד לונג איילנד, )Walt Whitman, 1819 92(וולט וויטמ� . הפכו לידידי� טובי�

חלק ניכר משיריו מופיעי� . 19 ב והדמוקרטיה האמריקאית במאה ה"משורר הגדול של ארהה

 שירת עצמימחזור שיריו ). 1984, ספרית פועלי�: תל אביב( תרג� שמעו� הלקי� – עלי עשבבקוב2 

 Charles Wrey(ריי גרדינר ; )2002ב "תשס, כרמל: ירושלי�(תורג� ג� על ידי עודד פלד 

Gardiner, 1901-1981( ,משורר בריטי לא בולט. 

עמד בראש . ע הראשונה"גנרל צרפתי נער2 במלה, )Philippe Pétain, 1856 1951(המרשל פט�   12

  .ע השניה"ששית* פעולה ע� הכובשי� הגרמני� במלה, ממשל וישי בצרפת
  ".שבתי וראיתי"הוא כא� במשמעות " שבתי וראֹה. "'פסוק יא',  פרק ט 13
בעוד שבתרגו� המסורתי לאנגלית מכיל : של המאמר הפערי� מרשימי� יותר במקור האנגלי  14

 90 מילי� שבה� 38תרגומו של אורוול לשפה מודרנית כולל ,  הברות60  מילי� ו49הפסוק מקהלת 

 מילי� ממקור לטיני ואחת ממקור 18אורוול מוסי* שהפרפראזה שלו לקהלת כוללת . הברות

  .ו� העברי לעיל לא יכול להתהדר בה�ג� אלו ה� מספרי� שהתרג. יווני
אורוול "). צירופי מילי� מחפירי� (""egregious collocations of vocables"  הוגב� מתייחס ל 15

הביקורת נובעת ככל הנראה מכ� .  בקונוטציה שליליתegregiousמסתייג מהשימוש בתואר 

. 'יוצא מ� הכלל'או ' לציו�ראוי ' שפירושה egregiusשמקורו של התואר הוא במילה הלטינית 

מילו� אוקספורד מציי� שבעוד שבלטינית משמשת המילה כתואר : אורוול מחמיר כא� שלא בצדק

המילו� מתעד ). 'מביש', 'מחפיר'(הוסיפה לה האנגלית ג� משמעות שלילית הפוכה , חיובי

  השש בהוראתו השלילית כמעט מאז נכנס לשפה בראשית המאהegregiousשימושי� בתואר 

  .עשרה
  .  הביטויי� האלה האריכו ימי� הרבה אחרי אורוול 16
עשרה נלחמו  למ� המאה התשע. ב"מילי� או ביטויי� שמקור� בארה: Americanisms במקור  17

  .בדר� כלל ללא הצלחה, האליטות התרבותיות בבריטניה במילי� רבות כאלה
שהקי� " צוות המוחות"חבר ב, ריקאיכלכל� אמ ):Stuart Chase, 1888 1985(ייס ' סטיוארט צ 18

 Aייס 'ש� ספרו של צ. הנשיא רוזבלט בראשית שנות השלושי� כדי להתמודד ע� השפל הגדול

New Dealנטע�,  הושאל על ידי רוזבלט1932  שפורס� ב �כש� הכולל למדיניות שהנהיג , כ

ספר שמכר , יטית על השפה הפולThe Tyranny of Wordsייס את ' פרס� צ1938 ב. באותו עשור

  . היטב בחוגי� אינטלקטואליי�
19  Political quietism" :quietism" ")היא תפיסה פילוסופית ) לפי המקור הלטיני" פסיביות

המונח באנגלית משמש במיוחד לתאר זר� מיסטי . ודתית שהתפתחה במערב וג� במזרח
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ק על ידי פסיביות וביטול שחיפש שלמות וקרבה לאל ר, 17 אליטיסטי בנצרות הקתולית במאה ה

האיו� שנבע מכ� על הדוקטרינות וההיררכיה של הכנסייה הביא להכרזה על . עצמי מוחלטי�

  .כתבי הוגי הדעות המרכזיי� של הזר� כדברי כפירה


