
פרופ' רומן כצמן מלמד במחלקה לספרות 
עם ישראל באוניברסיטת בר־אילן. מאז 
הדוקטורט הוא חוקר, בין יתר הסופרים 
עגנון.  ש"י  של  יצירתו  את  המודרניים, 
ספריו האחרונים על הנושא: נבואה קטנה 
)שניהם   Literature, History, Choice-ו
פורסמו ב־2013(. מחקרו על ספרות רוסית־
 ,Nostalgia for a Foreign Land ,ישראלית

ראה אור ב־2016.

בסדרת מחקר ועיון ראו אור לאחרונה

ראובן גפני, נקודה עברית בבית שאן

דב שוורץ, מאבק הפרדיגמות

גיום פוסטל, ספר טעם הטעמים

דנה אמיר, להעיד על העדים

דני שרירא, איסוף שברי הגולה

תמי יגורי, יעקב גולומב, פיני איפרגן )עורכים( 
קירקגור: בין אמונה אותנטית להונאה עצמית

יונתן בן הראש, סבא וינוקא

עומר שפירא, כרמלה זילברשטיין )עורכים(, 
אתיקה של גישור

פאדיה נאסר־אבו אליהיג'א וטלי היוש,
אחרי הצלצול

יראו אור בקרוב

ויויאן שטרית־וטין, הפיתוי האתי של המצב 
האנליטי

יחיאל בר אילן, אתיקה רפואית ביהדות

סוד קסמן של יצירות עגנון - בהתמזגות משכרת של המצחיק והרציני, 
באירוניה המפורסמת שלו, המערערת את הקרקע מתחת לכל ודאות 
בטוחה ואף מתחת לעצמה. ההומור העגנוני מתחמק מגבולות רטוריים, 
אינו סובל מסגרות ז'אנריות ואינו מציית לפתרונות פרשניים פשוטים. 
בספרו החדש של רומן כצמן מוצעת שיטה ספרותית־אנתרופולוגית 
לפענוח 'צופן הצחוק' העגנוני המורכב – השיטה שמתבססת על 
פרשנות תרבותית וסמיוטית של סמלים. הקריאה במבחר נרחב של 
יצירות, הכולל את ארבעת הרומנים הגדולים של עגנון, מעלה תמונה 
שלמה של עולם סמלי הצחוק העגנוני – עולם של אלימות וקדושה, 
תמיהה טרגית ומפץ אפשרויות. בעולם זה תיבות פורחות, בני מלכים 
נעלמים, נחשים נושכים בזנבם, מלאכים ושדים מרקדים, מדומה הופך 
לממשי ונסים היתוליים ואכזריים אחרים עשויים להתרחש. המחקר 
מנסה לפתור את החידה: איך ייתכן שבכל מקרה, אם קוראים את 
סיפוריו כרציניים או אירוניים, דתיים או חילוניים, לגלגנים או אמפתיים, 
ארכאיים או מודרניסטיים, אם מתנפחים מפתוס או מתפוצצים מצחוק, 

עגנון הוא תמיד זה שצוחק אחרון.

שחוק בשמים
סמלי צחוק ביצירתו של ש״י עגנון
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