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והיאושהספסמתהומות
)נ 1ס 9זובשיהוווחםרתהוי .nר(;ווי

בדבר:םיאיתםהפדיחיתשרבה, Qבנרהאדאתהובטניייירחבוכשקרא

 ןJ~?טיבפריערשהאיוננאשרנוץ\כיהצעים,fו1רשעיהובזןהש'4מבבר ...

 ....באשן.~יי
עתהירעדזהאת-בערימהעצי''י'שוחעיהוגזןהןשם,בברכי

הזמניהשטובמצרזתבעה 9ריאבקרנוחיהנשתמרנורדאשראיש,כי

נמרתי.מחרכיהירמ,זרתה יכ,...תעמרר, ,~"ררץ,הן:~מר;תירשא.ר
עתר,.ידדעש'מעדיראדזןיאררתיררעיןיהרגישיייבנושרדמיכי

כןהאחררו,החשבוןרמתקרבהריייכחזרר,כירדברהירם"קרובכי

בצבורימאברהריבימכירהנררא"',הגרריה'"יימאירגשת ;'וtאנר.הר';כימ

קץי. ...יאיזהפן kבכ" ,) 1בשירכיקץ ...ייאמהימירי"קץאםפהירימ
בעויםהאחררנותהשניםערשהירוהחרננרתהמהרמרתהמיחמות,כי

~ים fVהירהפגעיםהעצים.אתיאאכיהעצים,יבונםאתרקבררתים~יר

רנורנן P:רהיהיעצמיכשהראעדהחייםכי aכני·הארם,רבברתיר:פראי<קץ

יעריםרהאזרבאירררהרין.דרררימירד"',,רימתרימ,רן',,רימת'pכרם.

שעייהםהיזנררר,תערונרח.האנושירתגמבי-אםערמדת,הארץ Pרריאערמדתי,

ישתקיפר,תממשירתישגרר'ים,עמימישאיתנים.-מתבססתהאנרשית.iזחברה

K. חקישרנבנעים,מכניעיםרמ~יים,~ייםישזךים, 9ישמרבגים,רצררח
ביןיאמץי P"זקשרוסיקברער,תדערתרישחזקרתאמיניתישמשמעת,דיש

יסכרסמצטרפיתהשאיפרתאיהרביופרטירת,בילייתשאיפרתישבני"הארם,

הםוממיתיםמשחיתיםים, Pמזיבני-האדם,הםיניחמימנאבקיםאמנם .'"ןבא.חד

אמנםמתיר.תוברבגרwנרגז,הובאחדהברנה,ר",יובי,היס;דאבירעהו,אתא.יש

בי'.חירימאנ,םונםוא-הימיד.קווי:ם .pמיגישגללש ,.. .. tהיזווי-מי ) 1

ק.זם-זרכיפאלםנהיימוי,.קואיהמובלמ .Pמת-:-בגל"הםראזרבימ ••דשמאיכמטרא-~סוי

 • Nב:ןדכי-קז
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42i צייס'יןה'י

נכררת.תכרירתת ,' 3 'ה:פ'קשרגםישאניהני",ננדהני.וביחובתיש
ן IIkככ-יירעזח,םניאהבהגםובקוםישבשפרו,תוהברירתתכני-האדם,כין

אחריובךשינחוגדויאנםםטיה. p!טיונוניגיויכייקרכת-דםנדויונקוםזוזי

 •••רנ'ייתחתופשיתייידונ:פאהוייהו, Bובאדרוב"דאוכהחכרתי,
ההפטקהכעתנכוו,יותרויחאריה,מיחמת-העויםכיוניעתה ..עתרכןוא

וביוםהיתהיאכפוהאשרהוכהומהנתעיוביחוכת-עוים,וניחתמ-נוויםכין

האנויסו.ת:צרהאשרכיאבדתהנדויה,האכדהנוכתהארז,עיאדםהיות

יהפ~צרואשרי"רחנירתכישכחת ..הגדרירהחכשהנוכתשנר,.איפיכשונן
וננ"'החרוקנותהנד'יה,ההחררקנוח,רנוכחדררובדורכנשוברתיהםכניהאדם

 ..וחרק-החרננותהררכההריטוחביוניעחה-חכן,ייאוש;ערי'ייאשרדבר
אינ-סרגים"'מפיכרתחזקושהובדנ:וימוביכוחכטאר..הפכנ:ויכשהדבריםעחה
נשרריםאינםעתהיעינינך,הננושהונחהיכ-אםרחוקוח,יעתיםחזוןעוד

.תו ,ונואנוה ,ענרזן-מובשפטהזרםכי-אםענפיס,נכרתיםדאינסנוי·םעוד

עצונה.

חהיונהיהעוד.תהיהיאראוחרונוח,השניםנודIi'זו1יתההאנושיו,תארתה ,
אםכי'.חהיהיאאיוובבררה,cנה iוכצוכקזקה,דשה, Qונאחר,תשיות Uא

-כההיטודעדדתבררצתרףהריהיוכין",..קץאיהאנישוותהיאהייכת
ט~מא.הררח.ותאבדי"ר",כייאטירהנין Qר 3 ו;;אורצףנויידידי.ואשיכה
יננוויינרתוכהפישניםה'נ~םהארץככי...והיהאהרד,מוaזעביר

את-הכטףצבוףוצרפנ:ויםכשא'אדןהשושיתיהבאתיכה!ירתןהששוית
!אמרקדזוןןבירושיםנותר mצבייןהנשאר.יהיהאת-הזהבי,כבחוןבחנJוים

יכידקזהפםייפייהרידסב"'ר,כי.קץא'האנושיותהיאהייכתיםאיי".
האדובה.ע"נפיהאדםחיי

נוי ג,'מזרםהיאוהנההנרזןאתביוכייראהכברהובטבייייחנו

שרשעייאהונזוהזרםבימיובדבר.הפייגרש. Wסנויכיאםהשרשים,
גtווהיא-יביאיקררבהוכיכות-שוכים ••יבשואשרענפיםעיכי·אםהארגשיו,ת

יקנ"~כשרהע,יםהיהיאעידוכאד.רחיקהרחרקה,כראםתיתה,קרינה
 ..החדשההאפרנהבפררחיוחנן,וכרתאחריטהורה.שיפה,מיכות-שוניםינ«בו'י,
שרנתיבבטויצבררהרקהיאואוזםחדשה;רימאהישנהונבנתהרומאחרכה

-יאמרתובצאיאםוכתק.תכוייאאכיהישנה,רוכומאהחדשהריובאהיתה
זזוורהפנ:ויייניהשיהיטרדרתאתנשחכאי-נאוככטיי.בצורהיאאטייי

הוב~יםהאפיפירריםאתהחחה,האוכונהיתוד~כנםןהי(ניתהפיייטופיה

יארמ-החיי.םהא'יייתה~נ:ויקהעינםיזמןומזובןהאייייתת uהאמבוי
ובט"'אהיאבזוגיתאוורהא'רופית,הצלבי"יזציהכיאת-ויבטוףהאיייי,
 4והעירצרתהכר:פןןןינשהארץובמשמניכי-אםוהאהבה,הקףהשיהשוביס

עתתינעשהוכת:בוההוכטניייוחנןביוכינעשהיאוהיהיאשמהcaרוים

האנשויו,תשיזרשהששרנויבאובתהונזןמזרםה 'I.נויבוינינו.כיסינן

הנואתשzכתקהוהנהרד-החיים !V 'מת!נשחנשח,-יהארזכרזי,-השונים
 •••יחרברחב

אתר דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



 7ג4הויאיןסו~פקבתהימית

כיהיודעים,איההםמאדמעטיםאביהגשמי.העויםשיחרנ1נרזהר

ציביייזציהי Nשהמפגירקייאיו:ירב,הוידאnגרשירתשיהרוחגיהעויםגם

שגידרתיסוהשגםמפגירקויארהויבת,מתנוגתוה,קויטורהיבסנבההיא

מפגייקקרםגכראםיגפיי,~טיםעייהםגשעבותרה,קויםורהיה"יצביייזציהי

שנגרהאגרשישהשבימפגייח,שובאההרכההעצםבהtו ?t ,שאין

שהיאמהיכיהשבי~הר 1שגוענניעצמי,שיההריסהמנחנסתרחייםאגי
השבי,רםידחהחריפה,שהנגקרתמפנייפעו·,בשחתיופויויחפרהו ..יא-שכי

המתיאפיייהאנשוי,המדע ' f ';מפניומיייד:!!,מחויי:-ןנגדנותהתמקיממת

ינרק:גדמםניגדוי,בספקהמיםידברעתההוארהמזי,קהגהיררנ.סייני.

ינריששהךנגרתה.ידיערת·כיקםמפנישוקר,אמתשיהקרי~ריוועתה

יה Pבאבזוריםמגששיםאניערין ,שביייגיהספריםיבביתייגואיעתה

הבקיה.האמתאיייאעז-החייםאייאהדר,ןאתיידעיםראינני

האניסית.ההסגהבח;מתגדרייםבקייעםשתההראסון,היהייםזיד

במו-רב,.רב,והבקיעיםתם, 9ינכם 9ההם,הבקיעיםאתיסתם~נטעמניאיאנ

 Mרהוריאראחירםעידבאייבגבבא.בקשהבקיעיםאתוסתמואחריםבאי

אתיטחר~מיחםז:דיםבאישינה.כבראהחימהבקיעייבראירהגבבאהקש

ש;פנה"'יארטייבא .הפרציםיבבועיבבהאחרי~נהנפיהבי~נים,הח;מה
בדמ;חראנשוי,שהראמהבבייבפיניטשהפרידירדבאהחיים.ערכיאתיזוי

יפיי::ירןסיושרש-נשמת;גזעייפיהיהידיבאהעייין.ידאםמקוםבזהנית pי
עדאנושישהואמהבביהבפייהאתוהעיה ) 1 ב;ם~'}ביהש:פיןחחניכי

העייון'ה.אדםשגםום-זה,בהביניימפייאה,מבהייהסימיתשיימדיגה

יהיהאםאף-אנישישהואמהיביביירתיאנשרי ,.אנישי~שגPוהיא

הבי.יאאיגר-רשירהימדעפיירסיפיהשידעי-עדייםמיניבבישט Rמ

ירעית-ייח.

שםידוקאהיאעייוןשהראמהואמר:אחדצעדעידשסםובזבועד

יכמסמרי,תיקנותאיובזהגםאביימעיה".ותחתיניםימטה,עייוגיםיתחתון.

ימרת ?tיהםבוניםבגי-האדםרתחתונים.עייוניםבב"יאיועצם-האמתיפי

~דיי-שבי,יהםניניםבני-האדם .....ישחקבשמים.ישובאביימדרגר,ת

המגןייםאיהרכי ,יאין-שעייומירדותמעיותרנהם riו~גדיי-ב~גדיי-שירה

דור-ההםיגה.שימגדי;הם

נרדההנה ...האדםבגיננ,אשרהמגדיואתהעיראתיראותה'יירד ..

 ...ערהי·שפתאתאישישמעריאאשרשפתםשםוגובה
הואבאאביגישטה,שימהיר-מחשבתוואתסגנונראחיורכש"סםוב

שעסקיגןבשנוה,מסקנות·ב~שגיהשתמשבבייאםשראם-מסקנות.ייריבעצם

I :בספייי.(y'ieHIH 8יי; .Ao6po B 6ייpaHAeC ייאPHTH אM ero ייHP חC אe .ש
~ bI·; .1'\noeeo3 .ו.וOH אiA H HHTwe8; .Ha'iana H ~ oeBc זHHTwe H ToncToro8j .AOC 

." IO'ItA nאlt Kal1YI1b1'j .. BnaCTb אO'iaeHHOCTH8j .BenH 6חe3 
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הבמווההפךסהו-סראיה,טנויהפקפיק,הוהוו,ס~יוזבטטוב,באדם

יטסה.נזויוונונpסנותיי

נושיבוייהתוניויתהחייפדתבכיחייי,יוניתקיפיתבכיהויהיניטשה
בשבוהת, ~ ,אציהסישיוהשיוים-שבדבורתיוהרינםהסביייםרבכיעייי

אראציייתיוסקרואיםדברכאיתיסטטיבבעיניינמאטנבזהדברשאיז

-ריןוכוקויםרת?יימה-דמיקוטסטטיב,סהדא,מפניייאראיטטדקרטיית,
יייי ';בייקדואיםשבני-אדםונהכירכייכייגררטאיננושהיאוכמניאיא

ההתוומונות.ראתההתנשאותאתהגאוה,אתגירטשאיבברימני-שבוןרגאוו,ונשבב

החתירי"מןאדםהמאזוה,מןאדםהאפי,הבויאמןאדםהמרףת.מןאדם

ונתזםראיןו~נויפסקתייעיאבייש~יודבי,ש~ייאדםומןבוא,מרטקאדם
יתנאה?בייוומהיתגאה ..במי-נשונתו,סיאחדרגידאחדבאבראםייו

אתמניטשהקחוחי.רסנוינשםשנרהאירוהיהה~r-ורםהיא-ניטשה

המוטיקהאתממנורבקחתכם ,שיוהמדטיקהאתגםממנוויקחr-וםשיון.ןוט l!ה

היא:ואאחייו.הנאבזטטובכןשאיומהמנפשו.גדויחיקוסיין.ןםשיו

אשוזוו-יצירריותאםשקר.שינדנודכיקיצוניאיש-אמתכיראהפטוטאת

-,מרטיקהאםמניי-דע,תשטטובהראפיטן-םיוטי,בגהאםכניטשה.ו mכמ
יר,מבבודאשו~חיט,יאוששימיטיקהסיו,המ~חדתהמוטיקהגםישטטוביש

ין 8מהפן.ודטאבימ1!ינה.רחוקה,תקדהנשקפהיJבח ~ס.סיאןשוננועדדוקא

הנשבגכינגדהתקוממותהיאמהותרשבויהאיסנשגבותידנוראיך-אייי?יבוא

שאיןבחשבואייו,יגשתהוא~ארשטטובהבה "יהאהינשגבראשר Yהאנרש'

שהיא,א"אבצדקתי,יאאףבגבירות,"אבחכמתי,יאא"יייהגיבויכייהאדם
מןיגמוי~פיאבחטדבוני-שהיארבוחרימי-שהואקוראהא'הי,הבשגבאירת

את-עצמיחשובשטטרבשאיןמאייר,מיבןהאבושי.הדצקימזהאנשויתההשגה

 ••זה,יחטדראוי
אתהאנישית,ההסגהבבקרתייםסיעבידתיאתהיאהממשיישטטיב

-ניטשהסיבובודתואתהחייס,ערכיכיבסייית-יר iסי~נהשיעבייתי
מהביובשייית-יטייטטיירזטדסיעבירתםאתיאדס,אשריביהאדם(בקרת

ינקזר,בחט\ט-~בטקי iדיטזבשיעבודתויאתביייזציה, JX'יקייטירהיושקוואים

 .•האדםנשמתסייתהים-תהימהוירידהבהתעמקית
נוצדאחרייהויכיםיהנגיכטדרםסטטיבדבריכיאתקיראיםבשאגי

פראכרכרברשאונהינוהנראהמהירמחשבתואיומטתבייםצעדאחר

אייה,ומתקשריםנשמתיעםמתיחדיםומקטים,מפייאכי-כן'יבטוף"~נה

ונונויאאם-דבריםמהרבהמתרוקן ,נ*'כ~בה,אתיכואביסחייהאתrזיים
ררא"םאנוא;-אזבעיניני,ים Qמותכןגדויערךיהסהיהאשר-הדברים

חכמהבכייהיחם ,~ינואמחוריהבוומד ,ונאותרהמטתותהקריאאיששכטטרב

ארצית-אנרסית.אמרנהיבביאג~שיתתקיהבביאנושית,

'*ביאנוישיים,רניסמערכיםמתויקןש'*נזזובמדהפיא!זהור~ה
פ1!ינהאחותתקו;:ובאייזבראשונה)זאתנרבישאשר(וננויייאטיאטמתמיא

מהונונוגמוובהחיטהיאשונהיכ=זם, jDkבשום-';;!נותהנ,כייאאסר
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הראהורסאיבבה:בידאימטפיסית"תקוה ....איי,'"ופיתי~ורתאבושרגייים

..מסתררית"ארמיסטית"'...תקוהבה,היסודעדהמטפיסיקהאשי;תאתשסטוב

גאהבאס-היאזו •הרגייבמיךבאיש-מסתרריןשסטיבאיןאיננה:היאגס

יעפטייירדתקנתמ~חדת,~ץטוביתתקיה-דברבאיזהארתהמן Pיםידןסיף

 ...יא IIי~י-קוראהואהתים-האפספאותוודיקאתוהס-האפס,

11 

(פהשכייתסתםארמדעיתםייוסופית,תהיאבושית,השגהכייסידות

סבגתיות,ורבכ"היךקיותהס:הישר'"),...השכיארהבגריא""השכישקרראיס

אזיהאמןריס,היסידרת~ליסואסוהאחדית._הס~החייב),(או:ההכרחבפרט,
A. שהאדםפהכיגםאיאואחריס,~נטשחשבוכמומטפיסיקה,כיוקיאהום

ה, jבהוואהחייו,בגיואתנוייוובובהעייויסומינשנווידיעה,ייקיאו

ביחסומתיחסחשגין-עיימיאתחישבבעתיד,ומסתכיזויפהבו V:בתמבוגן

מסביב.והמעשיםהחזיובותכיאירידועקבוע

דיו.תרתמיקביעותישהרי ,'"עבט.ארעויםי ..יושקוראיםבמהחקישאם

נוישהיהממהוודיןיואותגםואףהדבוים,אתייה:פיוידעתיימוד,אפשו

יזקי ...הה:פוה·,"יךקיההגיון·,ווקי ...ההויה',.ווקיהטבנוי,ווקי ...יהיותשתנוידמה

וסביבבןשבתוכנומהבכ"שישיודעים,אבומ~יןאביק.'חה::כי-שהבי"
ירגע,אףפוסקיםשאינםוחדרשיםשביייםאיאזהב'מאיןשמאiדקואיזה

הפוועותאיאותמידיות,ק hאיזהשיתוייהאיבסוהחדישיםהשנוייםואותם

זהבוגעאיבם,ומחרישנסשהיום.ו,יוייםהר,שות,אחדנז,ו.שותהnrכעות,אחד

ישוביכוייםהםכךה~ךןמןהםשבאיםבשםכייחדיו,הבאןברגנוישנם

אחדים)קיצונייםספקנים(מיבדבני-האדםש::כיהוא,אז:תה~ךןואידגעבכי

ב iיעדמי-זהאביוכדימה,בשביבטבע,זךקיםשישעד-היים,יחשדביםחשבי

דר Qמהחק • Pבחךצריבבי-אדםיש-דבריםושיתםוומאהיאשכיינו,
יחסיזה,זהיחסיהםאתיד Qמ p 'החןהפרטיים.הכי'ייםחייהםאפניאת

ןמק.רבםיהסהמזיקמןמ;נעםהiרק"אם,יאםימשמחה,משפחהיאיש,אשי

יהםנחוציםוהמשמעתוהסדרומשמעת,סדדמומדםק hהיהם.המונוייאי

הומצאאתיהס 1ית a:החקהפרטייס:בחייהםרביןהצנגיוייםבחייהסבין

ייאיםא;י~נטצ~ה,יושקוראיםמהכיאתהיחס,אתהחזיובות,איוהמבוא
אמוותנויגםובזהרדנים-חקביייחיןתיהםשאי-אפשרבני-האדם,הס

מהחק;יהישהיאאף ,ק"ינוישאנימהיעצמה:שהיאכמרהמציאןת
אבי .חקביייהת~יםיכויהאינבההיאאףiדק,ביייחיותיכוייםאיננןaזנו

יעצמהוכשהיאהאמתגםהיאהםישיצרהכייבבי-אדם,יהסמ~ין

 ת!~בכייס rjilנינונiדק-בודקיםצרריניישאםיחוד.-ראמתיחיד,צרר
הואחק,יוישואס-חקכייושאיןי~הוךקיסנחקכיינומהאבי Jנפשנו

האנושיתיהשגהראיןכרצרנריעצוברהיא~ח'קאשרק'החדק

 l 'כיוביסהפ,סתש
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דכויכיה 3סאנרמבקשיםירת, Pה~~~שגנונףהראהסתביית~שג

שאנוו:פיםידבויםהבכרבההסנהאתבשיגיאמים l D 'אםראףוואים,שאנו

חושכים,אכורטיים, Bהובחיינוהאברוסיתןיסםוריהבהכייית,כמציאותרואים

רכבותאותחנזיגוס~געודהשגכוהיאוכחכאשאיאסנה, C"הוסישבבדאי

דמו j:'11הסנות.מןמ~:פכיםכתורשכעויםהדבריםכיאתאכחנורואיםהימימ,

אחרים.ימ~:פכיםות 3סכתוורואיםאכרעצמםבים 3המ~ואותםיהם,

אתאיההמכריחיםומ~כ:פיםסגיתשישישית fI1 !נ:ככירראיםיננ.יככה

הויכתיאומר:רנזר~ו~~יסטי iההמדעמאיה,איה~כרחיםוהםאיה

ני Pהספהמדבובאתכיי.תויב"קץיביינבים Qןמסנותשישישיתרנמשכת

זןששישיתיבי,ין Iמיכישתסמין.מהנוייהאיןזררה Iגוארמר:וה~גייטי
כבויי"המינוכיכזהאביסרף;יהיישהתחיהיה I1שיר I1אפהיאזאין-סופית

השישיתיאוהתומ~:פביםסנות '""ישיתיניכ ,בווייברנפשימייים,
רי,ף I1שתהיא~כרחתה~ש~חים:הכרחשישישתברזי;,שישי"יתהיא

השמש,אתשתסובבהיא~כרחתהארץר, pמיקפאי I1הם~כרחיםהמים

יכזה,כזהמזג;-פי ji'תטבנויעי-מיבהיותררכןכןשיז.ונוההיא~כרחהאדם

איהפניימיתאוחיציניותמטנ;תהראומשפעופיוניפיוניבמצב-ררחהאינמאצ , 
{סבי;-מחירתי;יריהביאוהו I1סנרתשישדאי 1כ-חיי;האדםרכיופה.איה,אי

והרבהדאהנ,בהיה,פחד,מיקרונים,:זiייים,רעב,קי,רפיורהמז,נהירשי,.

רפיורידים,(נוני,יאסוניגרמו I1הןסנרתדאי 1ב- '"מ~אדםב~יה).כיוצא
ראפנימיתמחי:זחיציבי,אופניפימיםובאים, I1שירדיפות , I1דכדין-בפ

ות 3טוונ-יחרב"'כיוםתחוב,כי"ארץכ~יה),וכיראצמרה-שחררה,"יצובי,ת
j:' יברהמביאותהסנגיתאתהיטברידתעיהכיר"מוד,-בריןרידועו.תברנורת

מאנ:וני,בסירןבמעם,איבהובהיהןביבייב,אותןרבדעתנוהערו,תאת
מרירותן.אתובמנ:ויק,שןא,ת~צ~זריכי-הפחותמאנ:ונרן Pרנחי

גדויספקיהטייבוע; I1יים,דודמ; I1I1אדםבעויםהיהכברהואבי

'בימ~יזטנה,יכ""דברישראומרים:רגזריםאבוןמ~נב.ה 1;31שיט~שגב~ר

מזהאיזסנו,תיהםאשרבעריםרניםדבריםשישארב,ריאיםאםזיזבדאיית

יימצקתסני,תדברים,מקצתיששמאס:פית,הדבריםכיי;שישראיי,.עיד

יהסישיםיהמא I1-סנרתיהםשישדבריםואפייוסנותזכיאיןדברים

יואיםשאברמהוב:פ'כיי'יתהרויאארסנותכיכיייתהריוובחרסנרת,

שאביהמשפם,אתיהרציאזכותכייבואיובחרשינובכ"ותרפסיםרשרמעים

סנהשישארב,ריאים •סרנתיארה a:סהדבריםיכייש 11ע:תבכימוציאים

 "tlשרנפרטיםשישזא,תקריהחייטהרשרתיבוישמ:פאןפ'יני,אופיינייזבר
בזתנוישהי-שכ,נו ...הדבריםיבי.ישארוברים:כשאבראבי Jסנלתיהםאשר

ינחהואוב~יןזה "'ב"כיושרירות-יב,ר Pהפשיקפיצה
טנותשוםרראיםאבראיזהדברר Pשבןוומצא,ייםדודעוד שק!;:

שכשהאדםמתיד,ראינוראהזה,אחרזההנאיםדבריפכי-אםבים, a:רמ~

היאהאשמזה:דניםאנואיתו,שורפתהאש-האשיתוךאצבעואתמניח

ראיביבעצםזהזבחזיוזבעצםאבררראיםימהראינרובהאביהקיה.תנט
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הננןיה,חזייובאהאשיתרןהנחת-האצב~בזית Bשאחרזא,ת pראניירראים

מידי.יא(תר

והנסיוזהגסיוו,נוי-ידיינושרכשנוונהרקברררהבידיעהאניירעדים

אחואיהאו'איהצבדאיההנאיםרני,תיפבזייןורניםדבריםרק7נ'וrוני

אז,תPו"מדראנריכרייםהנסיונרהואיהמני"מידיכרייםאנררמהאיה.

כזרטדרבירתהתיהרכזר;בזרתכיפרתוהיתהיבזהכזה יב'II7ההיההת ~-דגזסז

ש~:ןאחריהיהמהאףארימחריהיהמהאבירכזו.בזיבינוית Pוהיתהזמר

אנרמרציאיםזה.יביביחסובגירהדאיזת 1שיםינראיו-רגנוזאחראףא.י

ו;ןבבייהיהיאחרזמןאוימחרבונחשבה:ביןבדנירביןתובידטים 8ז.יש

משפיסםבהוציאנובוטחיםאברבובהאבירכי.בי~נושהיאחר-זובןאי'ימחו

בדרריהם.םב~ךףשבוי,ואיה,כיאיו"רעתהבושגשעהונמהאיהז
הזאשננושהמה"ובכייאומ,ירבייםאנרהוש-זרהבבדייארהרבושה

שהדבירםסוף-סרף,ירד~יםאבימ~יןביבדבר,חרבהביאיןאבי'!תהי,

ו iעבאחרגםאוונחרגםר~עשייתהיו-ידערבאפןעדתגוהרנעשישבתהיו

ובן '''ב!,שרריאיתהיריארשמאאחר'באפןייאזהפן kבדpראיגע
מ~ןאביבמערב,שוקעהבובזוחהשמשיצאהשערעתהיני,ניעדה'בסיין

שאונבעונרנורתשקעבמזרחהשמשתצאימחרשגםזר,גובירהרבאירתינר

נסייןיני 117 'אמנם '''בהשובשתזוחיאשומאבמזוחוותשקעבובעוב'תם

שורקעתבובזרחיראצתשהובשאתירםירםראינר iשכהשבים,איפישי

שנינר,ן.ןסובזכןהיההתדעע 117יהחייט,רקיברייםאבימזהבובערב.

-אחר,באפןריאכרשיהיההזאחרכ ~הדברכיאביימחו;גםיהיה
ינרזהראו,ב~יוזהה:כרח

,יכמתחתחת~רהחרתרתשהיארקיאייםשיזוקיצוניתסקפטיית

יפנינרישזו,סקפטייתבדךרניןאםשכנורים.מעדיביבםכראםמ'טפיסיקה,

אביהדכרים,ובאיהרניםעינסיוביותרידינוותדבריםשיחובירםחמריםרק
שכיי,סדרכייפביניאלןוקבדעה,בטדחהענויםהשקפהכיאז"מנינרא'יז

בייפנינדאלןהנאים.יימיםחזרןביויאמראשהסניתחקרכייפניניאין

נ-נCישיטף,היננמתנדעע,הבוי·,מדה.רביאחיזהכיהחזירנית,שי~צק'יישיר

איב~ואובהחיים,זרםהראיזירםהייןיישטיפה.יתנדנוהבםהכרחביאין
רנר,תירירת e~מידלערתינרשיכאחת:היאה.בםלזר'םאםדאיזת Iבייודנוים

ונדע.כייביאיןא.בי
 וh'מתפיסתיהובדעאתבם,הפיייסרפיהאתגםרהצליק.,נטבוובניאיבא

י~האיתניםלסרדרת'ניונצדרבהניחדישביבברייםאחדצובדבשימר ,ם,"
שיברהשבישיבכחראיןאחד:צמד • Qהההגכרייםבתריהשבי,הרא,'שונשיג
באנ~קםיכייתםשהםכפיהדבויםאתכייובר,יעצמם,שהםכפלהדבריםאת'יהישג

ייאבדובייננריאבחרשינר,יאניr.וי-תיייםשהסכפיהדברלםאת ת,ט",~,

ריתפיסהה(יהשיי;תרן-תרבהיחדררשכו.ניבכחאיןהשכיית.הכרתני'בתנאי
נתרניםת i ר~~ישבי 117 'ישבי,איתנים~קים 117 'השני:ימהצד~בים; 1'הנ'את
 Iי~שמיגהיאיעי-ידםשבהםרי,ת i~פויבדרןבינתיביםתבאיםמראש, י~'
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יעד-מכ,הה!כבן~בים,תKתמיר, mתרובהחייפיתההופועת Iת Rהמחו,תבי

מוצ"ויביח,םבקשוברטו,מבRיםהRוההם manהמביתRותפס"השכי

הואהזההוכד«וכדע.מהםתשרה~קיסיקיעבב'ייסוקב!'יאחד,אחדארתם

וכאחרכי • iשירוקשייהדנניאמשינשרייא~ירה«י"םםנבי Kש"שהכ",שיו,
יי.,בנ"ימשהםבפיבארמימוכמ,וסהםכפיהדובימתKתיפסיבי Kוסשהינ

רו"ממניו~שננתפסעוים , iשיעייםPויפנייהויווןקיי,יי Kתנ'פיישכ",
 1וס'ובתןרודיןהנוכווההזכותיויזזהוישיי,הוcרשהעייםיובאחומוכנר,

בצויף'החזיוביתכ"אתיוצףכיווכו:שיי,תביי '''שתKייהכביס iוש "
ובשתב;השאינרבסדוהדבויםאתיסדושהביי,תהבחיבהבכןוייהביאם '''כש

קישיר.םירובדים,הסבע, ' Pוןת Rוסמינםיבר Kזהפן kב.וןקימ.יהמורחק
היא.נוכיוהאוכתדידןינביהזהךהוכ:ז«מדע,ובהםתשוימאיםתנידם t5יו,כ

וכה,רכ:..האנושית,בוכשחבה~בס " iשחהגדויההובהפכהשינזקוהחהו

שחובקופוביקרסעדבמדבו,וו!נב'דpס P "iשחימה!וכה~,ותהאשוזר

 ....ן~ירקופוביקוסבא Jאיתהטיבבתיהשמשבוימתדומדהבו"שהאזררנ.י,
ש"בן'השכיישהער"ם ," I::החשבו~בסעדהששמ.אתרסובבתוכתברעבותשהארץ

נ:!ג-סבא jהיחצוב'העויםמן!(!!ייתיי,בו'בויכי-הפחיתפנ!יותיו,ביכ~נה ."')
השכוינהבויים ,שיבוהפביוכיה«ייםתיצאתהוא י,~החיצרבי"העיים ,יומד
כ'יאתערי-ידםבהםרתרפטיייוהקבו«יםהעצוכיים,בוכאובויתיו·אב'"ינר

 ,.ינתן Kצותןויואתתבייאיצוכ"אה "בוכצא, , mייבובציאהחזיינית
המציאות,אתגו Kןבו~צוגיאבןבףקגןנחנן Kוסיא •

ןוכתחיפ.,תהחריפתהחזירבי,תההי~עי(רהבניית,בנז.כיארת-ובציאיתזאירז

הדירב.,םיייהעצוכית-חייתיתהפניוכי,תמג:וית Kהת 1Kהוכיצוסהיררמבו,רnנ.וב

יבן,וכגתיהאיבבה-~בית iהב-בצעוכרתהסה 1רכובסתרובההחתרובר,.

וביתובטית Iiכיייםרפי .ייקפיציתאחדוכצדוות 1חוב',,אייתוכקוסכאןררייי
 '"שחדשריקווובגוסזמ«יווהח1םויתי'ת Kשהה"בי,ובהצדוביםובספיטייס

Pף'-פיב, 1ש!יכבאמתאיןמהןשתיםעיאביהן,ובותגסrחד"'יייאא
יבפיפוימ,בחויפותמ";שבןהיייביסהיפייסופים

זז"בוויממאיהגי~גימשיעוימםעומדיחס'באזיההותיבה:יה Rהש
יבך~סואסווהוכביאהיאווכהמזיאתוכויידארוכיה"דנ'יהפזר ,מ"ב~,ב~ה

 ..יבי 1וכ~יההרא,העוימאיוכבואכי"ניאיןיאמהבי~גיםוינזו'«ייממ
 '"''כבהוcרסאצוננ

ססייוכ;;ם-ק.נט,בדבויסיגיממקימותשימשמעיתםהיאיכד-גוtמו,אמ

יוכ~כפ,סנהסויביחסיזהזהערמדיםה~נומגימשיתייממהני~גימסי

סי'ובאםג'מבתנאיםכי"תייייאיגגיהייתיבעצמית מ:יlJ jiהנוד,מבייוכו:
תקס.:זנוי·ידיבי,ינתפםtו~שנהער"םאתיגו,שהער"מאת;;וב i.וקטהשתבבי

R וכו"יוכהשיתpחשביכו"יםאברכיצדתשובה,«'יהאיןסבאתמ , 1ז"J8ו 
ים""היא,הטבחירתvוqנש~צםמאחוסוהוcר, n- ~'הנ1טבתיוהבד~נםיעיימ
אבושנוי·ידיהמ'הוכאמורת iאחסכונו,שיוחקצרוהקרקנס,שיחדושוזקו

 בt."'בויבדבונובייהסותובשיכוייםאנריכיצדה~ני~נים,עייםאתתרפםים
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יי;ונKחגווככריחיםצ"ייירםים, P '!ייצורית,וכקיםכיברשאין«ריםיעחKר,

שכונר?שי

בדרןבנזברעים Pהירוב.אמררתבהזרותאיהומ :השנהיהשאיה

קרנו.?ראיסו-ףסיףימכניסםהכניסםמיבנחהםוי ~מסרף-סוף-ירת iרי Bא

הךאזwנושוכנרשיזהמנבוסיף-סיף-שכונו"בםבעהם..קבועיםנמאר:ואם

K ייזההריה~נימנים,שי«יימםמןבאיםיהמפארותשהציררתנאוכך,ם~

K :יהייתיביייכידצ-ררוכ.אמרותרצ.וררתשיםת ~סהזאהפנומניםעייםמרנו

~ותסהפנימניםעויםהושינוןהפנימיהשכיייעוים:פהסהפנומביםעוים

כמיבדממ, Kשהיבאפןהשכייעוימנושיומאמררתצורותעי-ידייבוהיא

ייהרתיכריה~:פבוכיצדשיני,תוידהרקדבר,שייעמקינחדרראםשהרא,

רנויםוכזאיינונאיםמאמרות mשהצורותנאמ",ואםזרמויידתון,יס:פסהנג

רמ-הםנשוכנו,צוררתייכישכונוףקייכימקוםכיאיןהרי-נים, ?7הני

ההי?אועוים-~ימוושהוכיחכמי-יגמריזרהוא "'הפ:ס.. ג~ז::שעצם

מיהסתשרקת-דעתקנם,שגיהיעוים-הנו/?נים,אררתעורראחרמצד

אובמכיאיןשבאמתיני,ימארמיעצימה.פי'ווסופיתיצירהשיותאוה

יצמאיכיייםאניועתה,-עתה,עמבראהיהיאאויי 1ההואהסתוםעיJיים

שיחופראיוחותההאירסיףביםהםייוסיפיהאניתהפייגהההיאןהמבראאת

 .שה Pייסוריהבשיבי,החרשיםיסערותמקוםבישאיןהשאבן,העויםארתו

השגתנו,כיישייהדעתייהגבית

העריםאתימאצבנזקרמתאמצתיעד-עתהקנםמימרתהמםפיסיקהכי

אתיאגכרו,ירותאו,-הייתובאמתתשהואכפיהעויםאתיעצמר,כשהוא

עצמה.ההויהאתכ"אםנותיה,וחזיוההריההרפנוות

 •הנייהראהניייצרהואו Pעוכבעצםה"אני"~~שגומצא,פיכםהבקש
אייסביא-אני" ..ראתיוצרוהתפתחיתו,התהורתרבדריאת-עצמומגיההוא

 • Hה.אב'אינוצמו,

היררדםיהעיי ~זזאיאהמציאותשיבעמקהשאיוומצא,~י ryבקש
משגש,גמתפתח,ועייה,וחוזררהזזיש-כייות nהעבי,החמרי,ת,בחשכתושוקע

בשיגים-האדםשיבהיסםוריה iהגיעעדמדרגהאיממדרגהומתרומםמזדכך

הגמור.רתקיניהעייוןצררפרהנרת-עצמותי,יידי-יv.וההעייונים

~גתומציארתשכי 'כיעיהנעיהההויהנומקותאתימצא~סה;ייינג

הינ,כויית::ז~ש,תגהמציאותואתהשכיאתגםבתרכהקת .rמחתם-זה

את ,ם~.הראת םק~~~נ:אחבמציארתהרוגשנהשרה ,~כירבתפסתהניתופסת

ההסכים,כיאתהמאדחתהפיאי-פיאית,הני-יכ;יה,ההויה ,הiרמרראתהרוח

מבדרתמטטרת,היקו,סכיאת i'lבאש-~דזקמ~רפתהנגידים,כיאתשרת Zרוכ.

הפגמים.כיתאנת .r ,ןמנכ

מהכיאתממגראנרמסיריםאםבטבנו,שאיןימצא,!ונהייי Wבקש

ן iצךכי-אםיחזיונות-תעתרנוים,אחיזת-בויניםושמחק-צבעיס,והופעהיברששהוא

תשרקהיערן,תכןמטרה,כיבייםםע,כירב';יסגהכיביייצווייי,
ש~יהושנבייי:ומיא,תרבייאריעויםסוףיהואיןתחיהיהשאיןדחירת

 XX 2aרחק'םח
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רהר'א,-צערדיההיאהרייהשתיקה,ירביאשרבפציארתדברראיןרהוכיהב<סף
רעצוכרתה.רתבהמיןיכי-אםזבריריתה,בן-זרהג Pייאהראהצעו,

פהביאת " חס!'!אתע-צמררמניר Aה:פ'הנחאתיפאצtזיטמובא
עדההריי!.!.יעצםאחייםדוביםשי Pרבאחייםנורדבאייוצרן.יו 1שיפנהשיחס
 R 'חצירני,במדעיאבחשרים,יאנתפסתההויהשעצמןתו'מד,ברגטוןשנא

השגהעצמותית-פבימי,תבהשגהכל-אםטםקייטיבי,איחבכ~ייאטיקה p7בד!

ההייה.ההנוה,הנותי-.אמצעית, Aב'ידיבוה-אינטיאיציה,-!I.ףדו'~יםשי
בוצמה.יתיןרמטתביתאת-צעמהתרפסתהריה,בתרואת-בוצמהרמניתהמיגשת

את!שסיאהפיייטרפיםאיהשניהרא,יסאמרצוייאינר II1רבו

קפצרהםפזת:יעערדקנט.שיחדרשרזוקעי ' kיששישהחמ,רית,השאיות

אתקייביתיפעפיםיהכזיר Dחדייאינםהםקנס.שיבקרת-השביכיעי.
האחוין,'זהושיבק;ת'מבויידרת,ךמםבידונעשיתה,מאמיבים,קנטהשם

דהרגמטיתהפטפיטיקה ' 111החפרשדיךאי-עבצמםהוגוr.יימ:פיי-זבןרבאמת

בניני-הענקביאת ,~,~ה /Oיןם ' 111שטפקנרתךחתייתרפן kבנט, Pשעד

שיהתהרםיתרךבקפצםכיארתונ,צוביי Uאיקנט ' 111רחדרשריהם, Uבאשו
יבאמיםל-בתפט Aה:פיאתבתפטם , 1טבעיפי'-בחקו Aה:פ'אתום Pבחנים, 7iהבי

הבגר'יונ.את'גמייהטיוריהשיגר,שינרביי-ההשגהבכ'ח'שאיןמהאתיי'השיג
שיהוכמאררתזהבאפןהנר~ביונ.רעריםהפבי~ביםער'םהערימיונ:שנישבגין
ביי-בי-אםהוכרארת,ש'~פנייהשגהוקקנט,אצ'במרעיד,אינםשיברהשבי

ים II1 mיבניןבשאראפשו~שג-הטבגתירת,'פליזהיהוי-ההייהנוצםשיגןשגה

י,םשית Rרהדיהדביום,שיהריתוכבעצםהערמד~שג ,ביעדירשבייבנין

יידעיס,אתםו,בגיןהיאזי Aאמ~שגהט:פתירת~שג 'iיבם,~נאידיבתא:
שהמירדעיונ,אתםרז,כניןיזה?זהטנהגםהםזהאחרבזההנאיםשהדבדים

ב 131ההראימיזיההמבדיחהראמיתמיד,יהיהבןעדע-תהבחרישברשתפטנר

זה?בעדיבי

מ~יןרי~יהיטרבהארתהשחשברישאחות,דיךימצאיאחויםבאר

איזותהימטפיטיקה,:מניייתוהרבההאמתפןוחיקההיא Mרבאבמרד"
ארתי;יו Aיהב,כ'יאאםהגודי.החביאתיו Nיא'עריםאמרי:הםשתהיה.

4J ו~~ ;J יישכיזבת.מטפיטיקהביבחוב.איתר~רP בירמו:חייבי,תפיירטרפיה

I יהרחיאחריונעידבאיהמדנוים.שיאיהמדעשי'ייטרפיהP הראשרבים.מן"כתר

האיההאנשיםהמידק.המדערקהיאאמתכיזבת.פי'יטיפיהכיאוכרר:הם

רערעיוניסרדרתייבי,ברטחיונשהםזה,שמדע'הבין,די-יבקר,מיםאיבם

החרשיונשיהשגתםת Aכאמיאבטרחים Uאיבאםיגמיי,ינפרי~ט?ונגםאר

ביחביוכהיועצים,יחטיבאבינגישםאםשיבי.השכישיהשתגי Mבאמיייא
בחרשיםאתמשיהשגהיהשיגאניוכשבגשיםהחוטב,הגרזןשייטבראתאבו

היארהמימטרתם,יטנבראםינחבובטרםבהם'בטרחביביכירםשבכי,א.ו

'יסטיברבעצםיניראשרנוצמ,םוהתפיסהההשגה.כייאתיבחרןאשר:זמדע

יעצמה,כשהיאהאמתהיאמהיידנויבחיןאשריר,רגבו' Pחוישיםהשכ'
I) היאראי-מהיהשיגחסבההיאמהבתרכד"~חזקתהיאמהרמהרתה,טיבהה
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ייוורינוידהפיירסופיהיאאםונבח-המדנוים,זח,זמבוהואמהושיאפת,'ירגת
המטפיסיקה,-גבןר

הידרוניי"'ם'םתהככיןהמזיקים,המנודיםה,קר:הואוזהזאת,גםואף

שייווא ~וקאתיבובינתיםסוף-סוףהטכנויםי-הגסיוביים,ביןהשכייים,

נורני,אתיאתכבי,אתיאהנוצ,nייונומהרתרשרשיאתיאאביוהנמצא,היש
המזיקאתזרםאתיגרברתוהונדעשיר.דהטמיוההכמוסההשאיפהאתיאאף

הז'!ררגת,ם,הצטרפרת,םיאיה,איהרנ.חותשייחסםאריו,.איהנחרתשי
שהבייומ"יזה,זהאיהכישייחסםהפרטי,םהב'ייס,הסיגים,הסיני,ם

איהמ~רביונן~ו:ט Uאיהפשרםמזהנוזיההיית~ו:ותר,תהצמיחה,הג,ייימ,
שיי,הפייוסופיהםנואף-כיימשיבהיאאיןאבירההתבדיית,הרת,פרטרת

ובחרו ,יישאשמהבוי-משיבהאיבהחיובית"',...מייוסרפיהשקוראיםפה

בשכי'רמשיגיםבחרשתופסיםאבראשוזהכיהראהמזןי 8ויןי S&מ'בנוצם:
מהבשרזיע~ביהבגייתזויא-שרשית, Wו Wהעצפית-פבימית,מהותוהיאמה

~יבואתהמשקההבעיפהה'~והיאמהיגיזים ICובבאוין 8מהחייסוהם
הבשמההיאומהומטרתםזובונמחייבר,ת:כודהאמהחיים?אנועו"ידהובה

הנוויגה,וסםיבםמהבח .1}בקרהסיהאי-וי,השאיפההיאמהבקר~זו:ןאשר

הצ,יההיארמההמרתהואומההריכים,אבוייןשיבחוה:קסיפיםנnמיתה

'-מיתז 8 '
הוראשויבונוונבירתהייתרהשאייתבוידיקאיבישמיבאיננרהמדע

וק Pסז ,ה~רוו-הןרקהןיפנים.האבישיתהמחשבהאתרדיחפרתדחפרהןיק

רת Rג-הן Pוייןהמחקר.יצ;ףבושארהניר-הןהררח,שירהה"הא
גםיד,תגםתרצאותהפייאה,ג~דתמאותהממנה,רקשארש~ני,ייאה Iה

 aייםיצרכימעיהמתרופםדב,.יכינםיפיירסרפיה,גםימסרתריןיגםישיוה,

החמר.שי~ום

הפיייסופיה,אחר.באפןהגרדיהקשואתיקוצואמריחארימנוודבאי

הראשגםזהו-החמוהחמר.מבי;עדידנרנמיצא,תאיו • Rירזעמיההם,אמרי

החמר.אישברהניהח"מרמןבאהניהדברים,כישיר 1111הגםהסרףםנ

רמייקיייםאםימים, "'והופערתחזיירנתצרופל-כחית,איאאינרומיאיהן,ןןים
שיהתגייותמיגיאיאאיגםמםגםבםבנורהשיבימהרנגיםוח:פ"חהוכר:

זמינימזגימרבאיכי,תבכמזתתיוי פ:{"ההחמרימ.שיבכין,יווחהחמו,
שירצררפי-צדרפימצדיפיםדהקרת,מזודקרתרדקרתנסרתהר:פברתתעורבות,

גיייאיאאינןהפסיכיירגירתההרפנויתאףייבייוגירת,חימירתפיסיי,תאנוגירת

שקיואיממההמאיר.תוהאברגייתאיתןשי~רבבויותרזריותרדק,ירות

הובנות-חומשי iUICאוקשרנגןף, .P '~מאיאאירנ...פסיכה"'איבפש" ...
אינו 1רמ,אהנוריםקוררתבירתר.רת nימ~גכדקיח-ירת 3 ר~~-יויי-הר:פבית 3ו

,"צוימבחמרימאוהכיייכחמרריאתייקרראשרהשוניםהמקרימקרריתאיא
ו~יגצנוכימרקמתיריה 3יבחיצוגיותההיאהאנוסיתההיסטרריהןהשרבים.

זש , nמ~מtזסקPוהיאייסרדהקרה l'באבימאד,ם L'ושיברצויםחזיוגרת-ריח

סרנם,סובםרעם,עםכיןפוסקיתסואינןרמיחמרתגינפייםצרכימגרפניים,ות ri:פ
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הסהבשמייםהווכיםי"ים.רנ.רפנהצוביםארתםבעריאישאיש ,ימעמרעמדמ

יצויבהריחעייםהנני.-יהםוני,הםהנני.והבייאיםהיוצריםהםהזקי.
ב~י.שנiי.החמרייםהצרכיםביתעידאrדםיו~נהזויה,הםpר" mהר
~! n -יעויה."מקיםכיאין-החםו

מועם ט~'עצמי,המקיםאיתךאיבאבמאתהמרעיהמםו~"יםמיסאבי

איידיקאאיהמטפיםיקה,יבאהמטפיפיקהמז~םהואכי-כר.גדויהבבהיה
ייח-בקרת"בפניאפיייעימדת'שאיבההמספדמיקהאיתההדיבמטית,המטפיסיקה

החמואותישמעמיאיארהסיאביהחמר·,הראהדבריםכי:"יסדוצם'ףה.
ווח , Wשאהאיומי 1הדבירםכיזי;יויסדרהש:םהחמוים,ארת'םאפיייאי

ישרמעיםיראיםשאנימהוכו'זיי"יפ Pהמרי;מי'ם, iהאטארתםסיף-סיףיהוביש
שינים,ויבשריםב~יוייםשוניםגיםיםאיאיחיזסרניאיניבכ"שמביעימה

ממם.המחויםאר-"חמhרהרביוםדייסרייארסרניםרבגיםית Kסובירמו,
 " 1Cי'בשכי~שתגשמציאיתידבוהואהמחרים,-החמראיד,שהיםיתאונר,,אם

יואי·רת";משיםברהמםםיםיקהראיןשיההפשםווך.בכיזפזטה Kהיהויבחשריפ,

ברדיךןןנב.בין.ןי-מ:פייי,העוים",ב"רצרזהעויםי,ב"זסכיב.אניי,מאשיוממשיית

יסידבתייה"חמועיהאחריגיםיאיהגדיייתייןאיאשישייאזיז,רכזימה;
~יםיכדרמה),רציז· ..ה(ה"אניי,הישכי·,האחרוניםאיהשה,םמבהבעיים

יעצונם,זסכהםהחמריםארשהחiברבשעהביתי-אמצעי,באפזבורחברי~רגשים

באפז •יכייבייר~רגיזסם,ני~~ריםאינםיהיפעית,חזירגותגיייי-מרארת, 'מ'
יתירת"ההפשםהחקאהיאהמציאןתשיכייסידתבירהחמיים)(איהחמרזה

ינר.'והיותר~זוהרח;קה

גם-שרפנהיייכבישהעירכפי-מזקררהוח~רפרהונםי!ייסמרס

המסר!'יסןמiגמימדנרמהההגירני.יטרדי"בעצם hח J ~הג'ייההתסיוהיםי

תיידת;היאופייאיתיעשרוכיעםשינרהאינ~ק?םשנני ,מימדניהיא-בעצםז

יידעיםב~',אנין j! ~באזהיאמ!$יזייטיזעצםבתיייה"חמובעצמיהח-מו.
רבהרפערתבחזיינרתבמראו,ת Uיהנגייםהדבריםבאראתייקחיםהרואשנמצא

בתרראיתםחישביםשאניהדביר-םיאהבדאתבוסכינרממשיטיםשרנרת,

 yריפיזההראהח"מראיה.מ:פי~פשטח-מרינר bומויירהחםי ,מקי
היה·יכיצדהחמר,שיומייידרמחר"ראפראהואהאינטיj;יםשינר.ההפשטה,

האינטיj:יס-מייידןש'בתןומר nהאיגםיקט?השיימייידןמחו";יהירתיכריהחםו
באותוהארהוי-זימדהכיאחיזהעצמר,,ממיאיןיר,האינס"{קסשנlייבסעה

 ••עצמו,ארשבאחזרבק~ציתנפשיאתיהצייבנהי',בעממינכה;יזן,ירן iה
אתינרו Rיבהמםר~,יסמרםבכחאיןה,קר:היאיזהזאת,גםראף

אינסמברברשהיאביהכרכיויםעםVןבוק~ני.הררחנ"העריםכיסיהיפעתי"
כבדםיעמימים,זןררים, mn3שהםמnויים,!;(חותאירמיייייםטייסי;ףירתים

גשתוהאתרביחיד,םי •חהאנומוייד;'Cכהם"כיצדת? "1גרה"האתים, D:י~

תאונרידייםהםשיבחבידצהחישיםמ"ניתאתמייידיםזו.םהחיים,וכיצד

רבפיםנמרכיס,הייתי',רבגירייר i1אי,כדסהאהמייידיםהםוכיצדהפנסטי;ן?

הנקיזרנצמת~ערנתאהמוןריזורא--כ'צדיזבוקרבהעיים?הבגיהיםנ~"ןי"ר
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qוהווtיסוהםםiיתמור.מית

כיתאמייידזרזיפרצריפייצחפייבחיקיו,שהחומיהגיד,ימט.,~יסטיו
יןניגיהוביהזאתזהונ~נההקפיהצכעשיתן D kה ,באיצדייכאבי.יה;

הרגתוזאיהשטרהחמרא.ם I .,בעיברשנוהרגע,.יןתנויהירטהי;םפכי.תא

חושביםכשארבר, Pיבזובמיזישביתשחהמהכרהה ' Itוביחןדעצוני,

והןננבקרצכןשהםארתםעייאיאפייריכו, f1זנווJסהםדוביםאיזהנוייא
.ת Kיתפסואנרציוב tשח acאייני,מחרץהנורמדיםדבריובכוניאיתםייעת"ידמים
עצונהבתררהייתוזאתהןיתה,נוצובאתכירמר,שינר,הובחשבהנוצם

" K -בגיו~יהn זיוu תיה-K וקףמרגשייםנר.r·בכי;-בהיריייודעיםבכי,n זי,שאין
מ:פיריIבשאברמה,ריגבייירגי. iפסייאוימי nפיטי-!ררצטשוםעויכו,המחשבה

האתייםבחייבובצד-מה ..וי nיהיותייכייותכ nורבתורוכניובחב

החזייכרתאתםויי ~האחרוניםה!רוצטיםאיהבהיותשרנים,גיפנייםב!ר;צטים

יפישברם-אפן,החזירכותארתםשיתילדתםהםאיןאבישכרחכנו,הרוחניים

מהםהראשרהנמחשתבבר,תמיטתבעצםיבו'~רגשהרוחני,שייטבע;שמהותר

ב.החיט.
היותיהפיייטופיונהאחויניתהשביםבשערותוהרגיעווראוזאתכזאת

איהמפיבפכים.בהיריםוהיורת:פירת Rהמהדערתמןחפשיםהיותרמ<עמיקים,

אי;השיבהקבטן'. '.א,שןביהגדויה:.הקריאהאתתמידשומנויםאנוהאחרונים

היאשרחיקהמיייטןפיההבקרתיח,הפיייפוסיהא.ישיבהבמשמעותהישקבט

גנ,ןםגה!;זיטיביטטית_הפיייטןפיהמןגםהדוגמטית,המטפיטיקהמן.גם

והסתיייתזrזירת- Rו:כקנזזבאיזביובכיצדאביהמטר!יירת.שיההקשפה-בע'ים
'םןדודעוי Qמתירתן-תמיהתן ,וה,קר"יהזזתהאמהקנטזשהבחתרשקקר

איבנוהרינט, Pשיהבחתובצעםנורצמהטתירהעוישכמירןעייהזתהאונה

היסרדיתקנם ים-'« 1שההקזןג;ריות,איהכישיתז 1באמן.ןרב"בייים mבם
גותיבר!השכיסזי

;ןפריוrונpסכאמת.כמיאההמRוהי 'Tיהחדעויםי..!ijיבס~ניםבאורכאז

יתאהנקיהמ.סראתהמעשי.השימרבזיה Pהנהתדנבה rבכידונו,רהבידי,

שכריהים, M-ה mבמציאהאמונה-עייהםנבנההנקישה1מסרטים 1?הפ;םט

" J והשנשK יהיא,המ,םרהמעשי.השכישיגבייייתירהכניס-רת-הנםשa ' 
השכישי~חיםוזיא~רכיא-ם ,ןהמבקרהחיקרסזניש"גזרתןיאקב,ט

ישומ.תהאדםאתומביאי;חייפיתכזעררהבזתן!זכהחיים,\?כי:ויג,בובה
יעשיהחשדיםהקנם:ניובבאיזשז.ויזצם-אה"{יובשנרהשפניתישימ,ת.צורתר,

דחא;עריםוהמעשי-מ.דסי,העיוינ-מחקריקבט,שישהכיייםהעוימרתשגיונן

יהעמיק (! iשוניט.פי.ה~קרימןקזרקנטזצאהEכם'ונןשעוvןאיאעדר,ויא
יהשכיר P ,העייני-בקרתיהשביצאירהיהסשןף-כי-סדויידע,קבט·בדתי

םצע aי'טר I'האיש-הס,היהקנפמ,שוכ-טפייאביימר,טפי,·וב:tנושי-ןמטיר

ביחי·דדשיוב~ nההקבט:ניםבאיה,עיתי-בקרתי.יש,כיבמדרגהני !Vאיא-ת.כותנו,

האישיתה Pן.ןי tcהכייםר,שה'lמסר,תמרו,כמז, 1'~רמרןןן Ciהקריביםנט:נים Pה

היייהמזסר,שהוא,איאהמשעי,השבישי~חיט tJ~ייי;רקיאהיא,להחברתית,
רק;ןהואונתוךרנכרחה,ישיההטתכירח"בעויםכי ' gיסידה-עצם
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aב'יז 5ה'טiציי

 ..המיסרי;טטי'נם Iהארתנו.יף pומוסיבבבתרכנוהחיכיאייחטנותאקיבעהיא
הנקיתהמחשבהאתםניוצרכהן,הרמןשיבטרונינויוגיההטהררהרצוואר

m .1הוהבגריאה.השומהטהורהD שימאן.ןתוכעדהזרבהואהמזטריסטזיט
ומצרף.מ~זג ,ר nומ~דר Qמבוווזהונהשבייהעויםאותושנב"השבייהעוים

החברהבחייווזבטבע,תו •קיזהכעדבאמתהורבהיאהמזטריהפרסטייט

יצוביות Pההדרישותאירמתקרביפדרגהממדרגההעויההפרטיהאדםובחיי

המזגר.הרצוןשי
ר~ nרמ~~קדםאיןהפקד,הגי-יזקיותכ,שאיןבמקוםכריר:הדבר

ז. jשיוהגיר~ראפשרה:פידבריס,ביןויחטקשראיןומטה,מעיהאיז

דיןישף: pבכרiוינומגידהטהורהרצוןארשינוהמיסרישהשבייאמחר

קבי«רת V 'חק, '111עם-זה:יחדינומגידהיא-~ן.ןר,וישאסירישוי:ז,
~ווזינ.ערים'ישטדריישהגייןישדבריס,בין~רחקשרויווז

ישאביעצפם,החדשיס םי~~טניJI .!jiביןרעצרפיסרבגיםחיוקי-דעות '111

יטרחעי ' l!השכיי-מדהעייםשיוהתבצרות;התבססותואחד:שרהצדכהם
הרצובףןמסרי.ה«ויםי;זון

בניואתבנבותםא:ןע'אבוןהניחרכופיןשהקבזנ!ניםבווזעהואויtו
אחרפייוסףדאחרתבפנהכודמהטהוד,המזטריטיירתכויוהמבחהפייסווםיה

יטודותבויגדרייםמב~ריםב;ביםשםד.יסוהאבניבויר Dכימיאתיהרים
רמכקר-ווזמרניטשהפרידריר-אישיועומדרפ'ההשובים,המזטריים~ווזגיבן
ז,כ~סגייהמזסרי~ווזג~סגכיאתבפיבןדות nמ~ mערמקבחכימזתמובחת

הבהיגמרי, Pוירש~םבעשהשאינראףהמזסרי,עה;יםווזני "המס.ניי,ם
החיטיותן.אתהואמפסידוביחודרקביעותו,z;וקפ; , t1יסבאתהאר·מפסיי

ביטסהפדייירךשיידעותיו-השקפןתיוהו,ו~!ז-המבקסוהיאמטניסאם
ך IIבכ-י;אאחרות,ע"וחוyי;מהןיאחדית~ואמטניםאםאדמסינם,אינניראם
הטפקזכי ,המיטרסו"יסודרי«Pו 1atרמ'עוים"העמיד'כבחועדראין

 ~ ••צריחערבאערבדסונ:ריי;דסופיים Iהמ,סריים-ה~ירם"בעיאומרשנווהבקרן
אביסהרינרורסן,במתג Uווזנרוח-הנקרתבעדאפואנערצויאאם

ביואתדוגמטיתמטפיסיקהכיטותויזםררימאד:נה )17מרכ""יסכזם
 ..הניי"יאהמעדראתהםי"רסרפיהאת"הצי"בקסוקבטמעד,בתררפיירסופיה

הבההם,רערעיםסויטרדרתיהרמיבדהיא,דןגמיטתקנטווזאחוהמטפיסיקה

-המטר!ייסםוסיזם,שיהזינההדיסתר"תיותומנחהיאכסרתתבכ"
כחרהנטירכיהטבעי,החיובי,המדכווביה,ו,וכיהוסתירתרהזאערהמטפיסיקח

שאיוומנ"-שק , '1I1האתוככיבהיבכחיאיןאב"היווז,ובתאירבצירדיפה
הכובךבמתחבוראשדיכרענמירתהירתרהשאירתע"מאומהיבר"השיבנבחר

הווזהתנאתהצייהיאהיאבםקנטאי~יבה •חייכרערדבםח"כוגוריגם

 aרPיכט~ב'יפי-נשענתההשהגאיתהשעיירהפיסריהעויםכירא.נישי,ת
עשתתרהפרצים,אתרי~יאיב;אאשר"איווזרזמ~העומדעודבו-החשדים

כישטה,בך

 ••• ,ן.ן'ה-ןיטודןבשמים"ובצורותגדריות"ערים"פניכןיהרי .
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 439ס 1Kי m j:'Dהםnםהרםוור

1:1 

אתיהריםד~הי Iהרםהיאמקוסר"'.יבביתבכדימקדסו,,הרםביהזןם

 Rבהעיייך.ה.אדםשימיםריאתמשראיתירעייבניתבדוביתיהת«יק,המיסר.
ביטשהשימזרעזהייתרהרבהירת IIהתנהעו-ריקהמיסובוי J"רהתנפ'סטרב

ת Iמהרםשסטוב-מזו Cישאביביטשה. J"שמזורנבהבחריפותבםאסורודווי

שייממריאתהעו-ריקהמיסרמשרארתנוייבנית rחפהיאאין ' pהען.ויהמימר

יגאוהכיוםהעייוךזאדם oהיי,ייםיףימהיויתומהכי • 0העייוואדם ... "
מעי-יאנשריים,אפי,יואורוחביים-אנרשייםיאיצוותיכירסצריך?הואוג;'-יבב

R רובהעיייןיר"אדם'.היהצירר'היאי-אאיהיים,ינבעם-כי-זאת
יורתובהרבהעזייתרבהרבהנבדיניחםשמטרבהיהת, 1'ה uסובמציאית
חיונהיאאיןאביהת«יק.המיסרבגדעתהניחםהיאמאשרהתמרמרות

בחסובימאיי)ר,בטייבועניעייימדנבו(היאהעיירןאדם ..הגגדמיונמה

נרשית Iהמבחשבהים ji'Jנכיגגדהמיחמהרבאםבישובה,אציה:זןקרהראשיא

הבצחיו.תשייהתגייתהרהציBה

חרביתירעימזסריבביןכיבינהשסטיבשאיןאף-גוי-פייבכי-זאת,

בדכ,דש, pמ,הורמ Iהרםגהנההעו-רי,קהמ.סושיהמזמותאינ:ווביות Rה

סוי ,סומקריהירא Pהייתיאגכישםסובזשיקמישיהיאמהמקדשי.יבבית
איןיי.דימהוcבבטאייאבזהו;בבטאשסטרבאציאיןר.זבדמהאדםה

האדםשי 1ש iקמעיאיתישיאייםהייאםמקישים.עיידנבראיהבשסטרב
שומהאניובכי-זאתיימקדשים? "מהרבימישב:שהיהבנדאיהמזכדר,

רפיםבמקרמיתים pמאיתיאניכששימעמאחוכזה,במבוטישהתמשיעצמי

אבי(בסבברגירחקרהתקיהיאיזיגיייםברמזיםוהתונרמורתיספקנותודביראת

שהראשבעהדוקאהיבאיהתמגנבת"איהית"),אר"שמימ~ת"אומר:הייתי

ניניי Pכיאתקריאהפסי·דשהאדםבשעהחקאבהחיס,מ:פ'מתיאש

הררחניים.קניבייכיאתםגכיאםהבסומיים,

קניןאחרנין Pמספידהאדם.הוא:כרזהבנדרושסטרבשימהיר-מחשבת,

מננהואשו.עשורתתרישמתיפ".ביכה.ברפר.כיארגיפדחצימשנבותאנחה

כברתיי iדמערר pמריק.ככיי:וצגקניניר.כיאתמפסידהאדםבבותי.ראשו
יאעזו "איןקברנר.מתיבר .מס,.!ח-התגגדיתרמת~אש.אגחת-אנחתויבש.

רראה Pנשמתיאביאיהים,בשםבפה Itיקרעסזהראאיןבארז.'יאכשמים
 , pרחירחרק,אפקיאדםפתאם?,יהאשודוויאז,דיקאיאז,משאיו:'ן.איי,
פבהבאיזויחתוםטתוםהיהאשרמע:ןהדיו,מע'מאיאכוכבונפיא,מ~נה

וייצרההיאיש.היביסואשר ,המדiיר J"באתרמשקהפאתםנתפחשבמעמקי·הבפש

אשרהיאהיאיי,היהאןסרכיאתירצרשהאדםהיצירהאיתהדוקאזר,

ורשרבהסב:סרהנצחחרסםאשרבה,ייפיבו'זאשרr.רכו,יהיאשרtויךיה
בעצמה.בהאמו-רתה

ייטי i~נבסעררירישאחדיאדםאזשנגיהשמהארמרת,זאתאין
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4tQ. n ז.י<י"יז:"

nk. ~ p ,בבי-י;יכיבהכרחשבחייבדברהיאההיאי;אחדשנגיהשמהבאפוטיבי

ייבאנשמתיממקיריבדי.ייחגיהבאובתהיאי;אדםאזשנגיהמההאדם.

-האחריםבעיביהרבובואהבי.יבים Qמאחויםיאין ,יי~'מכיכביאי,הרבו
האדםאירת.וזפיייזמי:ונר;יהאןרת.חודים-נואהיאאירת,zנקניי1נ

יסררייכי ,ו~'מהי~צרשהרגישמההרגיוזה, .Kשרונהשיאהעצםר

עטםי.סויפןגיאחרא.רה~י;וי';וסה.מרמנטמוכני חכ,!';יאחררייוםוב,;וכנר

יבאיזהסוהאראדם';וסאיזהRמחר ,ה~ייראןתי'נויטבןעהנחצחוסם r~ינכ"-זא,

Zf בתאי תי'",~~בתיראי;ייבגיהסוהארווכנםi רהסכמתרn ייסnp אומאח'י'רובזה
:tשבמישוכקורהעייינה,אםתבמירכ?~אםכהה,דוגייןתביוארעוביםוגשגויר

איר ..יחאביוסגאםהיאיז",רבתהוםה.אין·שבמי(או,השיתנהום.גeיהסי

מוהנשמה,צעונירתבזזהט~יייברתיא:רתי),מיסגים Q'J.נליתקינייוב Rהמ 'Il1ררבן
K:tהנג'?המאךהיותאימקיף") וו-א,..(בטודהוכקיפהה-ואיתי-תמ'ן'ארסו;ןו.יהיןת

 .נוונזסוroוני
שז~יםיהחדיסס,ים Pהעת'חשרביהמחשבןתזכ:וזהזעחדיקטםדב V1כי

איבאיהייתמאמיניםשהםיעד-כמ;ךtכיבי-ת, nk ~ pההאתמא.זו Pיןג;בקשיIנ

וכתדבקתנאחזת,הצנחיותאיתהאיהאיהירתשארתהחושיכם,הםבנצחיית

יהפך:חישבשטטובארתה. ••ימצוpן~יםשהם~קטיבית, k3ההאמתע.םר.ןב.םnאדת

איאךהבnצידמאזוכתרpביםהננר ,ביירתנ~קםיביים Qשאביזיבוכר:ןדראק

~~ביתמחשבה Pובאמםחאי:פ~ק.טיביית" tc ,קדראיונשבניהאדםונ.הוrאיהיית.

באםתנשענתההסכמהזאיתהרביסתמבוסהנזיהבשעתנמחשבהוגים,שז

שהאינותבאיזרימיIס""הראשהיהגדפניאינפשיצ;ךאיזהעיiא'סידתהי,ע-י
,צךראיןדבראבי;יו:פיס,נותהגםשישגרפ.ני.אדנפשיוצךאיזה "אי

 Kידקרח,ביי'גטjו ~נ ~ uשעהיבארחהה,ציויהי-pמעמ«מההיא

(J. ~ n ~ y ובאפןק.ריםימעטיםברגעיםכירקאףבגשח,,ת ,.בןצ ",וז:סיביית

,האשרניחאנ~קטיביות" ..ההגרן';ה.החנוייונההידאזיכ",כ'יבו.יתיוס-זם

בשהנו-י;אח,דאפיי;ואונתאינהדברשייבנוצםי ,"וב'א~תבתייגוייה
 nבובדח ~.,.גמזהראמתיכי-הפחית,האי,רהע~קההקצירנית~קטיניית n·שוב~

 , ..-'דיעה
אביהעמק,הנפש'גה~יריןעיהיצירהפרןצטנויחמידמדרנשסטיב

עתהנוייהר'ס nמדשחבוי;יציהאנטריאיישסטיבשיזה'.גייי"'יאןדבי אתמבורתהאיגם:זאינטראיציהברגטןן.פיייטופ~תשיצעהומההשפעתה "-11 '«

מןקר'טייבת, I1סבדןר'אאףהקידם,איר nהונ~מןמדע,בדרךיאג:ודברים
בהסתנייתפבימית,בהרגשהבי;תי-אמצעי,באפוכיאםדונ.~חר,איspן.ידם

רןקאתי;ייהאי~נההאינטזאיציהאביהמבריקי, P,בנרבפתאמיןת,עצמד,'יחןך

יינגזיתןפתאםי;,רכיי;והוידאדםמרעזסייופ,איובפתיעיםבספייסבzנווכנט'ם

שרבהאינטדאיציה.באוה:רינוי-אררותיה.מקדםיחשבאשימגייהמצאה,גtיזו
,ה iשאשירדי;אחרכי-אםיאדםבאזה~זיי· ..איןשוטטרב.שיה-ג-ייד"ונמנה

כי-םאהמבר'ק",',,ברקפתאמיתהמצאהזראיןקראתי,',"ממעמקיםןתק

אברהאינטואיציהאתמתהימית.הציעקיארם,הבן.ןנת~חדהדסת-ח'בתונ
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םר'יסיםית,הסבתירתKכיזרגגeימ~ניםאםיים-יי.םכחייידעתייונדים

ר~יית" ..הגזרהסז.~י'י"התמ , nתי uיצידת,ת-~מ IK'םDיכיייגית-מדעית

ריארחיהם,ברגעי-החסד Pדזהרגםהאי,שבמעטיםמעטיםמננ:lתית n;ןיציד

ידרעיםנמQיםעיס-יאיתהאנחניר:פמיירםחי,ועדניההםהרגעיםשזכדיובעת

 .רב..רריים,הירצידםבסרפידק-מו-הרקרנתיחעציםחפישו.חKרי
ז;ייםיווהKראףיr-םיד,;קונישםסיכי.אתשעשתההיאזומגמה

'.מרנהדדרו;ן~זיהיאהעצימהשבשיייית;זו1;וי,מיייסוףונהרתר
בססיה, "י.סק,"עישימיםספריםכתבשסטןבה.ניונבהדח ~מויאה Dג

 , lui:סז1יבקםי, 'Pז?זריחיב, J'ג.c:בסן,עיגדוייםמאמדיםיטייסטוי,ריסטי~בסקי
בסםד"'היטבגז~ואביבקרת.רקאיהכיהרייכאודהרעיד,ב iאיבנן.~"סיב
זשזרברPתביואיןכי ,ונידיהנכחשסטובשייכמומאי-ה:בק;ת;ןנגוקת
איןבירב.שתרף-השםכי-םאשתהיה,שיטהמאיזודגייה,ת P;בוביןןןןסטינ

זע ~ףגtהנד'יים,יהוצירםסבספדיהאנמרתיהצדנוימארמהןמ:פרשסטוב

כיזרשבהם,רהמיסריהפיייטרס'הדצבוייאםנראףשבהם,ר",ברתיהצד

משקבהיאשו.חד Kיה:פאההמ~חדהההאדהיאיהעציםהיאושאיניגבושאינו

שי.רהpםסשיהמימנטיםאתרקהגדוייםהיוצדיםספ,'בכישסטובהוא

שהםערהמ~חדה,התגבדרתםהמינמטים,ארתםשי ם~~ Yרם .Pזכזד:פי~ם,הספקות,

יאחוש:באונ~חיט,המנווהיאישעשת K,ד Uד iמ~יידיהייצואתובביאים

הקצים,כיש~יווחאידוקאשניצומה ,· ...בום-כי-זאת ..הואחדי-כןהונש:בר,

יישאיןדקייאנשמתו,אתגםגופיאתגם~ד t.Cשנבוהיוצדשחשכיאחר

ונייבשביימהשבביייראיזשבכייאי.יאחוים,ייאיעצמייאיהגיד~ה

תאה'יינשםאדמתעיידדיר '.דבשאיננו.יאעור,ייא Jבעייםיחיית
הטיב.ה.ראיד

היצוריםבספרישסטיבשדיאההיא,י;:ואמוצדיךשאיטדבו

שםסקיי'שיהגביריםכי .גמידים~:ב~קסיבייםמומנטיםדקיהאמתייםהגדויים
מ;נמטיםאיאאינםי~ק~ט,iנמוסכבוןשיי,טפוסייםהיותרהבגוריםביוחד

אינםבדראי-ועידב Wם;זדניווין,~זאיח;ב,פ~דעצמו.שקספירבחיישינים

רמזוב, ,Rרסקויניקיב,חייו.שבימישונותבתקופותבעצמוטויסטויאי.

דוסט;יבסיyשישוביתמביפסטיצותהני-וגווד,ועוד Nה.הדיוטסנידדיגייוב

רווcהרן,אזובדרו~:בסז.שיהשוניםספריוינתןחנגשהואזובדרןעצמו.

מהכיבסגימיויתי,'חובש~בדיאחריצירהכיומר: ,· 1 ?~~יצירה ..ב.~·חוב

שהרוcובשביימרז'קובסקי,ספריאתמבקרהיאזהבדרךבארז.ערריושיש

אחרים,בעיניגדויתימעיהוונחשבדברהנפשית,מיתושהאתבהםומצא

ונגcןהואיבסקי 'pרמזכיהיא,שונידהאףבשיייה,דיקאאייהםמתיחסהיא

 ב,;ק~י,ב: ,ב~~דר~ידירייעםמשפטיםמד:ברהארזהבשביינפיא.ןoסופר
יבמקום ,~כיוהרמוניהאחד,תשיימ,תהםמבקשיםוערד,איכ.נוב,.ו~"סוב

הנומאוהשימ,תיאותהיפהאששישבמקוםביחודאבושית,ש"מ,תשיש

קוראיםיושנו(החסידיםהגדויהנכ:ברית /oו::ומקיםנזודאיןהשימית,באותה

יימיםת nי:בז;יהעצומהויהכנעההגמורהיהתכטיותהמרות"),"שבירתיזה



ניים"(ה" 442

מקיפיסברתזבקו " Pמבהגדרי,הוסר"וסטזכר,כהרא,כיואהי.וסהארמה

·יבי 1ט iמבתיו,סחםייכריהיהיאיהרתרהית.בטייתההכבנוהארתהבוסביו

ונךיבם..חריר , .....יוםאגהכועוצבארתוה'יים..כיהכתרבים:אתטפויר

 ...דיוסרי Pתר mיאתעירציארתרצבאות..תאה' ," ...האים .
בהדכרראהוסהיאעי-כמהבעיבירהםחוסרביםהגדרייםהאמניםטפרי

יאמיוין.תבבהיריתוםסרוסיןדנוזה, Iהןראנ:ווניגדןואמןאמיויים.דרןיים

פיוי~יפיםטפדינפשר.וסבשוניונהבייאתנפוסרוסבתהימיתמהכיאתמפייאה

אף-ונו-פיגדייים,ספוי-ידייאואבעינייאינםהםנםראמתי~וננחייונ

ינונא.יונ.,גםטפיררחי.יכתרב;«רנרוסיאברדאיההםהגדיי;יםוסהפיויטרפים

אב"'טפרי-ןדיר.ובניורבונ~ןביםאיםנוזסר, Pב.רררייםיכרתביםכוסהםוניבד

בארנםת.ידףדףמ:פומבצבציםסידיייםוחדר.-החייםראמתיחדר,-הג!כנה

הפיירטרפי'םנםככהpבב~טייבת. kההמיצדKתתאןריאיאאינםוסיכארוההטפררים,

 ..יוסטיועצימרתןבואייתבהרכחיתר,ת pרבעמחבריפיתב:!וסרני,תמברויםהגד'יםי
הוסיטרת,.יהכיונתרךןנורויםמבצבציםיאבתמא.ה,איאוה·פיייסרפיית

וס"רדיייס Pוובכם,נויעוהוסאררמנייהפיורטיפיםיחפצראשדמניי

 ...הוסיוטתמםנוי
.יננרהראהטופו.תונוסנבכרמהרירא Pאיןזסכסמיב.אמן-קהויאהאין

מגי;ךהיאצמןנוורתיוסבדיקאהוסיוי.תיןבנותה,וסאימריםכמיקירא,

 iהאמוסו 1עמוספיוטדבריםיב,יז.ום,םאיוסוסאיןדבויםיבציררת.גדיירת
יכארוה,הנואים,דבריםהג,ירן,בשרייהנווהאיזוא-:נבאיוחא,הפיייטרףוסואר

וסריעמקיתרחויפיתיב. iוסטטוסירתר Pבביאבדפנהבעוסיםבנוימא,כמייצרת
ספויראתיקרראאתה~ייו-ובאםת. iרמבהי'ת i~פ"יאזה fצ' pבמוסטטרב
וכזניונוסהםאתהשיידעאף-עי-פיידבריר,הטנניםיבייייאי-אפוסומירן,

פייניאובןונוובת Iהכיוססמרבבדבויוסאיןבדראיאהת:חיוסבדirר-צדדיים.

וס"הגדייבערומרקטנהאחת,נהPווסזרברדאיפורני;מיו,טרףינוי'יבי Iי

הי-א,,אתמ-ובגוהוסוססםיבהובאבינבר.וביםדבויםעייוסיוסברדאיהיצרו,

 • i:בויכו-הפחית,הנד" ,,'פ:בואיאם
 ..רונ.ד;ערנפיא.ונזנהחירבייייהתהרוכית,הוסי;יוהאחריהגנער,יככה

בונוסהי";אףהאתמאיארתנרמ~וכיםאינםיעצמםכוסהםרהאמב,תיה IIהפיייסי

ונ~דבי1כ ,"!אנהרשיעה ..רראים: Pר!כסתענוינווצרנודיםאנרוסבהםהרגנוים,רק

זוזוסהאמתהויואשוי.הנעומההנוסמתיתהאובתאוובאיונראחדימאת

ואחוזמן;וסיהאמתכהריהירםו 111האוכתהוירואאחרוסוהונאתבהוי

הןננורת 111ונאחראוה,אתאוההןשסרתריתאף-בוו-פיהאונניויר,תאוהימאוכ

אפיו,וססטיב:(רנוו-פיהשכומוומעוהוסהיאייי I; ~אי-וסוכית,בדרךואדם

ופי~ין" ..וסב(אי 111ב~ 111הנעיםמתייבאדםהאררמתנרץצהוסכו)בנד

ונחשב:הכי'יתר 111אא~-האמנ:רירת,באיתההן~וסרוסית~יןנוים), Rהונ

 •כי'נהתפיסא
רהסתיררתההפכיסוכניעתטטי:ב 111וסויר 111חדימיקריאחדזהגםכי

הפרכי:תכירב 111ב~יית, 111 ~זtכיבהתותצ;ךיאדם 111יהוא.~גביאנרוסי~וסג
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 413ייה.." 'Fהפסמתחימית

הראנסרעונונררםיאזהההזרךאביו:ךת~מה.אחד,תב~ר,ת,והטתירות,
כימפני"סננ,הםחדרת"תסיבו,סה Q'הזזותתהואכי-אםבDנסותירנ,

"'יםסימים,יחייםסנבןהשאיפהתיידת-ובגוקרומ~בה,בעיםסהיאמה
מבדpאתונסהוא(ומייהסכייהחברתייאםד ' 1'מסבמהאביסים. pסחי

ורתס,ירותההפכיםאין,םי>י,מנוםיסהארימהדקואוווינףctצוידבאמת

רנ.ייאדם,'~עיבמהסם,מקים.יו!פ,עת ,נ,שםביבמאימה,"פוגמים
יבייםרף.יבוייהעויהונתחיף,מסתנה, , i:I יt??עור,נחרט,ם

החובונהתא Pרריאית.בוייה,המ~טרחהתיאייתיה,גמובוונהה Pהונםסיםי
מצט,ורם Mסהונרתד ,נוסאההאיריאירקהיאהמנוחהזאחאביבאיהיית,

הסיסנתאוחהאניהייחיראות rחםסהאריתמיךבערר~מבוחהבהיוחיכ""ךב
 ' Jופtז~גנויימהאבווןןייםIנףגים ,~תובאבונסחחרוכשהארםאב"י;ו.י",םרה

היאנמרחהכיכיריאר,.האראזייח,בריחהנאהאפייריחיי-הנאה,האסיפה

ביי-חיימ-יאדםסמעירבונהמי,תהיאםpסה mזמדיהוזכוהפםקר,.בופירה

תאעהבר"הקורא(יזבוו-נאומוגרבומבוחהבהםסאיוחייםגםיממייאטיף

האני);בבוייםייאהזהבע"םיאוננוחהיהםאין,צריקיםתהימיר:מאמר

 mllחי'--ומונייארםיקם Bסאינםסרנייםסםווויהירמנוחה,סם rסאויכוו

וטתיוי.תהפוכיםותמזוו,ת

ודוקאורויי-אמת,מאתרקאן.ענותומעכקרתיסהראמה"מודanזריכ

ביםורי-גוף-ונםסוננובים~בויםוםחוםי,םרוו~םסהםהאנסיםםrורא .".רדתמוי

הוכיחזהאת-ובפבנויי,ס.הניצואיהסיונודי:םדואק-מזווגדריהועווני,ם

פחריקסםסיבאבי ." mההבטייןסיה~ינים.רנייבו"בםםרר~מ'םנבו

תאקרהידרייםמתיריימרדשאפסרחוסב,.'מםונוימם.יוחרהרבהייכח

איהכישי~ירויי-האמת"פרדסאפשוחווןןביסטסרבהברונוה,ייחחדה

 .,יכבמתיאהראסהונכיtז,דייים,אםתותונייורקינפעכיר,".:זיצצו
שת Pשונברןנ,~ית,התיאיזיגיהבמקוםיקיאישםטרבהפבוררוניםtזיירייםאיה
תנוהסימעדביבמקיםגםאיאיהמדע,המטפיםיקהונןיהםמויכםתפייהיא

בייבקמוםס~:פנ'ההקשיהסכיובניביחיציבייםרימנטים B~ם ' P'1ורונ.~םי
 1'דמיהיותדוקאסוםאתהפייוטופיה,שהי,אעדכמהעחהסיםיירטופיה

קרסי-pהדסיםיהיניבכנםתאיבההאמניתסאוחהבוד-נמהאמביתבירבמקרם

הבסמה.סי

חוגמרריה.פישכךהשרבים,ו",~ירי,ם"רנותח'יפוח '"סווווכם

"~הי tJבארחויססבהואחר"~ייי'ביןגדיייםסרנייםסיווורקויאורב,ת
רעשו; 1בומקויחו ,ב ,סבםב ,אבםנגדוייםשבוייםב,ביהםיסונגיה,הזווא

רנויויפיסניהיראסעמקיפיהאדם,סיהקניהכחיפיהני • ".י~ ...דסי
אבימיימים.בבמהי.רהאיהיחסבגסמרתהבביזאמרצרעייוהבספעהחםד

-שםסובהאברשי, rהפיוית Pב,הנתיותיבכון,ייתראיאחר,.;יוייההיהיה
רנרברסבוייהםה~יוייםיאיתםכיסימטיגםכייסאיבו-בכי-j:ןק,ףהזבונאמין

 ' 1'כי-כךהיאובסבהבבועההחב",,סונפרנוווו"יה ,'הרבנד mהחביעתעדה.

נזם-זהרביחדבמשונ,עבו~קיםרהירתיאונתייםהייחראףסיני,~ירייים nהמיניכי
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כDאבי Fו .,יייהיגסתיברחיייה I1ערהסגדתיבו,בויונניaאהכי-כר aה'

הסביי WPרiזובאטבי Pורי.הנתין)נק"יתסיה aחז.והיא(רזושינרת .r"iPlז
ף aרירפיין,י wמ.כגיגrב.יאהחקרנית),ייוגיה K'A ;'(זזחסאההי.(וזייזגו
המסותריו),וכ.בעייחדיס »aחיס.ים(יבזהונםו-ןרריתיהתפיציתרחייגהבכיזי

.דיונה.יזרבה~נהויאפר",ו Dעכני a •ה~יתעוימה,יה.ונרג Rוי-"

ע"בזבי,םןזוקןונבהדביימאתני Pי'וי"וניז'ייוכיע Pו~ייויה.
ד irתהיהסי.ואפשרהיתהינשאהחגורח·.יהיזכ,פויהמ.יהדבירמ

 .;';וגבה ••
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בקרת:

-405- מאת •חרגמסוב. .'ד·ו חרבן-המעוב" ...

העצוזבההחתירח עיוהיאוש, הפסקתמהומות

יוצייטי 425-- ה'י ב 1זםם 11 ךב סוי

ו Bסוייצחקד·ר 445- -,"נ,ו ספ:~' " היהודיתהדת שיהסוציויוגיה

סקירות:

יוייבה. .' 461 מאת -ישרא"{יחידת
בבימיו 469 וי

וב\עיתפרסוהבארז-יסוואי,הצמבע'-דברמכתבים,צריו "

רי'באי 481 זאב -.בארז-ישראיהחפירות 11

רשימות:

ןוגבי ~סוא. 491 זבאת -האדםמפניהפחד
זבאות סויסו ת ttימ'יפסקי,שפיניזה אנשים-

הב Jהייסנוי ....... , 496 n םקיסוי"דתרסובה~-

ן !;!Iכוסוג. 498 טייסטיישיעזבונו
צייטייואחון 500  11 , 1ספיחי-שבתאות, 11
-ר 12מ.סו. 507 קרמוניותטעיית "

511 l בה ריהיסערו " :tI פייוברפיה--u שפינוזבום"כרוניקון

 n nהנלצריתהדתתוירותיראשית ... " • Pצגזב P . 17א.ד·ר 519-

-IP 521כועגב.ע. u -nמבלייחלבדובו'זכורנית ... "

-.אב. 525-
-פרנרעי " H 

הראסורןהבורצאת,יוגייה'!בומקרד.הפתרח:מהפנקס

-529 Iבר 1~ח .כ- בן-מתתיהךיוסףשינצחלנוה. j.דבי""ר ' 17 "
יבית-המערכתשהגיערטפרים 533-
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