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 הקיטסימו תוילטניירוא

 תידוהיה תוהזהו ט״י־ה האמה הנפמ לש הקיטתסאה

 תאמ

 רולפ־סדנמ לואפ

 ,םיגוודזמ הגרעהו תונקפסה רשאכ״

 ״הקיטסימה תדלונ
 השטינ

 חרזמה ןחלופו הקיטסימ .א

 האמה הנפמב ןכנימ לש הזילעה המהובב רתויב תוינוגססה תויומדה תחא

 תומילג רוטע .ייב דישאר־לא רמוע לש ותוישיאב קפס אלל הבצוע הרשע־עשתה

 ,םיהובג רוע יפגמו םודא שוברת ,םיקהוב קוריו בוהצ יעבצב טנבא ,תויוודב

 סגאלק גיוודול םהיניב)וידימלת לצא רופאה ןקזה לעב ךראירטפה היה בשחנ
 ידוהי ,יב דישאר־לא .ירחא םלוע ןב ,יטמזיראכ ןיירוא רבל (גניסל ר־ודואיתו

 םלסאתהש ,2(1910־ב רטפנ ,גרבנרוק־טדנרא ךירדירפכ דלונ) ,הדילמ

 לש םיבתכמה םוגרת .םילשורי ,ןמטרה םולש ןוכמ ,םיוברברול םחנמ ידיכ תילגנאמ םגרות

 תמייקה תירבעה הרודהמל םינויצ .ינמרגה רוקמה לש תשדוחמ הקידב ידכ ךות השענ רבוב
 .תורעהב אוצמל ןתינ תורגאה לש

 ךרעב תערתשמה ,תיתוברת תרגסמ ,הפוקת ןייצמ ,fin de sie'cle :תיזעולב ,״האמה הנפמ״

 .1914-1890 םינשה ןיב

 ,Theodor Lessing, Einmal und nie Wieder. Lebenserrinerungen, Prague 1935 האר

 ״הבשומ״ דישאר־לא דסיי ,תמדוקה האמה לש תורחואמה םיעשתה תונשב .296-291 ימע

 .תימורדה לוריטב (Kalusen) ןזולק רפכב

 הינמרגב דלונ אוה ,גניסל יפל .רתויב םצמוצמ ייב דישאר־לא תודוא הגשהל ןתינה עדימה

 לש ותשא תודוא רקחמ ךרעש (Zillmann)ןמלוז ךירדירפ .(291 ימע ,םש)היסורב לדג ךא
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 רולפ־סדנמ לואפ

 תכובסת ,״חרזמה תמכח״ תא וירחא םיהונה תא דמיל ,1886 תנשב לובנטסיאב

 .,תוימלסומו תויטסיהדוב ,תוידוה ,תויטסימ תורות לש תיטסיטרקניס

 הקיטסימב תנגרבתמה תוניינעתהה תא הנייצ תאזה תנגפומה תויחרזמה

 סותימ ,תויטלוקוא תורות לש םלועב ןמזב ובו) הרשע־עשתה האמה יהלשב

 תורוסמה .א4תויחרזמה תותדה ידי לע הרמשנ ,ונעט ךכ ,םשא רשא 4(רולקלופו

 לש ״המשנה רסוח״ב תועוגנ יתלב תויהל ויה תורומא תויחרזמה תויתדה

 דע רשא — חרזמה תוברת .5תיברעמה תונגרובה לש תונרמוחהו םזילנויצרה

 הלעבל האשינ איהש ףיסוה קר ,(Helene Böhlau)ואלהיוב הנלה תרפוסה ,ייב דישאר־לא

 Helene Böhlau. Ein Beitrag zu ihrer Würdigung. ,האר .1886 תנשב לופוניטנטסנוקב

1918 Leipzig, םושירה לש םיקיתה תא ימשב קדב ןכניממ הצניל ךירלוא ר״ר .18 ימע 

 קית רעצה הברמל .(Stadtarchiv, München)ןכנימ ריעה ינויכראב יחרזאהו יתרטשמה
 םושר היה אוהש קר םיעדוי ונא :רסח (ייב דישאר־לא רמוע)טדנרא ךירדירפ לש םושירה

 ,הנלה ותשאמ ול דלונש ונב .״השמ תד״ ןבכ ,םאלסאל ותד תרמה ףא לעו ,יכרות חרזאכ

 הברמל אוה ףא םשרנ ,1895 תנשב ןכנימב דלונש ,ייב דישאר־לא רקוטוא ןמרה רמוע

 .הבידאה ותרזע לע הצניל ר״דל תודוהל ינוצרב .״השמ תד״ל ןב יכרות חרזאכ ןינעה

 Das hohe Ziel der Erkenntnis. Aranada Upanishad. (ed.)״ב ייב דישאר־לא רמוע ,האר

,1912 Helene Böhlau, AI Raschid Bey Munich 

 George L. Mosse, The Crisis of German Ideology. Intellectual Origins of the האר

54-61 .Third Reich. New York 1964, pp םג האר Roy Pascal, From Naturalism to 

-161 .Expressionism. German Literature and Society 1880-1918, London 1973, pp 

197; Hans Dieter Zimmerman, Eiuleityng, Rationalität und Mystik, Frankfurt 

1-33 ..a/M 1981, pp 

 הייווחה .חרזמה לע אקווד תדקוממ התיה אל הקיטסימבו סוטלוקואב וז תוניינעתה ךא

 לש ״םזילאנויצר״ה ידיב הפלוס אלש תיטסימ תרוסמ — ונייהד ,תימייניב־ימיה תירצונה

 ־םדקה םיאפוריאה םיינאגפה םיסותימה םגש יפכ ,״שדחמ התלגתנ״ איה םג — םימדומה
 Ekstatische Konfessionen, gesamelt^ יתמדקה הוושה .שדחמ ולגתנ םה ףא םירצונ

1984 ,von Martin Buber, Heidelberg: Verlag Lambert Schneider ןכו G. Mosse, םש, 

 קלטניא הנפואל התיה תויעבט־לע תורותבו הקיטסימב תוניינעתהש יפ לע ףא .87-31 ימע
 תרכינ הלא םיאשונל רשקב הריהז היצנאניצספש ירה ,תמדוקה האמה ףוס לש תילאוט

 ,רדרה ,ןוגכ םיליכשמ לש םנוימד תא השבכ ןכא וזו ,הרשע־הנומשה האמה ףוס זאמ רבכ

 Antoine Faivre, Eckartshausen el la The'osophie :האר .טנאק וליפאו רליש ,התיג
1969 Chretienne Paris. תמושת תא הנפהש לע לדיא השמ ר״ד יתימעל תודוהל ינוצרב 

 von)זואהסטרקא ןופ לראק לש םיפוסואיתה ויבתכ לע הזה ילאטנמונומה רקחמל יבל
1803-1762 ,Eckartsshaus) תפרצ דעו היסורמ םילאוטקלטניא לע המוצעה םתעפשהו. 

 רצות התיה הרקעה תינגרובה תוברתהש ךכ לע ודמעו ,ךפיהה ונעטש הלאכ ןבומכ ויה

 Werner לשמל האר .םהלש ״תירבדמ׳׳ה תוילאטנמהו םידוהיה לש ונייהד ,חרזמה לש

Sombart, The Jews and Modern Capitalism (1911) (trans.) M. Epstein, New York 

229-323 .1962, pp. םג האר: Adolf Wahrmund, Das Gesetz des Nomadenthums und 

1887 die heutige Judenschaft. Berlin 
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 הקיטסימו תוילטניירוא

 ,תכשומ הרקוי התנק םואתפ — 6התוחנו הקוחרכ .םיאפוריאה הובשח הכ

 ויה םיבר םיאפוריא םילאוטקלטניא .תנווונתמ תויברעמב ספתנש המל ךפה

 רבכמ הענ תיפוריאה ונתוברת לכ״ :האירקב השטינ לש םעזה תאובנל םיפתוש

 םיגוחב .7״רושעל רושעמ ךלוהו לדגה חתמ לש םירוסיי ךותמ ,האוש ילא ומכ

 תנתינ הנניאש תורדרדהכ הארנש המ תא סחייל הנפואה וז התיה םיבחרנו םיכלוה

 תיחטשה התפקשהו הנובתה לש םימחר אלל ןוטלשל ,הפוריא לש הריצעל

 הלכשהה םע ?הנובתה ןוטלש תליחת יתמיאמו .תואיצמה לע תיטסינאכימהו

 תוילאנוסרפמיא תוינוריע תוצלפמכ הזכרתהש תוברת ,תינגרובה תוברתה ןוחצנו

 .8יאפוריאה תא ולוונ רשא ,תוינחור לכמ תוחיחצו

 הנובתה לש הזה ינדגובה דמעמב הרכהה ,רתוי תיפוסוליפ היטנ ילעבל

 — (Schopenhauer 1860-1788)ראואהנפוש רותרא לש ותרות ידי לע הקמעוה

 דרכיר םע דחי) השטינו ונממ ומלעתה ורוד ינב רשא יפוסוליפה טסאלקונוקיאה

 המסקוה ןיידע הפוריאש הפוקתב תאזו .9הפוריא תרכהל שדחמ והואיבה (רנגוו
 ,רואהנפוש .הנובתה תועצמאב לשמנה םלוע לש תירמוחהו תירסומה החטבההמ

 החטבה לספ ,ירטסיה תוירב־אנושכ והולטב ונמז ינב רשא ,דדוב ןיירוא רב ותוא

 זגרנ דחוימב היה אוה .תינחור תיחולחל לכ רסחה םזימיטפוא הרשמכ וז

 איצמהל ,הנובתה תא ףלאל םיפוסוליפה ויתימע לש םינשנו םירזוחה תונויסנהמ

 ריכזה אוה .הז םזימיטפואל עייסל תויסיפאטמ־יומדו תויסיפאטמ תוטיש

 החוכב ןיא התוהמב הנובתהש תויתפומב חיכוה pענה טנאקש ,ולש תוגלוקל

 .הזכ יסיפאטמ עדי קפסל

 ,םיטסיצירפמיאהמ הנושב ,דמיל טנאקש תמא םנמואש ןייצ ראואהנפוש

 תעבקנ אלא ,דבלב ישוח עדימ לש היצקנופ הנניא תועפותה םלוע תא ונתרכהש
 indi-) טרופמ םלועב הנחבהה .תספותה העדותה לש הנבמה םצע ידי לע

viduated), תועפותה םלוע ,םינחבומ םיטקייבוא לש (phenomena), תירשפא 

 חנומה יאפוריאה רובידב Edward Said, Orientalism. New York 1978, pp. 57-75 האר

 ןייצמש יפכ ,ןכא :בורקה חרזמה ללוכ ולוכ יתאיסאה חרזמה תא ןייצ (Orient)״חרזמ״

 תוצראו ודוה קר התיה ותועמשמ הרשע־עשתה האמה לש תומדקומה היתונש דע״ ,דיעס

 .4 ימע ,םש .״ך״נתה

 .9 ימע ,ט״לשת םילשורי ,דדלא לארשי םגרת ,המצועל ןוצרה ,השטינ

 תומלשב תדעותמ .תינמרגה תוברתב תאזה הערה־תרשבמ השוחתה לש התוטשפתה

 Georg Steinhausen: Deutsche Geistes und Kulturgeschichte לש ידפולקיצנאה ורקחמב

1931 von 1870 bis zur Gegenwart, Halle. 

 דודיעב השטינ לש ומוקמ לע .Schopenhauer als Erzieher, Leipzig 1874 ,השטינ :האר

 R.J. Hollingdale, Nietzsche. The Man and his :האר ראואהנפוש לש תויראלופופה

Philosophy. London 1965, p. 87f■ 
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 רולפ־סדנמ לואפ

 ןורקע ,ללחו ןמז לש ,הנובתה לש םיירוירפאה תונורקעה ידי לע קר
 הירוגיטקה םע דחי .principium individationis)10) היצאודיבידניאה

 םלועה תא ונינפב גיצמ היצאודיבידניאה ןורקעשכ •,תויתביסה לש תירוירפאה

 דחוימבש המ ךא .בושיחל ןתינה ,ילאנויצרה תועפותה םלוע — ןעדמה לש

 ןורקע לש תוינחורהו תויגולוטנואה תוכלשהה ויה ראואהנפוש תא דירטה
 לש תונושה תוניחבה לכש ,הדבועכ גיצה הז ןורקעש םושמ ,היצאודיבידניאה

 םא .ולאל ולא תידדה תודגנתהב ףא השעמלו ,תיחצנ תולדביהב תואולכ הייווהה

 לש תונושה תויתעפותה תודבועה ןיב יורשה רידח יתלב םוסחמ ונשי ,ןכ

 תנומת ,(Weltbild) םלוע תנומת .םדאל םדא ןיבו םלועל םדאה ןיב ,תואיצמה

 תוינסרה תואצותל קרו ךא ליבוהל הלוכי — ראואהנפוש ןעט ,וזכש תואיצמ

 .ונלש תוינחורהו תוירסומה ,תויטתסאה תויושיגרל סחיב

 — תואל אללו ףקותב ,ראואהנפוש ןעט — ןיידע ךא
 אוצמל םיבייח ונא ןיא

 וניה טרופמה םלועהש שיגדה אוה .תינאיטנאקה םלועה תנומתב ונקופיס תא

 ,תימצע תוננובתה ידי לע ,העדותלו :תספותה העדותה לש היצקנופ לכה תולככ

 לע העיבצמ (self-reflection)תימצעה תוננובתהה .רחא רדסמ עדימל השיג שי

 ומצע תא הלגמ ןוצרהו ,ןוצרה אוה ונלש תוליעפה לכ תא ררועמה םרוגהש ךכ

 עדומ ונתאמ דחא לכ ,תורחא םילמב ."יתעפותה ינאה לש ילנימואנה דמימכ

 ןיב םצע ,העפות םתסמ רתוי יתוהמ ןפואב וניה איה וא אוהש ךכל יתייווח ןפואב
 דחא לכל ;תויתביסה יקוחל תיביסאפ תוניתנו תוינמז־ללח תונוכת לעב ,םימצע

 תיטסיספילוס הדמעש רורבש ןויכמו .ןוצרכ ומצע לש תימיטניא העידי ונתאמ

 תילנימואנה תימצעה ותעדותש חינהל בייוחמ ונתאמ דחא לכ ,תידרוסבא איה

 הבחרה לש התופקתב חוטב הכ היה ראואהנפוש .,2םדאה ינב רתי יבגל םג הפקת

 תויושייה לכל ישונאה לגעמל רבעמ התבחרהל העינמ םוש שיגרה אלש ,וז

(phenomena) — תיתעפותה המרב קר תונוש םלועב תודבועה לכ :םמודו יח, 

 .13״[ילנימואנה] ימינפה ןעבטל םאתהב תווש ןה ךא״

 גיצהל ראואהנפושל רשפאמ ,הייוהה לכ לש הזה ףתושמה ילנימואנה דוסיה

 ררחושמ אוה הזכ ותויהבו ,ומצעלשכ םלוע בשחנה לכב טשפתמ דיחא ןוצר

 ןמ .14ןמזהו ללחה ונייה ,תועפותה םלוע לש תורידגמה תונוכתהמ יגול ןפואב

Schopenhauer, The World as Will and Representation, (trans.) E.F.J. Payne, New 

.York 1958, par. 23, p .113 

 .103-99 ימע ,18 ףיעס ,םש

 .ךליאו 164 ימע ,19 ףיעס ,םש
 .110-109 ימע ,22 ףיעס .םש

 .113 ימע ,23 ףיעס ,םש
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 הקיטסימו תוילטניירוא

 םלועה לע זירכהל ראואהנפוש היה לוכי ,ילנימואנה ןוצרה לש הביטקפסרפה

 תנועט הארונ היזוליא — (Veil of Maya)״היאמ לש ךסמ׳׳כ טרופמה יתעפותה

 לע הוולמ יפוס ןיא קבאמ התועמשמ היצאודיבידניאהש םושמ ,באכ — ייבאכ

 לע תורבגתההל ראואהנפוש תצע .16העבש עדי אלש סמוחה ןוצרה ידי

 תויביסאפב סנכתהל — יטרפה ןוצרה תלללש ידי־לע האב היצאודיבידניאה

 לש יומידה תא לאש הנממ ,תידוהה הטדנוול םאתהב תאזו — ןוצרמ הקיתשו

 חרכהב אל יטסימ םזיטיאוקל ראואהנפוש לש ותצעש יפ לע ףא .היאמה ךסמ

 תא ותרוקיב .האמה ףוס לש םילאוטקלטניאה לש םנוימד תא ושבכ הלבקתה

 ותאירקו ,תינגרובה תוברתה לש תוטלושה תויגולומטסיפאה תוחנהה
 .תיחרזמה תרוסמל תיטאמרדה

 ראואהנפוש לש ורפס היה ,השטינ לש ״הרטסוטרז רמא הכ״ םע דחי ,ןכא

 םלועה תמחלמו 1890 ןיבש תורודה לש הבוח תורפסל ״יומידכו ןוצרכ םלועה״

 תנומת תועצמאב קר תינגרובה תוברתה לע רבגתהל ןתינ יכ ותנומא .הנושארה

 ותהימכו ,םיבר לע העיפשה ,הנובתה ידי לע תעצומה וזל תיביטאנרטלא םלוע

 תוחכפתההש םושמ ,הפוקתה לש ינחורה שפנה ךלהל דה התיה תיטסימה

 ״העושי״ לפרועמב הנוכ ללכ ךרדבש המל ,הקומע הגרעל הליבוה תוינרדומהמ

(17(Erlösung 
 תילמרופ תדל תיביססבוא טעמכה תוניועה תורמל תאז —

 םילכה תואשונ תויהל וכפה ןורטאיתהו תונמאה ,תורפסה .היתונורקעלו

 תירצונה הנומאה לש םישרשומ םיבעתמ .תיתדה ההימכל תויראלופופה

 תודוא לע םתרישב תובורק םיתעל ורבד הקליר הירמ רניירו הגרואג ןאפטסכ

 העיגפכ הרפכו אטח לש םיגשומה תא בעית רשא ,הקליר .״העושי״ל הגרעה

 ,(1910) ״הגירב סדירואל הטלמ לש ויתומישר״ ורפסב אטב ,טרפה לש ודובכב

 ״ימצע ןוקיר״ ךרד תינרדומה ריעב םייחבש רוכינה ןמ ״העושי״ה שופיח תא

 ךכב ורודל תיסופיט איה״ ,לקספ יור ןייצמש יפכ ,הקליר לש ותוקקותשה .יטסימ

 טנמלאה והז :םיהולאב הנומאב אלו תמייוסמ הריבעב אל הרושק הנניא איהש

 .370 ימע ,66 ףיעס ,םש

 .253 ימע 51 ףיעס ,םש

 המכחה לש המסק תועפשהמ התיה תידניה הקיטסימב ראואהנפוש לש ותוניינעתה

 תידניהה תרוסמל עדוותה אוה .ליעל 4 יעהב הנודנש ,הרשע־הנומשה האמה לש תירטוזיאה

 ןושא-ר-יברעמ םוגרת .1802־ו 1801 םינשב םסרופש ,תודשינפואה לש יניטל םוגרת ךרד
 ,הרשע־ששה האמהמ יסרפ םוגרת לע ןרקסמ ןפואב ססובמ היהש שודק יתורפס ףוג לש הז

 Gunter Lanczkowski, Heilige ,האר ראואהנפוש לש ״תימויה הליפתה רודיס״ל היה
92 .Schriften, Stuttgart 1956, p . תמושת תא בסהש יקסבולברוו י״צר ׳םורפל יתדות 

 .הז רפסל יבל

 .194 ימע ,(4 הרעה ,ליעל) לקספ האר
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 העושיל וז ותוקקותשה ,ןכ לע רתי .18״תירצונה הנומאה ןמ רתונש דיחיה יבויחה

 רשאכ״ ^מנ ןפואב ןיחבה השטינש ומכש םושמ ,תיסופיט תיטסימ התיה

 Wenn Skepsis und) .״הקיטסימה תדלונ ,םיגוודזמ הגרעהו תונקפסה

19(Sehnsucht sich begatten, entstent die Mystik. 

 תותדב המשגתהש יפכ דחוימב ,הקיטסימהמ וז תימואתפ תובהלתה

 תיתונמאו תיתורפס תוליעפ ,ונזמר רבכש יפכ ,הללוח תויתרוסמה תויחרזמה

 ילאוטקלטניאה ץמאמה ימוחת לכב השעמל העגנש ,ףקיה תברו המוצע

 השטינ לש בהלנ ארוק ,רלהאמ בטסוג ,לשמל ,הקיסומב .20יטתסאהו

 Das Lied) ״המדאה תריש״ הינופמיסל הארשהה תא באש ,21ראואהנפושו

von der Erde) הגתב סנאה לש היגולותנאהמ(Bethge) תיניס תיטסימ הריש לש, 

 רייצה ,יאניוה ורבח .Die Chinesischen Flöte)22, 1907) ״יניסה לילחה״

 הרקת רויצ ןנכתל — וילע לטוהש דיקפתה תא לצינ (Klimt) טמילק בטסוג
 ידכ — הניו תטיסרבינוא לש םיסקטה םלוא ליבשב ,היפוסוליפה האשונש

 טלב ,1900 תנשב םלשוהש ,הרקתה רויצ .ישונאה בצמה תודוא ונוזח תא גיצהל

 יפכו ,םלועה תא ותייארו ראואהנפוש לש הקיטסימהמ הבואשה הארשהב

 תרוויע היגרנאב ,ןוצרכ םלועה״ היה ,ןייצמ (Schorske) הקרוש ׳א לראקש

 רחאל םינש רשעכ .23״תועמשמ ירסח תוומו הבהא ,ןוירה לש יפוסניא לגעמב

 Über das) ״תונמאבש ינחורה לע״ רמאמ יקסנידנאק יליסו םסרפ ,ןכמ

Geistige in der Kunst), תונמאה לש תיטמארגורפה הזרכהה תויהל היה דיתעש 

 .195 ימע ,םש

 Nietzsche, Gesammelte Werke, edition Musarion, Munich 1928, XIV, 22 ,האר

 ןיגוריסל תוחפה לכל םיארמ (האמה ףוס לש הינמרג לש)םירפוסה לכ טעמכ״ — הוושה
 Peter םג ,האר .175 ימע ,(4 הרעה ,ליעל) לקספ הארו ״תויעבט־לע תורותב הרע תוניינעתה

1920 Wust, Die Aufstehung der Metaphysik Leipzig הרעה ,ליעל) ןמרמיצ לצא ןכו 

 ,לשמל .הינמרגל רבעמ םיידוהי םיגוח לע העפשה התיה חרזמה ןחלופל .33-1 ימע (4

 ותוישיא ביבס בבותסהש גוחל ךייתשה pפ ל״י רפוסה ,וז האמ לש הרשעה תונשב השרווב

 ,בהזב העובצ היח זע ולצא קיזחה ,תויחרזמ תומילג הטעש בהלנ ינויצ וקארק ןמאה לש

 ׳י :האר .םייחרזמ תונוליוו םיחיטשב ותיילע תא טשיקו
 דנוא תונורכז ,ןילופ ,קנירט

 תורפסה לע תויחרזמה תעפשה לע .ץרפ ל״י לע קרפב ,ה ךרכ ,1949 קרוי וינ ,רעדליב

 :רוא תוארל רמועה רמאמ האר ,ירבעה ןורטאיתה לע ןכמ רחאלו ,תמדקומה תירבעה

Freddie Rokem, "The Bible the Orient and the Hebrew theatre" 

 Bruno Walter, Gustav Mahler (trans.) James Galtston New York 1941, ,האר

pp. 128 ff תאמ יפארגויב רמאמ ףוריצב Ernst Krenek ןכו Allan Janik 

.and Stephen Toulmin, Wittgenstein's Vienna New York 1973, p. 109 f 

 .1907 תנשב Insel Verlag י״ע רואל אצי הז ךרכ

 Carl E. Schorske, Fin-de-Siecle Vienna. Politics and Culture, New האר

228 .York 1981, p. 
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 הקיטסימו תוילטניירוא

 תובקעב תכלל םירייצה ויתימעל ארק הז רמאמב .תינרדומה תיטקרטסבאה
 תואיצמה״ לש תיטסימ היאר ץמאלו רודה ינב םיניחלמהו םירפוסה לש המגודה

 סחייתמ םהילא האמה ףוס לש םירפוסהו םיפוסוליפה .24םלועה לש ״תימינפה

 לראק ,רנתואמ ץירפ תא ,היפוסוליפב ,יארקאב ,ןייצל לכונ :םיבר םה יקסנידנאק
 — הפי תורפסבו ;(Simmel) למיז ׳גרו׳גו (Joel) לאוי

 ,הסה ,הגרואג ןפטס

 .הקלירו ליסומ טרבור ,אקפק ,לטסנמפוה
 ,םיברוקמה םיאשונהו הקיטסימב וזה תצרמנה תוניינעתהה תא תרשל ידכ

 רולקלופו סותימ ,תויעבט־לע תורות ונייה
 יתב המכ ןכו תע יבתכ ודסונ —

 Eugen Diederichs) סכירדיד ןי׳גוי תאצוה םהבש םידחוימה ןיב ,האצוה

Verlag, Jena) (גיצפייל) ףלוו טרוק תאצוה ןכו ,1898 תנשב הדסונ רשא, 
 ודסי הפוריא זכרמ לש םיקיתוה האצוהה יתב וליפא .251913 תנשב הדסונש

 Rütten לשמל)השדחה תוניינעתהה תא ןתוסח תחת לוטיל ידכ תודחוימ תורדס

Loening ןכו Insel Verlag, סכירדיד ןי׳גוי .(ןיימ נ״ע טרופקנרפמ םהינש, 

 זירכה ,״העונת״ה תא ןייפאל ידכ ״שדח םזיציטנמור״ חנומה תא עיבטהש

 ,26״רתוי הנוילע ,תיטנדנצסנרט תואיצמל הרזח״ דדועמ אוה ל״ומכ ויתולועפבש
 םלועה תא ,בוש ,שוחל תנמ לע הקיטסימל רובעל םיבייח םינמרגה״ ןכ לע

 .27״ותומלשב

 חרזמה ןבכ ידוהיה .ב

 תויהל ךישמה ידוהיה ןכש״

 ״חרזמה ןב

 רבוב ןיטרמ

 תובהלתהב וצמיאש תורמל ,םהל חלסנ וא חכשנ אל םידוהיה לש יחרזמה םאצומ

 ׳י ,תירבעבו .1911 ןכנימב הנושארל רואל אצי
 םילשורי ,תונמאבש ינחורה לע יקסנידנאק

 .113-96 ימע (4 הרעה ,ליעל)ןמרמיצ לצא שדחמ ספדוה רמאמה לש א קלח .ז׳׳לשת

 Gary D. Stark, Entrepreneurs of Ideology. Neo-Conservative Publishers האר

1981 in Germany, 1890-1933, Chapel Hill תובישח לע Kurt Wolff Verlagen 
 John Willett, לצא רדוח ךא תצמותמ ןויד האר תיטסינויסרפסקאה העונתה רובע

95-96 .Expressionism, London 1970, pp 

 ידי לע וחפוט רשא תויוניינעתההמ הברה 54 ימע ,(4 הרעה ,ליעל) היסומ לצא םיטטוצמ

 העונתל ״תושלוג״ ,סותימלו הקיטסימל תוכיישה הלא דחוימב ,שדחה םזיציטנאמורה

 םלועה־תמחלמ ץורפל תובורקה םינשב שבגתהל הליחתה רשא ,תיטסינויסרפסקאה

 םג ונא שדחה םזיציטנאמורה תודוא הז רמאמב םירבדמ ונא רשאכ ,ןכל .הנושארה

 האר ,תיטסינויסרפסקאה העונתהו הקיטסימה לע .םדקומה םזינויסרפסקאל םיסחייתמ

 .13 ימע (25 הרעה ,ליעל) טליו לצא

 .75 ימע ,(25 הרעה ,ליעל) קראטס לצא טטוצמ
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 רולפ־סדנמ לואפ

 ריכזהל וגנעתה ט״י־ה האמב םימשיטנא .תינרדומה תיברעמה תוברתה תא

 ראואנטרב .פ.וו לראק ינילרבה ד״ועה .םיאפוריא־אלה םהישרש תא םידוהיל

 ,הבחר האירקל הכזש (Wider die Juden, 1803)׳׳םידוהיה דגנ״ סרטנוקב זירכה

 ,וצרי רשא לככ לגלשו רליש ,התיג תודוא רבדל םילוכי״ םיתברותמ םידוהיש

 28״(orientalisches Fremdlingsvolk) רז יתאיסא םע וראשיי כ״פעאו

 יוטיבל האב ,טרפב תינמרגהו ללכב תיפוריאה ,תיממעה תורפסבש ןייצל יואר ןכאו

 דדונה ידוהיה תומד לש ינוציח בוציע י״ע םיירוקמה םיידוהיל תוסחיתהה

 von)הקשטירט ןופ ךירנייה ןוירוטסיהה .א28הרזה ותויחרזמ תא טילבמה ןפואב

Treitschke) ״ונתודהי תודוא תחא הלמ״ ורמאמב רתוי טעמב ליצא היה(Ein 

1879-80 ,Wort über unser Judenthum), םיצמאמה תורמלש ןייצ אוה רשאכ 

 טיו ץירומו רסייר לאירבג ,ןוסלדנמ סקילפכ םיתברותמ םידוהי לש ״םיטוירטפ״ה

(Veit), הנקת אלל םייחרזמ ,רעצה הברמל ,וראשנ םידוהיה םהיחאמ םיבר 

29(unverfälschte Orientalen). אלא םניא רשא״ ,בתכ ךכ ,״םידוהי ויהי דימת״ 

 Marr))ראמ םלהליווש , 1879 ,הנש התואב הז היה .,0״תינמרג ירבוד חרזמה ינב

 םיימשכ םידוהיה ןויצ .51״תוימש־יטנא״ לרוגה הרה חנומה תא תויגיגחב גיהנה

 .יחרזמה םשרוש תא שיגדהל םג התיה ותרטמ

 תוסיפת תודוא שדחה ורקחמב ,ענכשמ ןפואב ,חיכוה (Said) דיעס דראודא

 תיטאמויסקא התיה חרזמו ברעמ ןיב הנחבהה יכ ,חרזמה תא תונוש תויברעמ
 תיתוברת תושייכ הפוריא לש התעפוה זאמ ,תיברעמה הבשחמה תיברמב

 חרזמהו ברעמה ,הז יפ לע .32הרשע־עבשה האמב תימצע העדות תלעב תיטילופו

 ,יגולופיט ןפואב .םירתוס םייומידב רבד לש ותימאלו ,םייבטוק םידוגינכ וארנ

 הלאה םייומידה :תורתוס תויגולוטנואו תויגולומטסיפא תויואיצמ ונייצ םה

 .Wider die Juden. Berlin 1803, p. 36 ,האר 28
 םילשורי ירקחמ ,״דנאלניפב תיממעה תרוסמב דדונה ידוהיה״ ,םקורךזח ׳ג האר א28

 .123 ימע ,(ב׳׳משת) ב ,ידוהי רולקלופב

 Separatabdruck aus 44. und 45. Bände der Preussiche jahrbücher (15 ,האר 29
18 .December 1879) p. 

 .9 ימע ,םש 30

 Wilhelm Marr. Der Sieg des Judenthums ueber das Germanenthum ,האר 31

1879 vom nicht confessionellen Standpunkt ausbetrachtet Bern. לע ןוידל 

 P. Mendes-Flohr and J. Reinharz, האר םייזכרמ םיעטק םוגרתו הז סרטנוק

271-274 .The Jew in the Modem World, New York 1980, pp .ורפסב האר שיאה לע ררצ 

 .ב״משת םילשורי ,תוימשיטנאה לש ךראירטפה :ראמ םלהליו ,ןמרמיצ ׳מ לש

 .3-1 ימע ,(6 הרעה ,ליעל) דיעס לצא ,האר 32
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 הקיטסימו תוילטניירוא

 התיה היטנה ,דיעס ןייצמ ,ללככו .םייבטוק תונויסנו תוישיא ,תונויער םירדוג

 הרשע־עשתה האמה לש תומדקומה םינשה ףוס דע רשא — חרזמל סחייל

 ןדבא ,תונקיר לש תושגר״ — 33ך״נתה תוצראו ודוה קר התיה ותועמשמ

 םייתורפס תורוקמ לע הבורמ הדימב ויתויולכתסה תא ססבמ אוה .34״ןוסאו

 — ללכ ךרדב םיזפחנ — םינויצ ידכ ךות ,(תילגנאו תיתפרצ הפי תורפס דחוימב)

 םידומיל תודוא ,תויברעמ תוימדקא תונילפיצסיד לש תומדקומ תוחנהל

 לגה דחוימב ,םיפוסוליפהמ תוטטיצ תאבהב וינועיט תא קזחל ןתינ .םייחרזמ

 ״חרזמ״ב דיחא לופיט היה םהלש היפוסוירוטסיהה הייארה תיוזמ .וידימלתו

 ־תימלועה התדיעצב (Geist)חורה התחנ ןמזמ רשא ,הגוסנ ,רוא תייוקל תוברתכ

 חרזמה ינב ...הירוטסיהה לש הרטמה ׳טושפ׳ איה הפוריא״ לגה רובע .תירוטסיה

 ,תמדקומה תורגבתההו תורענה־םיאמורהו םינוויה ,םלועה לש תודליה ויה
 .35״ולש תורגבה םה םירצונה םימעהו

 יפלכ תררושה היתאפיטנאה תא רועיש אלל ךביסו ףירחה חרזמל יללכה זובה

 ידי לע החפוט רשא ,חרזמה לש תילילשה תומדה .הפוריא ברעמב ידוהיה

 םידוהיל הקומע הכובמו תימצע תושיגרל ןבומכ המרג ,תיברעמה תוברתה

 הזרדזה תימרופירה העונתהש אלפ ןיא ,ברעמה םע םמצע תא והיזש םיתברותמ

 רשאכ ,לשמל .תיחרזמה ותוכיאמ ידוהיה יתדה ןחלופהו סקטה תא רהטל

 םימרופרה וצר ללכבו :ןזחה לש תויחרזמה תוניגנמהו םילוסלסה תא וטימשה

 סנאג דראודא .םייברעמה םייטתסאה הדימה־ינקל הליפתה סקט תא םיאתהל

(Gans), תרדחהב ״לארשי תמכח״ תא גיצה ,לגה לש םינייטצמה וידימלתמ דחא 

 תוחתפתהל תינויחה תירוטסיהה ותמורתלו לארשי לש רבעל תעדומ תונריע

 תדבוכמ הרוצב רטפהל םידוהיל רשפאל לכות ךכ ידי לעש — היצזיליביצה

 לש ,כ״דב יביססבואה ,ץמאמה .36הפוריא םע ״גזמתהל״ו תיחרזמה םתוהזמ

 םיתיעל שבל ,םייחרזמה וישרוש לש םתכהמ ומצע תא ררחשל יברעמה ידוהיה

 1897 תנשמ ,ואנתאר רתלוו לש שגרה תרודח ותאירקב לשמל ומכ .תוחוד תורוצ

 .4 ימע ,םש
 הטנ ,ןינעל תכיישה תורפסה תא שיגרו בחרנ ןפואב ארק דיעסש תורמל .56 ימע ,םש

 ,חרזמה לש תיבויחה תימדתל ווג תא הנפמ םג אוה ,חרזמה ןבכ ידוהיה לא סחייתהל
 .חרזמהמ האמה ףוס לש תובהלתהה ךותמ התלעש

 .Karl Löwith, Meaning in History Chicago 1949, p. 56 ,האר

 E. Gans, "Halbjährriger Bericht im Verein für Kultur und ,האר

Wissenschaft der Juden", in S. Rubaschoff, "Erstlinge der Entjudung. Drei Reden 

.109-115 .von Eduard Gans im Kulturverein", Derßidische Wille II (1911) pp 
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 תא זרזל םינמרגה םידוהיה ויחאל — ("Höre Israel") ״לארשי עמש״ —

 :תיתאיסאה םתעפוהלו םתוגהנתהל רכז לכ םהילעמ ריסהלו םתוללובתה

 תרוקיב תארקל ןושארה דעצה והז !הארמב םכמצעב וננובתה [...]
 םכלוכש הדבועל סחיב תושעל ןתינש רבד ןיא ,רעצה הברמל .תימצע

 — תישארש ,הדבועה םכתא םחנת אל ףא [...] ליהבהל םימוד םיארנ

 םיינופצה םיטבשה יניעב הבוטל תכרעומ הנניא תינוכית חרזמה םכתעפוה

 תורוד המכ שידקהל וטילחת וללה תוערגמב וריכת רשאכ דימו [...]

 .37תינוציחה םכתעפוה שודיחל

 םימחרה־יררועמ םינווגה תא יברעמה ידוהיה לש תימצעה ותושיגר הלביק ןאכ

 .תימצע־האנש לש

 םידוהיל בושו בוש הרכזוה ,ירוביצה םייומיד לטנ תא רתוי ףירחהל ידכ

 ־חרזמה םהיחא לש תיחרזמה תואיצמהו ,היולגה תורזה ברעמה לש םיתברותמה

 ־םדקה תוברתהו ״וטיג״ה לש (ויה םנמואש יפכ) םיבשות ןיידע ,םיאפוריא
 ןומה הנש רחא הנש םישלופ הינמרגלש לע ןנוק לשמל ,הקשטירט .םיינרדומ

 ףנעהמ םידוהיה״ש שיגדה ךכ ךותבו ,״םיצורח םייסנכמ־ירכומ״ ידוהי רעונ
 ןפואב ויה — תפרצ לש םיסמונמה םידרפסל ,ילוא קרו ,ילוא דוגינב — ״ינלופה

 ידוהיהש עיתפמ הז ןיא .38״ינמרגה דוחיבו יאפוריאה ימואלה יפואל םירז״ רורב
 .(Ostjude ארקתמה)יחרזמה ידוהיה לש ילילשה יומידה תא םינפה תברותמה

 רבעמ לא ינמרגה ארוקה תא חקל סוצנרפ לימא לראק ידוהיה רפוסה רשאכש ךכ

 אוה — לדגו דלונ ומצע אוה וב םוקמ — היצילגל תינרדומה הירטסואמ ,לובגל
 ,״םינלופ םידוהי״ ןוילמל בורק לש םתיב ,תרגפמהו תחדינה היצניבורפל סחייתה

 תורעבה ,המהוזה וינויפיאש יטוסקא םלוע : (Halb-Asien) תיתאיסא־יצחכ
 העודיה תיטאנאפ תיטסימ תכ ידיב תטלשנה היצניבורפ ,תולפת תונומאו

 לכל השעמל ומגרות םה) המוצע תוירלופופמ ונהנש ,ויתוריצי ךרד .39תודיסחכ

 Walter Hartenau (pseud.), "Höre Israel!" Zukunft, 18 (16 March 1897), ,האר

p. 460. Translated in Mendes-Flohr and Reinharz, The Jew in The Jew in the Modern 

. World 

 Treitschke, Ein Wort., (29 הרעה ליעל) ,p. 9 ,האר

 ,הפוריא חרזמב םייחה תודוא תוישעמה ףסואב הנושארל חנומב שמתשה סוצנרפ
 Aus Halb—Asien. ,םתעפוהב רתויב םיטלוב ידוהיה ״וטג״ה לש םירויא םהב

/Kulturbilder aus Galizien, der Bukowina, Südrussland und Rumänien Stuttgart 

1876 ,Berlin. ״םיתאיסא־יצח״ חנומב שמתשה אוה ("Halb-Asien״) תורידתב 

 "Nicht bloss תונכושה תוצרא ןתוא לכל ,הנחבה רסוחב יד ,ותוא םשייו ,ויבתכב

geographisch, sondern auch in ihrem Kultuleben zwischen dem gebildeten 
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 הקיטסימו תוילטניירוא

 יונכה תא סוצנרפ שירוה (םיקתוע ינוילמב ורכמנו תויזכרמה תויאפוריאה תופשה

 הקיחמל ןתינ ונניאש ןפואב ןמיס רשא ,יברעמה םילמה רצואל ״יתאיסא־יצח״
 רבדה תועמשמ םיברלו — הצחמל םיחרזמכ םיאפוריא־חרזמה םידוהיה תא

 קפס אלל התיה
 .40ברעמה תוברת ידי לע םיווסומ םניאש םיירוקמה םידוהיה —

 לש הקיטתסאה ידי לע החפוט רשא ,חרזמה לש השדחה תיבויחה תומדה

 לש שדחמ־הכרעהל בוט תרשבמ תונמדזה הקפיס (fin de siede) האמה הנפמ

 ידוהיל הרשפיא םג איה ,בושח תוחפ אל ןפואב .חרזמה ןבכ ידוהיה לש ויומיד

 ־חרזמה ויחאלו םייחרזמה וישרושל ,ומצעל תשדוחמ השוחת חתפל יברעמה

 ¥0זז1־ל ואובמב ,1913 תנשב (Kohn) ןהכ סנאה ןיחבהש יפכ :םיאפוריא

Judentum (״אבכוכ־רב״ םיידוהיה םיטנדוטסה תדוגא םעטמ םירמאמ תפוסא 

 ידוהיה רעונה תא זא ונייפיאש תידוהי תוהזו תוברת לש ״סנאסנר״ל .(גארפ לש

 רדס״ל הינסכא תשמשמה תוברת דגנ יללכה ץמאמב דוסיו קלח היה ברעמה לש

 תורטמ לעבו ,שדוקה קוליסו היצזינאמוהיד לש תונוכת לעב ינאכמ

 שדחל ידכ ״חרזמל הנפ״ ,בתכ ךכ ,״ברעמה״ .״תוילאנויצרו תוילאטנמורטסניא

 לעב אוה ןהכ ףיסוה ,הז ץמאמ .41הפוריא לש תינחורהו תיתוברתה תושיגרה תא

 שי ידוהי־אלל םגו ידוהיל םג ןכלו .דחי םג תושונאלו תודהיל הנוילע תועמשמ

Europa und dem barbarischen Asien". Franzos, Von Don zur Donau. 

193 ..Stuttgart/Berlin 1878, 2 band, p 
 ותוא תא הרידגמה הפוריא לכב תרכומ הלמ תויהל״ דיתע "Halb-Asien" חנומה

 הפוריא ברעמ לעש ,יראברבו תצקמב יחרזמ היהש הפוריא חרזמ לש רוזיא

 Mary L. Martin, Karl Emil Franzos. His .״הצחמל יתאיסאכ וילא סחייתהל

Views on Jewry as Reflected in His Writings on the Ghetto. Ph.D. thesis, The 

114 .University of Wisconsin 1968, p. סוצנרפ לש ויבתכ לש םתובישח לע 

 ,ןיטרמ האר (Ostjuden) םיאפוריא חרזמה םידוהיה לש ינומהה יומידה בוציעב

 Marian Wynxynski-Roshwald, The Stetl in the Works of Karl Emil ;םש

Franzos, Shalom Aleichem and Shmuel Yosef Agnon. Ph.D. thesis, University of 

(1972) Minnesota: ןמליג רדנס לש יביטאקובורפה ךא רצקה ונויד םג האר: 
Sender Gilman, "The Rediscovery of Eastern Jews: German Jews in the East, 

1890-1918", in D. Bronsen (ed.) Jews and Germans from 1860-1933; The Prob 

338-342 ..lematic Symbiosis. Heidelberg 1979, pp 

 H. Kohn, "Geleitwort", Vom Judentum. Ein Sammelbuch. Herausgegeben האר
vom Verein Jüdischer Hochschuler Bar Kochba in Prag, Leipzig 1913, p. VI. 

 םינורטאפה דחא היהש ,ףלוו טרוק ידי־לע ספדוה הז ךרכש ןייצל ןיינעמ

 ךרכב םיפתתשמה ןמ םיבר ,השעמל .תיטסינויסרפסקאה העונתה לש םיבושחה
 לשמל —

 ואצוה םהירבד ןכאו םזינויסרפסקאב םירושק ויה (Susman) ןמסוז טרגרמ ,דורב סקמ

 .ףלוו טרוק ידי לע רואל
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 חורה תגיצנכ תודהיה לש שדוחמ רושיאבו תשדוחמ הכרעהב בר סרטניא

 .תיחרזמה

 תא ריכזהל לכונ ,ןהכ לש ותאירקל לוכיבכ ןיזאהש ,ידוהי וניאשל המגודכ

 טיטרמהו ירותסימה ןמורבש ,(Meyrink) קנירימ בטסוג ירטסואה רפוסה

 לש היצזיטנאמור השע ("Der Golem", Verlag Kurt Wolff, 1915)״םלוגה״

 תביתכ תעב ,גארפב יח ןהב םינשב ,בגא ךרד .ידוהיה סוטלוקואהו גארפ לש וטיגה

 .םזיהדובל תינרתולמ ותד תא קנרימ רימה ,תינגרוב־יטנאה המצועה לעב ןמורה

 סוטלוקואב תוניינעתה חתיפ ,אקפק ץנארפ ,גארפב אוהה ןמזה־ןב ףסונ בשות

 ףינסה לש יטאמזיראכה ריכזמה — 42רנייטש ףלודור לש ותצע תא שקיב ףאו
 היתורותב הבחש) יקסבאטלב םאדאמ לש תיפוסואיתה הדוגאה לש ינמרגה

 תפשלו ןורטאיתל ךשמנ אוה ןמזב ובו — (״ודוה־תמכח״ל הלודג הבוח

 .«שידייה

 קבאמב אקפק לש ותעדב קפס אלל תורושק ויה שידייה תוברתו סוטלוקואה
 היה הז קבאמו .אולכ ומצע תא שיגרה וב ,ינגרובה םלועהמ ימצע רורחשל

 לכל ,תודהיה תייחד לש תועמשמ לעב םג ,ונמז ינבמ םיבר רובע ומכ ,ורובע

 הלאל וא ,םינכומ ויה אלש הלאל .םינגרובה םהירוה הומייקש יפכ תוחפה

 טעמ ויה ,םתודהי תא ירמגל ךילשהל ולכי אל תויתרבח תוביס בקעש

 וא) תינגרוב־יטנא תידוהי תוהז רחא שופיחה דבלמ ,תויתימא תוביטאנרטלא
 ,״אבכוכ־רב״ גארפ לש םיטנדוטסה תדוגא .(post-bourgeois — תינגרוב־רתב

 תיתוברת תוהז בצעל התסינ (ול תיניפואה תונססהה לכ םע)הב רבח היה אקפקש

 ,היריבח יתבב היוצמה הלילדה תודהיהמ רתוי ״תישרוש״ו ״תצרמנ״ תידוהי
 םלועה תנומת לע תולעתהל שיש ובשח הדוגאה ירבח .םיללובתמ בור פ״ע ויהש

 המדיקב המימת הנומאו הכדנ םזילאנויצר לע תססובמה — םהירוה לש
 תראומה הריפסה ,חורה לש תילאנויצר־יאה הריפסה רושיא ידי לע — 44תירמוח

 .חרזמה לש סותימהו הקיטסימה ידיב רתויב הבוטה הרוצב

 תדוגא לש תיגולואידיאה תרגסמה ,בחרה הנבומב ,התיה תיתוברתה תונויצה

 Vom Jude-)״תודהיה ןמ״ ליעל רכזומה ךרכה דיעמש יפכ ךא ,״אבכוכ־רב״

 Ronald :האר .pz 1911« גארפב רקיב ןורחאה הז רשאכ רנייטש םע שגפנ אקפק

93 .Hayman, Kafka. A Biography New York 1982, p. 

 ;1911 רבוטקואב גארפב הרקיב ידיי ןורטאית תקהל רשאכ לחה הזה ״ןמור״ה

 .120-108 ימע ןמייה לצא האר

 לש ,תוינחור לכמ השביה ךא ״תרבוכמ׳׳ה תודהיה תא אקפק לש תמסרופמה ותרוקיב האר

 ׳ימע ,1975 ביבא־לת ,דלפנרוק הנדע המגרית ,(1919 רבמבונ) ״אבא לא בתכמ״ :ויבא

40-35. 
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1913 ,ntum), ״סנאסנר״ה ,הדוגאה לש התריצי לש אישה תדוקנ תא גצייש 

 לראק ,ךרכב םיפתתשמהמ םינש ,לשמל .םינויצל לבגומ היה אל החפיטש ידוהיה

 םידימלת ויה (הניוומ Kahler) רלהאק קיראו (ןכניממ Wolfskehl) לקשפלוו

 ןמרסוו בקעי םג ויהש יפכ תונויצהמ םיקוחרו הגרואג ןפטס לש םיעדונ
(Wassermann הניוומ), ןמסוז טרגרמו (ןילרב) ראואדנל בטסוג 

(Susman ןוקילשורמ, Rüschlikon). הלא ןה ,ךרכב םירמאמה לכ תא ןייפאמה 

 הוואג לש תשדוחמ הייחת היה ,םינויצה לש הלא ןהו םינויצ־אלה לש

 לראק ,ךכ .תיחרזמ הקיטסימו תוינחורב תרבגומ תוניינעתהו תידוהי

 ״םידוהיה לש דוסה״ תודוא תיטאופ היצאטידמב ךרכה תא חתפ לקשפלוו

("Das Geheimnis der Juden"): תחת הריציב ךישמה ןמרסוו בקעי 

 עיצה ןכמ רחאל :("Jude als Orientale") ״חרזמה ןבכ ידוהיה״ תרתוכה

 .(Der Geist der Orient)״חרזמה חור״ לע תדמולמו הפיקמ הריקח ןהכ סנאה
 ״תידוהיה הידוהה״ תרתוכה תחת דחי ופסאנש וללה םירמאמה תשולש

("Jüdisches Wesen") םיאבה םירמאמה םיינשו םירשעל לילצה תא ועבק. 

 וגוה ומגרתש ״רהוז״המ תואקספ תפוסאב ותמגמל יוארכ ,םייתסה ךרכה

 .(Müller) רלימ טסנראו ןמגרב

 ויתורותו ויבתכ :רבוב ןיטרמ לש ותוחכונ תטלובו תשגרומ ךרכה לכ ינפ לע

 רמוחהו םילמה רצוא תאו םיחוסינה תא ועבק ,שמחו םישולש ןב זא ,רבוב לש

 תא תוארל ןתינ ןכא .םירמאמה השימחו םירשע בור לש םצעב ,םיבר לש םיגדמה

 תחת הדוגאה ירבח ואב 1901־ב רבכ .״אבכוכ־רב״ תדוגא לש ינחורה באכ רבוב

 1908 תנשב קר ךא .45תידוהיה תושדחתהה תא תדחוימה ותייארו ויבתכ תעפשה

 לש רבמבונב .הדוגאה לש ״ינחורה ךירדמ״ה דיקפתל ימשר ןפואב רבוב הנומ

 ,46הדוגאה ר״וי ,(Hermann) ןמרה ואל תאמ ךורא בתכמ לביק הנש התוא

 Hans Tramer, "Die Dreivölkerstadt Prag", in Robert Weltsch zum 70 האר

Geburtstag von seinen Freunden, ed. H. Tramer and K. Loewenstein, Tel Aviv 

/ 159 .1961, p. 1903 תנשב ״אבכוכ רב״ תדוגא ינפב הנושארל רביד רכוב, 

 .״ידוהי סנאסנר״ לע הצרה רשאכ

 Buber, Briefwechsel aus־ב ,1908 רבמבונב 14 ךיראתמ בתכמ ,רבובל ןמרה ׳ל

268-269 ,sieben Jahrzehnten, Grete Schaeder (ed.), Heidelberg 1972, I. וישכע 

 יגו רימע ׳י :ומגרת .1918-1897 ,א ,תורגא יפוליח ,רבוב ןיטרמ יכדרמ :תירבעב

 האר וז תובתכתה תוביסנ לע .233-231 ימע ,143 ׳סמ .ב״משת םילשורי ,ןרטש

Leo Hermann, "Erinnerungen an Bubers 'Drei Reden' in Prag". Mitteilun 

,(1971 gsblatt der Hitachduth Olej Germania (Tel Aviv) No. 48 (26 November 

4-5 .pp. שמחו םיעברא ינפל״ ,רבוב ׳מ ירבדב האר רבובל ןמרה ןיב שגפמל רחואמ ףוקיש 

 [1954] ביבא לת ,שטלוו ׳פ תכירעב ,ןמרה ואיל רכזל רפס םילשוריו גארפ ,ךותב ,״םינש

 .143 ימע
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 רולפ־סדנמ לואפ

 לודגה ללובתמה רוביצ״ל תונפל רומאה חיש־ברב ףתתשהל ותוא ןימזמה

 (Saiten)ןטלס סקילפ םייתניבש ןייצ ןמרה .״גארפב
 םיטסינוטוליפה דחא —

 תוישרושה רסוחו תוילאנב״ה לע רבדל רבכ םיכסה — הניוב רתויב םיכרעומה

 םילשהל דאמ וצר חישה־בר ינגראמ ךא .״תולודגה םירעב תידוהיה הרבחה לש

 תודוא ןוידב ,תוללובתהבש םיילילשה םיטביהה לע ,ןטלס לש וירוהרה תא

 (Westjude)יברעמה ידוהיה לוכי דציכ״ — ידוהיה םויקבש םיינויחה תודוסיה
 תודוסיה אקווד דציכ ,ולשמ הייווה תריציל ידוהיה םויקה תויראש תא רימהל

 ,ןמרה .״יתוברתה וכרע תא ידוהיה ררושמל םינתונה םה םה וללה םייחרכהה
 תלוכי (Ostjude)״יחרזמה ידוהיה רובע״ש ןיחבהו ךישמה ,רבוב םע בתכתמה

 םעפה אמש ךא .יתועמשמ ןפואב רתוי ההובגה הגרדב ,יעבט ןפואב תמייק וז

 םייתסה ןמרה לש ובתכמ .״אוה םג וז תלוכי ןיגפהל Westjude^ לע אקווד

 אקווד רשא ;גארפ ידוהי תא דקופה תוללובתהה לג תא רוצעל הרזעל האירקב

 יקבה םדאל םיקוקז םה ,ההובג תינמרג תוברתל הקודאה םתורשקתה ןיגב
 לכב וא ,ברעמב םויה דחא ףא ונל ןיא״ :תודהיה תא םדמלל רבוב ומכ תוברתב

 תא לביק רבוב .״ךומכ תושיגרב תידוהי הייווה םגרתל לגוסמה ,רחא םוקמ

 תועמשמ״ םשב האצרה תוצרהל 1909 ראוניב גארפל אבו תונוכנב הנמזהה

 היה הכ דעש ,דורב סקאמש יפכ .Der Sinn des Judentums")47") ״תודהיה

 םירחא :48בהלנ ינויצל ותוא הכפהו ובלל העגנ האצרהה ,חוודמ ,תודהיל שידא

 רוזחל רבוב היה דיתע ״אבכוכ־רב״ תדוגא תוסח תחת .4,המוד ןפואב ומעפוה

 לע םימואנ השולש״ התיה םינושארה םירוקיבה תשולש תאצות .גארפל תורידתב

 לש סיכה רפסל ךפהש,("Drei Reden über des Judentum" 1911) ״תודהיה

 .50םינש רושעמ הלעמל ידוהיה רעונה

 "Das Judentum und תרתוכה תחת Drei Reden״! רואל האצוהו הכרענ האצרהה

"die Juden (״םידוהיהו תודהיה״), םילשורי ,א ,דועיו הדועת ,רבוב ןיטרמ יכדרמ:ךותב 

 ,םילשוריב יאטיסרבינואהו ימואלה םירפסה תיב ,רבוב ןיטרמ ןויכרא ;29-21 ימע ,ך׳׳שת

 .22 קית

 .168 ימע ,(45 הרעה ,ליעל) רמרט ,האר

 Hans Kohn, Martin Buber, Sein Werk :םג האר .(46 הרעה ,ליעל) ןמרה ,האר

und seine Zeit. Ein Beitrag zur Geistesgeschichte Mitteleuropas 1880-1930, 2. ed. 

Köln Joseph Melzer Verlag 1961, pp. 89 ff., 314 f. םג האר: Maurice 

125-147 .Friedman, Martin Buber's Life and Work, pp. גארפמ "אבכוכ־רב״ ירבח״ 

 ,תוכשמתמ תויורבחו העפשהה ילעב וידימלתמ המכ ואצי םכותמ ,רבוב לש הליהקה ויהנ

 .״ןהכ סנאהו (Weltsch) שטלוו סקילפו טרבור ,דורב סקמ ,ןמגרב וגוה ןוגכ םישנא

 .125 ימע ,םש ,ןמדירפ

 רפס םוש ריכזהל לכוא אל .ןנמזב רכינ םסק ופיטה [רבוב לש תושרדה שלש]״

 אל ...ותעפשה תדימב וילא ברקתה וליפאש םינש ןתואב תודהיה תודוא רחא
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 הקיטסימו תוילטניירוא

 ןפואב דביע אוה (הדוגאה ינפב אשנש תורחא תואצרהבו)״םימואנ השלש״ב
 תודובעב .תודיסחה לע םימדוקה ויכרכב לופריעב טטרש םתוא תונויער יתטיש

 ("Die Geschichten des Rabbi Nachman", 1906)״ןמחנ ׳ר ירופיס״ — ולא
 תא ררוע אוה — ("Legende des Baal Schern", 1908)״םש־לעבה תדגא״ו

 ־םיתאיסא ,םיאונש םירז הכ דע ויהש הלא לש תינחורה תוליצאהו יטסימה יפואה

 ךכ לע דמע אוה) תיטנאגלא הרוצב ושגוה בר ןחב םיבותכה וירפס .הצחמל
 רתויב םיבשחנה Jugenstil^ ינמוא ידי לע ועצובי הכירכה ןונכתו תויתואהש

 היה אל ,תוברתה רסח Ostjude^ תא למיס בר ןמזש ,דיסחה .(51הפוקת התואב

 םלוע רבוב ףשח תודיסחה לש הרזומה תוינוציחה ירוחאמ .השובל רוקמ דוע

 י״ע ,לוכיבכ תדבוכמל תודיסחה תא השע אוה .תיטסימ תוקמע לש אלפומ ינחור

 גישה םע תיאפוריא חרזמה תודהיה לש רתויב םיינייפואה הייוליג תא גזימש ךכ

 לש ןכמ רחאלו) שדחה םזיציטנאמורה לש הקיטאמוידיאהו יללכה חישהו

 — תודיסחה הנודנ ,רבוב לש הארשהה תאלמ ותגצה תוכזב .(םזינויסרפסקאה

 — 52תודיסחה החמצ הכותמש םינשה ףלא תב תידוהיה תיטסימה תרוסמהו

 השירדב ברועמה ,ךנוחמה דיחיה לש ויתוגאדלו ותוניינעתהל תויטנוולרב

 .האמה יהלש לש תינחור

 תושיגרה ןיב ךרעש תואוושהה תישאר ,היה תאזה הרומתה תא רשפיאש המ

 ךא .שדחה םזיציטנאמורה ידי לע ודבוכש תורחא תויטסימ תורוסמו תידיסחה

 תודגאה לש םיגשומב תודיסחה תא גיצה רבובש ךכל העדונ הרתי תובישח

 סכירדיד ןי׳גוי רשא תילכש־םדק תיממע המכח — הלש םיסותימהו

(Diederichs), היווח ןכ לעו תיביטיאוטניא היווח תספותכ חביש ,לשמל 

 ,תיליטבוס רתוי המרב .53םלועה לש תינושארה תודחאה לש תיתימא תיסיפאטמ

 וז ונייה ,שדחה םזיציטנאמורה לש הנוילעה היעבל תודיסחה תא רבוב רשיק

 תדגא״ ורפסב ,ךכ .היצאודיבידניאה תייעבכ ראואהנפוש רידגהש

 ינש ידי לע יטקלאיד ןפואב הכמתנ תידיסחה תוינחורהש ןייצ ״םש־לעבה

 ועמשש ,רעונה ןיב אלא ,וללה תושרדה תא וארק ישוקב רשא םידמולמה תוניב

 On Jews and Judaism in Crisis. :םולש ׳ג "...השדח האיציל האירק ןאכ

138 .Selected Essays, (trans.) W.J. Dannhauser New York 1976, p 
 ־ל וסחי לע דחוימבו ,רואל האצוהה לש הקיטתסאל רבוב סחייש תובישחה לע

Jugendstil, ירפס האר Von der Mystik zum Dialog. Martin Bubers geistige Entwicklung 

111-112 ..bis hin zu 'Ich und Du'. Königstein/Ts. 1978, pp 
 תעב] ןושארה ידוהיה הגוהה״ ,םולש ןיחבמש יפכ ,״היה רבוב״

 .״תודהיב תודימתב תלעופה הייטנו תיסיסב העפות הקיטסימב הארש [תינרדומה

 .Scholem, "Buber's Conception of Judaism", p. 145 ,(50 הרעה) ל״נה ורפסב האר

 .52 ימע ,(4 הרעה ,ליעל) היסומ האר
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 רולפ־סדנמ לואפ

 רבעמ םיהולאב תוללכהה איה תובהלתה״׳ — ״הדובע״ו ״תובהלתה״ :םידומע

 וז הקיטקלאיד .,4״ללחהו ןמזה ךותב ׳ה תדובע־איה ׳הדובע׳ וליאו ללחו ןמזל

 ־רב״ תדוגא ינפב הינשה ותשרדב רבוב ריבסהש יפכ ,תידיסחה תוינחורה לש

 ״תודחאל הפיאשה״ :ידוהיה לש רתויב תידוסיה היווחה תא הפקיש ,״אבכוכ

(55(Einheit. לש הריפסב יגולוטנואה לשו יטילופה לש תודחאל וז הפיאש 

 תודהיה תא השועה איה״ — גארפב םסקומה להקה ינפב רבוב ןעט — דיחיה

 .56״תיללכ תישונא הלאשל םידוהיה תלאש תאו ,תושונאבש העפותל

 ״תודהיהו חרזמה חור״ התרתוכש ,הדוגאה ינפב רתוי תרחואמ האצרהב

 ינב לככ — ידוהיה תא הלידבה רשא איה תודחאל וז הפיאשש רבוב ןעט (1912)

 ein) ״ירוסנס םדא יסיסב ןפואב אוה ןורחאה הז .יאפוריאהמ — חרזמה

sensorischer Mensch) 
 םייחה לש הדיחאה םתיעקרקמ״ םיקתונמ וישוח —

 אוה ,ללחהו ןמזה ,הנובתה לש תוירוירפ־אה תורוצה תרזעב .,7״םיינאגרואה

 היארה ךכמ האצותכ :םיטרופמ ,םייטאטס םיישוח (Eindrücke) םימשר עימטמ

 לש ותסיפתב טולשל התטנ םישוחה ןיב רתויב היולת־יתלבהו תקתונמה

 לש יוביר״כ וחרוכ־לעב ,עיפומ םלועה ירוסנסה םדאל .םלועה תא יאפוריאה

 — ותמועל .58״םהמ דחא ופוגו ומצע אוה ףאו ויניעל טשפתמה םירבד
 הפו)

 ןבכ ידוהיה ,59(ויבתכב לפרועמב טטרושמ קר היה הכ דעש ןויער רבוב חתיפ

 םיווש־וישוח :(ein motorischer Mensch) ״ירוטומ״ה םדאה אוה חרזמה

 םזינאגרואה ייחב״ ילרגטניא ןפואב םירושק םלוכו ,םהיניב ןילמוג סחי ילעבו

 חרזמה ןבל ומכ ,ידוהיל ןכ לע .ימניד ןפואב םלועה תא םיספות — 60״םימומעה

 :ללכב

 תא שח אוה .וב תרבועה גייסו םירצמ אלל העונת תניחב םלועה הלגתמ ...

 Buber, The Legend of the Baal-Shem. (trans.) M. Friedman, London :יפ לע

23 .1978,p. 
 .33 ימע ,(47 הרעה ,ליעל) ,דועייו הדועת ,רבוב :ךותמ ,״תושונאהו תודהיה״

 .32 ימע ,םש

 "Der Geist des :55 ימע א ,דועייו הדועת :ךותמ ,״תודהיהו חרזמה חור״

Orients und das Judentum" רבוב :ךותמ Vom Geist des Judentums. Reden 

59 ..und Geleitwrte. Leipzig, Kurt Wolff, Verlag 1916, p 
 .56 ימע ,״תודהיהו חרזמה חור״

 ידוהיה״ : 1903 ןילרב ,Jüdischer Kunstler־ל רבוב לש ותמדקהב לשמל האר

 ...ללחה שיאמ ןמזה שיא רתויו ,םייניע־שיאמ םיינזא־שיא רתוי [וניה] ןומדקה

der Jude des Altertums [ist] mehr Ohrenmensch als Augenmensch und mehr" 

Zeitmensch als Raummensch [...]" p. l. סופדב הנושארל רבוב סחייתמ הז רמאמבו 

 .5 ימע .״השדחה תודהיה תדלוה איה תודיסחה״ :תודיסחל

 .55 ימע ,״תודהיהו חרזמה חור״
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 הקיטסימו תוילטניירוא

 ינפב םייקה רבד תניחב םהמ דחא לכ שח וניא ךא ,םידדובה םירבדה

 ־תודוקנכ קר םלוכ תא האור אלא ,ומצע ךותב םלשומהו חנה ,ומצע
 לא םתסה ןמ סחייתמ אוה :ומצע וב תרבועה תיפוסניאה העונתב תמוצה

 ריכמ אוהשמ רתוי :ומצע וב שחרתמו השענה והשמ לאכ םלועה

(wahrnimmt) אוה שח — ותוא (spürt) 6,וישוחב וב. 

 םישוחה ינותנ לכ :ותייווהבש תוילוכב תססובמ ידוהיה לש םלועה תנומת

 יתלבה סיסב״ב םירשקנ םה ךכו ותייווה לכב םיטשפתמ םלועה ןמ םיפסאנה

 םלועה לש תימנידה ״תוימינפ״ה תא הווח אוה ךכ :םיינאגרואה וייח לש ״ןחבומ

 :םלועה ,ךכל םאתהבו .תימצעה אוה ותוימינפב

 םחר אוה ,תישארבמ דוגינ לכו יובר לכ לע הלענ ...וכותב טקשו חנ ...

 תועמשמהו תיצמתה אוה ,דוגינ לכו יוביר לכ דחאכ עלובהו דלויה םאה

 ומצע לש ותשיפת ךותמ דמוע אוהש םשכו .יוניכו םש־אלל

(Empfindung) דמלו אצוי אוה ןכ ,תענומה ותעפות לע ,םלועה תעונת לע 

 םתיצמת לע דמוע אוהש ךותמ םלועה לש ותועמשמו ותיצמת לע

 ותועמשמ ךות וינפל תילגתמ םלועה תועמשמ ;אוה וייח לש םתועמשמו

 .62הנורחאה תמאה ךותב ןה תחא ןהיתשו ,אוה

 ,םלועה לש תימינפה תודחאה לש ,וז היווחש רבוב ןיחבמ ראואהנפוש לש וחורב

 תינוציחה ותואיצממ ,חרזמה ןב לש הנקת אלל ןוצרה תועיבש רסוחל רוקמה איה

 םלוע לש ומינפ״ש קומע ןפואב שיגרה ,טרפב ידוהיהו ,חרזמה ןב .םלועה לש

 העוסש הליחת־הבשחמבש־תודחאה תא האור אוה ;ותולגתהבו ותעבהב בכועמ

 לש ,המצע וז היווח .63״ויערקב דמועו יורש םלועה תא האור אוה ףא .תפלוסמו

 יתלבהו הטוהלה ותהימכ תא םג החימצה ,םלועה לש תימינפה תודחאה

 .תודחאל תרשפתמ

 תוסיפתה תא תוושהל היה ליגר ,גארפב םינויצה םיטנדוטסה ינפב ויתושרדב

 ןויערה ,לשמל .תלאוגה תודחאה לש תוידוהיהו תוידוהה ,תויסרפה ,תויניסה
 רביד ןכ לע :םלועב התוכבתסהמ המשנה תא ״ררחש״ל שקיב הלואג לש ידוהה

 םלועב ותוברעתה תא חביש ידוהיה ותמועל .״תוררועתה״ב ךרוצה לע ידוהה

 .״היצאמרופסנרט״ ףא אלא ,המשנה לש התוררועתה תא קר אל עבת םאתהבו

 .56 ימע ,םש 61

 .56 ימע ,םש 62

 .59 ימע ,םש 63
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 רולפ־סדנמ לואפ

 ידוהיה רובע ;םלועה תלילש התועמשמ ,הלואגה ,ידוהה דובעש שיגדה דבוב

 שיש תודחאה םלוע״ ידוהיה רובע .םלועה רושיא ,בויח תא תננוכמ הלואגה

 םלועה ןיא״ יתוהמ ןפואבש םושמ .64״וב עובטו ומצע םדאה ךותב ןווכמ ומיקהל

 ,אוה יוקל ,אוה לפונ ,אוה שרפומ אלא ,ויבגל גלופמ וניא םדאה ףא :גלופמ

 איה תגלופמ תיביטקייבוסה תואיצמה ...ובש (gottungleich)םיהולא םלצ חפיק

 ,תאז תובקעב .6,״הל למס רותב קר אוה גלופמ ץוחה םלועו (gesplaten)העורקו

 תודחאכ ,םלועה תלואגל העיבתכ תודחאה תיווח תא ידוהיה ןיבמ ,רבוב זירכה

 תיביטקייבוסה תודחאה תיווח ןיב ,תאזה הקיטקלאידה .״דוריפה םלוע״ ךותב
 תודיסחהש המ ןיב — יביטקייבואה םוחתל וז הייווח תבחרהל תורסמתההו

 תידוסיה תושיגרה תא ,רבוב יפל ,הנייפא — ״הדובע״ו ״תובהלתה״כ הנייצ

 תודהיה לש תכשמנה תועמשמה תא תננוכמה תושיגר ,ידוהיה לש רתויב

 :תושונאל

 םהבש ,לארשי ילודגש םימודקה ךילהת ,ידוהיבש םימודק ךילהת והז ןכש

 לכב יוליג ידיל והואיבה ,רתויב הקומעה תודהיה היחתל העיגהו התכז

 ברעמל ומיגדה רשא םה .שפנה תודחאתה אוה :תיתאיסאה םתוינואג חוכ

 תודחאה תלעב ,םירצמ אלל היסא וז ,הלודגה היסא תא םייחב

 ןושאר והיעשי לש ,השמ לש היסא איה ,ההדובו הסטואל לש היסא ,השודקה
 .66סולואפ לשו ושי לש ,ןנחוי לש ,ינשו

 תונדמלה ןמו הרותהמ רכונמ תויהל היה לוכי םישרושה רסח יברעמה ידוהיה

 רבד לש ופוסב תודהיהש םושמ ,ותודהיב םגפ ךכבש תרמוא תאז ןיא ךא ,תינברה

 איה אלא ,ילאוטיר ןוכתמ םויקו הנומא לש םיילמרופ םיפיעס לש ןינע הנניא

 רבוב לש רתויב סיסתמה רסמה הז היהש קפס ןיאו) .תמייוסמ תינחור תושיגר

 תרוסמב העבוהש יפכ ,וז תושיגר תמיע חטבל רבוב .(גארפב ויעמוש להקל

 דוסי״ה התויהמ ןכש ,םינברה לש ״תימשר״ה תודהיל ,תילארשיה תיטסימה

 החרכוה ךכמ האצותכו ,םינברה ידיב תודימתב הפדרנ תודהיה לש ״רצויה

 הירוטסיהה לש םייטירק םיעגרב ךא .״יעקרק־תת״ ובורב היהש םויק םייקתהל

 שדחל ידכ יבמופב ידוהיה לש העוקשה ךא תיטנתואה חורה המצע תא האטיב

 הזחאש תודיסחה לש הלודגה תיתדה העונתב התילעב״ היהש יפכ ,תודהיה תא

 םוצעה וחוכ תא איה התליג בושו תינלופה תודהיה תא ח״י־ה האמב השבכו

 .60 ימע ,םש 64

 .33 ימע ,םש ,״תושונאהו תודהיה״ 65

 .35-34 ימע ,םש 66
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 הקיטסימו תוילטניירוא

 ,המסחנ תודיסחה תא התיחהש תרצויה חורה ,ןבומכ .67״יחרזמה םדאה לש

 ךא ,תכחוגמל הוכפה ״תימשרה תודהיה״ לש םיספורטופאה ,רבד לש ופוסבו
 ךכ .ידוהיה לש ויקמעמב הייובח ,םייקתהל הכישמה חורה שודיחל תורשפאה

 ושפנ אוה״ תודהיה שודיחל דוסיה ,גארפ לש ללובתמה רעונל החטבב רבוב רמא

 "Denn der Jude ist) חרזמה ןב תויהל ךישמה ידוהיה ןכש .ידוהיה לש

"68(geblieben Orientale. 

 רבוב לש םימדקומה ויבתכב יטגולופאה ביטומה :יחרזמ סותימכ תודיסחה .ג

 תודיסחה לע

 ־תאצוי תוכמסמ התנהנ ,תידוהיה תוינחורל רבוב לש תינשדחה היצאטרפרטנאה

 רשכוה םבילש הלא דחוימב ,םיאפוריא־זכרמה םילאוטקלטניאה ןיב ןפוד

 רשאכ םישולש ןב קר היהש תורמל .שדחה םזיציטנאמורה לש תויטסימה תויטנל

 רפוס רבוב היה רבכ ,1909 תנשב ״אבכוכ־רב״ גוח ינפב הנושארל הצריה

 הז ןינע .שדחה םזיציטנאמורה לש תיתורפסה תוליעפב תיזכרמ תומדו םסרופמ

 — המוצעה ותקופת יפ לע ,רתויב יתועמשמ ןפואב ריוצי
 ותאצרה ןמזבש

 גראה תא הגיצהו — םירפס המכו םירמאמ האמל בורק התנמ גארפב הנושארה

 לש תללוכה העיריה תרגסמב תויפיצפס תוידוהי תומית לש ינייפואה

 ברע דע ,םסרפ אוה תודיסח לע ויכרכ לע ףסונב ,ךכ .שדחה םזיציטנאמורה

 ,םיניפ ,םיניס םייתימו םייטסימ םיבתכ לש תורודהמ ,הנושארה םלועה תמחלמ

 .תובר תוחבשתל הכז וללה םיכרכהמ דחא לכ .69םימלפו םיטלק

 Eksta-)״םייטטסקא םייודיו״ היה וז הפוקתמ ויבתכ ןיבש חלצומה ,םוקמ לכמ
tische Konfessionen) הז ךרכ .י701909 תנשב סכירדיד ןי׳גוי ידיב רואל אצוהש, 

 תויחרזמ תורוסממ תיטסימ תולעפתה לש תולוק גיצה ,הבר תונידעב בצועש

 ,םיטסומ ,םידוהי ,םיניס ,םיסרפ ,םידוה ״םייטאטסקא םייודיו״ :תונוש תויברעמו

 .67 ימע ,םש ,״תודהיהו חרזמה חור״
 .67 ימע ,םש

Reden und Gleichnisse des Tschauung-Tse (Insel Verlag, 1910); Chinesische 

Geister — und Lebensgeschichte (Insel Verlag, 1911(; Kaiewala. Das nationale 

pos der Finnen (Verlag g. Müller, 1914); Die vier Zweig des Mabinogi. Ein 

Keltisches Sagenbuch (Insel Verlag, 1914). 

 םג האר :25 ימע (4 הרעה ,ליעל) ןמרמיצ ,האר הז ךרכ לש תויראלופופה לע

 םג היה רבוב . 1984 גרבלרייה Ekstatische Konfessionen לש השדחה הרודהמל יתמדקה

 תויפרגונומ לש ,םיכרכה םיעברא תכ ,רתויכ תחלצומה הרדסה לש ךרועה

 .1912־ו 1906 םינשה ןיב עיפוהש Die Geselleschaft ״תויגולוכיספויצוס״
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 רולפ־סדנמ לואפ

 ־עבשה האמהמ םיטנאטסטורפו םייניבה־ימימ םיילותק ,םייחרזמ־םירצונ

 המלידה לע םלוכ םידיעמ ,ותמדקהב רבוב רסמש יפכ ,הלא תולוק .7,הרשע

 .יוטיבל תנתינ יתלב התוהמבש היווח רוסמל דציכ :ןקיטסימה לש רתויב הנעמה

 תא ,ללחהו ןמזה לש תולובגה רבעמ לא ףדהנש ,ןקיטסימה גישמ הזאטסקאב

 הקודה הפשה לזמה עורל ךא ,םלועה לש הנוילעה ותודחא לש גנעמה ןויזחה
 ךא .יובירה םלוע לש רישכמ הניה תאזככו ,היצאודיבידניאה ןורקעל התוהמב

 שיגרמ אוה ;םלועה ינפב ותיווח לע זירכהל וינפב דומעל ןיאש ףחד ןקיטסימל

 שקבמ אוה ,ןורכז־השרוש לע תוקחתהל ןיאש הזאטסקאה רובע רוציל״ בייוחמ

 ־אלל־תודחאה תא תושעל שקבמ אוה ,ןמזה ךות לא ןמזל רבעמש תא ךושמל

 תתל וצמאמבו ,לודג ןקיטסימ לכ לש המלידה יהוז .72״יובירה־לכ־תודחאל יוביר

 ןפואב רבוב ןעוט ,ןכש .סותימב רחוב חרכהב אוה ,הפשל רבעמש המל יוטיב
 שרדמה יפב זרכומה סותימה וא תודשינפואהו תודווה לש סותימה ןיאה״ ,ירוטיר

 ןקיטטסקאהש המל (Sinnbild) למס אלא ,ושיו ןוטלפא יפב הלבקה וא
 הפשה לש תורישכה רסוח תא ריאהל ואב רשא ,״םייטטסקא םייודיו״ .73״?הווח

 לש תיזכרמ הדועתל ויה ,״תיתימא״ תעד אטבל ,״תילנויצאר״ה ,הליגרה

 ןתינ ,ונמז ינב לע הז ךרכ לש הקזחה העפשהל תודע .74שדחה םזיציטנאמורה

 Der Mann) ״תונוכת אלל שיאה״ ,ליסומ טרבור לש יפאה ןמורב אוצמל

ohne Eigenschaften) ליכמה ,הכורא רוביע תפוקת רחאל ,1930 תנשב ספדוהש 

 .75רבוב לש תויטסימה תויודעה תפוסאמ תוטטיצ תואמ־שלשמ הלעמל

 ויבתכל החטבוה ,שדחה םזיציטנאמורה ירפוס לש ןואיתנפב דובכ רבחכ ,ןכל

 ביטומ ,רתיה ןיב ,לילעב ושמיש םה .תדבוכמ תוסחייתה תודיסחה לע רבוב לש

 רבוב חלש ,םיידיסח םירופיס לש ןושארה ךרכה תא איצוה רשאכ .יטגולופא

 םהיניב המייקתהש החיש ריכזה ףריצש בתכמבו ,סיכרדיד ןי׳גוי ורבחל קתוע

 םינוש םירודמ םע ,תיאפוריא הקנטסימב דחוימב דקמתי ךרכהש רבוב רבס ארקיעמ
 רבוב לש ובתכמ האר .הז רדס יפל תידוהיו תיבאלס ,תינמרג הקיטסימל םישדקומה

 ,50 ׳סמ ,(46 הרעה ,ליעל) תורגא ,רבוב־ב ,1903 ראורבפב 10 ךיראתמ ראואדנל בטסוגל

 םיעטק המכ ידי לע תגצוימ תידוהיה תיטסימה תרוסמה ,תספדומה הסריגב .149 ימע

 .רבוב לש ״ןמחנ ׳ר ירופיס״מ םירצק

 "Ekstase und Bekenntnis" (Geleitwort), Ekstatische Konfessionen p. XXV האר

 .ל״נה יפ לע

 לש היגולוטנואה התולבגומ רבדב וז החנה ,בגא .25 ימע (4 הרעה ,ליעל)ןמרמיצ .האר

 אלא תספות הניא םימצעה ןושל ..." :רבוב לש תויסיסבה תונומאה תחא הראשנ הפשה

 .14 ימע ,ג״לשת ,םילשורי ,חיש דוסב ,״התאו ינא״ — םייתימאה םייחה לש םהיתויציצב

 Dietmar Goltschnigg, Mystische Tradition im Roman Robert Musils :האר

Martin Bubers 'Ekstatische Konfessionen' im 'Mann ohne Eigenschaften'. 
1974 .Heidelberg 
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 עקרק שמשל הלוכי תודהיה םא קפס עיבה ל״ומה רשאכ ,ןכ־ינפל םינש המכ
 העיד םיאטבמ סכירריד לש ויתוקפסש האלמ הרכהה ךותמ .76הקיטסימ רובע

 לש ינחורה ינועה תודוא תזמרמה הנעטל דאמ שיגר רבוב היה ,הצופנ המודק

 תא תורצנה לש תיסאלקה הסיפתב םישרוש ,ןבומכ ,הל ויהש הנעט) לארשי

 גארפב תואצרהה תארקל ויתומישר ןיב .(קוח לש תיטסינורכנא תדכ תודהיה

 םירוט השולשב ,תוטטיצ םע וילופ יפד המכ םנשי (םילשוריב ונויכראב ורמשנש)

 טראויטס ןוטסויו ,רגנינייו וטוא (Sombart) טרבמוס רמומ ,םיליבקמ

 הקיטסימל רשוכ לכ ןיטולחל הרסח תודהיהש תחא לכ תועבוקה ,ןיילרבמ׳צ

 .77״קומע״ שגרו טנמיטנס לכל — הבחרהבו ,יתד ןירותסימו
 טפשמה תא רבוב םשר טרבמוס גולויצוסהו ילכלכה ןוירוטסיההמ לשמל

 םע דחאתמ ןימאמה וב הזאטסקאה בצמ תא תעדוי הנניא תידוהיה תדה״ :אבה

 ידוהי רבחמ ,רגנינייו וטוא לש ויבתכמ רבוב לש תואבומה ןיב .78״תוהולאה

 אלה םיימשיטנאה בור לש םתאנש תא הברהב הרבע תודהיל ותאנשש יאניו

 ןיאש יאדו״ו .״תיתימא הקיטסימ םוש ןיא םידוהיה ןיב״ :םיארוק ונא ,םידוהי
 ףוסוליפה .79״םידוהי (Heiligen) םישודק םג ןיא ךא ,םידוהי םיחצור םוש

 יברעהו ידוהיה תא לולכל הטנ רשא ,ןיילרבמ׳צ השובה רסח ינעזגהו יטילופה

 יתלב ךכ לכ הקיטסימה ןיא םדא םושל״ש ןיחבמכ רבוב ידי לע ןייוצמ ,דחי

 היסטנפ לכו אלפ לכ תדה ןמ הדנמ ימשה״ו ״יברעל איהש יפכ השיגנ

 .80״תיתריצי

 הנושארה הקספב זירכה רשאכ רבוב לש ותעדותב ,קפס אלל ,ויה ולא תועד

 ןקיטסימה ילוא״ — בלסרבמ ןמחנ ׳רש ,תודיסחה לע תחתופה ותדובע לש
 ןיא היתולחתה תאש הרובש אל תרוסמ לש הפוסב דמוע״ — ״ןורחאה ידוהיה

 קפס ליטהל רתוי ןיא םויה :וז תרוסמל שחכתהל םישנא וסינ בר ןמז .םיעדוי ונא

 "Sie werden sich vielleicht erinnern, dass wir einmal — vor mehreren ,הוושה

jähren— über die Frage der existenz einer jüdischen Mystik miteinander 

-gesprochen haben. Sie wollten nicht recht daran glauben. Mit dem Nachman 

"...Buche habe ich eine Serie von Dokumanten dieser Existenz eröffnet רבוב 

 וסחי .Buber, Briefwechsel, I, 253 ,1907 ראורבפב 21 ךיראתמ בתכמ ,סכירדידל

 .57 ימע (4 הרעה ,ליעל) היסומ לצא ןודנ תודהיל סכירדיד לש

 .22 ה קית ,רבוב ןיטרמ ןויכרא

 ךכ י׳׳עו ,םידומע רופסימ ןייצמ ןכ אוה ךא ,תורוקמ אלל וללה תוטטיצה תא םשר רבוב
 Die Juden und das יפ לע איה טרבמוסמ הטטיצה תאז תובקעב .רוקמה רותיא תא רשפאמ

237 .Wirtschaftsleben, Munich/Leipzig 1911, p. 
421 ,.Geschlecht und Charakter, Vienna 1903, pp. f. 

 ותדובעמ איהש שחנל ונא םילוכי ךא .דומע רפסמ אלו רוקמ אל קפסמ רבוב ןיא וז הטטיצל

 .Die Grundlagen des neunzehnten Jahrhunderts, Munich 1901 ןיילרבמ׳צ לש הלודגה
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 תולודגה תויצאטספינמה תחא הניה״ וז תרוסמ ,רבוב ןיחבה ,ןכ לע רתי .81״הזב

 — תידוהיה הקיטסימה ,חטבל .״תיטאטסקא המכח לש
 הלבקה

 תעפשומ —

 ימימ םידוהיל תיעבט הקיטסימ יפלכ היטנה״ ךא ,תורחא תויטסימ תורוסממ

 םישנאה לש ירוקמה יפואהמ בואש תידוהיה הקיטסימה לש החוכ ,ןכא .םדק

 גיצהל רבוב שקיב — ״םש־לעבה תדגא״ — האבה ותדובעב .82״התוא ורציש

 אלש דיחיה םעה ילוא םה םידוהיה״ש יטקידופא ןפואב זירכה רשאכ המוד הדוקנ

 העודיה ידוהי סותימ לש השידחה הרוצה איה [תודיסחהןו ...סותימ קיפהל קספ

 .8י״ונל

 ורציש םידוהיכ ,Ostjuden^ רבוב לש וסחיב רכינ המוד יטגולופא ביטומ

 הזאטסקא לש תידיסחה הסיפתה תא הוושמ אוהש ירחא .תודיסחה תא םכותמ
 ׳ר ירופיס״ל ותמדקהב ןייצמ אוה ,תימייניב־ימיה תינמרגה הקיטסימה לש וזל

 ןאכ .״תיתריציכ המצע תא החיכוהש״ תינלופה תודהיה וז התיהש ״ןמחנ
 ומולחב קזחו ותנומאב ירוקמ ךא ,ויתועידיב לבגומ ,ירפכ רקיעב ...היה ידוהיה״

 ,םוכחת תרסחו תיביטימירפ התיה תינלופה תודהיהש ןכתיי .84״םיהולאה תודוא

 תדגא״ב .תויתריציו תובהלתה תאלמ הליהק התיה איה תינחור הניחבמ ךא

 :תודיסחה לש םיאפוריא־חרזמה םישרושה תא בוש שיגדמ אוה ״םש־לעבה

 הב העונת המק ,הנטקה היסורו ןילופ לש םיירפכה םידוהיה תוניב ,םואתפו״

 םיירפכ תוניב ,בעותמה ,לפאה חרזמבו ...תודיסחה — רהטיהו הלעתה םותימה

 .הלבקה ,85״םינשה ףלא ןיב דליל תוכלמ־סכ ןכוה ,םידמולמ־אל ,םיטושפ
 לש ותעדותב תישממ הכפהמ וננוכ תודיסחה לע תומדקומה ויתויואטבתה

 ברעמה לש םיתברותמה םידוהיה ,םולש םשרג ןיחבהש יפכו .יברעמה ידוהיה

 תא םתנבה ךותמ סותימו הקיטסימ ״וחדו ואיצוה״ ןווכמב ,היצפיצנמאל וכזש

 ותויהל ,רבובמ הרקוה רתויל״ יוארה ,םולש ןייצ ,דחא ףא ןיאו .86תודהיה

 םהילא שגינ אלש םושמ ,בוש תואריהל תודהיה לש הלא םינפל םרגש ןושארה

 אלא — היגולוכיספו היגולויצוס — תוירוטסיהו תויעדמ רקחמ תודותימב

 ,תברוצ ךא ,תיטנאקיפ הנבות .87״השדח תילגת ידי לע ףצומה בלה םוח אולמב

Buber, The Tales of Rabbi Nachman, tmas. M. Friedman, Bloomington 1956,,האר 

.p.3 

 .4 ימע ,םש

.The Legend of the Baal-Shem, trans. M. Friedman, London 1978 pp. xi, xiii 

 .11 ימע ,ןמחנ יבר ירופיס האר

 .21 ימע םש לעבה תדגא האר

 .142 ימע ,(50 הרעה ,ליעל) רבוב לש תודהיה תסיפת .םולש ,האר

 .ל״נה פ״ע
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 ,תודיסחה תומד תא םקשל רבוב לש ויצמאמל יברעמה ידוהיה לש ותודגנתהל

 ,בתכמ ידי לע תקפוסמ ,תיטסימ תידוהי תודיסח לש םייוטיב החכשמ ליצהלו

 :חילצמ ירטסוא רחוס ,לראק ויבאמ רבובל ,1908 ראורבפב 6 ךיראתמ

 ,רקיה ןיטרמ

 תא ךל איבת ךתדובעו יאולו :ךתדלוה םויל םייבבלה ילוחיא תא לבק אנא

 .הדרחו הגאדמ םיררחושמ ךייח ויהיו ןתי ימו ,לחיימ התא הל החלצהה

 ,״רהוז״ו תודיסח ,וללה םילבהה לע רתוומ תייה וליא חמשא ינא

 לבח .תינסרהו התיחשמ תישפנ העפשה עיפשהל קר םלוכי םהש םושמ

 לע ץרמו ןמז הברה ךכ לכ זבזבלו הזכ רקע אשונל ךיתונורשכ תא שידקהל

 .88םלועלו ךמצע ךל ןיטולחל תלעות רסח רבד

 לוגד דמולמ .רתוי תדדועמ התיה ,רבוב המלש ,ובס לש ותוסחייתה ,תאז תמועל

 ,תירטסואה היצילגב ,(בובל)גרבמלב ותיבב רבוב תא לדיג השעמלש ,שרדמב הז

 היה ןתינ אלש םיידיסח םיבתכ ול קפיסו ודכנ תדובעב הליעפ תוניינעתה הארה

 קתוע רבוב המלש לביק ,1906 רבמצדב ,ותומל ךומס שממ .89ןילרבב םגישהל

 ןורחא ,רבוב המלש ,יבסל״ :דאמ ול המענ יאדו השדקהה ;״ןמחנ ׳ר ירופיס״לש

 תודיסחה לע וז הדובע ינא שידקמ ,הלכשהה לש ןשיה ןונגסב םילודגה םידמולמה

 "Meinem Grossvater Salomon Buber dem letzten Meister) ״הבהאו דובכב

der alten Haskala bringe ich dies Werk der Chassidut dar in Ehrfrucht 

".90(und Liebe 

 לש םעויסמ רבוב הנהנ ,תודיסחה לע םינושארה וירקחמל תונכהה תרגסמב

 בונבוד ןועמש ,יקסב׳צידרב ףסוי הכימ דחוימב ,םיאפוריא־חרזמ םידמולמ המכ

 לע — תיסורו שידיי ,תירבעב תוסמ ובתכ רבכש ,9'יקצדורוה אבא לאומשו

 בונבוד לש םתוניינעתהל דוגינב תוחפל ךא .הלבקו תודיסח לש םינוש םיטקפסא

 .תיגולוליפ־אלו תירוטסיה־אל רבוב לש ותוניינעתה התיה ,תודיסחב יקצדורוהו

 ילוימ בתכמב יקצדורוהל ריבסה ,״תושדח תודבוע ףוסאל ללכ הנניא יתרטמ״

88 260 .Buber, Briefwechsel, I, p. ןיטרמ יכדרמ־ב ןרטש ׳ג־ו רימע ׳י לש םמוגרת הוושה 

 .223 ימע ,130 ׳סמ (46 הרעה ,ליעל) ,א תורגא יפוליח ,רבוב

 ,תורגא ,רכוב 1906 רבמבונב 26 ךיראתמ רבוב ןיטרמל רבוב המלשמ בתכמ לשמל האר 89

 .211 ימע ,114 ׳סמ

 "Dem Gedächtnis meines :ןלהלדכ ,השדקהה חסונ תא רבוב הניש ובס תומ רחאל 90

Grossvaters Solomon Buber des letzten Meisters der alten Haskala bringe ich in 

".treuen dies Werk der Chassidut dar 

 לש הנושארה הרודהמל אובמב רשיא םתרזע תאש ,וללה םידמולמהמ דחא לכב ץעונ רבוב 91

 .א ךרכ תורגא ,רבוב־ב תויטנוולרה תויובתכתהה תא םג האר .״ןמחנ ׳ר ירופיס״
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 תידוהי הקיטסימ לש תשדוחמ (Auffassung) הסיפת קפסל טושפ אלא״ ,1906

 ,היתוריציו (וז תרוסמ) לש תשדוחמ תיטתניס הגצה גיצהל ,םיימינפה הירשקו

 לככ הרוהט תיתונמא הרוצב יאפוריא להקל וללה תוריציה תא ריכהלו

 ירופיסו תודגאה תא — וללה תוריציה תא םגרתל אל טילחה ןכל .92״רשפאה

 .״שדחמ םרפס״ל אלא — תודיסחה ילודג יפמ ורסמנש םיילובמיסה תואלפנה

 רסמה תא וספת וטופיש יפ לע רשא ,םיידיסח םירופיסמ םינוש םיביטומ רחב אוה

 רסמה תאו ,הלא םיביטומ ״שדחמ יח״ רבוב היה ךכ רחא ,תודיסחה לש קהבומה

 םימעפ הסינש ירחא .םתוא הווח אוהש יפכ שדחמ םתוא רפיסו ,וריבעה ותוא

 ורמאמב רבוב רפיס ,תינמרגל רישי ןפואב ידיסחה רופיסה תא םגרתל תודחא

 :״תודיסחל יכרד״ ,1918 תנשמ

 ומצעל רשפיא אל [ירוקמה ידיסחה רופיסה] לש רהוטהש ןייצמ ינא

 [יטתסא] רופישל אל יאדו ,םוגרתב רמשיהל
 תא רפסל ךירצ יתייה —

 גישמו םילדומה יוק תא םינפמ יתימא רייצש יפכ יתמנפהש םירופיסה

 קלחה יאדוש תורמל ,ןכ לעו ...םהמ רציש ןורכיזה ךותמ תויתימא תויומד

 ימונוטואה ינוימד תריצי איה [תודיסחה לע תמדקומה יתדובע] לש יראה

 תא יתייווח לע רשויב חוודל לוכי ינא ,םייתרוסמ םיביטוממ בכרומה

 ךותמו ,התוא ורציש הלא לש חורה תאו םדה תא יכותב יתאשנ :הדגאה

 .93״השדח התייהנ איה יחורו ימד

 תודיסח תודגא םוגרת לש וזה תמדקומה הדותמה תא תוחדל היה דיתע רבוב

 תגצהש הדוה 1957 תנשמ רמאמב .ידמ תישפחו תועמשמ תרסחכ תינמרגל

 ןכ לעו ,ןמזב טלושה חורה בצמל ידמ הפופכ התיה תודיסחה תא ולש םירוענה

 :94תיתמגמ

 חור״ ארקתהש המ :רגובמ יתלב םדא יאדוב ןיידע יתייה ןמז ותואב ...

 תמלוה תודע עצבל יתונוכנל .ילע חוכ ול היה ןיידע (Zeitgeist) ״ןמזה

 .207 ימע 110 ׳סמ ,א ךרכ תורגא ,רבוב האר

 "My Way to Hasidism", Hasidism and Modern Man, ed. and trans by M. ,האר

61-63 .Friedman, New York 1958, pp. תא ותסיווש תונורקעבו ןכתייש עיצמ ןהכ סנאה 

 לש ןושארה ינרדומה ינמרגה םוגרתהמ ותארשה תא רבוב באש תוידיסחה תודגאל ומוגרת

 Meister Eckharts ראואדנל בטסוג ורבח ידיב טרהקא רטסיימ לש םייטסימה ויבתכ

1903 Mystische Schriften, Berlin . 30 ימע ,(49 הרעה ,ליעל)רבוב ןיטרמ ,ןהכ ׳ה האר, 

 םוגרתה תסיפתש הארנ .טרהקא תא ומוגרתל ראואדנל לש ורבסה טוטיצב 293 ימע םשו

 םלהליו לש תונירטקודהמ עפשומ יתאפמא שדחמ רופיס לש טקאכ רבובו ראואדנל לש

 .ו קרפ ,(51 הרעה ,ליעל) ,ירפסב האר .(Dilthey)יתליד

 .22 ימע (93 הרעה ,ליעל)ינרדומה םדאהו תודיסחה ,האר
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 והשמ הוולנ םישנאו םירפס ךרד יל התלגתהש הלודג הנומא התואל

 םיארוקל תורז תותד לש ןכותה תא גיצהל הפוקתה לש תחוורה היטנהמ
 יתעדי אל ,הזמ ץוח .הטושפ תונרקס ןיבל עדימל ההימכ ןיב ודדונתהש

 תיטאופ היצמרופסנרט תושעל תימינפה יתייטנ תא ןסרל דציכ ןיידע

 ןיידע ךא :םירז םיביטומ םוש יתסנכה אל חטבל .יטרואית־ירופיס רמוחל
 ןוטה לעב ךא ,לברוסמהו דבועמ־אלה יפואל תקפסמ הדיפקב יתנזאה אל

 היצקאיר הפ יב הלעפ ןכ ומכ .הז רמוחמ עומשל ןתינש יחה יממעה
 ט״י־ה האמה לש םידוהיה םינוירוטסיהה בור לש םסחי דגנכ תיעבט

 ךרוצה .תועורפ תולפט תונומא דבלמ רבד ואצמ אל הב ,תודיסחל
 ליבוה ,תודיסחבש תוממורהו רהוטה לכ לע ,וז הנבה יא ינפב עיבצהל

 תורות תא יתגצה ...תיממעה התויחל ידמ התוחפ בל תמושת תתל יתוא

 תומוקמב ךא ,הנמאנ יתוהמ ןפואב התיה תומדוקמה יתודובעב תודיסחה
 ומכ קוידב תאז יתישע ןיידע ,תיתדגאה תרוסמה תא שדחמ יתרפיסש

 .יתייה םנמאש יברעמה רפוסה

 ורשפיא תודיסחה לש ״םיידגאה םיביטומ״ל רבוב לש ,םיישפחה ,שדחמ וידוביע

 לע םימדקומה ויבתכ לש תוטויטהו תומישרה תקידבמ םיעדוי ונאש יפכ — ול

 — 95תודיסחה
 תנייטצמ תרפוס) הלואפ ,ותשא תא היומס תרפוס רותב קיסעהל

 יפכ ,ץוחל היה רבוב .(קנומ ׳גרו׳ג יודבה םשה תחת םש ילעב םינמור המסרפש

 לעו ״םיביטומ״ ותשאל קפיס אוה זאו ,96ל״ומה לש ןורחאה דעומה חכמ ,הארנה

 םשור םישוע ״םש־לעבה תדגא״מ םילודג םיקלח .הללכשו איה הביחרה םהיפ

 הראשנ רשא ,הלואפ .97״ןמחנ ׳ר ירופיס״מ םיקלח ףא ילוא ךכו ,הידי השעמ לש

 ,1958 תנשב התריטפ דע רבוב לש רתויב הבורקה תילאוטקלטניאה ותפתוש

 ותוגה לש יגולואידיאהו ינחורה ןוויכה בוציעב עירכמ דיקפת קפס אלל האלמ

 הדיתע ןכמ רחאלש ,היראובמ תילותקה תדה תב ,הלואפ תא שגפ אוה .תמדקומה

 הילא ,ךיריצ תטיסרבינואב 1899 תנש לש ץייקה רטסמיס ןמזב ,רייגתהל התיה

 תבהלנ הדיסח הלואפ התיה תע התואב .תינמרג תורפס דומלל ידכ רבוב עיגה

 ךיריצל הלואפ תא חלשש ייב דישאר־לא הז היה םנמואו ;ייב דישאר־לא רמוע לש

 .ךליאו 17 ימע ,א ךרכ תורגא רבוב־ב ,אובמ ירבד ,רדיש ׳ג האר 95
 ,א ךרכ תורגא ,רבוב 1906 רבמצדב 1־מ בתכמ ,רלקניו־רבוב הלואפל רבוב ןיטרמ ,האר 96

 .215-213 ימע ,םש םג האר :212-211 ימע ,115 ׳סמ

 .ךליאו 17 ימע ,אובמ ירבד ,רדיש ׳ג האר 97
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 ותשאב שגפש ינפל ,ןינעה תיברמל .98תוידוה תותדו טירקסנס דומלל תנמ לע

 לבקתמ ןכ לעו ,"הל םיבורקה םיאשונל וא הקיטסימל היטנ םוש רבוב הליג אל
 לש םלועה תא ותעידיל הברקש הלואפ וז התיהש ,הרבסה תא תולעהל תעדה לע

 ייב דישאר־לא ססיב ויתורות סיסב לעש)ראואהנפושו הקיטסימ ,תיחרזמ המכח

 ,הלואפל ןיסוריאו ותשיגפ רחאלש רטסמיסה ךשמב .,00(ומלוע תנומת תא

 ורמאמ תא םסרפ הרהמבו הקיטסימ לש יביסנטניא דומילב ומצע תא עיקשה

 ,הרשע־ששה האמה ןב ינמרגה ןקיטסימה לע היצאטידמ — אשונה לע ןושארה

 הניו תטיסרבינוא ול הקינעה 1904 תנשב .Jakob Böhme)101) המב בקעי

 :היצאודיבידניאה תייעב תודלותל״ :תארקנה היצאטרסיד רובע טארוטקוד

 "Zur Geschichte des Individuations-) ״המב בקעיו סונאזוק סואלוקינ

102(problems: Nicolaus von Cues und Jakob Böhme. 

 יטסימבו תודיסחב רבוב לש תמדקומה ותוקסעתהב תוארל תועט וז היהת ךא

 םיטקפסאב ותוניינעתה .רוהט יטתסא קוסיע תידוהי הק
 — םיחנזומ הכ דע —

 םעל הקומע תוריסמ ידי לע תענומ רבד לש ופוסב התיה ,תידוהי תוינחור לש

 .ותשא לש ״תוינויצוליפ״ב םיפקתשמ וז תוריסמ לש העבטו הקמוע .ידוהיה

 ינויצה סרגנוקה תארקל תונכהב קוסע היה ,רבובב הנושארל השגפ רשאכ

 העונתל ףרטצהש ,רבוב .1899 טסוגואב לזאבב םייקתהל רומא היהש ,ישילשה

 םע הלואפ תא שיגפה ,העונתה לש דסיימה סרגנוקה רחאל רצק ןמז תינויצה

 "Betrachtungen einer)״ינויצ־וליפ לש םירוהרה״ רמאמב .היתורטמו תונויצה

Philo-Zionistin) 1901 רבמטפסב המסרפש ^"Die Welt", לש ןועובשה 

 ינפב רבוב לש ומואנל התבוגת ןורכז התלעה ,תימלועה תינויצה העונתה

 :ישילשה ינויצה סרגנוקה

 הז היה ךכ רחא ....םוד דמע יבלו ...האלפומ המצועב ילא רביד ישונא הפ

 היה אל .ילעמ ולצלצ םלועה ינומעפ לכו ,לזרב תונושלב רביד וליאכ בוש

 .295-293 ימע (1 הרעה ,ליעל)גניסל ,האר 98

 ,רבוב לש וידומילל תונושארה םינשבש ,23 ימע ,(49 הרעה .ליעל)ןהכ לש וירבדל הוושה 99

 ,תורפס תודלות היפוסוליפ טלק אוה ...״ ךיריצב 1899 תנש לש ץיקה רטסמיס ףוס דע

 תינכתב .׳תימואלה הלכלכ׳ה תרותו תיסאלק היגולוליפ ,תינמרג תורפס ,תירטאיכיספ

 .״םייחרזמ םידומיל וא תותד לע תואצרה לכל תוסחייתה הרסח וז הרישע

 .291 ימע (1 הרעה ,ליעל)גניסל ,האר 100

 "Über Jakob Boehme", Wiener Rundschau, v/12 (15 June 1901), p. 251-253 ,האר 101
 שודקה סוקסיצנרפ לש שגרה ,ךבריופ לש ותרותל רשאמ המבל רתוי בורק םידמוע ונא״

 .״הטדנול בורק רתוי דוע םידמוע ונאו ,ויחא םיבכוכלו םירפיצל ,םיצעל ארק רשא ,יסיסאמ

 .(252 ימע .םש)

 a/2 קית ,רבוב ןיטרמ ןויכרא 102
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 הקיטסימו תוילטניירוא

 ומרז םלש םע לש ןוצרהו ץפחהו תירותסמה הגרעה ...יטרפ םדא דוע הז

 םמצע םייחה ומכו ,םייחב םילודגה םירבדה לכ ומכ ילע רבע הז ...המידק
 .,03״םמיע יתוא ולטנו ואב —

 ליעפ דיקפת לוטיל הצור איהש רבובל הלואפ הבתכ הייודיו םוסרפ רחאל שדוחכ

 ןעמל והשמ תושעל תבייח ינאש ,הלוכי ינאש השגרה יל שי״ :תינויצה העונתב
 .104״ונידלי לשו ילש יתרטמ וז היהת ,ךתרטמ ךותב הלדג ינא ...הז

 ,תופידר תמחמ רערועמה ידוהיה םעה דובכ תא חיטבהל התיה וז הרטמ

 ,דבלב יתוברת היהי תינויצה ותוליעפ דקומש ףא לע .ימצע קופקפו תועמטיה

 ־חרזמ ידוהי לש םקלח־תנמ הלפשהלו לבסל תבקונ תומיע רבובל ול התיה

 םיתימע ינש םע דחי ךלה דציכ ראתמ אוה ,1900 יאממ ,ותשאל בתכמב .הפוריא

 םייסור םידוהי םיטילפ תצובק לש םהינפ תא לבקל ןילרבב תבכר תנחתל םינויצ

 דובאה ,חונזה םארמ־םבצמ תא ברוצ רואית ראית אוה .הקירמאל םכרדב

(Verlorenheit) ילעב ומכ ולפוטש ,תוגיהנמ ירסחו לזמה ירסח ,הלא םידוהי לש 

 םשואי םע יולג ןפואב ההדזה ,עזעוזמ .105״(הריגהה) ידיקפ ידיב םייח

 רשאכ ,ומעל הלעב תווקתו תושגרל דה תויהל התיה הדיתע הלואפ .םתלפשהו

 :הזירכה

 ,אל !ראשנ ריעצ המכו םכבבל קזח המכ י םירוסייה םע ,םכתא בהוא המ

 חנומ םכייפי לכ ...םירזה םימעה לובלבב ומלעת אל ,רחאל וכפהת אל

 וראשה .המדאה ינפ לעש רשואהו החמשה לכ הזב ,םינוש םכתויהב

 .106!םכתא ךרבא המ ,םימעה םע ,םכתא בהוא המ ... !םכמצע

 ךרד קר ידוהיה לש ותוהזו ותוואג תא רומשלו חיטבהל ןתינש ענכושמ היה רבוב

 םייחל תרגסמכ תודהיה שודיח אובי ותנבהל הנממ ,תיתוברת תושדחתה

 ראש םע חתיפ רבובש ,וז העצה לש ילאקידרה העבט .םייתועמשמ ,םייתריצי

Paula Winkler, "Betrachtungen einer Philozionestin", Die Welt, Nr. 36 (6 September 

 München ehrt Martin Buber, (ed.) Hans Lamm, Munich 1961 ־ב שדחמ ספדוה 1901)

16 .p. רבד ,״תינויצ־וליפ לש הירוהרה״ .םשב ןומיס א״ע ידיב תירבעל םגרות רמאמה 

 .136-135 ימע ,ב״כשת ,רייא־ןסינ ,תלעופה

 ׳סמ א ,תורגא ,רבוב ,1901 רבוטקואב 19 ךיראתמ ,רבובל רלקניו־רבוב הלואפמ בתכמ

 .130 ימע 28

 ימע 12 ׳סמ א ,תורגא ,רבוב ,1900 יאמב 14 ךיראתמ רלקניו־רבוב הלואפל רבובמ בתכמ

118. 

 .19 ימע (103 הרעה ,ליעל) ,רלקניו הלואפ ,האר
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 דוגינב תוברת השיגדהש ךכב היה ,107םעה דחא דוחיבו ״םיינחורה םינויצ״ה

 עבת הז שודיח ,תיאפוריא־ברעמה תודהיל עגונב .תילאמרופ תיתד תוקידאל

 תורוקמה תא שדחמ םהל ריכהל ךרוצ היה :םידוהיה לש שדחמ ךוניח לכ־תישאר

 םג עבות ,רבוב חינה ,יתוברת שודיח .תידוהיה תשרומה תמכחו םייתורפסה

 ותומד ינרק רואש ינפמ דחוימב ,ידוהיה לש תימצעה ותסיפת לש שדחמ בוציע

 תונשב היהש ףא לע .Ostjude^ לש בורל הנוגמה יומידה תארמ ךרד רבתשה

 םיינחורה םינויצה ןיב גיהנמ דמעמ הרהמב רבוב ספת וייחב תומדקומה םירשעה

 (Feiwel) לבייפ דלוהטרב םע דחי ,ןילרבב דסיי 1902 תנשב .תינמרגה ירבוד
 לש האצוהה תיב ,(Jüdischer Verlag) ״תידוהיה האצוהה״ תא םירחאו

 .ידוהיה סנאסנרה

 הקתפרהכ המצע תא החיכוהש ,תידוהיה האצוהה לש ןושארה םוסרפה
 Jüdische) — ״ג״סרת ידוהי ןותנש״ היה ,דאמ הבר החלצה תלעבו תימאניד

5663 Almanach), הכירכב אציש ,הז האנ ךרכ .1902 תנש לש ויתסב ץפוהש 

 שידיימ הריש ימוגרת ,רתיה ןיב ,וליכהש וילופ ידומע םייתאמכ ןב היה השק

 שא ׳ש ,גורפ ׳ש ,ץרפ ל״י ,םכילע םולש ,קילאיב נ״ח ,דלפנזור ׳מ תאמ תירבעו

 "Über Jargon)שידיי תורפס לע יטנגלא רמאמ הז רחבמל םדק — ןזייר םהרבאו
"und Jargonliterature). ילעב ויה שילש ינשכ םירויאה םישיש ךותמ 

 — םהבש םסרופמה ,םיאפוריא־חרזמ םיביטומ
 ״ינלופ ידוהי״ לש היצקודורפר

("Polnischer Jude") קורטש ןמרה לש (Struck). רצק ןמז ,הפסונ הז ךרכ לע 
 וז הדובעל ותמדקהב .םידוהי םינמא לע ,רבוב ךרעש םירמאמ תפוסא ,ןכמ רחאל

— (1903) "Jüdischer Kunstler" רוקמכ תודיסחה לע הנושארל רביד 
 הקיסומה חבשב םג בתכ אוה .ידוהי סנאסנרל תיחרכהה תינחורה תוינויחל
 .'08״וטגה לש תויסנכ יתבב הרמתשנש״ תירוקמה תידוהיה

 ינמרג םוגרת (תידוהיה האצוהה תרגסמב בוש) םסרפ (1904)ןכמ רחאל הנש

 שולשב ידוהיה לעופה לש הזחמ״ — ״לעטפעש קיזייא״ לש ׳09שידיימ

 תנגרואמ הצובק ,״תינויצה־תיטרקומידה היצקארפה״ דוסייב ילאטנמורטסניא היה רבוב 107

 הלודג בל תמושתו העונתב היטרקומיד לש רתוי ההובג הדימ םדקל סרגנוקב העיפוהש

 .תיתוברת תוליעפל רתוי

 .Jüdischer Kunstler (59 הרעה ,ליעל) p. 5 ,האר 108

 היצילג תריב זא התיהש (גרבמל) בובלב ויבא דצמ ולש אתבסו אבס ידיב לרוג רבוב 109

 םיימוימויה ויעגממ שידיי דמלש רבתסמ ,תיבב תינמרגו תינלופ רבידש תורמל .תירטסואה

 ויבאש (1982 רבמצדמ ןויארב)יל עידוה ,לאפר ,רבוב לש ונב .שידייה ירבוד בובל ידוהי םע

 רפסלו שידייב חחושל ןונגע םע שגפהל בהא דחוימב״ :שידיי רבדל תונמדוה לכ לצנמ היה

 .״(ךאלשעמ) תוישעמ דחי
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 ,םסרופ אל זא דעש ,הזחמה תא םגרת ומצע אוה ."0יקסניפ דוד תאמ ״תוכרעמ

 לש יטנתוא לוקכ יסורה יאזחמל עירה וב אובמ בתכ םגו :יקסניפ קפיסש די בתכמ

 הסינ יקסניפש ,רבוב ןיחבה ,בתכש םירופיסו תוזחמב .״ידוהיה ןוירטלורפ״ה

 האור אוהש יפכ םידוהיה םילעופה ינומה לש המוגעה תואיצמה תא ךא״ רוסמל

 אוה — התרמוח לכבו םימחר אלל — וז תואיצמ תריסמב ךא .התוא עמושו

 הקוצמה תחוור המכ דע הלגמ אוה ,דובעשו הקעומכ םויקה תועמשמ תא ףשוח
 יממעה בינה״ — שידיי התיה יקסניפ לש ותפשש םג שיגדה רבוב .״הארונה

(Volkssprache) ןפואב וסחייתה ,ןייצ ךכ ,שידייל .״םידוהיה םינומהה לש 

 ךוגר׳ז״כ ירקש
 בינמ החתפתה איה תואיצמב רשאכ — הסג הגע ןושל —

 איה ןיא״ ןבומכ .הנימב תדחוימ הפש ,םיקד םיסנאוינ תלעב תחתופמ הפשל

 ךא תירבעכ תטשפומ הנניא״ איה :רתוי ״השימג״ איה ךא ,תירבעה ומכ ״הרישע
 םיאטבמ האלמ איה״ ךא תירבעה לש סותאפה תא ילוא הרסח איה :״רתוי המח

 ומצע (Volkstumliche)ידוהיה םעה״ שידייב .״םייתגרדהו םיכר ,םישקו םיחונ

 .י11 ״הפש היהנ

 ןמזב ובו — Ostjude^ לש ותומד םוקישל תטלחומ תורסמתה וז התיה
 הארשהה תא הקפיס רורב ןפואבש ,ללכב ידוהיה לש ודובכ תא חיטבהל

 אוה 1906 רבמצדמ בתכמב .תודיסחה לע רבוב לש םימדקומה ויבתכל תינושארה

 תעב בתכנש ,הז בתכמב .יטגולופא ביטומ היה הלא םיבתכל יכ שרופמב הדומ

 בקע וב וררועתהש םירוסייה תא אטיב אוה ״םש־לעבה תדגא״ לע ןיידע דבעש

 :זירכהו ,קוטסילאיבב שדח םורגופ

 ינדא :רופיסה םש .קוטסילאיבל יתבושת אוהש רופיס התע בתוכ ינא

Eisik Schafter. Ein jüdisches Arbeiterdrama in Drei Akten, von David Pinski, Auto- 110 
risierte Übertragung aus dem jüdischen Manuskript von Martin Buder, Berlin 1903 

 םע ותובתכתה האר .יקסניפמ דיה בתכ תא שקיבו טקייורפה תא םזי ומצע רבובש הארנ

 תאמ רצק רופיס םגרת רבכ אוה רתוי םדקומ .1 ח .585 קית ,רבוב ןיטרמ ןויכרא ,יקסניפ

 "Das Erwachen. Eine Skizze", Jüdischer Almanach, 5633 (Berlin, 1902) :יקסניפ

209-215 .pp. 

 םירופיס לש רתוי רחואמה ודוביע ךרדל דוגינב .2-1 ימע ,ל״נה Eisik Schafter פ׳׳ע 111

 יתיסינ״ :יקסניפ לש ירוקמה טסקטל רשפאה לככ ןמאנ תויהל רבוב הסינ ,םיידיסח

 תא ךמרג״ל תוחפש המכו ,רוקמה לש ריבחתהו רובידה תרוצ תא תונמאנב ריבעהל

 ,״hochdeutsche" לש ריבחתל ויתולימ תא ריבעהלו :ומצע םעה רבדמ ןאכ ....שידייה

 היהש ןמזבש ,ףיסוא רגסומ רמאמכ .(האלהו 2 ימע ,םש) ״...ותוהמ תדמשה ותועמשמ

 ,"Ost und West"^ םיבושחה םימרותה דחא םג היה אוה ,תידוהיה האצוהב קוסע רבוב

 המלשהו ״תידוהי תויראדילוס״ םדקל 1901 תנשב ןילרבב דסונש יתגלפמ־יתלב ןוחרי

 Illustrierte Mona-־3 תכרעמה רמאמ האר .הפוריא ברעמו חרזמ תויודהי ןיב תידדה

3 .tsschrift für Modernes Judentum No. 1 (January, 1901) p. 
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 יככותב התע יוצמ ינא ...[ידוהיה לש תינחורה ותואיצמ ,ונייה ,םיהולא]

 ןיבת [התא]ו ירבח התא .ייח לש הנושארה תיתימאה הדובעה תפוקת
 הרוצה תא יתאצמ התע קר .לכל תתל השדח הבושת יל שי :יתוא

 םיניינע תודוא אל יאדו ,היתודוא רתוי רמול התע לוכי ינניא ...יתבושתל

 ןיאש לבס הווח ינא .םיליחתמ ייח — ילש םימשל יטיאל יתלדג .םירחא
 ."2ועיבהל ןיאש דסחו ועיבהל

 לע הזרכהו ,(Beruf)״האירק״כ תודיסחה תא ותגצהו ויוליג לע ףיקשה רבוב

 יפרגויבוטואה רמאמב ריבסהש יפכ ,תודיסחב ."3םלועל הלש ינחורה רסמה

 הליג אוה (Mein Weg zum Hassidismus) ״תודיסחל יכרד״ 1918 תנשמ

 סופתל שי םיהולא םלצב םדאה לש ותאירב תא :״תינושאר תידוהי תואיצמ״

 ,וז תואיצמ .םלועב השענה השעמ לכ ךרד םויקה תא שדקל העיבתכ ,המישמכ

 — ״תינושארה תישונאה תואיצמה״ םג התיהש םושמ הקמוע תא הלבקש
 ןיידע

 ־ימיה תוינוציחה תורמלש םושמ .תודיסחב היח — טהלב רבוב רשיא ךכ —

 הכישמה ,העונתה לע הטלתשהש הנממ ענמהל ןיאש תונוונתההו תימייניב

 ןיידע״ וז תינחור תואיצמ ."4תודהיה לש ״תימינפה תמאה״ תא םלגל תודיסחה

 תדגא״ל ותמדקהב זירכהש יפכו ,"5״הפוריא־חרזמ תודהימ לודג קלח הפיקמ

 תאשונ איה ןיא םא תירשפא הנניא תודהיה לש תושדחתה םוש״ — ״םש־לעבה

 ."6״תודיסחה לש תודוסיה תא הכותב

 (Rezeptionsgeschichte) םתולבקתה תודלות :רבוב לש םיידיסחה ויבתכ .ד

 תנש דעו ,רבוב לש םימדקומה םיידיסחה ויבתכל הקנעוה תבחרנ בל תמושת

 ״םש־לעבה תדגא״ו (1906)״ןמחנ ׳ר ירופיס״ לש תוריקס האמ ךרעב ועיפוה 1914

 לש ןעמנה תא רסומ ונניא ןהכ .310 ימע ,(49 הרעה ,ליעל)רבוב ןיטרמ ,ןהכ לצא טטוצמ

 שמתשמ אוהש ,ןותנה רואל ,רבוב לש םימסרופמה םיבתכמב לולכ אוה ןיא .בתכמה

 ןכתיי ,תוקוחר םיתעל וב שמתשה ןמז ותואבש ,(du) חכונ־דיחי לש תרכומה הרוצב

 רתאל יתחלצה אל תאז לכב .םינש ןתואב בורקה ורבח ,(Lindau)ואדניל סנאה היה ןעמנהו

 .רבוב ןויכראב בתכמה תא

 "Mein Weg zum Chassidismus", Buber, Schriften zum Chassidismus ,האר

968 .Heidelberg, 1963) Werke, Vol. 3, p). 

 .59 ימע (93 הרעה ,ליעל)ינרדומה םדאהו תודיסחה ,האר

 .48 ימע ,םש

 .12 ימע ,(83 הרעה ,ליעל) םש לעבה תדגא ,האר
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 קפסמ ולא תוריקס לש חותינ ."7םידמולמ תע יבתכבו תירלופופ תונותעב (1908)
 תא רבוב תגצה לש תיתוברתהו תיתרבחה תועמשמל תידיימ הנבות ונל

 תא וארק דציכ תועיבצמ ולא תוריקס .תיטסימ תידוהי םימש תאריו תודיסחה

 תויצאיצוסא ולא ונל תועידומ ןה :םידוהי םניאשו םידוהי ,ונמז ינב רבוב

 וטסיהה תויצאטונוקהדהתא ןהב אצמנו ,ויארוקב ררוע תוישגרו תויגולואידיא

 היה חטבל ומצעלשכ רבוב וליאו .רבוב לש ויבתכ לש תוילאוטסקטנוקהו תויר

 לע תורחא תודובע םע ללכ ךרדב ורקסנ םיידיסחה ויבתכש ךכמ ןוצר עבש

 "Das יתרקויה ינילרבה תעה בתכב הריקסב .תיחרזמ תוינחורו הקיטסימ

15) Literarische Echo" ןאינוקא־ןאפארפ הסליא הנד ,(1907 ראורבפ(Ilse 

Frapan-Akonian) ידיב רואל אצוהש ךרכ דוע םע דחי ״ןמחנ ׳ר״ב Rütten <fe 

Loening ״םייח רופיס :ןיילצה הטינאמאק״ םשב (Der Pliger Kamanita, Ein 

Legendsroman) פורליג לראק תאמ (Gjellerup — היה דיתעש ינדה רפוסה 

 .םזיהדובל רבע ראואהנפוש תעפשה תחת רשא ,(תורפסל לבונ סרפ ןתח תויהל

 Ex) ״חרזמהמ רוא״ :תרתוכה תא רמאמל — תובהלתהב — הנתנ תבתוכה

Oriente lux). תעה בתכ "Das Literarischen Zentralblatt für Deutschland" 

 (תורתוכ) הנומש לש הכורא הריקסב רבוב לש ״ןמחנ ׳ר״ תא ללכ (1907 ילוי)

 םירקוס .י181907 תנשב ועיפוהש םיילטניירוא םיביטומו הקיטסימ לע םירפס

 תיוושכעה תוניינעתהה לש רשקהב רבוב לש ויכרכב ולפיט םירחא םיבר

 תע־בתכ ,"Theosophisches Leben".דרפנב םהב ולפיט רשאכ םג הקיטסימב

 תא ,1907 ילוימ הריקסב ,םדיק ,סוטלוקואהו תיפוסואיתה ידיסח ןיב יראלופופ

 תא ונתנבה תא רישעהש םושמ״ .לובג אלל תושגרתהב רבוב לש ״ןמחנ ׳ר״

 תויהל ונילע דחוימב םיפוסואיתהונא״ ,הריקסה הננורתה ,״תיטטסקאה הייווחה

 .״[רפסב] םיחמש

 ןמרופ הירמ האצמ (1907 רבמטפס) "Preussische Jahrbücher"^ הריקסב

 ורדוס ךכ רחאו ףסא ומצע רבובש םירוזג םיעטק לע תוססובמ ןאכ תוקדבנה תוריקסה בור 117

 ןהכ ׳בגל יתדות תא עיבהל ינוצרב .רבוב ןיטרמ ןויכרא תלהנמ ,ןהכ טוגרמ ׳בג לצא

 הז רמאמב הטוקנה וזמ תצקמב הנוש הייאר תיווזמ ונודנ ולא תוריקסמ םיבר .התרזע רובע

 Steven E. Aschheim, Brothers and Strangers. The East European Jew in German לצא

128-134 .and German Jewish Consciousness, 1800-1923, Madison 1982, pp. 

 וספדנש ,םיאבה םירפסה םע דחי (Hlandy)ידנלה טסנרא י״ע רקסנ רבוב לש ״ןמחנ ׳ר״ 118

 Has Nehls, Der Weg zur Sonne. Geschichte und Märchen; Karl : 1907 תנשב םלוכ

Schulz, Der Prophet; Karl Gjellrup, Der Pilger Kamanita. Ein Legendem oman; 
Arthur Schnitzler, Dämmerseelen■, Th. Lindemann, Holunder. Ein romantische 

Hans Lons, Mein ,׳Bruno Koch, Klaus Ohm und andere Erzählungen ,׳Erzählung 

.Braunes Buch 
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 רולפ־סדנמ לואפ

(Fuhrmann) וז ןיבו ,ןמחנ ׳ר לש תיטסימה ותודיסח ןיב םייתועמשמ תונוימד 

 ךירנייהו (Tauler)רלואט סנאהוי ןוגכ ,םיימייניב־ימי םינמרג םינאקיטסימ לש

 (1907 ראורבפ)ןכנימ לש "Der Kunstwart"^ בתכש ףסונ רקוס .(Suso)וסוס

 תוארל שי ,הפוריאב ח״י־ה האמה ןב היהש תורמל ,ןמחנ ׳ר תאש ךכ לע דמע

 תעפשה תחת רורב ןפואב םה וירופיס״ :״הקיתע תילאטניירוא״ המכח גציימכ

 יוטיב ידיל אב הזש יפכ ,(Märchen) הדגא ירופיס לש ילאטניירואה רנא׳זה

 רחאל)רגניפלדנוג ךירדירפ ידוהיה תורפסה רקבמ .״׳הלילו הליל ףלא׳ ירופיסב

 תא ,1908 ילוימ (Preussischer Jarbücher"^ הריקסב ןייצ ,(ףלודנוג — ןכמ

 םיסרפה םיפוסה לש תונירטקודהו תודיסחה דסיימ לש ויתורות ןיבש הבריקה

 םשר ,תידוהיה הואגל הזימר םע דחי ךא .םימייניב־ימיה םינמרגה םינאקיטסימהו

 רבוב השע םש־לעבה תודגא בותכשבש ךכ לע ותבזכא תא רגניפלדנוג

 הריואה תמישנ״ לש רשואה ןמ לשונ ארוקהש ךכ ידכ דע ,רתי ״תיצזיטאופ״

 ינייפוא הכ אוהש טושפה הליפתה רדח ,״׳לעביטש׳ה לש (תידוחייה) תינחורה

 יפיצפס ןפואב ןניא רבוב לש ויתודגא״ :הפוריא־חרזמ תודהי לש םייתדה םייחל

 ."9״תוידוהי ישוקב ןה ןכא ,תוידיסח

 תאו תיפיצפסה תידוהיה היצקידה תא קיחרה אוהש שיחכמ היה אל רבוב

 השע אוהש ךכ לע דמוע היה אוה ךא ,יאפוריא חרזמה לעביטשה לש ״הריוא״ה

 .תודיסחה לש תילאסרבינואה תועמשמה לעבו יתוהמה ןפה תא ריאהל ידכ תאז

 רתוי יטנתוא םעט תוידיסחה תודגאל קפסל התיה הלוכי ןכא תיפארגונתא תונמאנ

 לש הנכסה תא תררוג התיה — הבש ןחה לכ ףא לע — וז היצאקיפיצפס ךא

 התוא תכפוה התיה ךכו ,תיתדע קפוא תורצ לש ךסמב ידיסחה רסמה לופרע

 הז להק .ידוהי־אלה םגו ידוהיה ,ךנוחמה יאפוריא־ברעמה להקל השיגנ־אלל

 ,״תינושאר תישונא תואיצמ״ לש תויודעכ רבוב לש תוידיסחה תודגאה תא ארק

 תידוהי תואיצמ״ל יוטיב םהב וריכה םג םה ,ןווכתה םנמוא רבובש יפכ ךא

 םידוהי ,םיבר םירקוסש ךכ .,20הפוריא־חרזמ תודהי ידיב הרמשנש ,״תינושאר

 לש תילילשה תומדה ןוקיתל םיתרשמכ רבוב לש ויבתכ תא ואר ,םידוהי אלו

 ״ןמחנ ׳ר״ לש הריקסב ןיחבה ,ידוזדי אל הארנה יפכ ,ירטסוא רקבמ .ידוהיה
 רובע וליפא״ש ,(1907 ילויב 1 ,הניו) "Oesterre'ichische Rundschau"־^

 ורפס ״יטנטסטורפ־ידוהיה םזילאנויצרה לש רתויב ףירחה דגנתמה ,ראואהנפוש

 קיספמ היה אוה״ :יתימא (Enthüllung) ״יוליג״ תויהל לוכי היה רבוב לש
 (לש םייוסמ גוס )ל ולש הקומעה היתאפיטנאה תא וזכ תוידוסיב לילכהלמ

 .Preussische Jahrbücher, Nr. 1 (July 1908), 149-151 ,האר 119
 .59 ימע ,(93 הרעה ,ליעל)ינרדומה םדאהו תודיסחה ,האר 120
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 תודהיה לש היביוא תא ענכשל לוכיה רפסב יתשגפ אל םעפ ףא ינא םג ...םידוהי

 םיקומע (םיינחור) תוחוכ רבדב ,הקלחב תללובתמהו ,הרואנ־יצחה ,תינרדומה
 .״הז םעב המצוע תאלמ הכ הרוצב וללוחתהש

 ״הקידיסח״בש תויטגולופאה תא התכרעהב הביזכה אל תידוהיה תונותיעה םג
 היה דיתעש ןילרב לש תידוהיה הליהקב רוסמ דיקפ — סלזיימ ףסוי .רבוב לש

 ןילופב םידוהיה לש םיכרכ השלש תב הירוטסיה םירשעה תונשב םסרפל
 "General)ינילרב ןועובש רובע ״ןמחנ ׳ר״ לש הריקס בתכ — '21היסורבו

"30 — 
Anzeiger für die gesamten Interessen des Judentums רבמצדב 

 :תמחמש תורירמב ןיחבה הב ,(1906

 ידוהיה הכיספה לש םיבכרומה םיסנאוינהו ץק ןיאל ךבוסמה הווהה

 רובע — תוחפ אלו ,יאפוריאה רובע הניה הפוריא־חרזמ תודהי ,יתרוסמה

 ,תברותמה יאפוריאה לש ויניעב .הדיח ,תיברעמה תודהיה לש יראה קלחה

 ״וטגה ינמור״ בוטה הרקמבו ,תוממחה תומשגתה התיה הכ דע תודהיה

 .תידוהיה החפשמה ייח לש הרישהמ והשמ ול וקפיס

 תא ,תיטתסאה ,הבוטל ותכרעה םע״ רבוב לש ורפס ,סלזיימ ךישמה ,וז הניחבמ

 ןפואב סלזיימ לאש — רבוב לש ״ןמחנ ׳ר״ דע .״ינכפהמ אוה תידוהיה חורה
 ,רבד םוש טעמכ ,םולכ אל ?תודיסחה תודוא הפוריא העדי המ״ — ירוטיר

 העונתה תא טשפל וסינש רתויב תויסראה תומודקה תועידה ואב תאז תובקעבו

 התיה הקיטסימ״ש חיכוה רבוב ךא .״יביסולסקא יתד םזיציטאנפ ידכל הלוכ

 .״תודהיה לש םייחה רוקמ

 לש םיידיסחה ויבתכ לש םוצעה ךרעה תא הנייצ תידוהיה תונותעהש דועב

 התטנ איה ,םיכנוחמה םיאפוריאה לש העטומה תודהיה גשומ ןוקיתב ,רבוב

 םייברעמה םידוהיל דחוימב ,המצע תודהיל ויכרכ לש םתועמשמ תא שיגדהל

 טסירולקלופהו גולופורתנאה .םיאפוריא חרזמה םהיחאמו תודהיהמ םירכונמה
 תא םירוב [םידוהףל תופשוח ולא תודגא״ש החטבב רשיא גרבנסייוו לאומש

 ןפואב תנבומ איה תרחאש ,(die jüdische Volksseele)ידוהיה םעה לש המשנה
 ןועידיה לש 1907 ביבא תרודהמב ובתוכב תאז .״תיעטומ הרוצב תספתנו ןוכנ אל

 בתוכה ."Gesellschaft für Jüdische Volkskunde"^ לש יתנש־יצחה

 לירפא) Populär-Wissenschaftliche Monatsblätter^ הריקס לש ימינונאה

 ,ןיימ נ״ע טרופקנרפ לש Mendelssohn vereint ידי לע רואל אצויה (1970

 .Geschichte der Juden in Polen und Russland. Berlin 1921-25, 3 vols. ,האר 121
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 ךותמ שממ הקומע תיטסימ תודיסח לש אלפנ ךמסמ״כ רבוב לש ךרכה תא ראית
 תעונת ךותב ,לפאה חרזמב תולגתהל הל ןמדזה וז [העפותו] ...ונמע לש םחרה

 תונומא לעבו יטאנפ ,בהאנ וניאש המ לכ ונרובע תגציימש המדנש תודיסחה

 .״תולפט

 לש תוידיסחה ויתודגאמ הארשה ובאש םידוהיה םירקוסה לכ אל ,חטבל

 ראורבפב 15־ב רבוב דגנ אצי ,רגיייג גיוודול ןוירוטסיהה .רבוב

 לש יוטיבה ילכ — Allgemeine Zeitung des Judentums^ ובתוכב ,1907

 ליבומ״ אוהש ךכ לע ״ןמחנ ׳ר״ תא הניג רגייג .ךרע ותוא תינוציקה תוללובתהה

 הריקסב .״הקומע הכישחכ אלא רואכ אל ונל העיפומה תיתוברת הריפסל ונתוא
 Literarisches Centraiblatt für^ העיפוהש ״םש־לעבה תדגא״ לע

Deutschland ומצע תא קיחרהל סוארק ׳ש םשב רקבמ ץמאתה ,1910 ץרמב 

 — םיאפוריאה בור״ :״יאצילג [ידוהי] ,רבוב ׳מ״ ידי לע גצומה םלועהמ ידוהיכ

 וארקי רשאכ םמצע תא ושיגרי — תידוהיה הנומאה ינב םג אלא םירצונה קר אלו
 ןתינש הנושמ ךכ לכ רבד אוה ןאכ רייוצמש המ ןכא .רז םלועל םיפוחד ,הז רפס

 ."(aussereuropäisches) יאפוריא־אל הזש רמול

 תונותיעב םיבתוכה הלא דחוימב ,םידוהיה םירקוסה בורש תורמל ,בוש

 תודהיה ללכל רבוב גיצהש יבויחה תודיסחה יומד תא טהלב וביחרה ,תידוהיה

 לש תודיסחה ןיב רבוב לש ותנחבה תא ושיגדהש הלאכ ויה ,תיאפוריא חרזמה

 — העונתה לש ןמזה תב היצנדאקדהו ,םידסיימה תובאה ,םינושארה הירומ

 ,םג ויה .122הפוריא חרזמ תודהי לכל תינייפוא התיהש ,ועידוה ךכ ,היצנדאקד

 תא ידוהיה םעל רשפאלמ הרצ התיה םניעש םידוהי אל םירקוס ,ןבומכ

 — טראה סוילוי .םימדקומה תודיסחה ירומל סחיי רבובש תויטסימה תויושיגרה

 אל 123הקיטסימב רבוב לש םינושארה וירוממ דחאו — בשחנה תורפסה רקבמ

 "Hätte Israel ben Eliezer würdigere Apostel gefunden, so wäre des Chassi- :הוושה

dismus nicht zu einer entarteten Sekte samtischer Dunkelmänner herabgesunken, 

sonderm wäre bis heute der Träger der Schöpferischen Glut der jüdischen Volksseele 

,geblieben". Alfred Nossig, "Messianismus und Kabbalistik", Berlin Lokal-Anzeiger 

151 .28 June 1908, p. יפלכ תאזכ תויטנלוויבמא עיבה רבוב םג ,רתוי רמשנש תורמל 

 "Im Chassidismus siegt für eine Weile das unterirdische הוושה .ןמזה תב תודיסחה

Judentum über das offizielle. (...) für eine Weile nur Es gibt in unseren Tagen noch 

Hundert-tausende von Chassidim; der Chassidismus ist verdorben Aber die chassi 

dische Schriften haben uns seine Lehre und seine Legende übergehen". Die Legende 

desBaalschem, pp. v-vi. יפלכ רבוב לש תויטנלאוויבמאה לע ^Ostjuden הפוקתה ינב, 
 349-345 ימע ,(40 הרעה ,ליעל) ,ןמליג לש הברה הנבותה תולעב תונחבהה תא האר

 ,(51 הרעה ,ליעל) תפסב תוכיראב הנודנ ךירנייה וירחאלו טראה סוילויל רבוב לש וסחי
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 הקיטסימו תוילטניירוא

 ןמ תאצוי ,תיסופיט אל תינחור תוישיא היה ןמחנ ׳רש הרבסה תא איבהל ססיה
 ררועש ״בוט עבט לעב׳׳כ ןמחנ ׳רל םוחב סחייתה טראה .םידוהיה ןיב ,ללכה

 תרחאש״ עבטה תא תיטסימה ותרקוה תא תומימחב חבישו ״היתפמיס־תרעס״

 ןותיעב ״םש־לעבה תדגא״ תא ורקוסב) .״ידוהיה עזגב דחוימב תחתופמ הנניא
 .((1907 ראורבפב Der Tag (27 ינילרבה ימויה

 ךכ לע הדמע (von Bülow)ואלויב ןוו ןיירפ הדירפ תרפוסה ,תפסונ תרקבמ
 רורב ירה ,םיידוהי תודגא ירופיס לש םמויק תא חיכוה רבוב יכ ןכתייש דועבש

 םתוא רדנגל רבוב לש הצרעהל םייוארה ויצמאמ תורמל — ולא תודגאש רבדה
 "Tagliche Rundschau"^ העיפוה',התריקס .הז רנא׳זל התוחנ המגוד ןניה —

 אלא רבוב לש ״ןמחנ ׳ר״ל קר אל תשדקומ התיהו (1907 טסוגואב 3)ןילרב לש

 ־יתלבה ןפי ךותל תוצצה .ומוזיא״ ורפסש (Lafcadio Hearn)ןרה וידקפלל םג

 םשב Rutten Loening תאצוהב 1907 תנשב תינמרגב עיפוה (1894)״העודי

Izumo. Blicke in das unbekannte Japan. תודובעה יתשש דועבש הנייצ איה 

 םייוארה םייתיסא םישנא לא ינחורה םלוע״ל הנימב תדחוימ הנבות תונקמ וללה

 ,רבוב ,ולש ךרועהש ךכב ףסונ ךרע היה ןורחאה ךרכלש ירה ,״וז בל תמושתל

 תיטנתואה הריואה תא יליטבוס ןפואב ררועמ אוהש תורמל ךא .״ומע תודוא רביד״

 תונידע ירסח ןמחנ ׳ר לש וירופיס תא האצמ איה ,הלענה ינמרגה ונונגס תורמלו

 ןמחנ ׳רש תורמלש קיסהל ונילע ,ןכל״ .םימיענ אל — תיטתסא הניחבמו ,תינחור
 חוכ ול היה אל ,דיחיהו דחאה ידוהיה (Märchenerzähler) תודגאה רפסמ היה

 .״רצוי יטאופ

 "Neue Metaphysische^ ימינונא רקוס עיבה רטנקמ רתוי ןועיט

"1908) Rundschau , ט״שעבה תא םידוהיה ולביק הב ךרדה יכ חינהש ,(2/3 ׳סמ 

 :בתכ ךכו ,יליצא הרומ וחד םידוהיה דציכ תפסונ המגוד קר התיה

 םידיסח רתוי אצמי הקידיסח לש הז שדח ךרכ ,דחוימב העוט יניא םא

(Freunde) תרבוד םש לעבה ךרד .םמצע םידוהיה ןיב רשאמ םירצונ 

 הרומא הלש ןגמה ילכש הקיתע תיפוסואית הרות ,הלודג השודק המכח

 םימע ידי לע הצמוא וז הרותבש המכחה (ךא) ...תודהיה תויהל התיה

 ןמז זאמ תאז השוע אוהש יפכ תועטל ךישממ ידוהיה םעהו ,םירחא
 .תובאה

 Paul Flohr and Bernard Süsser, "Alte und Neue Gemein- :םג האר .54-42 ימע

schaft. An Unpublished Buber Manuscript" Association for Jewish Studies Review 

41-49 .I (1976) p 
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 רולפ־סדנמ לואפ

 האנש תשגרהמ ןתארשה תא ובאש רורב ןפואבש ,הלאכ זוב תואלמ תוריקס

 ,תורמל ,םייתאפמיס ,תרחא וא וז הדימב ,ויה םיבר םירקוס .תוטעמ ויה ,תימשיטנא

 וררג אל ,רבוב לש םיידיסחה םירופיסל ולאכ תודהוא תובוגתש ,שיגדהל שי ךכ

 הבוגתה .םידוהיהו תודהיה יפלכ רקוסה לש וסחי לש תשדוחמ הכרעה חרכהב

 תאז םע .םירופיסה לש יפוסוליפהו יטתסאה םכרעל תמצמוצמ ללכ ךרדב התיה

 ,הב שוחל היה רשפאו תוריקסל רבעמ ןבומכ הגרח םירופיסה תעפשה תמצוע

 הכ הקליר הירמ רנייר ררושמה .רבוב לש ורוד־ינב לש תיתורפסה םתוליעפב ,לשמל

 םייטאמיתהו םיינונגסה תודוסיה םצעמ באשש דע ״םש־לעבה תדגא״מ עפשוה

 היצאטידמב אוצמל ןיא ךא . 124״תיעישתה וניאוד תייגלא״ל הרוצה ןתמב הלש

 יפיצפסה ידוהיה ןכותל תובקע םוש ,הקליר לש םיישיאה וייחב אלו ,וז תיטאופ

 לש הרוהטה תיטתסאה העפשהה לש תפלאמ המגוד דוע .״םש־לעבה תדגא״ לש

 אפור״ — ולש םירופיסה דחא תוחפלש ,אקפק היה רבוב לש םיידיסחה וירופיס

 — ״ירפכ
 ,בוש .125״םש־לעבה תדגא״ב ארקש הדגא לש םגד יפ לע ךורע

 לש ורופיסב םיידוחייה םיידוהיה תודוסיהו הרוהט תיתורפס התיה ןאכ העפשהה

 ךשמנ ידוהיכ אקוודש ותודע ונידיב תאצמנ , אקפקל רשאב ךא .126וקחרוה רבוב

 םירופיס״ש ,ןייצמ אוה דורב סקאמל בתכמב .ידוהיה רבוב לש םיידיסחה ויבתכל

 שיגרמ ינא וב דיחיה ידוהיה רנא׳זה םה — עודמ בושחל לוכי ינניא — םיידיסח

 תוידוהי תוריציל יתבוגת :יחור בצמב תובשחתה אלל ,תיבב ידיימו עובק ןפואב

 .127״תירקמ ירמגל טעמכ איה תורחא

 תודהיהש םידוהיל דחוימב הכישמ רוקמ התיה רבוב לש הקידיסחהש הארנ

 ,רבוב םראיתש יפכ ,ןמחנ ׳רבו םש לעבב תוארל וטנ םה .םהל הרז התיה

 לש תודהיה תומד יכ ואצמ םה .תיביטאנרטלא תידוהי תוהא תומד יטוטרשכ

 םושמ קפס אלל ועיגה תאזלו — תבייחמ תינחור תושיגר קר התוהמב איה רבוב

 ןהו ,ינגרובה םזילאירטמהו םזילאנויצרל ןה דבלב טעומ רשק היה וז תושיגרלש

 תיטתסא הלבק םהל הרשפיא רבוב לש הקידיסחה .תיתרוסמה תידוהיה הכלהל

Benjamin Josef Morse, "Reiner Maria Rilke and Martin Buber", Irmgard Bück ,האר 

and Georg Kurt Schauer (eds.), Alles Legendige meinet den Menschen. Gedenkbuch 

.für Max Niehans. Bern 1972, pp. 102-128 

 לש רבוב תרודהממ רתוי דוע םשרתה אקפק ךא .216 ימע ,(42 הרעה ,ליעל)ןמיה ,האר

(1911) Chinesische Geister-und Liebesgeschichten האר, Kafka, 1 Am a Memory Come 

73 .Alive, ed N.N. Glatzer, New York 1974, p. 

 קיחרה אוה רשאכ ,רבוב לש םיידיסחה וירופיסמ המכמ באש אקפק ,״ירפכ אפור״ל סחיב
 .ןמיה האר .םירופיסה לש ינחורה רסמה תא ךפה םג אלא םיייפיצפס םידוהי םינויצ קר אל
 .םש םש

 .160 ימע (125 הרעה ,ליעל) רצלג ךרעש רפסב טטוצמ
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 הקיטסימו תוילטניירוא

 תונתינ ,תושיתכ תודהיה תלבק לש היתולובגו העבט .תודהיה לש

 םימדקומה םיידיסחה ויבתכ לש םיבהלנ םיארוק העברא ידי לע ,היצארטסוליאל
 בטסוגו ךולב טסנרא ,(Luckäcs)׳ץאקיל גרואג ,ואנתאר רטלוו — רבוב לש

 .ראואדנל

 קפס אלל אצמ םהב — רבוב לש םיידיסחה ויבתכמ עפשומ הכ היה ואנתאר

 — ׳28תויטסימה ויתוסיפתל הבריק
 חטבל :'29תירבע דומלל ומצע לע לביקש

 "Höre,)״לארשי עמש״ רמאמה תא בתכ ןכל םדוקש םדאל תיטאמרד הטלחה

"Israel), גישהל ואנתר הוויק תירבעה דומיל ךרד .תודהיה תא םחר אלל ףדיג וב 

 תודהיה לש םג ,רוהרה בברשל ןתינ םאו ,תיסאלקה תודהיה לש תטרופמ הנבה

 המכ םייתרוסמה םיידוהיה תורוקמהו תודהיה דומילב קבד אוה .תינגרוב־םדקה

 תורפסב ואנתאר לש ותוניינעתה הארנכ .1,0דומלל קיספה הגרדהב ךא ,םינש

 הרבדוה ,םיידוהיה םייתליהקה םייחב יהשלכ תוברעתהב התוול אלש ,תידוהי

 תוינחור תורוסמבו םייתורפס םיניינעב ,הגופה אלל הכשמנש ,ותוניינעתה תחת

 ,אהדובו הצ־ואל םיילאטנירואה םימכחה לש םהיתורותב דחוימב ,תורחא

 בקעיו טרהקא רטסיימ ,םיימייניב־ימיה םינמרגה םינאקיטסימה לש םהיבתכו
 ,תודיסחב הגצויש יפכ דחוימב ,תידוהיה תינחורה תרוסמב ותוקסעתה .המהיב

 השרה אל אוה ,תידוהיה ותוהז לע העיפשהש תורמלו :תידוזיפאכ החכוה

 — רוהטה ילאוטקלטניאהו יטתסאה תולובגל רבעמ לא וליבוהל וז תוניינעתהל

 ףידעה ואנתאר,ןכא .131 תידוהי תויראדילוס לש יוטיבל ליבוהל הל ןתנ אלש יאדוו

 .ןאטילופומסוקכו ינמרגכ ,ילאסקודראפ ןפואב ,ומצע תא תוארל תויבקעב

 היחתב תויזכרמה תויומדה תחא תויהל היה דיתעש ,׳ץאקול גרואג

 הליג םג ,הנושארה םלועה תמחלמ רחאלש ,תילאוטקלטניאה תיטסיסקראמה

 ׳זאלאב הלב ררושמה ,בורקה ורבח .רבוב לש םיידיסחה וירופיס ךרד תויתודהי

(Bela Baläzs), ירויג : 1914 תנשב ונמויב םשר(Gyuri) , תא הליג (גרואג ונייה 

 ׳ר״ תא ארק אוהש חוודמ (Harry Graf Kessler) רלסק ףרג יראה ,ואנתר לש ףרגויבה

 ,םייחה (״Wozu")תילכת תלאשל הבושת םש אצמ אוה״שו ,1906 תנשב רבוב לש ״ןמחנ

 תרסח תוסנכתתה :ןוויל תימינפה ותעיסנמ ומיע ריזחה התוא האצותה התיה וז קוידבו

 Kessler, .״הזטסקאב הגישמ איה האלמה התמשגהש ,םיהולאב המשנה לש תוינפה

Walther Rathenau. Sein Leben und sein Wrek. Berlin 1928, p.89f. לש ובתכמ הוושה 

 םהיתוחישבו ואנתר םע ותורבחב רכזנ אוה וב ,1928 ראוניב 16 ךיראתמ רלסקל רבוב

 .Briefwechsel, II 300 ,רבוב תודיסחה תודוא תוברה

 םש

 .90 ימע ,(128 הרעה ,ליעל) רלסק לצא האר

 Robert A. Pois, "Walther Rathenau's Jewish Quandry", Leo Baeck Institute האר

120-131 ,(1968) Year Book, XIII. 
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 רולפ־סדנמ לואפ

 ויבתכ תא הליגש ןמזב .132׳׳םש־לעבהו תידיסחה תכה ךרד ,ומצעבש ידוהיה

 יטילופ לאקידר ׳ץאקיל היה ,1911 תנש לש ץייקב ונייה ,רבוב לש םיידיסחה

 הניחבמ .םזיסקראמב קבד םרט ךא ,תינגרבוה הרבחה לש לודג בעתמו

 הלוכסאה לשו ,שדחה םזיציטנאמורה לש הלא ויתויוניינעתה ויה תילאטולקטניא

 "Die Seele und die ןושארה ורפס .העיפומו תכלוהה תיטסינויסרפסקאה

(1911) "Formen םגו ,תיחרזמ דחוימב ,הקיטסימב תימיטניאה ותעידי לע דיעה 

 תדגא״ו ״ןמחנ ׳ר״ תא ותאירק םע .רוגקריק לש תיתדה הקוצמל ותדהא לע הרוה

 ותדות תא עיבהו ,ןכ ינפל בתכתה רבכ ומע ,רבובל תובהלתהב בתכ ״םש־לעבה

 (םייופצ יתלב)םינוש םירקמ ןיגב״ :ונושלכ רשא וללה םירפסה רובע ״הקומעה״
 ...הז ץייקל דע יתארק אל

 [רוביח] הזש לבח קר !החכשל ןתינ אל ,דחוימב ,ירובע היה ׳םש לעבה׳...
 םאה .ראשנ רשא לכ והזש ,לכה תולככ ,ללכ ירשפא הז ןיא :ןטק ךכ לכ

 ?רתוי המלש הניהש (תילגנא וא תיתפרצ ,תינמרג)הרודהמ יהשוזיא הנשי

 הרודהמ ןיכהל לכה תורמל טילחת ,רקיה ינודא ,ךמצע התא אמש וא

 ןיא ,םיידוהה םיטסקטב ומכ ,הז הרקמבש ימצעל המדמ ינא ?רתוי הפיקמ
 ,לשמל — הברה ךכ לכ שי ?המלש הרודהמ תושעל תורשפא םוש

 — תומשנ לוגלג לש תיתאה היצאטניירואה
 ךותב ויתודוא דומלל ןתינש

 .133״תרוסמה בחרמ לכ

 םיעוטק ידיסחה רופיסה לש םיילאניגרואה תורוקמהש ,רבוב ריבסה ותבושתב

 הפיקמה הרודהמה סופיט תא ורשפיא אל ,םילבלובמ םתויהמו ,תובורק םיתעל

 ךרטצי תוביסנה חרוכמ ,רבוב ךישמה ,ינרדומה ארוקה .וחורב ׳ץאקיל הגהש

 .134ידיסחה רופיסה לש םיינייפואה ״םיביטומ״ה לש ״שדחמ רופיס״ב קפתסהל

 :ותובהלתה לע ׳ץאקיל ימש ,לכה תורמל

 — הארנה יפכ — םא ,רתוי ןתתש איה יתלאשמ רקיע
 אוה ענמנה ןמ

 םיטסקטה ךרד לע תידיסחה הקיטסימה לש הפיקמ האצוה ךורעל

 Bela Baläzs, "Notes from a Diary (1911-21), "The New Hungarian Quarterly ,האר 132
124 .XII No. 47 (Autumn 1972) p טטוצ ^Palema Vermes, "The Buber-Lukäcs 

371 .Correspondence". Leo Baeck Institute Year Book XXVII (1982) p. 
 Georg Lukäcs, Briefwechsel.״! 1911 רבמבונב 11 ךיראתמ בתכמ ,רבובל ׳ץאקיל 133

258 .1902-1971, E. Karadi and E. Fekete (eds.) Budapest 1982, p. 
 ׳סמ ,(46 הרעה ,ליעל)א תורגא ,רבוב־ב 1911 רבמצדב 3 ךיראתמ בתכמ ׳ץאקולל רבוב 134

 .269 ימע ,186
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 הקיטסימו תוילטניירוא

 ירופיס) הלא םירפסש ונא ירה ,לשמל ,Deussen)135)ןסיוד לש םיידוהה

 היהיש םישקבמ ,הלודג הייווח ונל ויה (״םש־לעבה תדגא׳׳ו ״ןמחנ ׳ר

 136.איצוהלו גישהל ןתינש המ לכ תוחפל ונידיב

 לש םיידיסחה וירפס ינש לע הריקס בתכ אוהש ,׳ץאקיל ןייצמ בתכמ ותואב

 עבתי אוהש ,ןייצ ןכו :137A Szellem ירגנוהה יפוסוליפה תעה בתכ רובע ,רבוב

 .םיירוקמ םיידיסח םיטסקטב דחי ומיע אורקל ותחטבה תא רבובמ

 ןמזב ,׳ץאקיל לש ונוימדב םוקמ הספת תידיסחה תיטסימה תוקדיצה ךא

 לש תוילותקה לש תונמאלו םיבתכל ,רתוי ףא ילואו ,הווש הדימב ךשמנ היהש

 ול התיהש אלא ,דבלב וז אל .,38תיסקודותרואה תיסורה תורצנהו םייניבה ימי

 .רבוב םע ותובתכתה הדיעמש יפכ ,תידוה הקיטסימב תכשמנ תוניינעתה ןיידע

 הגזמנ ,םינש המכ הכשמנש ,תודיסחב ׳ץאקיל לש ותוניינעתהש ,רבדה רורב

 ינבמ םיבר הכ םילאוטקלטניא םע דחי ,אוהש יטקלקאה ינחורה םלועב תולקב

 חורב תודהיה תא ותלבקל התיה םא .תינדקשו הנכ הכ הרוצב ורקחו ורת ,ורוד

 התואב תילגתמ איה אמש ,ורובע תכשמנ תועמשמ וזיא רבוב לש םש לעבה

 תודיסחב ורבח הליגש השדחה תוניינעתהה תא ׳זאלאב ןייצ הב ןמוי תמישר

 הלודגה היפוסוליפה םע ׳זאלאב רשיק וזה תוניינעתהה תא .״ומצעבש ידוהי״בו

 ןתינ .,39׳׳הלואג לש הרטמכ ינגומוה םלוע וא ,תויחישמ״ :ירויג לש השדחה

 לש תילארבילה הסיפתב ׳ץאקול אצמ ,םיבר םילאקידר םידוהי ומכש שיקהל

 םזילאידיאל תינחור האשרה ןמ ,התוהמב תילאסרבינוא תויחישמ ,תודהיה

 תא ןושל תוחצב חבישש ןמזב ,אחרוא בגא ,רבוב .140ולש יטסילאיצוסה

 הז ןוזחש ,ךכ לע ינויצכ דמע ,ילארשיה יחישמה ןוזחה לש הברה תועמשמה

 שלש״ב לשמל ,ידוהיה םעה לש תימצעה תושחכתהה תא חרכהב ררוג ונניא

 אללש םיבתכ ,1916 תנשמ ןהכ ןמרהםע ולש םסרופמה חוכיובו (1911)״תושרד

Paul Jakob Deussen, Die Sutras und die Vendata (1887), Sechzig Upanishads ,האר 

.der Veda (1897), Die Geheimlehre der Veda (1907) 
 ,רביב :1911 רבמצדב 20־ה ןמ בתכמ ,רברבל ׳ץאקיל .ןרטש ׳גו רימע ׳י לש םמוגרת יפ לע

 .270-269 ימע ,187 ׳סמ ,א תורגא

 ותעפוה ךנוחה ןויליגב ״תידוהי הקיטסימ״ תרתוכה תחת העיפוה תירגנוהב וז הרצק הריקס

 .(A Szellem" (1911" לש

 Andrew Erato and Paul Breines, The Young Lukacs. London 1979, pp. 3-13 ,האר
 .124 ימע ,(132 הרעה ,ליעל) ׳זאלאב האר

 Die Aufgabe der Juden im ולש תרבוחב ןייטשנרב דראודא ידי לע המסרפתה וז הנעט

1917 Weltkrieg. Berlin. 
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 רולפ־סדנמ לואפ

 הארנ ,רבוב תא תיביסניטניאה ותאירק תורמל .,41׳ץאקולל םיעודי ויה קפס

 ןתיא ראשנ אוה ,רבוב לש ויבתכ לש הזה דמימהמ תונדקשב םלעתה ׳ץאקולש
 תא האצמ רבד לש ופוסבש תוריסמ ,תיטילופומסוק תויחישמל ותוריסמב

 תיטילופה היגטרטסאה תא קפסמ םזינומוקהש תימינפה ותרכהב ,היוטיב

 .׳42״ץקה״ שומימל תילאמיטפואה
 ,הוקת לש תיטקלאיד היגולוטנוא חתפל היה דיתעש ,ךולב טסנרא ורבח
 אוה ףא ההדזה ,143יטסיסקראמה ןוימדה זכרמב תויחישמה תא דימעהלו

 תא ןייצמ אוה , 1915 יאממ ׳ץאקילל בתכמב .רבוב לש םש־לעבה םע המ תפוקתל

 הרוביגה (Jakobe Solomon) ןומולוס הבוקעי בוש ול המרגש תוררועתהה

 קירנה ינדה רפוסה תאמ ןמור ,144Hans im Glücke הידוהיה

 רמאמ] בותכל בייח ינאש ןימאמ ינא ...״ :וירבדכ ,(Pontoppidan)ןדיפוטנופ
 ,ידוהי־אלה הסורא) סנה תודוא תרבדמ איה רשאכש ךכ [הבוקעי תודוא

 והשימ םע (ןיטולחל תלשכנ איה תויביסנטניאה תויתדה ויתוהימכ תכרעהבש

 ותוא הניבמ םואתפ איה — ינאו התא ,םש־לעבה תא ריכמה דחא — ונרודמ

 ,תיתד תושידאל למס תויהלמ לדחי ידוהיה ,הבר הגרעב ךולב עיצמ ,זא אמש״
 .145׳׳תולעתהלו תומולח׳׳ל רשוכה רסוחל

 הגה ותוא רמאמה לש אטויט ךולב בתכ ,1912/13 םינשב ,רתוי םדקומ

 ןב הזה חסונה תא שידקה אוה .Symbol: Die Juden"146" :ל״נה בתכמב

 Else)יקצירטס ןוו הזליאל 147 1 964 תנשב קר ספדוהש ,םידומעה רשע־העשת

 לשו ילש רפסב םיאבומ ןהכו רבוב ןיב חוכיוה לש םיטרופמ םירבסה םדולמ םיבחרנ םיעטק
 .543-448 ימע .(31 הרעה ,ליעל) חהניר

 ,ורמאמב ״דיתעה לש תיטקרפ היגולומטסיפא״כ םזיסקראמה לע הרפמה ונוידב האר

Moses Hess and the Problem of Idealist Dialectics!'" ־ב.Lukäcs,Political Writings 
181-223 ..1919-1929. London "1972, pp 

 "To Brush History Against the Grain'. The Eschatology of the Frankfurt ירמאמ האר

School and Emst Bloch" ־בJournal of the American Academy of Religion 
631-650 ..December 1983, p 

 ןגאהנפוקב ספדוה ינדה רוקמה ,Lykke-Per)״לזמה רב רפ״ םיכרכה תנומש ןב הזה ןמורה

 .1906 תנשב עיפוה ינמרג םוגרת .(1904-1898 םינשה ןיב

 .346 ימע (133 הרעה ,ליעל)׳ץאקיל תורגאב ,האר ,1915 יאממ בתכמ ,׳ץאקילל ״ןולב

 תא תמעל ,רתוי םדקומ ,חלצומ אל ןויסנ עלבומב ןייצמ ךולב ׳ץאקילל ל"נה בתכמב

 רמאמהש םישיקמ ונא הבוקעיב ונויד בקע .תיתד תושיגר ילעב םידוהי םע הבוקעי

"Symbol: Die Juden" אל אוה הארנה יפכ .ךולב סחייתמ וילא רתוי םדקומה חסונה אוה 

 .םיקרפ ישארב ׳ץאקולל ראית ותוא רמאמה תא בותכל ותנווכ תא לעופל איצוהל חילצה
 E. Bloch, Durch die Wüste. Frühe kritische Aufsätze (Frankfurt a.M. 1964) ,האר

122-140 .pp 
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 הקיטסימו תוילטניירוא

von Stritzky) — הכרעה םע הכנוחש תיטלב תנזור התיה איה .הנושארה ותשא 

 .148התדלומ היבטל לש םייתרוסמה םידוהיל דחוימב ,ידוהיה םעל הקומע הביחו

 הבוקעי הידוהיה ידי לע גצוימל ךופה למסכ — ראית הז רמאמ
 ידוהיה תא —

 .תודיסחה תאז המיגדמש יפכ דחוימב ,יתדה שגרה לש תוינאטנופסה תא עדויה

 תארקל חותפ״ אוה ,תסנכה תיב לש ינטפשמה םזילאמרופה לומ דמועה הז ידוהי

 [םייתרבחו םייטילופ ,ונייה] םיירוטומ [םישעמ] ךרד ׳ה םש שודיקלו חישמה
 תושיגר התוהמ דוסיבש תודהיה לש שממ וז הסיפת .149״םייזיפאטמו םיירסומ

 ,תימשרה תודהיה לש השקונה יתדה םזילאמרופהמ תנחבומה תינחור

 ךולבש תורמל ,ןכא .רבוב לש ותעפשה תא רורב ןפואב הפקיש ,״תיתייסנכ״ה

 לש רמוחלו הפשל רשאב םוקמ לכמ ,רבובל שרופמ ןויצ םוש ןייצמ ונניא

 שולש״ל ןהו רבוב לש םיידיסחה ויבתכל ןה ותרות תא רוריבב בח ,ורמאמ

 .ולש ״תושרד

 םע ץאקולל ובתכמב ההיז התוא ,תיטנתואה תידוהיה חורה התיה ,ךולב רובע

 םתוא לכ לש םתואג תא הררוע תאזככו ,ףיקת ינגרוב־יטנא ןורקע םג ,םש־לעבה

 הזרכהב ורמאמ תא ךולב חתפ ךכ .ינגרובה סותאב םיעוגנ ויה אלש םידוהי

 "Neu erwacht der Stolz,)״ידוהי תויהל דובכה שדחמ ררועתה״ :תחמשמה

"150(jüdisch zu sein. הארנ היהש המ לש ,הזה יטמארדה ךפהמה תא סחיי ךולב 

 ינגרוב־יטנאה דרמה לא ,תודהיה ןמ החירבהו תוללובתהה לש רבגתמה בצקכ

 היטנה ןמזב ובו ,רחסמל תטלובה הייטנהש הארנ תוחפה לכל״ .ריעצה רודה לש

 םיריעצה םידוהיה ןיב דוסי רתוי הל תאצומ הנניא ,[תודהיה לש] תיטסילאמרופה

 ושכרנש םיכרעהו תושיגה תא וילעמ ךילשמ ידוהיה רעונה ,ךכל םאתהב .151״רתוי

 םידוהיה רובע ותאצותש ךילהת ,הילא התוולנש תונגרבתההו היצאפיצנמאה ךרד

 ןמ םיקוחר ולש לבנה םע דודו תימלוש״ ,ןכא .152״הנומאהו הונעה ןדבוא״ התיה

 וא תוחפ תחלצומה םתוללובתהב :[היצאפיצנמאל וכזש םינגרובה םידוהיה]

 לש תובקע םוש לע ,םמצעב םיחוטבה חמה יאלמ ,םידוהיה םידיעמ םניא ,רתוי

 הבוחבו ,(dergeheimnissvollen Rasse)ירותסמה עזגל םתוכייתשה לע הואג

 םיעוגנ ןבומכ ויה ,ןיחבהו ךולב ךישמה ,םייברעמ םידוהי .153״הנמיה תעבונה

 Gertruda M. van Asperen, Hope and History. A critical Inquiry into the Philosophy ,האר

,(1973 ,of Ernst Bloch (unpublished doctoral dissertation, Univewrsity of Utrecht 

18 .p. 51 ,םג הארו .Karola Bloch, Aus meinem Leben, Pfullingen, 1981, p 
138 .Symbol: Die Juden", p" 

 .122 ימע ,םש

 .םש

 .האלהו 122 ימע ,םש

 .123 ימע ,םש
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 רולפ־סדנמ לואפ

 ידוהי רשאמ (freisinniger Gift)״תישפחה הבשחמה לער״ב רומח רתוי ןפואב

 .,54היסורו ןילופ

 תודוהל שיש ,ךכ לע דמעש םושמ Ostjuden^ תא ראפל בריס ךולב ךא

 ־ל קבדנ ןיידעש וטגל יסופיטה רקשה ןמ הברה״ השרש םג תוללובתההש

Ostjuden, רמולכ] ינרדומ וניא םג [ותוהמבמ ידוהי וניא ירמגלש רקש, 

 םישעמה ,רמאמה ךשמהב ארקש המל ךולב סחייתה הארנה יפכ .1"״[ינגרוב

 (Schachergeist) ״תונרגתה חור״ו ״םירעוכמ״הו ״םינבואמ״ה םייתדה

 ותוויעש םייתרוסמה םיידוהיה םייחה לש ״םירעצמ״ םינייפאמ ,156תינעבותה

 ךולב החד ,תולגה לש וז תילילש הכרעה תורמל .תינושארה תידוהיה חורה תא

 ־ה האמה לש ״ףלוח״ לאידיא ,תימואל הנידמל התהימכ תאו תונויצה תא ירמגל

 הריחב .157לארשי תריחבל תושחכתה התיה השעמל התועמשמש םושמ — ט״י

 תושיגרה״ לש התאצות התיה ,ידמל תלפרועמ הפשב ךולב ריבסהש יפכ ,וז

 תא הנעטש ,(jüdisches Weltgefühl) ״םלועה תודוא (תינושארה) תידוהיה

 .םלועה לרוגל ״תיחישמ־תירוטומ״ תוירחאב םידוהיה

 הלימה תא הנושארל עבטש רבובמ ץמוא ״תיחישמ־תירוטומ״ חנומה

 תודחאה לש היווחהו היציאוטניאה תא ןייצל ידכ ,הז בכרומ חנומב הנושארה

 ותדימעל דוגינב ,וז היציאוטניא .תודהיה תא תננוכמה ,םלועה לש תיסיפאטמה

 הפיאשה תא הרצי ,ןקיטסימל תיסופיטה תיביטאלפמטנוקה תינחורה

 ,הירוטסיהבו ישיאה רושימב תודחאה תא שממל (״תירוטומ״ה) תיביסנטניאה

 תא גיצה רבוב .158״יטולוסבא״ה יחישמה דיתעה רובע עקרקה תא ןיכהל ידכ

 קר ותוא ביחרהו חתיפ ךא ,159תודיסחה לע םינושארה וירבדב ״ירוטומ״ חנומה

 תוינחור הב ,״תודהיהו חרזמה חור״ — 1911 תנשמ גארפב ותאצרהב

 :יזכרמ אשונ התיה ״תירוטומ״

 שח ירה ...אוה ושפנ םינפב ותוא יח אוהש ,םלועה םינפמ אצוי חרזמה ןב

 ,יונישב וניאו עגמב וניא אוהו ,וכותב טקשו חנ אוהשכ םינפ ותוא אוה

 דחאכ עלובו דלויה םאה םחר אוה ,תישארבמ דוגינ לכו יוביר לכ לע הלענ

 ןיא םלוא ...יוניכו םש־אלל תועמשמהו תיצמתה אוה ,דוגינ לכו יוביר לכ

 .םש
 .םש
 .ךליאו 123 ימע ,םש
 .123 ימע .םש

 ,דועייו הדועת ,דבוכב (׳תושרד שלשי ןיב תישילשה)״תודהיה לש השודיח״ ,דבוכ ,האר

 .49 ימע (47 הרעה ,ליעל)

 .(59 הרעה ,ליעל) Jüdische Künstler, p. 1 ,האר
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 הקיטסימו תוילטניירוא

 — תודחאה םלוע תא דבלב תוגהל
 חרזמה תותד לכ תחאכ ונמדזנ ןאכו

 םדאל ןתמ תניחב םלועה ןיא .ומישגהל שי — ולש תורותה לכו תולודגה

 םלועל תמאה םלוע תא ךופהל ,וילע לטוהש אוהו :הלטמ תניחב אלא

 אישב חרזמה־ןב לש ירוטומה ויפוא ןחביי ןאכ .שממ לש תואיצמה

 ירוטומה יפואה לש ןוילע יוליע ותוא ...העיבתה סותאפ תניחב :ותולעתה

 ההובגה ותקזחל תודהיב עיגה ,העיבתה סותאפ אוה ,חרזמהךבל רשא

 .160רתויב

 ש תודיסחה לע רבוב רביד רמאמ ותואב

 דיסחב םדא ןנובתי ...יחרזמה םדאה לש םוצעה וחוכ תא איה התליג בוש

 הארי ,יאלפ םדא ןכ יפ לע ףאו ,ןיי־ןב ץמוח תניחב אוהש ,הלא ונימי לש

 ...תובהלתהמ עזעוזמ ולוכ ,ויהולאל ותליפת תא אשונ אוהש העש ותוא

 תוזכרתה ךותו תוכלמ ינוניג ךות דעוס אוש העשב ותוא האריו אצי

 יזר םיוולתמ הילאש ,תבש יאצומ לש ״הכלמ הוולמ״ תא השודקבש

 אולו ,הלש םינפה ייחו היסא לש החוכ ןאכ :םדא שיגריו ;םלוע תלואג

 .161׳׳ןיעל םירכינ תאז לכבו ,םה םיתוועמו םה םילדלודמ

 דיעמש יפכ וילע ועיפשהו ,טלוב ןפואב ךולב לש ונוימד תא ושבכ ולא תובשחמ

 ."Symbol: Die Juden" ורמאמ

 ,הנומשו םירשע ןב ךולב תויהב בתכנש ,הז רמאמ דיתע ,תאז תורמל ךא
 תאזו ,ידוהיכ שרופמב ובתוכב ,המצעלשכ תודהיל הדיחיה ותוסחייתה תויהל

 ,׳ץאקול ימכ אלש ,תאז לכב .162הירופו הכורא תיתורפס הריירק לעב שיא לצא

 ,קויד רתיבו .םזיסקראמה תא וצומיא רחאל םג תודהיב תוניינעתה לע ךולב רמש

 תנבהל חתפמ ורובע וכפהש ,תודהיה לש תורחבנ תומינ ןתואמ קתינ אל ךולב

 רבד לש ופוסבו ,תויתדה תונומאה לכב יתוהמכ האר ותוא יגולוטאכסאה דמימה

 הווקתה תואלמ תויזאטנפה תא ודעיתש — רמז ,הדגא ,סותימ — םייוטיבה לכב

 לש יתוהמה עבטה תא ידוהיה יגולוטאכסאה ןוימדה ריאה ורובע .תושונאה לש

 .61 ,57-56 ימע (47 הרעה ,ליעל) ,דועייו הדועת ,רבוב ,״תודהיהו חרזמה חור״ ,האר

 .68-67 ימע ,םש

 תומלעתה ךותמ ,ןייצמ (Mayer)ריאמ סנאה ,וייח לכ ךרואל ךולב לש ותימעו ןוירוטסיהה

 ידוהיהש״ ,תודהיה לע ךולב לש ידוזיפאה ךא ,םדקומה ורמאמ תודוא העידי רסוחמ וא

 H. Mayer, Outsiders. .״הבשחמל תועמשמ וא רוקמ תודהיב אצומ ונניא ךולב טסנרא

2 .A. Study in Life and Letters, trans. Denis M. Sweet, Cambridge Mass. 1982, p■ לע 

 "Wohnt Gott im Herzen eines Athe-:םולש ׳ג םג האר תודהיה יפלכ ךולב לש וסחי

110-114 .isten? Zu Ernst Blochs 90. Geburstag". Der Spiegel (7 Juli 1975) pp. 
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 רולפ־סדנמ לואפ

 הווקת התוא תא ונייה ,תישונא הווקת
 לש קרסה תוקושת לע אל תדסוימה —

 תנווכמה ,תושונאה לש תיתימאה תירוטסיההו תיתרבחה תורסייתהה לע אלא טרפה

 .16,״יטולוסבא ןמז״ לש הפוקתה תארקל ףא אלא ,בוט רתוי רחמ תארקל קר אל

 .תיפיצפס הליהקמ קתונמ ןורקע ,ילאסרבינוא ןורקע ךולבל התיה תאזכ תודהי

 אל ותוא ,רבוב לש םש־לעבהמ העפשוהש ,תידוהי הואג לש ,ולש םירוענה יוטיב

 ״הבוח״ תודוא רביד אוהשכ ,ןכא :םידוהיה ויחא םע תויראדילוסב בריע

^"Symbol: Die Juden", ״תינושארה תידוהיה תושיגר״ל קר הז היה 

(Weltgefühl), תילארשיה הליהקל אל. 

 הנבה ראואדנל בטסוג ינלאמשה טסיכראנאל התיה ,ךולבל דוגינבו ,הנחבהב

 לש םיידיסחה וירופיסמ עפשוה ךולבכ והומכ םגו ,תידוהי תויראדילוסל הקומע

 דוגינב ,ןכא .תילאסרבינוא תועמשמ תלעבכ תודהיה לש האג הלבק ידכ ,רבוב

 לבסל ובלב םוקמ אצמ״ ראואדנל ,ונמז ינב םיבר םידוה״ םיטסילאיצוסל טלוב

 ,"Der Sozialist" לש המלש תרבוח שידקה 1913 רבמבונב .164״ידוהיה

 ומצעראואדנל .תוימשיטנאה תייעבל ,ךרעו דסיי ותוא יטסיכרנא ישדח־וד ןותיע

 סילייב לדנמ לע שגר תאלמ הנגהב אצי וב ,״סילייב טפשמ לע״ רמאמ םרת

 אלל הנועמ וינפל םיבר הכ (םידוהי)ומכ״ רשא — תויטפשמה תויוכזה ללושמ

 לע םינגרובה םילרבילכ ןהו םיטסילאיצוסה וירבחב ןה ףזנ אוה — 165״הרטמ

 .תודהילו םידוהיל סחיב רורשל ,תומודק תועדל ךכ ךותמו ,תורובל םישרמ םהש

 תעדל הצור ונניאו עדוי ונניא שיאש םושמ״ תינודז איה ,ןנולתה ךכ ,וז תורוב

 ,עודמ .166״םהיתווצמו םהיגהנמ ,םידוהיה לש םייתימאה םייחה תודוא רבד םוש

 — שידייה הכוז ,לאש ךכ ,לשמל
 תא הרמש תירציוושה תינמרגה ומכ קוידבש״

 וא ןוגרא׳זכ״ זובב תרטפנ תויהל — ״תינוניב־תיליע תינמרג לש אלמה קרבה

 167?״(Mauscheln) תגליע הפשכ

 ,םידוונ ,םינעוצ לש םתפש תודוא םידמולמ םירמאמו םינולימ םימייק

 אלמליא .םידמולמ ידיב אלא ...םדי לע אל ...ובתכנ םלוכ — םיעשופ

 תודוא רבוב רבדמ םש ,ליעל !58 הרעה הוושה .140 ימע "Symbol: Die Juden" ,האר 163

 .״יטולוסבאה דיתעה״

 Rosa Luxemburg: "No Room in My Heart for Jewish Suffering!', in: Mendes- הוושה 164

225 .p ( 31 הרעה ,ליעל) Flohr and Reinharz, The Jew in the Modern World 

 "Zum Belis-Prozess", in G. Landauer, Zwang und Befreiung. Eine Auswahl «!«,האר 165

207 .seinem Werk, eiugeu herausk Von Heinz-Joachim Heydorn, Köln 1968, p. 
 .ךליאו 202 ימע ,םש 166
 .202 ימע ,םש 167
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 הקיטסימו תוילטניירוא

 היה ,םהלש םעה יריש תא ךורעלו םתפש תא דומלל םמצע םידוהיה ולחה

 .168״תופמב םינבל םיחטש םתוא ומכ ,עודי אל ראשנ הז רקחמ םוחת

 ךכ לע ,ךנוחמה יאפוריאה להקה תעד תא ראואדנל עישרה המוד המינב

 םייחל ןווכתה שרופמבו — ידוהיה לש םייתדה םייחהמ ןיעדויב ומלעתהש

 תודוא דחוימב רבדמ ינא״ :הפוריא חרזמ לש תוידוהיה תוליהקה לש םייטנתואה

 םירצונ םידלי לש םדב תוצמ תייפאב ...תומשאומה תוידוהי תוליהק ןתוא

 ריכהל אוה םדיקפתש וירבח ינפב ראואדנל ןעט םוכיסכ .'69״ !י ןתליכאבו וחצרנש

 תאזכ הרכה תגשהל תורסמתהש ךכ לע דמע ראואדנל 170״םהלש תואיצמה תא

 ותוא תא עיקוהל האבה ,תמדקתמה תושונאה לש תמדקומה התחנה תויהל תבייח

 .״ינחלופ חצר״ תודוא בעתנ יודב רופיס

 ודימעהש ,םיללובתמה םייברעמה םידוהיה תא הווש הרמוחב רקיב ראואדנל

 רמאמב .תיאפוריא חרזמה תודהיה יפלכ זוב ישגר וליגו תונוילע לש םינפ

"Ostjuden und Deutsches Reich", ןגראש ןויזופמיסל םרת ותוא 
 םידוהי לש המירזה בקע תורבגתמה תופוחדה תויעבה תודוא ,1916 תנשב רבוב

 םינמרג םידוהי לש היטנכ ספתש המ לע ראואדנל ןנואתה ,הינמרגל םינלופ

 ותוא רעיצש רבדה .171חרזמהמ םינכסמה םיטילפהמ רמשיהלו קחרתהל

 תולובג תא רוגסל םינמרגה םידוהיהמ םידחא לש םתאירק התיה ,דחוימב

 Ostjuden לש םידקתה תרסח םתואיצמש הנעטה ךמס לע ,םיטילפה ינפב ךיירה
 דבלב וז אלש ,ןעט ראואדנל .הינמרגב תוימשיטנאה תא הרימחמ ״םירואנ־אל״

 הלמח לש קומע ןורסח הלגמ םג איה אלא ,תטלחומ תוטש איה וז הנעטש

 הברה שי הינמרג לש םיללובתמה םידוהיל ,ףיסוה ,ןכ לע רתי .תויראדילוסו

 .("Volk") םעכ םייח לש תוינויחהו תושממה :םיאפוריא־חרזמה םהיחאמ דומלל

 תושונאל תיתימא המורת םורתל םידוהיכ םידוהיה םילוכי "Volk"^ קר

 ,הריש״ ילעב "Volk" קפס אלל ויה ,םירחאו רבוב וארהש יפכ ,םידוהיהו)

 ראואדנלל ול התיה ,ךכמ אצוי לעופכ .172״(םיידוחיי לוחמו הקיסומ

 .םש
 .ךליאו 204 ימע ,םש

 .207 ימע ,םש

 "Ostjuden und Deutsches Reich ",Der Jude 1/6 September 1916, p. 433-9 ,האר
 ,ןויזופמיסל ושגוהש םירמאמה רתימ דרפנב השעמל רמאמה םסרופ תוינכט תוביסמ

 .Der Jude 1/1 (April 1916) ־ב םיללכנה

 "Zur Poesie der Juden", Die Freistatt: Alljüdische Revue I (1913-14) pp. 321-4 ,האר

 Eugene Lunn, Prophet of Community. The Romantic Socialism of Gustav־ב טטוצמ

269 .Landauer. Berkeley 1973, p. 

[ 667 ] 

This content downloaded from 132.72.138.1 on Fri, 24 Oct 2014 14:41:12 PM
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp


 רולפ־סדנמ לואפ

 םיינויצ־םיטסילאיצוס תצובקל וירבדב האטבתהש הדהא .תונויצל תיתימא הדהא

 ״סנאסנר״ תודוא ,םנוזח תא ךירעהו ןיבה יכ ,1913 ראורבפב ןילרבב

 תורישהש ,שיגרה ומצע אוה ךא .,73םתובא חאב ידוהיה םעה לש ימואל

 דומעל אוה ,םיטסילאיצוס םידוהי דצמ תילארשיה ״תוחילש״ל רתויב בוטה

 םהילע .דרפנ םואלכ םידוהיה לש שדוחמה דוסייב ףתתשהל ףחדה ינפב

 ,הייחדו תודידב ,רוזיפ לש םירוסייה תא דובכב תאשלו — תולגב ראשהל

 ןוזחה תא םישגהל תושונאה רתי תא ,קספה אלל ,ןברדל ךכ ידכ ךותו

 םע ראואדנל לש תויראדילוסה .174הווחאו קדצ לש יאובנה

 ;תירסומה תירטינאמוהה הגאדה םוחתל תלבגומ אופיא התיה ידוהיה לבסה

 ותוהדזהמ תוישיא וא תויגולואידיא תונקסמ קיסהל אלש רחב עדומב

 תא רושקל אלש רחב םג אוה ,ןכ לע רתי .ידוהיה באכה םע היולגה

 תודהיה תא ותלבק םע ,לזמה ירסח םידוהי םתוא לש םרעצב ותופתתשה

 .eine Gleichheit des Seelensituation)175) ״תושיגר לש הליהק״כ

 לש וז ראשיהל הדיתע ראואדנל לש תירקיעה תירסומהו תיטילופה ותליהק

 תורחואמה םינומשה תונשב טנדוטסכ וימי זאמ בהלנ רוגנס היה םהל ,םילעופה

 ןיטולחל שידא היה רבוב לש וירופיס םוסרפ דע .הרשע־עשתה האמה לש
 לש הבושחה םתועמשמ .בעתנה ינגרובה רדסה םע הארנכ רשיק התוא ,תודהיל

 ףא ילוא ,ודי בתכמ עטקב הלגתמ ,ראואדנל לש תידוהיה ותוהזל ולא תודגא
 קרש ,הז ךמסמב .1761910 תנשב םסרפש ,״םש־לעבה תדגא״ תא ותריקסל אטויט

 הרהצהב רשאמ ראואדנל דצמ רתוי תישיא המינ םיעמוש ונא ,הלגתנ התע

 :תספדומה

 ״םש־לעבה תדגא״ תובקעב ךישמהש רבוב ןיטרמל הכרעה תולימ המכ

 הקומע הייווח יתרבע ריעצ טנדוטס יתויהב ...״ןמחנ ׳ר ירופיס״ םע ולש

 לאקידר ארקנ ללכ ךרדבש המ ,ונייהד ,םישרש רסחו קתונמ־ינא הב
— 

 .(Kulturelement)שדח יתוברת יווה ןויראטלורפה לש ינחורה בערב יתאצמ
 אשנש רבד ךא — רכונמ והשמ ןכא ,יתעדי אל הכ דעש יתוברת יווה

Judentum und Sozialismus"" (ינפב אשנש האצרה n־Zionistische Ortsgruppe West 

Berlin ־3 םסרופ ,(1912 ראורבפב 12־ב-Die Arbeit. Organ der Zionistischen Volksso 

(1920 zialistischen Partei (June טטוצ Ruth Link-Salinger (Hyman), Gustav'Z 

Landauer. Philosopher of Utopia, Indianapolis 1977 p. 74f 

 .םש

 Die Legende des Baalschem, in :רבוב לש ״םש לעב״ה לע ראואדנל לש יתריקס האר

148 .Das Literarische Echo (1 Oktober 1910), p 

 .םש
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 הקיטסימו תוילטניירוא

 םא ,יעוגעג תוחפה לכל ומע ,(Volkstum) שדח םעל ןיערגה תא וכותב

 ,יתוכאלמה םלועהמ יתחרב רשאכ ,ןמז ותואב .דחאתהל ושקיב ,יעבט אל

 יב היה אל ,ימע ויה וליאכ םילעופה לש הזל תונגרובה לש בלה רסח ,רקה

 תדלומ ומכ והשמ אוצמל דמוע ינא יתורגב תונשבש גשומ לש ץמש

(Heimat) ןומדק םעו (uraltes Volk). 

 :ספדומה חסונב טימשה התוא ,האבה הקסיפה תא ראואדנל ףיסוה ךכ רחא

 ,רבוב ןיטרמ לש ועוצימב אקוודו ,םייקתה ןכא הז רבד וישכעש רמוא םא

 םלועה תא םיריכמ םניאש הלא לכ תא ריהזהל ילע ,תודהיה תא יתאצמש

 תד םנוימדב תולעהל אל ,רבוב ונתוא איבמ וילא תידוהי תוינחור לש

 177םיילאוטיר םישעמו (Konfession) תילאמרופ

 הליג יכ ״םש־לעבה תדגא״ לע הריקסה לש ספדומה חסונב בתכ ראואדנל

 ,״השיחכהל ןיאש״ תינחור תושיגר איה תודהיהש ,רבוב לש םיידיסחה וירופיסב

 תוכייתשהו הנומא לכמ תיאמצע איהשו ,םידוהיה ויחא םע ףתתשה הב

 םידוהיה םתוא אקווד תובר םימעפש ,רבובמ דמל ךכ לע ףסונ .178םיילאמרופ

 תמאה ןעמלו ,תימשר־יתלב תרוסמ לש םלתב ודעצ ,וז תושיגרל רתויב םינמאנה

 .הזוניפשו ושי ןוגכ תויומד םע ,ראואדנל רשיק התוא תרוסמ — תינרפוכ

 ידי לע ררועתה שדחמ היוליגש ,וז תידוהי תוהזש ךכ לע דמע ראואדנל ךא

 תוננוכמה תויושיגרהו תויוהזה יובירמ תחא קר איה ,רבוב לש םיידיסחה וירופיס

 ךרכב בתכ ךכ ,״ךרוצה תא יתשגרה אל םעפ ףא״ :ינחורהו ישפנה ומלוע תא

 רוציל וא ימצע תא טשפל״ ,גארפמ ״אבכוכ־רב תדוגא״ רואל האיצוהש

 תויהל הווקמו יבש תובכרומה תא לבקמ ינא :הלילש ךרד תיתוכאלמ תודחא

 .׳״״וישכע הל עדומ יננהש וזמ תודוסי לש לודג רתוי דוע יוביר לעב תודחא

 רכני ידוהיהש תינויצה השירדל הקומע הניט ראואדנל רמש וז ותדמעמ שקבתמכ

 ןמזבש ינויצ ךנחמ)ןמהל דירפגיזל ינצקוע בתכמב .הפוריאמ ןווכמב ומצע תא

 — "Volksheim" — ״םע תיב״ דסי םלועה תמחלמ
 רגהמ ידוהי רעונל ןילרבב

 .תונויצה הררועש תיתוברתה תושירפה תא תורירמב הניג ,(הפוריא חרזממ

 ףא ןמזה אובבו Volksheim ־ה דוסייב שממ ףתתשה ראואדנלש ןאכ ריכזנ

 .רבוב לש ״םש־לעבה תדגא״ לש תוריקסה ףסוא ןיב ודי בתכב הזה טנמגארפה תא יתאצמ

 חונעפב התרזע רובע ןהכ טוממ ׳בגל תודוהל ינוצרב .49 ימע ,גי קית ,רבוב ןיטרמ ןויכרא
 .ראואדנל לש ודי בתכ

 .148-9 ימע ,״םש־לעבה תדגא״ לע הריקס ,ראואדנל

 םיעטק .Landauer, "Sind das Ketzergedanken"? in Von Judentum, pp. 250-57 ,האר

 .241 ימע ,(31 הרעה ,ליעל) חהניר לשו ילש רפסב טרופמ רבסה םע ומגרות םירחבנ
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 רולפ־סדנמ לואפ

 ,1915 רבמבונב 30־ה ןמ ,הז בתכמב ךא ;1916 תנשב השדקהה סקטב רביד

 רעונה יפלכ ןמהל לש ״יברעמ״ םזילאנרטפכ ספתש המ תא ןה תופירחב רקיב

 תידוהי תויטנתואש ,תינויצה תמדקומה ותייטנ תא ןהו ,יפוריא חרזמה

 תידעלב ףא ילואו תינושאר בל תמושת תתל ידוהיהמ םישרוד תודהיה שודיחו

 ;ילש המארגורפב הלולכ הנניא הינמרגמ תימינפ תוקחרתה״ :תידוהיה ותוהזל

m־West-östlicher Divan" ךורע ןיאל ילא הבורק יאפוריאהו ינמרגה התיג לש 
 תויה ןיב הב טוקנל יל ארוק ינויצהש ,תירקש ״םולכ אל וא לכה״ לש הדמע לכמ

 .180״יחרזמו יאפוריא ,ידוהיו ינמרג

 לש תיטתסא הלבק לש לובגה הצקל ,הארנה יפכ ,םיעיגמ ונא ראואדנל םע

 ומצע תא ריכה ,םיידיסחה וירופיס דוחיבו ,רבוב לש ויבתכ ךרד .תודהיה

 תודהיה ךא .״השיחכהל ןיאש״ תידוחיי תינחור תושיגר אשונכו ידוהיכ ,יחרזמכ

 יובירב הגזמנו ,תיביטקייבוס ,תימינפ הסיפת לש םוחתל ולצא הלבגוה תושיגרב

 .רישעה ימינפה ומלוע תא וננוכש הכרעההו ,תימינפ תוננובתה לש םינפואה

 םיביטקייבוא םייוטיב טעמ ראואדנלל תודהיה הקפיס ,תיתוברת הניחבמ

 ״תירבעה הרישהו הפשה לש שדחמ התדיל״ — יתוברתה סנאסנרה :םיילאירטמ

 תא ספת ראואדנלש הארנ .18,הארשה ול ומרג אלש יאדו ,םינויצה וזחש —

 ידי לע העצומ הארנה יפכש ,הרוהט טעמכ תיטתסא הירוגטקכ תודהיה

 ,תושיגר לש תימינפה הריפסב התשודק לע הרמשו ,תיאמקה תויטנגניטנוקה

 םא ראואדנלל .182םלועה לש תידוחיי ״תימינפ הידוח״ גישה טרפכ ידוהיה הכרד

 אלו ,וב םיפתוש ויה םידוהיהש ילובמיס חיש־וד לש ןפוא תודהיה התיה אל ,ןכ

 הסיפת ובייחש יפכ ,תוגהנתה תבוח אל יאדוו ,תוגהנתה לש יפיצפס ןפוא

 טרפ) תויבמופה תוידוהיה ויתויואטבתה ןכל .תודהיה לש תיתד וא תיגולואידיא

 ויה ,183(תודהיה תא ותסיפת תא שיגה םהב תודדוב תואצרהו םירופס םירמאמל

 יוטיב לש לבגומה עבטה ךא .לזמה ירסח ויחאל תירטינאמוה הכימתל תולבגומ

 טיעמהל ונתוא ףוחדל ךירצ ונניא ,םידוהיה ויחא םע תויראדילוס לש הז

 "Brief an Dr. Siegfried Lehman" (30 November, 1915), Der junge Jude II ,האר

 Lehmann, "Idee der jüdische Siedlung האר (November "Volksheim"^ לע .1929)
und des Volksheims"S. (916 רבמטפסב הנתנש האצרה!), ״ב(.Jehuda Reinharz (ed 

,1981 Dokumente zur Geschichte des Deutschen Zionismus. 1882-1933, Tübingen 

 .197-194 ימע ,(117 הרעה ,ליעל) םייהשא לצא ןוידב םג האר/>/>. 182-5

 הרעה ,ליעל)(ןמיה) ר׳גנילאס־קניל לצא טטוצמ "Judentum und Sozialismus" ,האר

 .47 ימע (173

 "Sind das Ketzergedanken?" הוושה
 ,לצא אוצמל ןתינ םיידוהי םיביטומ לע ראואדנל לש וירמאמ לש האלמ המישר

 .(113 הרעה ,74 ימע דחוימבו .82-73 ימע ,(173 הרעה ,ליעל) (ןמיה) ר׳גנילאס־קניל
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 הקיטסימו תוילטניירוא

 ראואדנלל שירוה רבוב .תודהיה לש תיטתסא הלבקכ ונייצש המ לש תובישחב

 ול השמיש וזו ,ידוהיה ("Volksseele")״םעה תמשנ״בש תוינויחה תרכה תא

 תואיצמבש ןוויגב ןיחבהל ול הרשפיא םגו ,תושיגרב תודהיה תלבקל הארשה

 תונרמוחה לע ינגרובה סותאה ידיסח םידוהיה לכ אלש ריכהלו ,םיידוהיה םייחה

 םויקל הלמחו בל תמושתל ותוא העינה וז הרכה .ולש רצה םזילאנויצרהו הסגה

 הייארב ומע ינב תלילכלו ,הפוריא חרזמב דחוימב ,ידוהיה ןומהה לש ףפורה

 החד ראואדנל ורבחשכ בזכאתה רבוב יאדווב .184תירסומה ותגאד לש תללוכה

 ידוהיה ,ראואדנלש ךכמ בר קופיס רבובל היה חטבל תאז םע ,תונויצה תא

 ויחא םע תישונא תויראדילוסל תודהיה לש תיטתסא הלבקמ עיגה ,רכונמה

 הבו ,תויראדילוסל דע יטתסא בויח ךרד רוכינמ — הז יטקלאיד ךילהת .םידוהיה

 רבובכ םינאקיטגולופאה לש םתעדב היה — תוהדזה תשגרה םע תוהז תאיצמ

 .חרזמה ןבכ ידוהיה לש ותומד תא םקשל ושקיב רשאכ

 חפסנ

 [הנתמ] ״יול גיוודהו םולש דלאבואית לש םתנותח לגרל :חרזמה ןמ אב רואה״

 .1904 רבמבונב 6 ,ןילרב ,[םולש] יטב תאמ

 ־תידוהי תוהדזה ןיבל חרזמה תותדב תוניינעתה ןיב ט״יה האמה הנפמב שגפמה

 לש ומא ,(1946-1866) םולש יטב הבתכ רשא הזה הזחמל אשונ היה תינויצ

 םולש דלאבואית ,הסיג לש ותנותח דובכל הזחמה תא הבתכ איה .םולש םושרג

 םושרג בתוכ ודוד לע .ןילרבב 1904 רבמבונב 6־ב יול גיוודהל (1943-1873)

 :״םילשוריל ןילרבמ״ ,ולש תונורכזה רפסב םולש

 ,דלאבואית דודה היה יתחפשמב רתויב תינוגססה תומדה יכ ,קפס ןיא [...]

 ,ויאושינ ינפל החפשמב דיחיה ינויצה ,רומאכו ,[...] ריעצה יבא־יחא

 תויח תלעב היציזופוא דודה שמיש ,ינויצ־יטנא ותוללכב היהש ,הזה גוחב

 Norbert Altenhofer, "Tradition האר ,תודהיל ראואדנל לש וסחי לש תצקמב הנוש הנבהל

als Revolution: Gustav Landauers 'gewordenes-werdendes' Judentum", in David 

,Bronsen (ed.) Jews and Germans from 1860 to 1933: The Problematic Symbiosis 

173-208 .Heidelberg 1979, pp. וזמ םג •ידוסי ןפואב הנוש ונלש היצאטרפרטניאה 

 Landauer, Aufruf zum Sozia-־ל המדקהב Heinz-Joachim Heydron ידי לע תעצומה

24 .lismus, Frankfurt a.M. 1967 p. ןכו .274-267 ימע (172 הרעה ,ליעל)ןיל םג הוושה 

 .(82-73 ימע 173 הרעה ,ליעל) (ןמיה) ר׳גנילאס־קניל

[671] 

This content downloaded from 132.72.138.1 on Fri, 24 Oct 2014 14:41:12 PM
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp


 רולפ־סדנמ לואפ

 הנותנ התיה ותבהא .ובל־תנווכ הלכוסש חוכב עדמ־שיא היה דודה [...]

 ,ןיס ,ןאפי ,קוחרה חרזמה לע םירפסו ,םימעה יכרדו הירוטסיהה רקחמל
 םירפסה ןורא תא ושדג ,םאלסאהו םזיהדובה לע םירפס ןכו ,ודוהו טביט

 תא ידיל בחתש שיאה אוה .יואנדירפבש ותרידב ןולא ץע יושעה

 ינמרג ,ןמרמיצ רמ דחא)ושקיהב הרדאהבוס תאמ יטסיהדובה םזיכטאקה

 2[...] יתארקש קוחרה חרזמה תד לע ןושארה רפסה אוהו ,'(רשי

 דלאבואית לש ״תונושמה״ בלה תויטנ לע הידורפ אוה םולש יטב לש הזחמה

 יטב הארק ,ךכל םאתהב .דחאכ ןויצ ץראלו םזיצופנוק ,םזיהדובל ,חרזמה לא

 אב רואה) Ex Oriente lux ,העודיה תיניטלה הרמיאה יפל הזחמל םולש

 .(חרזמה ןמ
 יברעה ;םולש יטב לש הינב תעברא ןיב וקלוח הזחמב םידיקפתה תעברא

 ־רותרא דרהרג)ידוההו (8 ןב ,רתוו)ידוהיה ,(10 ןב ,ךירא)יניסה ,(13 ןב ,דלוהנייר

 הזחמה .םהיתושופחתב םולש םיחאה תא הארמ ףרוצמה םולצתה .(6 ןב ,םשרג
 .ןילרבב החפשמה לש סופדה תיבב ןיאושינה עוריאל דחוימ ןפואב ספדנ

 הזחמהו םולצתה םיאבומ התובידאב רשא םולש הינפ ׳בגל הנותנ יתדות

 רובע ןכ־ומכו םולצתב םולש םיחאה יוהיזב התרזע רובע הל הדומ םג ינא .ןאכ
 .םולש דלאבואית לש וייח יכיראת

Subhadra Bhikschou (1912־ב תמ), Buddihistischer Katechismus zur Einführung 
in die Lehre des Buddha Gotamo nach den heilig Schriften der Buddhisten zum 

(1888) Gebrauch für Europäer zusammengestellt und Anmerkungen versehen 

 ,םולש לש תונתבזה רפס לש תיתפרצה הרודהמב ןויח ׳מ לש ותרעה האר .םידומע 83

De Berlin ä Jerusalem, traduit de l'allemand par Sabine Bollack notes de Maurice 

Hayoun (Paris: Albin Michel, 1984), p. 53, n. 1 

 ,ב״משת ,ביבא לת ,אריפש םהרבא ךרע ,םירוענ תומרכז ,םילשוריל ןילרבמ ,םולש םושרג

 .27-26 ימע
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7/„ *■ 

 ,(יניס)ךירא ,(ידוהי)רנרוו :לאמשל ןימיה ןמ .״חרזמה ןמ אב רואה״ הזחמה יפתתשמ לש םולצת
 (ירוה) סשרג ,(יברע) דלוהנייר
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Don 
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unö !)üiimig Lpdy 
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öpn ß. DoDwibfr 1904 
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Slraber: 9ieint)0Ib. 

(£f)inefe: ©rief). 

£?ube: 5Bcmer. 

^nbev: ©ertjarb Strt^uv. 
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(Araber nub Sbinefe treten auf.) 

flraher: £ier׳nun ift bie letjte 9taft 
sJlad) ber langen Steife £aft. 
sJhtn fag mir, bu gelber 2Büfien־$ollege 
©of)er bu bift? SBelcfjeä finb beine 2Bege? 
$d) grüble fd)0n lange unb fannS nietjt ergrünben, 
^yrf) fei) nur ba3 @ine — ber .gopf f)ängt bir hinten. 

(Tljtnffe: $a, fiel) mid) t>on oorn unb non hinten an! 
bin ber @fyin־@f)in=(£f)inamann, 

59in id) nid)t ein fdjeiner Sftann? 

£>ürteft bu non meinem Sanbe fd)0n, 
2)u ebler üerbrannter sIBüftenfol)n? 

flrobrr: 2$eim s33art be3 s^ropt)eten, icf) bin gelehrt, 
$om SReid) be§ Rimmels I)a6' id) gehört! 
Son eurem £ee ift bie v4Belt entlieft, 
^t)r fyabt won ^apan mal Keile gefriegt. 
2ld), bu feift ein ^ßrinj unb jiefyft nad) 93erlin, 
Um Kotau ju machen, gcijft bu bafyin? 

(Eljtnefe: $d) bin ÜRanbarin unb l)eif3e $i־va־po, 
®en Kotau mad) id) nid)t, i roo. 
Gcin ^)odjjeitäfeft, ba§ ift mein $icl, 
®aS feiert ber gelehrte 2:fye־0־vl)il. 
©ein 9iuf überfteigt bie d)ineftfd)e ^flauer, 
sJ0׳lan roeifj, n>ie gebilbet, roie roeife unb fctjtau er! 
$en {)eiligen (Sonfutfe tut er ueretjren, 
@r fdjroärmt für beffe« geroaltige Sefjren. 

6t)inefifd)e ,ßeidjen, fo graufig fdjroer, 
Unb unfre ^rooingen, roa§ nod) t>iel rnefyr, 
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$ie fagt er bit־ flcfyer am ©d>närd)en Ijer. 
Sebte ber $lje־o in ©Ijina fdjon, 
@r friegte bie gelbe $ade gum ßofyn! 

$rabcr: 3)ie gelbe ^acfe? brin ftectt roof)l gar 
Sie gefürd)tete gelbe ©efal)r'? 
©ol)n ber gelben Sonne, barauf oer$id)t, 
©0 'ne gelbe .^ade nid)t. 

Äonfufe ift er nie geroefen, 

<£>at nur fonfufeS $eug gelefen. 
©ief), -grimmelSfofyn, bu täufdjeft bid), 
@in äftoälem ift er ficfyerlid), 
©tubiert fjat längft er ben $oran, 
"3)rum ift er aucf) ein 3Jlufelman! 

2lu3roenbig fann er alle ©uren, 
©tet§ folgt er be§ $ropI)eten ©puren, 
®enn fiel), eä ift 33eroei3 allein, 
@r trinft nid)t ©d)nap§ unb triflft nid)t sÜ3ein, 
®er 3Ufol)0l ift ifjrn ̂ ornabe: 
@r trinft ^itronenlimonabe! 
Qd) frag' i^n, ob al3 ÜJlufelman 
@r nod) 'ne grau gebrauchen fann'־ 

@mpfel)len tuiE id) it)m ganj roarem 

©id) anzulegen einen |>arem! 
(Efjintfc: 2ßa§ fagft bu? $t)e־o ein 3Hufelman, 

Od) fage bir, bu bift ein ®ufelmann! 
Unb ,£jarem§bamcn? roie id) $l)e־o fenn, 

©agt er auf d)inefifd): nid) in bie la main! 

(2>er Qrt&cr tritt auf.) 

grober: 2Uj! fiel)' ba! roen fei)' id) fyier? 
@in 2Jia^arabfd)a! — ©egrüfjt fei mir! 

gnber: 2B0 bic £0t03b(umen blüfyn, 
$om ©anges> ging e§ nad) *Berlin. 

!)eiliger ®rafjma, e§ ift nicfyt mel)r fcf)ön 
Unb !eine Sleftrifcfye ift ju fel»׳n, 
Srotybem id) erfyöf)ter 2lbonnente. 

2td), roenn id) nur fdjon bort fein fönnte! 
$enn eä oerjeljrt micf) bie ©e^nfuc^t um ifjn, 
3)en ®laubenägenoffen in ®erlin, 
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$d) fyoffe, id) fomme nicfjt ju fpäte 
$ur bubbf)iftifcf)cn £)0d}3ett3fete, 
2)afc Onfel Sfjeobalb erfreut 

93ubbf)iften ®lücfrounfd) fyeut. 

£ängft |at, rote ic£) ftaunenb f)öre, 
@r erfafjt be§ QSubb^a Sefjre, 
Unb er leiftet jebeit ©djrout 
93ei bem !)eiligen SBifdjnu nut! 

(®er Qubenfrtabc tritt auf.) 

Araber: Mat) fei mit bir! SQäcr bift bu mein ©oijn? 

fube: ©in ^irtenhtabe 00m Sibanon! 

$n ber Heimat unferer 2lf)nen, 
2B0 un§ taufenb $inge mahnen 
2ln ber SMter grofse 3eiten, 

^)^re rfieuben, it>re Seiben, 

$n bern Sanb, um bai mir trauern, 
23in id) einer oon ben *Bauern, 

(Siner, bie ba unoerbroffen 

Jür bie fomtnenben ©enoffen 
Schaffen, roirfen, leiben, forgen, 
Vorbereiten für ein 2JJ0rgen! 
Unb ba{3 ©ottes! reicher Segen, 
2)enen, bie für utt§ fid) regen, 
SBerben mög' au§ |jimmel3f)öl)n, 

3ton§ greunben — mir erfletjn. 
diner biefer Jreunbe ift 
Nationaler 3ionift. 
2lu§ 93erlin§ gefd)mabtem (£l)0r 

9taget Sfyeobalb fyerwor. 

3t)m 8u fyulbigen, gratulieren, 
©oll ber 2Beg miefy ju i|m führen, 
3u ifym, ber, bafj 3ion blüljt, 
$uba§ Qugenbfraft erjiefyt. 
@r ift ^juba§ 93eften ©tner! 

Hommet mit! @1 jögere !einer! 

ilrabcr: 2ld) bu bift auf falfdjer 93aljn! 

2^eo ift ein SJlufelman! 
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(g()ine|c: Unfer ift £be=o auf @fyre, 
2)enrt er folgt (£onfutfe'§ l'efyte! 

Jnbtr: @r ift ©cfmler unfreS Öubbfya 

Dlirfjt ein ©ofyn oorn Stamme $uba! 

sJiic^t au§ 33agbab — 2)ofof)ama — 

^eiliger Sifcfjrtu!! ^eiliger ®rafjma!! 

|ube: ®a!? it!r alle fagt, ba§ ftimmt nicf)t, 
Stimmt nidjt, ftimmt 

 ׳
nictjt, ganj beitimmt nid)t׳ 

3)enn er fyat ja unbeirrt 

dure Setjren nur ftubiert, 
Ilm ba§ SBefte ju behalten, 
©0 bleibt altes ^übf<±) beim alten. 

2ll§ moberner ^jube ift 

£fyeobalb ein 3ionift. 
3luf bem ©d)lip§ prangt feödjft beforoeb 

©' SJlogen^oroeb — 

2ln ber Äette, auf bem 53aud) 

©itjt e§ aucf)! 

3n ber Safdje t)0n bem 9tocf 

©tecft ein 33locf 

Seils! mit leeren, teils mit nettem 

©cfyon betriebenen ©cfcjefelblättern 
tlnb er ftellt bid) 
IXnb er l)ält biet), 
99i§ er bir, ber tjöcfyft bebröppelt, 

|>at ein 3JJarfftucf abgefnöppelt. 
®a auf einmal aber pacft'S iljn 
Sftit ben 2lftien — 

^n ben $afd)en Ijat er jroeie 
Ober breic — 

@rft mufjt bu nod) btefe faufen, 
Sann fannft laufen! 
2öenn bu aber Ijaft beftellt 

bie 9״iunbfcf)au" unb bie 3״Belt", 

©cfyimpfft noil ©alle unb toll ®tft, 
@tet§ auf 3Sater§ ״SBocfjenfcljrift״ — 

"J)ann erroirbft bu $rei§ unb ®bre, 
llnb bamit bein 9tuljm ftd) metyre, 
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(Sammelt er nod) fromm unb flei&ig 

£rägt bid) bann mit 2 9)krf 30 

@in in unfer golbneä 53ud). 

Stuf ber ״i)tunbfd)au" letter Seite, 

prangt bein ?lame bann in breite! 

|ttbtr: §aft bu in bem ©eutel bein 

perlen unb ®emantenftein? 

Jubt: Sfillim ftribS, uetftetjfte mid), 
£t)eo aber legt fe nid). 

Araber: Stuf, nun laßt ©ud) ju i£)nt führen, 
Unb bem Brautpaar gratulieren. 

(@e£)en alle inev jum ®tautpaav.* 

Iltobtr: Jyriebe fei mit eud) immerbar! 

©et gegrüßt un§, eble§ ^Saar, 
3>ie mir au§ bem Sftorgenlanb 
Sin be3 ®:preeftrom§ grünen ©tranb 

Kamen §er pm ^>oci>3eit§fefte, 

Jrember ©onne braune ©äfte. 

3lEat)§ reictjfte £mlb mit bir 

©et, 0 Bräutigam, für unb für! 
@3 fei bein SBeib in beinern ©aus 
Sie reine liofye ̂ riefterin, 
Sie gef)t mit ftrfjerm tjeiterm ©d)ritt 
9Jiit bir burd) 2icf)t unb Sunfel fyin. 
Unb gleid) bem Oelbamn rotrb fte fein 

$n itjrer ©üte, Kraft "unb ©cf)öne, 
Unb fyerrlid) blühen um fte ^er 
2Bie junge *ßalmen iljre ©öfyne! 

3n ifyre |janb fannft 3)u getroft 
3)e§ |jaufe§ $eil unb Rieben legen, 
Senn fie roirb felbft bein Rieben fein, 
Unb beine Krone unb bein ©egen! 

ffjintfe: iöubbfya fanb in ber Sftenfcfyen ©eelc 

©unbertunbadjt ©elüfte unb $ef)le. 

®ud) möge fie roanbetn in ©Iüd6c§ @olb 

Otofufi, bie ©öttiu l)0lb, 
©ie fpenbe burd) ifyre§ ©egenä SJladjt 

©lücflid)er $al)re £>unbertunbad)t! • 
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|nbtr: ^eiliger Sra^ma, ber SWann f>at rect)t 

®ir, teures 1!paar, ergefy e§ nie fcfyled)t! 
Unb eS lege baS ©djieffal fyter 

QnbienS <5d)ät$e ju $ufjen bir! 

©li^ernbe perlen in 9?afe unb Of)ren! 
©olbneä ®efdjmeibe hinten unb ooren! 

fubt: 2llt9־ieulanb bringt @u<±» SBünfdje bar! 

£) fommet ju un§, liebeS ,!ßaar 
Unb rid)tet bort redjt böbfd) unb fein 
®ine gute jübifcfje ü£urnt>aüe ein, 
®enn in ©erlin, 0 Jammer unb @rau§, 

Herfen fie״.®ucfy au§ ben ©cfyulen raus. 

®ort aber fönnt ^r in ^rieben fürroat>r 

©lücflic^ leben bi§ £unbert ^a^r. 

gltabfr: Unb bamit iljr ftetä beilammen 

|>abt bie Sänber, brau§ mir ftammen, 

SBoUen mir gum Stngebenfen 

@ud) ben gro&eit sJlnbree fdjenfen: 

|)abt bod) bann, fo Such'!־ gefällt, 
©tet§ in eurem |>au§ bie 3Belt. 

®arauf rufen roir alle nod) 
$)a§ ^Brautpaar lebe breimal tjodj! 

$06)1 £mrra! |)ebat! 

7t\7 

* 
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