
הסהחרמן :ושוב

גילויומכר.לרביהסההרמזשלספריוהפכושרבהאחררנרתבשנים
יבראאםכיישראלי,גילויואדפן,פניםבשרםאיבר,הסהחרמןשלמחדש

הסהשלהכרכיםכלעמדוהשישיםנשברתהברית.ואוצרתמאירופה

קטןגרעיןרוקעליהם,מצטברכשהאבקשבספריותהנידחיםהמדפיםעל
סחררההםשובהשבעיםבשנותואילובהם.והופךבהםהדפךנאמניםשל

בתופעותימירכלנלחםעצמוהסההמערבי.בעולםהספריםנשרקמבוקשת
לדהידהאדםבנישלושאדנםהמונם jזולהרבפרפולארירתארפנתירת

להמנע"נא :השלטקבועהיהבמרנטנרלההכפריביתרדלתרעללטרוח
בשנתנרכלפרסאתקבלתועםלשיא,הגיעפרסומוכאשרמביקורים".

שלמכתביווהמבקרים.המעריציםזרםמפנילהתגונןכיצדידעלא , 1946
כמהעדמוכיחיםהארבעיםשנותמסוףמאןתומסהטובלידידוהסהחרמן
בשלטהתחשבושלאהצעיריםהמרביעלהמזדקןהרוחואישהסופררגז

שלפניונזירלחזרתהתענוגעללוותרואופןפניםבשוםרצדולאהנזכר
חרארכךבחברתם.כללמעונייןהיהלאהאחרוןשזההגםנובל,פרסבעל
הארוכהובחופשהבהמונים,באים"המבקרים :צרותיועללידידוכתב
בחלקםסטודנטים,שלשלמרתלהקותגםהגבוהיםהחינוךמוסדותשל

--אותםגםסרבלאיניכאלהבכמרירתאבלומעניינים,חביביםבחדרים
וכמעטיוםכלמפורסמת,אישיותרכלמפורסםמקוםכלמבקרים(הם)-
עלמביקורים"להמנע"נאהכתובתעלצוחקיםכאן,עומדיםהםשעהכל

שהביאופעמיםרכבוגני,שלביותרהנסתרותבפינותעלימתנפליםדלתי,
הסה ,) 1 "_--זעםהתפרצויותלידישכמרתי,זקןמתבודדאותי,
חירםשלהסטודנטיםלהקותכיהדעת,עלמתקבללאאךבחיים,עודאיבר
עבור.בימיםהסטודנטיםלהקותמאשריותרלפניודחסוחןמוצאותהיד

מתבססהסהיצירתשלהמחודשההערצהגלהאםהיא,אחרתשאלה

בלב.דאופנתיאךשאינוצידוקלודישומעמיקה,רציניתאינטרפרטציהעל
שזרא,מקסםאחרהסהשלוהנלהביםהחדשיםהחסידיםנדהיםשמאאר

 ?הסופרבכתבימגמתידפדוףכדיתוךלהםנשתקףאשר

חראבחירתו.פיעלרשררייצרילידתופיעלגרמניהיההסההרמז
בערריובגרמניה.בשרוארצוראלדאשרקאלבהקטנהבעיר 1877בשנתנולד
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חסהחרמן :שורב

אתניסה :-הספרמביתברחהואמתמי.דחיפושבסימןעמדורעלרמיר

מיכוןשלבתקופהלמקרם.ממקרםלנדודהרבה ;רביםבמקצועותידו
ספריוגיבוריכל ;ברגלהליכהשלנלהבחסידהסההיהוהולך,גרבו

-למיניהםהרכבבכלילהעזרמבליממש,שלבצעידהמרחקיםמגמאים
קנכט)(יוסףהעתידדרוקמנצינד),פטר(למשל,התקופהבנישהםביד
בבדבדבצעירותן.צועדהסהגםהיהרכך(גרלדמרנד).הניניםימיאר

הזכוכית")פניני("משחקלגמריאבסטרקטייםלאידיאליםהטפתועם
גידיםהנעשיתרמדרייקתיסודיתלמלאכהאוהבתלבתשומתמקדישהוא
 ;הרבעיי")החיים"מהלךרגרלדמרנד","נרקיסקמנצינד",("פטרממש

הדהערבה")("זאבהמיכוןכנגדוהפניההכפיםמלאכתעלזוהדגיזz-ה

שרביםבמקצועותעבדעצמוהסההסה.חרמןביצירתחשיבותבעליסוד
שערנילייצרומלאכהבביתכחניועבדהשארביןייעודן.אתשמצאעד

חרוצהכפייםמלאכתשלחשיבותהעלשכתיבתומכאןוכבסירת.מגלדים
אתבה.שנתנסהחוריהאלאאבסטרקטיתיאררטיענייןאינהודייקנית

לאאשרפורזה,וקטעילירייםשיריםפרסוםעםהסההחלכסופרדרכו
והמבקרים.הקרואיםקהלבקרברבהלתהודהזכר

שלשמרנתפרסםואז ; 11קמנצינד"פטרהרומןהתפרסם 1904בשנת
הימיםברברתיחי.דכמקצועבכתיבהעסקוהלאהמכאןברבים.הסה

בכללמשניערךכבעלתהסהשלהביכוריםמיצירתהבקרותהסתייגה
"דמיאן",אתפרסםהואכאשרחדשהדרךעלרמזעצמוהסהגםכתביו.
ואמנם,הספר.גיבורסינקלר,אמילבשםאלאהואבשמרלא , 1919בשנת

דמיאןכמרבזוגותומתגלםהסהמיצירותברברתיסודאבןשהואהקיטוב
-דסיניררי,רפלינירקנכטיוסףרליאר,ה.ה.רגרלדמרנ,דנרקיסרסינקלר,

מדלהתעלםהיאטעותזאתבכלאךקמנצינד".ב"פטרמופיעאיברעדיין
ישהמארחות.ליצירתורעדהסהשלהמוקדמתיצירתולמןהנמשךהקור
"לעולםמכפורלצאתשניסההשווייצריהכפרבןקמנצינ,דפטרביןקרבה

קנכט,יוסףלביןומנוסה,מזרכןאדםמחצבתו,לכרושרבוחזרהגדול"

הפרנההסה,בכתביהאחרונההגדולההזמרתהנעלה,לרזי"ה"מגיסטר
הגדול.העולםאלקאסטאליההחינוכיתהפרובינציהמן

ההסאי.הגיבורשלהמיוחדתבדרךלצעודמתחילקמנצינדפטרכבר
ללמודההזדמנותלוניתנתשווייצריה.בהריהשוכןקטןכפרבןהוא

זוכההואהשניםבמשךהגדול"."לעולםיוצאוהואמולדתו,מכפרולצאת
לעצמוורוכשלסופרנעשההוא ;"הצלחה"האדםבניבפישנקראלמה

שההיהגדולה,היצירהממש,שלהיצירהשאתחשהואאמנם,פרסום.
נמצאיםממנהורשימותקטעיםרוקכתב,לאעדיין-לכתובעליו
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ו 1אבינגיטה

נשלמתשאינההמהותית,האמיתית,הנכונה,היצירה(מוטיבכמגדתו.
היאקמנצינדפטרשלהצלחתווגולדמונד").ב"נרקיסגםחוזרלעולם,
הקרובהידידיותר.קשההמצבהאנושייםהיחסיםבמישורבלב.דחיצונית

בשטחהרבהקמנצינדפטרחייבלוהעלומים,שנותשלביותרוהמסור
לידידותרבערןמייחסהסה(חרמןבנהר.טובע-התרבותיתהתפתחותו

ביותרהמפורסמתהנעוריםידידותיצירותיו.במרביתחוזרהנושאנעורים.

זוגותגםישאן ;לדמיאןסינקלרשביןהידידותאוליהיאהסהבכתבי
עלמתעכבתאניהסה.יצירתבמרקםחשיבותםשמרובהאחרים,ידידים
להדגישמנתעלגמורה,היצירה·הבלתי·מוטיבעלגםכמוזאת,נקודה

 ;הזכוכית"פניניל".משחקועדקמנצינד""פטרלמןהסה,בכתביהרצףאת
המעטות,היפותהנשיםואילוזה).מרצףלהתעלםזאת,תהיהטעותאן

כאוהבולאכידידאותומקרבותאחריהן,נמשןקמנצינדשלליבואשר
לעצמו.אףרגשותיואתלבטאהואמצליחבטרםעודידיומביןונשמטות
זוכההואנשים,עםביחסיולהזכהשלאוהשלווה,האושרלתחושת
הקשה,הסבלבמסירות.מטפלהואבוהנכה,המסכן'כופיעםביחסיו
טובאתהמעיטולאנשמתואתהשחיתלאנופי,שלחלקומנתשהוא
הפורמאלית,ההשכלהחסרזה,מסכןומנכה ;העולםעםביחסיוליבו
כופיאן .יותרומשכיליםנכבדיםממכריםמאשריותרקמנצינדפטרלומד

בד.דקמנצינדנותרושובמראש,לצפותהיהשאפשרכפימת,החולה
באבירלטפלבכדיכביכולהקטן,מולדתולכפרחוזרשהואדברשלסופו
במקוםשווא,חיפושיהרבהאחרלהשתבץ,בכדיבאמתאןוהאלמן,הזקן

הגדולות,בעריםהחייםהכפר,מןהיציאהלו.הראוייםהחייםוברקמת
שוואומקסםתעתועיםחזיוןאםכיהיהלאזהכל-כביכולההצלחות

באמתהגדוללעולםהיציאהבהםסיפוריםלכתיבתלהגיעעתידעוד(הסה

להניעודיוכברזהדמיוניומחזההגיבור,שלבדמיונורקמתרחשת
קמנצינ,דבידיחיתהטעותהמדומים).החיצונייםהערכיםכלעללוויתור
 :תיקונםלידיאלהחייםלהביאמכדימאוחרלאאןהכפר.אתשעזב
ובחצרבביתהקטניםהתיקונים ;מולדתובכפריישארוהלאהמעתה
היותרהצדעלזמנואתממלאיםאבירולמעןלמענוהביתמשקוניהול

אתלידיויקבלשקמנצינדייתכןטובה,בשיבההאב,לכשימות ;טוב
היינותמןהשקטיםהשתייניםלכלערבערבוימזוגהכפרית,המסבאה
נבחרעתהוכברהכפרבעניינייעסוקהוא ; ) 2אנושלבהמשמחיםהטובים

עליההגדולה,היצירהאתייכתובערדאולי.ואולי, ;מרעיליםלתפקידים
חלם.

להודו.מסעהסהערןהפרטיים,בחייומשברבעקבות , 1911בשנת
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הסההרמז :ושרב

ישכןהודר,עלסיפוריםספרותית.אופנהמשיםמבליבכןקבעהרא
מיסיונרהיהאמרמצדסברשכןילדרתר.בימיערדהסהשמעלהניח,
הסב.שלמאלולגמרישרבותכורברתעםלהודונסעהסהאמנם,בהודן.
והיחידה.האחתהאמתדתאתוללמדםלילידיםאורלהביאביקשהסב
היוגהמתורתהושפעהוא ;מהםללמודדווקאביקשהסההרמזואילו
שרבהמתפוררהמערבכילושבראהלשאלותתשובותבמזרחוחיפש

הסהשלמספריושאחדהוא,מקרהלאאףעליהן.לעברתמסוגלאיבר
המחשבהאוההדדית,המחשבההשפעת .) 1932 (הקדם"לארץ"מסעקררי

בראש ;הסרפדשלמספריובכמהביכרתאותה,הביןשחסהכפיההודית
זאת,בכלהזכוכית".פניניל"משחקובנספחותב"סידהארתא"ןבראשרבה

שללהתעבייברתרבהקשרורקאן"סידהארתא"אתלראותבכרןזהיהאלא
הסהשליצירתןבמכלולמשתלב"סידהארתא"ההדדית.בפילוסופיההסה

גיבוריםעםמשותפיםקוריםעצמולסידהארתא ;שלרהעולםובתמונת
לשכוח,איןגםונרקיס.קמבציבדפטרלמשלהסרפד,שלאחרים

אחרתמימותשביםתשעכלדמו, , 1922בשבתלאוריצאש"סידהארתא"
הספריםאחדהופיע"סידהארתא"לפנישביםשלושהסה.שלההודימסער

כדאיכילהסיק,ביתןאלהמכל"דמיאן".הסופר,שלביותרהמפורסמים

ערדגלים.הכתההודו""אפנתאגב,הדברים.שליתרמפישוטלהמבע
אלראילרשלד,ההררי""המסעאתבובזלסוואלדמרפרסם 1916בשנת
שלהרומןנצררתהנושאשלורלגאריזציההגיעההאנגלר-סאכסיהקרוא

 .) 1945 (התער"חרדעל 11מוחם,סומרסט

הבחירהבשוויצריה.והשתקעלגרמניהעורףהסהפנה 1912בשנת
סרפדלגביהסה.אצלבמיוחדמפתיעהאיבהשניהכמולדתבשוריצריה

שלמיםאיזררםיאשרארץהיאשווייצריההריגרמנית,הכותבומשורר

מאוצרתימירבסוףחזראשרמאן,תומסאגב,גרמנית.דובריהםבה

סופיתלהשתקעבחרבגרמניה,להתיישבמרנןהיהולאלאירופה,הברית
חיתההסההרמזשלאמוכיכאןק!הוסיףישסיבה.מאותה-בשווייצריה
אףזן.בארץהסרפדעלעבורילדרתר,משברתוחלקלמחצהשווייצרית

בשרריי-שהשתקעלאחררקלאוזאתבררכם.שווייצרייםבספריוהנרפים
שניםשמרנהלאדריצאקמנציבדפטר ;כןלפנישניםאףאלאצריח,
הישיבהאתביכרשחסההגםזר.בארץמגדריואתקבעשחסהלפני

עםמיידיקונפליקטלידיהגיעלאבגרמניה,הישיבהעלבשררייצריה
הסה ;הראשונההעולםמלחמתנשברתבאהההתנגשותמולדתו.ארץ
גרמניים,מלחמהשבריילמעןבשווייצריהפעלהואאמנםפאציפיסט.היה
חריפהלתגרנההביאושפרסםהמאמריםאן ;למענםעיתוןהוציארגם
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ר 1אבינגיסה

מתלונןהיהימיר,סוףעדהאמתלמעןרבות,שניםערדבגרמניה.כנגזר
מגרמניםימיםבאותםשקיבלהארס,ספוגיהרבים,השטנהמכתביעל

 ,) 8בגרמניה

שהקיפההפוליטיתלמציאותבנוסףלחסה.קשרתהירהמלחמהשברת
קשהבמחלהחלההצעירבנרהפרטיים.בחייואסונותעליזנחתואותר

בבית-חדליםאושפזההכל)סךשלדש,לדהיד ;(הראשונהאשתווממדשנת.
פסיכיאטרי.לטיפולונזקקההתמוטטותסףאלהגיעהסהרדה.לחדלי
"הצלחה",קודישבעולםלמהמעברהנפששלדותאתהעריךאשרהאיש,
עבר-עצמיתשליטהשלמפתיעבכדשונחנוהגדוליםגיבוריוואשר
כתקופתזרתקופהמצייןהיהמכןשלאחרבשניםנפשי.משברבעצמו
 jפורייםיצירהלחייולחזורבעיותיועללהתגברהצליחהסהבחייו.מפנה

לאוריצאאשר"דמיאן",הרומןלפניי·היהעודהספרותימפעלועיקר
בפרטגדולהחיתהההתלהבותלמחברו,מחודשפרסוםהביא , 1919בשנת
הסהשלהחשוביםספריוכלשלמעשהלומר,הראוימןהצעירים.בקרב

קמנצינד","פטר(כמומהםאחדלכל jבהתלהבותואפילובאהדהנתקבלו
פניני"משחקוגולדמונד","נרקיסהערבה","זאב"סידהארתא","דמיאן",

בשמולאהסהפרסם"דמיאן"אתקבוע.מעריציםחרגהיההזכוכית")
רצהשהואלהניח,ישסינקלר.אמיל :הספרגיבורשלבשמדאלאשלו,

נשתנתה,כתיבתוזרןכילהדגישביקשחרא :מטרותשתיבזאתלהשיג
"פטראתכתבאשראדםאותואינושובוהואנשתנה,הרוחניעולמוני

לעוררהבאספרותי,טריקהואהגיבורבשםהשימושכןכמו ;קמנצינד"
ייתכןשהיה.למעשהמפיקציההסיפורחרפןבכן jמהימנותשלרושם

קהלאתלכבושהואשמסוגלעצמובפנילהוכחהזקוקהיהשחסהגם
להרזותיש .אזעדנחלשכברבפרסוםכלללהעזרמבלימחדשהקוראים
מהרהשעדהגם ;כזדבצורהלהסתכןסופרשלמצדדחראאמיץשמעשה

"דמיאן'.'שלהאמיתימהברדהואמיברביםונודעהשקמןהמרצעיצא

סינקלר'.'אמילשלנעוריו"סיפורהיא"דמיאן"שלהנותרתתת
הצעיריםזאתהצעיריםאתמשןאשרועלומיםבערריםסיפרוזההיהואכן

בקרברביםמעריציםלרהיותמידאשרסופרחראהסהבכללכורחם.
רבהבמידהשלדהמחודשתהפדפולארירתמתבססתכיוםגםהצעירים.

עולםבהשקפתרוחניתישועהמחפשיםאשרצעירי-אוניברסיטאותעל
הראשונה,העולםמלחמתאחרשנהלאדריצא"דמיאן"אנטי-טכנרקראטית.

התבגרותםשנדתעלהעיבהזומלחמהאשרצעיריםשללליבםדיבררהרא
 ;מלחמהרומןהיה"דמיאן"כיאומרתזאתאיןחייהם.מסלולאתושנתה

אן ,) 4הספרשלהאחרוניםבדפיםרקמופיעההמלחמה jלאוכללכלל
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עתידאשדהחדשהעולםרעלהמערב,שקיעתעלהדנהבספומדובו
הספד.סוףלקראתומתגבותהולכתזומחשבה ;ההריסותמןלקום

העולםאלאשאינההביצה jהביצהמקליפתהבוקעתהמיסתודיתהציפור
הסימניםמןהםאלה-להיוול,דתוכלשהציפורמנתעלליהרסהחייב

מןהדנהב"דמיאן"ישהקרובה.השקיעהאתהמסמליםהראשונים

חברו 1עצמודמיאןמקסשלדמותו .העירפרלמןואפילוהמיסתררין
אמוגםעל-טבעית.דמותהיאסינקלד,אמילשלדב-ההשראה

הנשים,ככלאשהאינהחררה-אם-כל-חי,אווה,הגבותדמיאן,של
סינקלדבפנימופיעומיאןוהאמהיות.הנשיותסמלאםכי

הדיזאתעםיחדייעודו.לקראתאותוומובילאחד,מעולםנעלהכשליח
בשלדק jעצמוסינקלדשלהנפשייםכוחותיוהתגלמותאלאאיברדמיאן

הטמוןאתלסינקלדלגלותעצמו,אלסינקלדאתלהולידדמיאןמסרגלכן
עםמלאלאיחודסינקלרמגיעהספדשלבסיומוואכןשלן.בנשמתו
שלהרעיוןסינקלד.בתרןקיומואתימשיךהמתדמיאןידידו.דמיאן

כתיבתאחדשניםכמהלחזורעתידלאדםאדםביןהגבולותטשטוש
יותר.הדנהמקיפהבצררה"סידהארתא",הסה,שלהבאהביצירה"דמיאן"
וגרלדמונד".ב"נרקיסחוזותחיכלכאםהאמיתיתהאשהראיית

הגרמנייםהסרפדיםמןוביםניצשה.השפעתבבירורניכרתב"דמיאן"

זההיהמאן.תומסולדאייה,-מניצשהשניםבאותןהושפעוהגדולים
 ,-1919בפרנטנה,בפרסזכהשחסה"ומיאן"בזכות

גרמני.בדוברןעדייןהחזיקהואבשררייצדיה,הסהחומןהשתקעכאשר

 ;שווייצריתאזרחותהסהקבלבשווייצריהשהתיישבלאחדשניםתשעדק
ערדנפרדוהשניים ;הראשונהמאשתוהתגרש , 1923שנה,באותהאגב,

הסהתאוהראשוניםנישואיושלוההתפרדדותההרסאתכן.לפנירבזמן
"סידהאדתא","דמיאן",קמנצינד",פטד 11לבניגוד . 1914 , 11דוסהלדה 11ברומאן
פניני"משחקהקדם",לאוץ"מסעוגולדמונד","נרקיסהעדנה","זאב

איןשלעיתיםבוקעמשובצותרוחניות,ביוגראפיותנעידשהםהזכוכית",
הזכוכית"),פניני"משחקוגולדמונד",("נרקיסהסופדלחייקשרכללו

המקביליםהקוויםבווביםאשראוטוביוגרפידומןהוא"רוסהלדה"הרי
הדוגמהפיעלמעוצבתהספד,גיבוררודגות,הציידשלאשתוהסופד.לחיי
המנינגיטיסמחלתהסה.שלהראשונהאשתוהפסנתרנית,בדגולי,מדיהשל
חלהאכןהקטןבנר jהסהבחייהקבלהלהישהקטןררדגרתפיידשל

 jלהודוהנסיעהעללראשונהשומעיםאנוב"רוסהלדה''במנינגיטיס.

ידידבחבותלנסועודרגותעומדשלו,המשפחהחייוהתפוררותבנומותאחד
שטרדצנגדהנסהואהלואדיי,דבחברתלהודונסעהסהגם(אגב,להודו

103 



אבינדוגיסה

קרנבנצירנלי,וזמןשהוא"ורסהלדה",לנשמתן)..מרפאימצאששםבתקורה
הסה.שלהמיוחדכרחרטמוןכאזלאכיבעליללנרממחישהיטב,כתוב

שובלמשל,"דמיאן",עלערלהש"ורסהלדה"דודאיגרידאטכניתמבחינה
הקסםמןמארםלאאףב"ווסהלדה"בראידזאת,עםהבהירות.חרסובר

הסה,שלהמיוחדתהבשורה"דמיאן".במעגלותשלםקרואיםדרוששבה
אחובפשרת,להעשתהשרבראשוקמנצינד",ב"פטוכבונשמעהאשו

מרזוב"ורסהלדה".נשמעתאינה-האחרונותבשניםשכחה,שלתקופה
מחבורתמרנתאתמשקףאוטוביוגרפיים,יסודותהונהכהברשיששספו

אוטו-יסודכלבהםאיןשלכאווהוזמנים,מאשוירתוהונהחיוורתבצררה
אשראמן")הראשוווגותהעובדה,מןלהתעלםגםאיןויאלי.גרפיניר

ברומניםהסהשלזוכועםאחדבקנהערלהאינושלדהאמנותיהאידיאל
הרבהצנועותלמעשההדוזוגותשלהאמנותיותשאיפותיושלד.החשדנים

עצמן.הסהשלהאמנותיותמשאיפותיוירתו
המצטיינתנובלהזוהי .) 6 • 1922בשנתהתפרסמה"סידהאותא"הנובלה

לסידהאותא ;הנובלהשלב"הרדירת"להגזיםאידובשקיפות.המבנהכבקירן
נרקיס,קמנצינ,דפטרכגוןהסה,שלאחריםגיבוריםעםמשותפיםקדרים
ל"משחקבנספחותהנמצאהשלישי",החייםב"מהלןואכן,קנכט.יוסף
לקובהנוספתעדרתהרזי,בגלגולקנכטיוסףמתגלםהזכוכית",פניני
סידהאותאמחפשהסה,שלאחריםגיבוריםכמרהשוברת.הדמויותשבין
"ערשו",כגרןמיליםהסה,שלגיברוירלגביהאמיתי.יייערדרזוכראת

בואיןאשוותעתועיםשזראחזירןויקים,מושגיםהן"שלטזז","תהילה",
הםהוי-ב"הצלחה",בחייהם,מסרייםזמןבפרקזוכים,הםאםממש.

הראסידהארתאשאפו.אליההמטרהחיתהזרשלאמהוהעדמבחינים
גאררתהראבראהמיני.רכרהןחכםלהיותונרעדבואהמיניםלמשפחתבן

 ;לדברעדהלאהסלולהשהדרןאלאאותר.הסרבניםרכלמזריזראמו,אביר
היער.מדסגפניםקבוצתאללהצטרףיוצאהראגורינדאהנאמדידידועם
שתורתחשהוא ;מבדחמוצאסידהאותאאיןאלהשלבחבותםגם

גררינדאעםקלה.לשעהשכחההאני,מןבריחהאלאאינההסגפנים
אלאףהגיעשמעואשוהנעלה,הברדההגוטאמא,אלפונההראהנאמן

המופיעיםהוניםהידידיםמזוגותאחדהםוגווינדאסידהאותאהסגפנים.

הידידים,בריתותלעומת ;זהאתזהבמהותםהמשלימיםהסה,בכתבי
בלב.דמשניתהאשהחשיבות

סידהאותא.שלבחייומפנהנקודתהואהקדושגוטאמאעםהמפגש
אתערזביתרסידהארתאחשהברדהה,נזיריאלמצטרףשגווינדאשעה
לאחריםלמסורשירכלבירתו,הנעלהגםדלואדם,איז :כדלפניעודשידע
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שיכול,מיאין ;בעצמובכללהתנסותחייבאדםכלההרריה.סרראת
הגיעהברדהההאחר.שלקירמרשאלתאתלפתרוהאישי,נסירנרסמךעל

אחרההליכהבדרךלשלמותלהגיעיכרלאיברסידהארתא ;לשלמות
ב"דמיאד"גםלר.רקהמיועדתשלר,בדרךללכתחייבחרא ;הברדהה
ללכתעצמר,אתלמצוארבראשרנהבראשחייבשסינקלרההשקפה,מודגשת

היהלאדמיאןעזרתשללאבוררזאתעםיחדאךהסרף.עדשלרבדרך
העצמי.לגילויולרדורשהיההמופלאידידו ;עצמראתמרצאסינקלר
הרי-אח,דאדםאלאאינםרסינקלרשדמיאןהדעה,אתנקבלואפילו
יוסףגםשב"דמיאן".הגישהמןשב"סידהארתא"הגישהשרנהאזשגם

מסידהארתא.מהשקפרתירבכמהשרנההזכוכית"פנינימ"משחקקנכט

 ;בלבדלרהמיוחדהספציפי,ייערדראתלחפשקנכטירסףעלגםאמנם,
יוסףאבלהאוטופיה. vארקאסטאליה,אתלעזובעליונראה,שערדוכפי
החינוכית,פעילותוכדיתוךמרתואתמוצאהואומחנך.מררהחראקנכט

קנכטשלמרתוכימציידוהסרפד ;תלמידושלאמרנואתלרכושבנקשר
שלבאפשרותהאמרנהקיימת,הזכוכית"פניניב"משחקלשררא.היהלא

זו.באפשרותכ~פרסידהארתא ;והרואהחיברו

החרשיםערלםאלהברדההמןסידהארתאפרגההפאראדרכס,נדרך

מרצאהואיפהאחרנהכה.עדלוורחוקזרשהיהערלםהארציות,והתאוות

האנשים-הילדים"."אצלמכונהסידהארתאכחייזרפרשהונכסים.ערשולו,
סידהארתא,כחייחרלףשלבהואזהשלבשאףברורמלכתחילהכלומר,

"אנשים-ילדים"ההגדרהממש.שלחשיבותנטולשהואאלאער,דולא
חראברזה,חדשלעולםסידהארתאשלהאמיתייחסואתלהבהירדייה
סיד·שעלהיא,המציאותמחרייבתהתפתחותמה.לזמןלהתערותמנסה

חרלשרתיהםנרלדבוקשמתחילותברגעזהחייםאררחלעזובהארתא
לשמרוערדמסרגלהואשאידברגעהאנשים-הילדים,שלומגרעותיהם

רשרבלהם.דומהלהיותמתחילעצמוהואבאשרכלפיהם,עליונותועל
הצרופהההגותערלםאתעברעתהעדדרכים.פרשתעלסידהארתאעומד
חרא ;היערמןהסגפניםבחברתהגוףבסיגוףהתאמן ;הבראהמיניםשל

לקבליכולהיהלאאךונעלה,קדרשבאדםהעליונה,הדתיתבסמכותפגש
בדרךשלוהפנימיתהאמתאתלגלותהיהשחייבמכיורןמפירתורה

החומר,לעולםפנההרוחבעולםהשרביםהחיפושיםאחר ;העצמיתההארה
אישאינושובסידהארתאאלהכלאחרבר.הצפונותההנאותמןונהנה
שנים.לפניכשהיוריקותידיוועדייןהזקנה,סףעלעומדהואצעיר.
 ;כרלרביקוםולהתמזגמהותואתלשכוחחיתהשאיפתוןמנוחימצאהיכן
הנכספת.ו),הניררראנהאללהגיעירכלכךרק
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דרבוןאלמצטרףחראזקנרתר.נימיהניררראנה,אלמגיעסידהארתא
סידהארתא,האמיתית.השלווהאתמצאאשרהנהרשפתעלהחיזקן
ומאזיןענילדרבוןחראאףהופךנכסים.ועתירעשירהיהאתמולשאך
לניןזרדרךביןהעיקריההבדלהאמיתית.זוכרהיאזאתהנהר.שפתאל

הקודמותהדרכיםגםשנה.הצניעותבמידתאוליטמוןהקודמותהדרכים
אךהסגפן.מןנדרשיתררב ;הבראהמינימןנדרשהרבהקלות.היולא

והנאותנכסיםעלוויתוראמנםאשרנבחרים,אנשיםשלדרכיםאלההיו
סידהארתא;שלגורלוהנעלהבודההבחברתלאכייחודם.גאוותםעללאאך

האנשיםנקרבמפרדסםשאיבררעבי,זקןדרבוןבחברתלומתחוורגורלו
לומדלנהרההאזנהבדרךאותר.המקיפיםומעריציםתלמידיםחרגלוואין

לראותלומדהואהאדם.בניאצלללמודיכולהיהלאאשראתסידהארתא
אתכקוברטומןחטא"כלהאינסופיות.שבהתגלמויותיההאחדותאת

גוססכלהמרות,אתתינוקכלהזקן,אתכקוברטומןפעוטכלהחס,ד
רעיוניקררשלפיתוחגםכאןישמסריימתמבחינההנצח."חייאת

שללתפישהמתאימהאחת,הןרסאנסארהשנירוראנההאמונהנ"דמיאן".
אחת.בהתגלמותוהשטןהאלהיםשחראאנראכסאסהאל

 ) Bהערנה""זאבפךסןםחיתההסהשלבןךכןהבאההחשובההתחנה

לאהפעםאולםהשביח,מאשתוהסההתגרששנה(באותה . 1927בשנת

כדיב"רוסהלדה").זאתשעשהכפיכפירוט,התהליךאתלתארטרח
ספריוכלעלכאןמתעכבתאיניכילהדגיש,כרצוניהבנהאילמנוע

הערבה""זאבשבהם.והאופיינייםהעיקרייםעלרקאלאהסה,שלופרסומיו
הנטייההסה.שלספריומשאריותרמסרבןסטרוקטורלית,מכחינההוא,

שיאה.אלזהבספרמגיעההסה,כתניבכלהקיימתהאנטי-טכנולוגית,
באותההמתחילשםבעלחראהאלו,האריהערבה,שזאבלציין,הראוימן

ה.ה.קרריהקדם"לארץה"מסעגיבורגםהסה.חרמןשלכשמואות
רבותשניםהיהזהאךמבוקשות,אותיותאלואיןשרב"לוליטה"(אחרי
מדהים).איבדשובשבינתייםהמדהים,ספרראתנאברקרבשכתבלפני

להארילעזרוהבאההאשהשלבשמהגםמתבטאנשמרתהסימבוליהמשחק
חראהאשהשםנתרן.הואנרהקשההנפשיהמשכרעללהתגברהאלו

נעוריםחכרשלנשיתהתגלמותהיאתרמינהכפול.הואהרמזהרמינה.
שלהפרטישמרכך,עלכנוסףחרמן.בשםבערריםחברהאלו,הארישל
חראמקרהלאקררה.שלכעביהענהכן,אםהרמז,חרמן.היההסה

כוחועיקראשה-של-ממש.ולאסמלהיארובת-התבונההיפהשתרמינה

לעלילהמהותיותהמופיעותשהנשיםכמידהנשים.בתיאוראינוהסהשל
הנשיםאווה.פראוכמרהרמינה,כמר-סמליםהריהןכמינן,ומיוחדות
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הגיבוריםבצדחיוורותדמויותאלאאיבןמטפיזיתפונקציהלהןשאין
בארץזה.מכללחורגותאיבןגולדמובדשלהרבותאהובותיואפילוהגברים.

ככלקבכט,יוסף ;כללמקוםלנשיםאידקאסטאליה,החינוכית,האוטופיה
בחייו.אשהבחסרוןחשאינוהנראה,

שלהתיאורשוברת.ראיהזריותמשלרשלקוראמשתקףהאלוהארי
שעלאינפורמציהנויש jנלכדחיצוניהואהביתנעלתשלאחותהבן
מנקודתהאלובהארידןהואאףהערנהזאבעלהטרקטטהשטח.פני

עוסקשהואאלאהחוץ,מןמסתכלשלכביכולהאובייקטיביתההשקפה
סיפורוקייםאלה,מלנדחיצוניים.נפרטיםולאהאלושלהפנימיבעולמו

זהווהטכניקההמכבהשמכחיבתהריציינתי,שכברכפיעצמו.האלושל
"נרקיסשלהסיפורמקלותמאוםבראידהסה.שלניותרהמסובךספרר

הואהאלוהארישב"סידהארתא".והצלילותהשקיפותמןאורגולדמובד"
המבנה ;קשהנפשימשנרשלבעיצומונתוןניותר,מסובךאדם

הטכניות.הבעיותעםאחדנקבהעולההמסובךהסטרוקטורלי
אתניותרחריפהנצררהמבטאהערנה""זאבבסיוםהדמיםחזיון

נספרוהעשרים.המאהשלהטכנולוגיתההתפתחותנפניהסהשלפחדיו
לגמרי.שדניםלנופיםהסהפנה ,) 1930 (וגרלדמובד""נרקיסהנא,החשוב

קמנצינד","פטרכגרןלספריםהרקעאתשהיוותהלתקופתו,עורףפנההוא
אפ·זz.רהכיביים.ימי :נזמןמרוחקנרקעובחרהערנה","זאב"ומיאן",

צופההנוו,דהאמןגולדמרנ,דהיסטורי.מאורעבעזרתהזמןאתלקבוע
אירופה.אתשפקדהשחורהמוותהדבר,מגיפתבזרועותנדודיובדרן

אינוהסה ;המילהשלהמקובלבמובןהיסטורי""דומןזהאידאמנם
יתרוכדומה.לכרשפרטיחיים,אורחותמנהגים,שלתמונהלציירטורח
 jמודרנייםאנשיםהםהספר,שלהגיבוריםשבירגולדמוב,דנרקיסכן,על

מזכיריםאינםאפילו-העשריםלמאהשייכיםניביהםוהוויכוחיםהשיחות
זמןשלמרחקאיןלמעשהטכנולוגיים.פרטיםושארחרושתובתימכוניות

אףעלדסיביורי,ופליביוקבכטיוסףהזוגלנידוגולדמונדנרקיסהזוגנין
נערךהעתי,דבתקופתהאחרוניםושניהבינייםנימיחייםהראשוניםששבי

-וברכבתבמכוניתהצורךבשעתנוסעקנכטיוסףאמנם, . 2400שבתסביב
נלכ.דחיצונייםאביזריםהםאלהאך ;סוסעלרוכבשנרקיסשעה

אןמשכזעות.טעוניהםוגולדמונד""נרקיסגיבורישלשמותיהם
נעצמוהמאוהבהיפהפההבעראינונרקיסהפשט.פיעללפרשםאין

מורכנתיותרהרבההיאהשםמשמעותהיוונית.המיתולוגיהמןלבוהמוכר
נרדדביסודוהוא ;הרוחביבעולמושקועמופנם,הואנרקיסומסובכת.
לאהוב.נרקיסהיהמסוגלאותווהיחידהאחדהואוגולדמובדומתבוד,ד
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שקרעהואאךהיווני.הנערכמרהעצמית,האהבהנחטאנגרעאיברנרקיס

מהרגשתנרבעאותרהסרבניםאלוהאדיבהטובויחסרהפנימיבעולמו
חנונזיר,הואנרקיסהאדם.מאהבתולאהעצמיתרהדיסציפלינההחרבה
 ;אמןהואהזהב)פה-(גרלדמונדגרלדמרנדהרוח.אישדתי,במסדר

משרור.שמר,סמךעללחשובאוליהיהשאפשרכפיולא,פסל,הוא
נרהמנזרהרוח.חייאתחישנרקיסשעההחושים,חייאתחיגרלדמרנד

אשרהתיאולרגיהסמינרדוגמתפיעלמעוצבמצטלבותהשנייםדרכי
רמשםללמו,דהנערהסהנשלחאליוהתיארלרגיהסמינרזהרנמאולנררן.

לכמורה.אותרשהרעידוהרריותכניותאתהרסזהבמעשהו . 14בגילנמלט
מוסדזכרהוא.מאולנררןמסמינרהצעירהסהשלבריחתושלמרותמוזר

כאשררנות,שניםכעבורזההיהאמנם ;מיצירותיונכמהלטונהזה

החינוך.מהרתעלדעתואתרנהבמידההסופרשינה
אתמקבלהוא ) 9הנזיריםלמסדרנרקיסשלהרשמיתהצטרפותועם

גרלדמרנד,מלנדואיש,המסדר,לאבמתמנההואשניםכעברויוחנן.השם
יוחנןהשםבבחירתהאירוניהמןישהקודם.נשמרערדלוקרואאיבר

ואילולנצררת.בפשרתשעשההמטביל,שלשמרהיהיוחנןשהרידווקא,
דרכושאיןגרלדמונ,דאתעליו,האהובהיחידהאדםאתמשכנענרקיס
סכנותיועלהגדוללעולםולצאתהמנזראתלעזובושעליוהנזירותדרך

מימיכנזיר ;המודרניתהפסיכואנליזהנדרךזאתערשההואושמחותיו.
לערמתתקופתו.מחשבותאתבמקצתמקדיםהואלהודות,ישהביניים,
בניאליוצאתנפשראקסטררנרט.הואהזהב,פהנעלגרלדמרנ,דנרקיס,
רקלא-ישוער.אושרבזרועותיהןמוצאוהואאותראוהבותהנשיםהאדם.

גרלדמרנדמוצאהמנזרלחרמותמחוץוהרפתקאותנדודיםשלשניםכעברו
סובלימציההםידירמעשיפסל.אמן,להיותעליו :ושליחותוייעודואת

אותןהיצירותהןמעטרתהפרטי.האישיבסירנושליותרוכלליתנעלה
ששליחותומשוכנעהואכאשררקלעבודהאמןעלכי :אחריומשאירהוא

סרק.יצירתהואהפנימיתהאמתבחותםטבועשאינומהכלאמת.שליחות
שלבתיאורוהירצוהאמןעלהואהשקפותיואתהסהמבטאספק,ללא

הואשחסהשעהפסלהואשגולדמונדנכך,עקרוניהבדלואיןגולדמרנ.ד
גםהראוימן .) 10אמן.כללגניתופסגרלדמרנדשלמאמין"ה"אניסופר.

שלהטכניהצדאתלרמזגרלדמרנדבהוביסודיותברצינותלזלזלשלא
תקופתלעברוגרלדמרנדעלהביניים,מימילאמןוכיאהכנאההמקצוע.
שחסהמכירוןהתקופה,שלצבירןישכאןמושלם.אמןאצלושוליותחניכות

גרלדמרנדמגלההסה,שלגיבוריוכשאראמנם,זה.באספקטמעונייןהיה

בעובדהאיןאךלנדר.הפעםולחפש,לחמשיררעליודרכוהמורהדרךשאיד
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התפתחותותיאורמדרךוההשתלמות.הלימודחשיבותאתלבטלכדיזר
האמנותמהרתאתהסהשלתפישתוהןמשתקפיםלפסלגרלדמרנדשל

המודרניהטכנולוגיהעולםאשר(עבודהכפייםלעבודתהגדולהאהבתווהן
שהמעריציםרציניחשדליישוליסודיות.לדיוקזרית),לקרןארתהדחק

סופראלהנמשכיםמאר,דוהצעיריםהצעיריםמקרבהסה,שלהחדשים
הפחותהאספקטיםמןכמהוכנגדהממסדכנגדפנייתובשלדווקאזה

שלזהצדעלצרכםכלעומדיםאינם-המודרניהעולםשלנעימים
והשקפותיו.נטיותיו

מגיעהאינההאשה·האם,פסלימיר,כלגרלדמרנדחולםעליההיצירה
ספרראתכותבאיברקמנצינדפטרשגםהזכרתי(כברביצועלכלל

המופיעהאמר,זמרתכך.עלמצראינוגסיסתו,בשעתגרלדמונ,דהאמיתי).

ידו,עלהנמצאנרקיסאתשואלוהואמותו.אתלשאתלועוזרתלפניו,
המגינהאםזמרתבאיןשעתו,בבראמותואתלשאתידידויוכלזהכיצד
עליו.

ולגולן·לנרקיסהדמויות,לשתישורהמשקלהסהייחסהכותרתפיעל
גםוהואבספר,הדומיננטיתהיאגולדמונדשלשדמותוהיא,האמתמרב.ד
לנרקיסהגורמתהגוסס,שלהאחרונהשאלתו-בוויכוחהמנצחנשאר
זאת.מוכיחהעמוק,נפשיזעזוע

הססגוניתהעל~להבעלהואוגרלדמונד""נרקיסהסה.שלספריומכל
ואמילקמנצינדפטרשלהתפתחותםשדרןשעההסה.ספרישביןביותר

פיטורסקייםבנופיםנודדשגולדמונדהריבעיקרה,פנימיתהיאסינקלר
וחוויות.הרפתקאותשלגדושהלמנהוזוכהטבע)תיאוריאוהב(הסה

 , 1933אחרבגרמניההסהכתביעלאיסורהוטללאהתמיהה,למרבה

נוספתדוגמהזוהילכל.ידועותהיוהפאציפיסטיותשהשקפותיואףעל
הדיירשל"התרבותי"הקורקובעישלההבנהוחוסרההשכלהלחוסר

טוטאליטאריבמשטרהחלטותנופלותבההשרירותיתולצורההשלישי
לשלטונותהסהשלכתיבתוהתאימהכאילוזועובדהלפרשאיןכלשהו.

התנהגותועלבהתקפההאנההנסיצאהמלחמהאחראמנםהגרמניים.
בחליפתלמצואאפשרזולפרשהביחספרטיםהמלחמה.בזמןהסהשל

לאגרמניה,לגבולותמחוץביושנו ) 11מאן.ותומסהסהשבידהמכתבים
מולדתו.בארץהמתחוללאתנכונהבצורהלהעריךתחילהמסוגלהסההיה
ויזרעגלויבגרמניההמתרחשכידעתו,אתהביעהואושלוששלושיםאחר
גרמניהאתלעזובלוגרמהאשרעכורהאווירהאותהבדיוקזוהילו,
בגרמניהמשפחתואצלפעמיםמספרביקרערדשווייצרי,כאזרח .-1912ב

גרועההיא 1933שלאחרגרמניהאכןכיראה,שניםלאחררק . 1933אחר
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אזרחותה.עלוויתרועזבהלההתנגדשהואגרמניהמאותהערוךלאין
הושמדההנפש,שלוותאתסופסוףמצאבחברתהביברן,אשתומשפחת

עזבאשרהסה,חרמןנוסף.פרטכאןלהזכירהראוימןריכוז.במחנות

עקביבאופןסרבהשלישי,הדיירהקמתלפנירבותשניםעודגרמניהאת
אחרמגרמניההגוליםשלהספרותיותהבמותמעלדבררחצידברלפרסם
לבקשותסרבהואאלו.שלבקהלםלחמנותרצהלאחראושלוש.שלושים
האמתלהמאן.תומסהוותיקלידדיוואפילוזח,בענייןונשנותהולכות

כשוויי-עצמוורואהשווייצריתאזרחותבעלהואשחסהחיתההפורמאלית
מאחר ..גרמנייםאמיגרנטיםעםמשותףענייןלואיןכןועלדבר,לכלצרי

אזרחותבעלשהיהאףעלבגרמניה,יצירותיואתלפרסםהמשיךשחסה
להביןאוליניתןזהרקעעלזר.לטענהמשמעותהרבהאיןשווייצרית,

 : 1937בשנתלמאי-21המןהנאצייםהשלטונותשלסודיחוזר

שבהסב-בבירור,בזאתקובעאנישונהברוחלהודעות"בניגוד
רעדתושלותעמולההעםלהשכלתהרייכסמיניסטרהאדוןשלמתם

הנאצירנאל-סוציא-הספרותלהגנתהמפלגתיתהמשרדיתהמבחן
לאשבעתידההשקפה,אתמסריימים,מטעמיםמייצג,אניליסטית

ירשמולאכןוכמרשהיאהתקפהלכלחשוףהסההר.מןהסופריהיה
 ,) 12בדייר"כתביוהפצתבדרךמכשולים

כלחמההמלצההסהלכתביניתנהבהתקופהשבאותהלזכור,יש
רולס,ג.ה.שליצירותיהםהפצתעלהשאר,ביןהאוסר,אחרחוזריצאכ,ך

רומן,ז'ילסינקלר,אפטוןסילונה,איגנצירמורראה,אבזרהג'י,דאבזרה
תומספרוי,דזיגמונדנואק,טרמנואנדרסון-נכסה,מרטיןאודן,ה.רו.

הפועליםההליכיםאתלהביןקשה ,) 1sהקסלייאלדוסמאן,היינריךמאן,
ענייןמצאהרייכסמיניסטרשהאדוןלהניח,גםקשהטוטליטארי.במשטר
האדוןאםלפקפקלעצמימרשהאפילואנידווקא.הסהשלבכתביומיוחד

אוסר.או-מתירהואאותםהספריםאתקראבכללרייכסמיניסטר
הסההזכוכית".פניני"משחקהואהסהשלהחשובהאחרוןספרר

עבדבערךתקופהבאותה . 1931בשנתעודזהספרעללעבודהתחיל
 1932בשנתלאוריצאהאשרהקדם"לארץ"מסעהנובלהעלגםהסה

בריתהזכוכית".פניני"משחקלביןבינהמסויימותמגענקודותישואשר
שלאחרבשניםהקאסטאלי.למסדרבמהותהקרובההקדםלארץהנוסעים

זכההוא 1936בשנתמסות.ומספרשיריםקבציכמההסהפרסםמכן

פניני"משחקכתיבתקלו.גוטפרידשםעלהשווייצריהספרותיבפרס
 , 1943בשנתלאוריצאוהספרהמלחמהימיכעצםנסתיימההזכוכית"

בפתיחהמיז.~תקף-20ההמאהשלהעגוםהמצבשווייצרית.ספריםבהוצאת
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ייחסהסהבעתי.דהתרחשותוזמןאשררומןהזכוכית",פניני"משחקשל

יצירתבירתוהעריךמאן,תומסהסה,חרמןשלידידוזה.לרומןרבמשקל

מקביליםקוריםעלאחתלאהעיורהסופריםושני jעמיתושלזרזקונים
בערןשנכתבוספריםפארסטרס","ד"רלביןהזכוכית"פניני"משחקבין

כאוטופיההזכוכית"פניני"משחקאתלהגדיראפשרזמן.פרקנאותר
פדגוגית".פרובינציהקאסטאליה,"היאההתרחשותמקרםפרובלמטית.

הסהאגב,מייסטר"."ררילהלםגתה,שלהחינוכיהרומןמןלקרחזהכיכרי
וכמרבןזר.ביצירההרבהועסקמייסטר""ררילהלםעלמאמרבשעתוכתב
הואגתהשלגיבורושםנשמרת.ההפרכהההקבלהמןלהתעלםשאין

הואהסהשלגיבורושלמשפחתושםואילואדון)(אומן,"מייסטר"
במרבןלשרת,הואקנכטיוסףשלוצרנוואכןמשרת.עב,ד-"קנכט"
 jדסינירריפלינירהואקנכטיוסףשלבערריםידידבירתו.הנעלה

אדון.משמערתודסינירריואילושפעעלמצביעהפרטיהשם
לדמויותיהםמקבילותדסיניררירפלינירקנכטיוסףשלהדמויות

רפלינירלנרקיסבכפשרקורבקנכטכשיוסףרגרלדמרנ,דנרקיסשל
בניגודאולםגרלדמרנ.דשלמתכונותיובכמהבחןדסיניררי
אחת,חשובהדמותישהזכוכית"פניניב"משחקהרירגרלדמרנד",ל"נרקיס

ומטושטשתשוליתדמותאלאאיברדסינירריקנכט.יוסףשלדמותווהיא
גורלותיהםשלהמוזרובשילובקנכטעםשלובמפגשהיחידהוחשיבותו

גולדמונדשלוקסמוייחרדוכשרונו,בדסינירריבראיןממילאהספר.בסוף
קנכטיוסףביותר.כללייםפרטיםכמהאלאחייועללומדיםאנוואיד
הקאסטא·בהירארכיהביותרהנעלהלתפקידמגיעהואומחנן.מררההוא

משחקיאתמנהללרזיהמגיסטרלרזי"·ל"מגיסטרמתמנההוא ;לית
היידעכלשלמופשטצירוףהואהזכוכיתפנינימשחקהזכוכית.פניני

נספגנוסףיידעכל ;ומשתלםהולןומתפתח,הולןהמשחקהאנושי.
ואחד;אחדכלשלליבושרירותלפיכ,ןסתםמתנהלאיברהמשחקלתוכו.

מןבחשיבותהנופלתאינההצורה jפנימיולמשטרלכלליםכפוףהואלא,
הנושאיםאחתהיאהצורה,עלנאותים,התנהגותכלליעלהשמירההתוכן.

חמוריםלחרקיםכפופהקאסטאליהשלהפרובינציהכלהסה.ביצירתהחוזרים
בפרובינציהבירתוהגברהלמעמדשהגיעקנכט,יוסףעצמית.דיסציפלינהשל
ההחלטהחופשהפרטית.מהותומעלנעליםלעקרונותבהתאםתמידנהגזר,

עצמיתבקביעהאלאעליונה,מסמכותבהתפרקותלאמתבטאשלווהבחירה
קונפליקטלדיידרכובסוףמגיעהוארכן-לנהרגעליולפיההסמכותשל
אלאאינהשקאסטאליהבכפשרמחליטהעמידהשבגילקנכטההירארכיה.עם
אידכילונראהוסרבל.אכזרבעולםוחיצוניתפנימיתתרבותשלברדדאי
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האהובה.האידיאלית,קאסטאליהאתהמקיףהעולםמצרכילהתעלםושרתלו
מתפטרחרא :בקאסטאליהכמוהרנשמעטרםאשרמעשהערשההוארכך

באופןקאסטאליה.לגבולותמחוץומחנךכמורהלעבודויוצאהרם,מתפקידו
קאס-אתעוזבחראכאשרגדולתולשיאקנכטמגיעפאראדרכסאלי,

פנינימשחקמנהללרזי,כמגיסטרמפעלוגנרללקצההגיעבהטאליה,
לידהזקוקלקאסטאליה,שמחוץהעולםאתלשרתמבקשוהואהזכוכית,
יכולוכיצדהמושלמת.הפדגוגיתהפרובינציהמאשריותרומדריכהמכרובת

נוטלהואומחנך.כמורהשרב, 1העולםאתלשרתקנכטשלמסוגראדם
השניהיוםבברקודסיניררי.פלינירשלהבעייתיבנרחינוךאתלידיו

הזמינותלמידו ;כקרחקריםנהרבמימרתואתמוצאהואהחדשבתפקידו
השפעתואתלאבדשלאכדיהצעיר,אחרלפגררצהלאוהואלשחייה

לקרבנוחרברעמדלאלקאסטאליה,הרבהכהתרםאשרקנכט,יוסףעליו.

ונפל.כשלזוכרבתחילתערדהפדגוגית.לפרובינציהכולוהעולםכלאת
מושלמתלאנושיותלחנךרצהאותרהנערלשווא.היהלאמפעלוזאתעם
שאזהרתולהניחישכןקנכט.יוסףשלרמותוחייובחרתםנטבעכבר

החלההיאאףהחיצוניהעולםכלפיהסתגרותבפניקאסטאליהלמנהיגי
הפרובינציהביןיותרענפהגומליןפעולתונוצרהמרתו,אחרלפעול

כךכלהזקוקהגשמיהעולםלביןרוחנית,מהותהשעיקרהפדגוגית
שאיןבעובדה,טמוןהספרשלמשיכתרמכוחמבוטללאחלקלהדרכה.

קאסטאליה,אפילופתרונות.שלאישאינוהסהחרמןסופית.מסקנהבו
נמצאראםפסוק.סוףראינההדרךסוףאינהבירתו,המושלמתהפרובינציה

בדרכואחדלאדםהמתאיםפתרוןזההרימסריים,פתרוןכלשהובמקרם

המיוחדת.

(תכרנההממסדכנגדהמתמרדהסהשלהגיבורכישרב,להדגישיש
עלמקבלנירם)הסהשלהצעיריםהמעריציםלגבימשיכהמרקדהמהווה
בסדריוהדרמהמסדרבצרותכנריהקאסטאליהארץ .יותרקשהערלעצמו

עםוהמגעמשפחהלחיימקרםכללאיןקאטרלי.למסדרמעטהחיצוניים
כנגדהסהנלחם"ההודיים"בסיפוריוגםחשיבות.ונטולחולףהואנשים

מקסםהםותאוותיהםוצרבותיהםעלהזההעולםחייכל ;הגופנייםהיצרים
ליחידחירותמתןפירושהאיןהכללעלהיחידאתהסהשלהעדפתושווא.
לחלוטיןעצמיותואתלשכוחחייבהיחידהפעוט.האישיוצרנופיעללפעול

יותר.רחבהבהווייהולהתמזג
עליוהעמיסווהלאהמעתהנובל.בפרסהסהחרמןזכה 1946בשנת

מןפרנקפורט.עירייתשלגתהפרסאתקיבלהואלרוב.פרסיםעוד
יכולהיהשלאהאישהוא,כבר,דדוקטורטקיבלברןשלהאוניברסיטה
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באופןברחעשרהחמשובגילשהיאחינוכיתמסגרתלכלעצמרלהתאים

מהולהםתארךלאוודאיאשרהוריולבלמגינת-הספר,מביתסופי
ווילהלםפרסלוהענק 1950בשנתהרחוק.בעתדילבנםהמזומןהכבוד

הגרמניים.המולי"םהתאחדותשלהשלוםבפרסזכה 1955בשנתראנה.
הזקן.המתבודדשלוהלכותיוחייואורחאתשינולאוהכיבודיםהפרסים

עררו.אתהפךלאימירובערובחיצוניים,כבודלעיטורישאףלאימירכל
במונטנולה,בביתופתאומיבאופןנפטרוחמש,שמרניםבגיל , 1962בשנת

פרסאתקבלכאשרלשיאהגיעאשרפרסומו,פנימי.דםמשטףכתוצאה
"קיטש,בספרודשנוקרלהיינץהמבקרהשישים.בשנותדעךנובל,

"נרקיסואתהסהשלהלירייםמשיריוכמהתקף ) 14ואמנות"קונבנציה
קיטששלמובהקותכדוגמאותאלהיצירותוהציגרבהבחריפותוגולדמונד"

שנותתחילתלמן :הגלגלהתהפךשובלא-רבותשניםכעבורספרותי.
העולהפופולארירתהסה,שלמחודשתלפופולארירתעדיםאנוהשבעים

בחייי·להזכהשהסופרזועלאף

 1974יולי,

 nעורה

Hermann Hesse - Thomas Mann: Briefwechse\, Suhrkamp Ver\ag (l 

. 1968 , S. Fischer Verlag -

'ב'זאבגםמובהקביטוילהמוצאתהטובהיידבנושאהסהשלהתעניינותו ) 2

הערבה".

בפעילותעזרתךאתלוהבטיחאשרמאן,תומסעםהסההתכתבשניםבאותן ) 3

בידידותהתכתבמאדתרמסבשווייצריה.העצוריםהגרמנייםהשבוייםלמען

מאן,היינרידאחיד,עםקשריואתניתקארלםהפאציפיסט,הסהעםרבה

פאציפיסט.היההאחרוןשזהמכיוון

שלהאחרוניםבדפיםהמלחמהמופיעהמאןלתרמסהקסמים"ב"הרגם ) 4
הספר.

מגיבוריוכמה ;לציורמובהקותבטירתהיועצמולהסה ;ציירהואודרגות ) 5

נבטיהאו(גולדמונד)יחידכעיסוקאםהפיסול,אוהציורבאמנותעוסקים

סינקלר).(אמילצדדית

כרמל,אברהם :מגרמניתהסה,הרמזמאתהדוו,נוסחסיפורסידהארתא, ) 6

תשל"ב.שוקן,הוצאת

 :כגרןקצריםבסיפוריםגםמופיעהעצמיות,איברןההתמזגות,נושא ) 7
rs Verwandlungen סPikt . 
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שרקן,הרצאתקררנפל,דעדנה :מגרמניתהסה,חרמן.מאתהערבה,זאב ) 8

1971 • 

פררטס-מיסיונריםלמשפחתבןהסה,שחרמןהעובדהאתלציידהראוימן ) 9

דווקא.הקאטרליתלדתרסימפאטיההבנההפגיןטנטיים,

חמש.הערהראה ) 10

אחת.הערהראה ) 11

12 ( Joseph Wulf, Literatur und Dichtung im Dritten Reich, Rowohlt 
. 1966 , Verlag 

 • 204בעמודנמצאהנזכרהמכתב

 .כנ"ל ) 13
14 ( . 1957 , Karlheinz Deschner : Kitsch, Konvention und Kunst 

- ," .. - .. ~' 
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