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בכיורןהמתפתחותרשויותהינןהטבען,מדעיהרוחמדעיכיההנחה

הרבה.סבוריםשישכפי ,-20ההמאהמחשבתפרידודקאלארדהיאנפר,ד

ובתל-בהתעסקותולזלזלמאר,דהאנושיהנוהגקייםקדמוניםמימיםכבר

הבעיהאתה.מתלמודןשרנהזהתלמודאםבפרט-הזולת,שלמודר

מדעיוהיעילות.הערכיותבסולםהגדולהמיפנהבשלבימינו,החריפהרק

לאאיש-הרותמדעימאשריותרשימושייםמדעיםכיוםהינםהטבע

אנשי-הריבשוק,"נחטפים"מ.משצעיריםשמדעניםשעהזאת.יכחיש

נרדףלשםוהפכהכמעט"יעילות"פתרת.הרבהבאופנההםהרותמדעי

לוותר.מקריםבהרבהמוכניםהרוחשארעלואילונצדק),(שלאלמדע

המודרניים,בחייםהטכניהתיכנוןשלערכושערלהשככלמזבן,ממילא

שררוזהבנידוןשנוחרב.האדםבעיניבחשיבותוהחייםטכנאיעולהכן

שהיוותההיאהמעשיהניסיוןשלבערכוההכרהשדנות.תפישותפעם

הרוחענקיאףסברופעםהמודרני.המדעבהתפתחותמכריעגורם

אבסטראק-מחשבהשלבדרןמעשיותעובדותליצוראפשרכיוהמחשבה,

אשרתיאוריות ;אריסטושלהפיסיקאלירתהתיאוריותוהראייה, ;טית

המדעים.בתחוםכלשהיהתפתחותבפניהדרןאתתס,מובשניםמאותמשן

(ארהיריביםהמחנותשניראשיבידהזלזולשיחסהוא,המעניין

מאנשירביםכיהיא,ידועהעובדהצורה.באותהבדיוקהתבטאהמתחרים)

שלמים.בטלניםארלמחצהבטלניםמדעי-הרוחבאנשירואיםהטבע

בדיוקהתייחסוהרוחמדעימאנשירביםשנציגיםהיא,פחותידועהעובדה

דוגמאותלמצואניתזהעולםנספרותהטבע.מדעיאנשיאלצורהבאותה

לאנשיומעוליםמפורסמיםסופריםשלגישתםלגביניותרמעניינות

עולמי,שםבעלימחזאיםבולטת.דרג,מההואלמשל,לרופאים,היחסמדע.

(אותרלרופאים.ביחסבתסביךממשלקרשאר,ב.ג.רעדמדלייולמן

המסופרתאחתבבדיחהסרקראטס.אצלכברלמעשה,למצוא,אפשריחס

הגדוליםהסופריםהםמעטיםל"ררצח").נרדףשם"ורפא"הפןבשמר

חיובייחסכי ,בצערלצייןישוכאן .ולמחקרלמדעחיובייחסהמגלים

אפשרכדוגמההמחקר.ארהמדעבמהותהבנהעלתמידמעידאינוזה

אדםשהיהגיתה,רבעצ,מר.בכבודוהגדול,הקלסיקאיגיתה,אתכאןלהביא
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ספררתבכתיבתהסתפקלאשונים,וכשרובותרחביםאופקיםבעלרב-גוני,
המקובציםמכתביועב-כרסכרךמדעיות.תיאוריותגםלפתחוביקשיפה

שגיתההגםערך,כלחסרתתיאוריהשלו,הצבעים""תיאוריתאתמכיל
לשמשיכוליותרערדקיצוניתדוגמהמאר.דזהבמחקרונתגאהעצמו

וזאתהטירוף.גבולעלשחיהגאוניהשבדיהסופרסטרינדברג,אוגוסט
 ,-19הבמאהאלאהביניים,בימילא

להתחילבוחריםאנוומעניינות.מאלפותגמארתבדומחסוראיו 1כאמור
הפתיעה,למרבהאך,חריף,ובשכלחדהבעיןשהצטייןסאטיריקך,בסופר

אנואיומדעי.,מחקרהערכתלגבימארזךחרש-מידהכלמשוללהיה
שלביותרהגדוליםהאירוניהמאמניאחדסרריפט,ליונתךאלאמתכוונים
בכלכמעטבולטתהאיררנית-סארקאסטיתהמגמההעולמית.הספרות
לחפשעלינוכביכול,וגלויים,ישריםבדבריםאףבכתביו.ומשפטמשפט

הממורמרסרריפטשלביותרהאירוניתהערתואמנם,הנסתרת.הכוונהאת
ספררגולינו","מסעיאתכתבכיהדגיש,סרריפט :מדעתשלאנאמרה

ההתפתחותלשעשעו".ולאהעולם,אתלהרגיז.מנת"עלביותר,המפורסם
במשךהפךגולינו""מסעי :הצפוימןלגמרישונהחיתהההיסטורית

צעירים·ם 1קוראשלרביםדורות ;הילדיםבספרייתקלאסילספרהשנים
מחשבהאףלהקדישמבליבו,לקרואממשיכיםועדייובהנאה,בוקראו
אחדשצייוכפיהסופר.שלהמרגיזההסאטיריתלכוונתושבקלותקלה

מהתקפתוברותחיושנכוורביםנמצאונכללכילהניחקשההמבקרים,
מקיפהוביקורתומדי,כוללנייםשדבריומשוםוזאת-סוריפטשלהארסית

האנושותשלהקיצוניהביטוללאהפרטי,העלבוןהואהצורבהעלבוןמדי.
כולה.

במחשבהשעלהכפיהעולם,אתסוויפטהרגיזלאגםאםמקום,מכל
ואף-ונפוץקריאספרהיוםעדהואגולינו""מסעיהרילפניו,
שלתקופתודווקאכיכאך,להוסיףעודישבה.לזלזלשאיוהצלחהזוהי

שלאההיגיון"מייתקופתהיצירותהןמעטותללבנו.קרובהאינהסרויפט
הוויאותומרוחקשנה,מאותמשלושלמעלהלאחרימינו.עדטעמןפג

בזמן.יותרעודהרחוקההאליזבתנית,התקופהלמשל,מאשר,יותרמאתנו
למדינות"מסערתהמלאבשמומתקראשהספרכפיאו,גולינו","מסעי

ולאחררופא,תחילהגולינו,למואלמאתכרכים,בארבעהמרוחקות,עולם
בשלמותו.לקוראיםמוכראינוכללבדרך . ) 1 "אניותכמהשלרב-חובלמכן

הספרשלהראשוניםחלקיושניעלמתבססיםלילדיםהשוניםהעיבודים
החלקהענקים.ארץובברובדינגנג,הגמדים,ארץבליליפוט,הביקורבלב,ד

והחלסשונים,מפרקיםמורכבאלאאחת,שלמותמהווהשאינוהשלישי,
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הקוראשללידיעתומדכאיםאינם-הסוסיםבארץהביקורהרביעי,

ואצלהגמדיםאצלגולינושלהרפתקאותיואףבצדס.לדמו,דישהצעיר,

עלמשתיןגדלינושבמקורשעהמיוח.דסינוןתהליךעוברותהענקים

למיניהםבעיבודיםהריהגדולה,הדליקהאתלכנדתעל-מנתהמלךארמון

האומדןעלויורקמיםפיוממלא-יותרמעודןמעשהעושהכרגילהוא

בהעזבתרקעוסקיםאינםלילדיםשנועדושהעיבודיםמובןהמהודר.

הגירסדתמןחלק-מטפיסייםבתיקוניםאףאלאגסים,פיסייםפרטים

 .כללנדרןמדש.מטהפוליטיות
ארסית,חריפה,סאטירההואנולדכלמובהק.מגמתיספרהואהספר

שניהאנושית.ההווייהשלאחראספקטמתקיףהחלקיםמןאחדכשכל

סאטירההםוברונדינגנג,ליליפוטעלהמספריםהראשונים,החלקים

הארצותובניארצובניהמחבר,שלזמנובניכנגדהמכוונתפוליטית,

המחקרעלהתקפההואדיוננו,עיקרשהואהשלישי,החלקהשכנות.

"מסעיבכללותה.האנושותכנגדמופנההאחרוןהחלקואילוהמדעי.

רעיוניתחטיבהמהווהסוויפט,ספרימנידביותרהידועהספרגולינו",

 .הסופרשלכתניושארעםאחת

הספריםמןאחדבכלחוזרתואפלה,קודרתאחת,עולםהשקפת

לעיתים.ומוזר,ך<ימיונילעולםהקוראאתמוביליםגולינומסעותהשונים.

-הסוסיםארץלאפדטה,המעופףהאיהענקים,ארץהגמדים,ארץדמוני.

רנהסמליתחשיבותלהםנודעתפנטסטיים.דימיונותרקאינםאלהכל

היצירה.בפירוש

יותרארסיתונעשיתהולכתומחריפה,הולכתסוויפטשלהסאטירה

שלקטנוניותםאתלתארכשהתחילסוויפט,האםלחלק.מחלקויותר

עדידעהזערוריים,הגמדיםארץשלבמסווהושליטים,אזרחיםהאנשים,

כיום,זאת,ויידעחכםמי ?דימיונוכנפיעלשוטגולינוירחיקהיכן

המוסריותחולשותיועלראציואגליתבביקורתהספרתחילתשאםברור,אן

עללחלוטין,אי·ראציונאליתבביקורתסופרהריהאדם,שלוהרוחניות

והאינסטינקטיםהטבעייםיצריוגופו,מיבנהכולל-האדםשלהווייתוכל

 ;מוסריים-רוחבייםפגמיםלתיקוןבדרישההאנושותאללבואאפשרשבר.

גופר.מיבבהאתלשבותהאדםמןלדרושקשהאן

המדעי.המחקרעלסאטירההואגולינו""מסעישלהשלישיחלקו

מסציבותמורכבאפיזודי,הואביותר.הפרובלמטיהואהספרשלזהחלק

בכדילאלאפוטה.המעופףהאיתיאור-הסאטירהשלתחילתהבודדות.

הןאףהאישוכנישלהמדעיותהתיאוריותכלמעופף.איהואלאפוטה
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מבטלכדרכו,במציאות.אחיזהכללהןשאיןהשערותמעופפות,תיאוריות
באוויר.מרתףתלוש,הואבכללותוהמדע ;הכלאתסוריפט
 :ומוזריםמשוניםביצוריםהוותיק,הנוסעגולינו,נתקללאיבואועם

בלתיבזוויתמוטיםראשיהםהעקמו.מי.במראםמצטייניםהאיאנשי
מקושטיםובגדיהםאתר,לכירוןאחתכלפוזלותעיניהםהדעת,עלמתקבלת
בזאת,דילארבים.נגינהכלירכןוהכוכבים,הירחהשמש,בתמונות

מידילעוררשתפקידםמיוחדים,משרתיםמחזיקיםשבהםהאמידיםהרי
שקרעיםהםשכןסביבם.הנעשהעללתגובהארלשיחהאדוניהםאתפעם
ישכןעלומלואו.עולםהםששוכחיםהעמוקות,במחשבות~הםכןכל

כילומר,למותרסביבם.למתרחשפעםמידיליבםתשומתאתלהסב
אנשי ;חריףשכלעלמעידהאינהמחשבהע.מקותשלזויסודיתהפגנה

אתלתפושמסוגליםשאינםעדשלהם,במחשבותיהםשקועיםכהלאפוטה
נוטלמהם,אחדכלעסוקבוכביכול,המדעי,המחקר ;בעולםהמתהווה

באמת.חשובדברבכללהבחיןהאפשרותאתמהם
לפיחתוךכשהואמוגש,האוכלבכל.שולטותהגיאומטרירתהצוררת

צורןישכאשראולםכלי-נגינה.בצורותאו-שוניםגיאומטרייםדגמים
הבתים ;החישוביםכלנכשלים-המעשהללשוןהתיאוריתאתלהפוך
המלאכהלבעליהניתנותההוראות-לכךהסיבהלנפול.ומטיםעקומים

בכללהקפידהרצוןשגיאות. >\'ל iנתמידשהביצועעדמסובכות,כההן
ים 1מסתפלאינםהחייטיםכך ;אבסורדיםלידימביאהמתי,מטיים,העקרונות
במכשיריםמשתמשיםמסובכים,חישוביםעורכיםהם ;סתםבמדידות

מענייןמתאימים.שאינםבגדים-והתוצאהומחוגות,קוודרנטיםכגון

עםהמתימטיקהמדעאתסוויפטמקשרלאפוטההאיאתשבתיאוריו
במסעוהבאהזךדה oבאפנגיעאחריםמדעיםעל(להתקפותיוהמוסיקה.

למתי-המוסיקהביןקשרשראההיחידהיהלאסוויפטאמנםגולינו).של
 ;זהקשרראiדפיתגורסגםהרימאו,דמפורסםשםלהזכיראם ;מט<'קה
אתרואההואבהן.חששאינוסתירות,בכמהכאןמסתבךסוויפטאולם

המתימטיקהבחשיבותכופרהואכןעל-אבסטרקטיכמדעהמתימטיקה
בצורתאלאבמישרין,לאכמובן,זו,דעהמביע(הואהמעשה.חיילגבי

המציאות,מתוייבזהאיןשהרימוטעה,זהטיעוןכברספרותיים).תיאורים

מלומדיאתלפועל.ההוצאהלביןהתיאוריהביןקשרכליהיהשלא
העולם,מןומנותקיםעצמםבתוךשקועיםדעותכהוגיהסופרמציגלאפוטה

קשורהשאינהדעהאומחשבהבכלענייןחסריומעוף,דימיוןכלחסרי
המחש-בעליזקוקיםהזכרנו,שכברכפיעוסקים.הםבולמקצועבמישרין

סביבם.למתרחשפעםמידיאותםשיעוררומיוחדים,למשרתיםהללובדת
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והבנהחדהארזןאלהאטומיםליצוריםדווקאלייחסייתכןוכיצד

 1'במרסיקה

באסטרר-גםהמעופףהאילתושביענייןרלמוסיקה,למתימטיקהמחוץ

שישבאימדוברהרי-סבירבאמתהואזהענייןובאסטרולוגיה.כרמיה

מהרהרמודעבלתישבאופןלוודאי,קרובשחקים.במרומיזוכראתלנווט

באסטרולוגיה.המוסיקהאתקישרולכןהספירות",שלב"מוסיקהסוויפט

ותושביולאפוטה,המעופףהאיבתיאוריסודיתסתירהעודקיימת

-רהבהומסובכים.שרביםחישוביםלפינעשההאיניווט :המשונים

המלאכה.עלהממוניםהמלומדיםבידייפהעולהזהחיוניענייןדווקא

מובן,ממילאשוגים.אינםהמלומדיםבושטחזאתבכלנמצאכן,אם

וחלילה,חס,מתרסק,היההאיאםהשוטף.הסיפורלצווןבאזהשפרט

יכוליםאבראיןזאת,עםיחדהסיפור.שלסופוזההיהמוטעה,ניווטבשל

הכלאחרבעננים,שמחשבותיהםיוצלחיםשהלאהעובדהמןלהתעלם

גמורים.יוצלחיםלאאינם

משתעמםגולינואחרים.מדעיםעללהתקפהמגיעיםאברעתה

בארץולהתבונןהמוצקהלאדמהלרדתרשותמקבלוהואבלאפוטה,

באקדמיהביקורהואזהבסירוהעיקרבה.שולטלאפוטהשמלךבלניברבי,

תרכניתכל ;למאותגרנדיוזיותתוכניותצצותכאןלמדעים.הגדולה

משתדלגולינונתקלברהראשוןהמלומדמקודמתה.יותרנטולת-יסוד

לאגור,מתכווןהואשמשקרניאותןממלפפונים.ש.משקרנילהפיק

לעוררהיהעלולסוויפט,שלבזמנוזה,סיפורקרה.בשנותבהןולהשתמש

שדיברומדעניםכנגדהנזכרתיאורואתכיווןשסוויפטברור,בלב.דצחוק

קרנימפיקיםאנואיןכיוםאמנםמוצקים.מחומריםאנרגיההפקתעל

מחומריםאנרגיההפקתשלהתהליךעצםאולם-ממלפפוניםשמש

המלומדלסוויפט.הדברשנראהכפיחזייה,בבחינתכללאינומוצקים

נורא.סוהרןעומדעובדהואבוהחדרבחללצואה.מכוסהכולוהשני,

לחומריםהאנושיתהצואהאתלהפריד,מנסההמלומד :בדברפלאואין

העיסוקכילהוסיף,עלינוזרבנקודהמזון.שובממנהלהפיקוכךשונים,

אחדספק,ללאזההיה ;ימיוכלסוויפטאתשרדףתסביךהיהבהפרשות

האחרונה.חייובתקופתבינתושקיעתאתשבישרוהאנורמלייםהסימנים

למעןמכשיריםמתכנניםכיום :המתוארהספציפילמקרהנחזוראולם

בהםולהשתמשההפרשה,מחומריהמיםאתלהפרידכדיהאסטרונאוטים,

שלהבנתםוחוסרטפשותםלהפגיןכדיהביאושסוויפטרעיוןשוב,שנית.

 .וכללכללבעינינומוזראינוכיום-המדעאנשי
כמהישנםכיום.בנות-ביצועהןשבסיפורהדוגמאותכללאכמובן,
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וכדיבתכלית.מגוחכותתיאוריותלתארסרריפטהצליחבהםמקרים,וכמה
למאותדילטנטיםהדורותבמשךקמראכןכילהודותעלינוהוגנים,להיות

מנופחות,בתרכנירתאלאעסקוולאבמדעלעסוקהתיימרואשרולאלפים,
בהזכרתדברינואתשהתחלנובכיורןאגב,במציאות.אחיזהכלחסרות
עלינוהריהטבע,מדעיאנשילבידהרוחמדעיאנשישבידהדעותחילוקי
להטרידמבליכולם,המדעאנשיכלאתמת;;יףשסרויפטכך,עלכאןלעמוד

אחתלמנהממנוזוכיםלמשל,ההיסטוריונים,דקיקות.באבחנותעצמואת
במישריןנובעתזהבמקרההשליליתהגישהלזאת.נגיעעודאפיים.

והקודר.המדוכאהאיריהגאוןשלהפסימיתהעולםמהשקפת
באקדמיהבהחזהשגולינונוספתהמצאהעללהתעכבהראוימן
מסגרתאלאאינהזרהמצאה :בלבינברבימדינתשללמדעיםהגדולה
על-ידיסדר.ללאשבלשון,המיליםכלקבועותבהאשרמאר,דגדולה
המילים.סדרמשתנההמסגרת,שללרוחבההקבועותשונות,ידיותהנעת

המכונה,אתלהפעילתלמידיועלפוקדזה,מכשירשתיבגדהנכב,דהמלומד
מתוךכלשהו,לפירושהניתניםמשפטים,שבריכמהאוסףוחאר-כך
בעבודתו,מארדגאההמלומדשנתקבלו.המשמעותחסריהרביםהצירופים
האמנותשטחיבכלספריםלחברהואעתידזרבדרךכילגולינו,ומסביר
הגיוניותדרכיםוקיימותייתכןכיתר, '/lדעלעולהכללזהאידוהמדע.
נוצרואשרמשפטים,חצאיליקוטמאשרספרים,לחיבוריותרויעילות
כלליכללפיהמכונהאתבנהכימשתבח,החוקרמקרית-שרירותית.בדרך
במדוייקחישבהואאלאבלב,דזוולאבמסגרת,נכללכולוהמילון ;הלשון

כן,אםסוויפט,הדיבור.חלקיושארפעלים,עצם,שמרתשבידהיחסאת
המרכיביםבידהקייםהיחסשליסודיתבבדיקהטעםכלאידכיסבר

השונותהשפותשלוהאותיותהמיליםתדירויותכיום,השונים.הדדקוקיים
בכמהמתבטאאלהבבדיקותהמעשיוהשימוש-יסודיתבדיקהנבדקו

העברתדרכישכלוללשםרכן ;כתבי-סתרבפיענרחלמשל,כך,אופנים.
הטלגרף.ייעולנאמר,-כללבדרךאינפורמציה,
שבאווירהחנקןאתלהפרידחסר-משמעותניסיוןעלמספרסוריפט

שבאוויר.החנקןמןסינטתידשןמכיניםכיום- ;היסודותמשאר

הגדולהבאקדמיהגולינושלביקורואתלסכםעתהבאיםאנואם
צפהלאסוריפטאשרלמסקנות,.מגיעיםאנובלניברבי,מדינתשללמדעים

תרכניותבטלנות,שלשיאמתארהואכיהיה,סברוסוריפטמראש.אותן
ח bמצלאמנםהואמסיפוריובכמה .·שחרחסרותהזיות ,באווירמרחפות
סאטירית-ארסית,מגמהמתוךשנכתבורבות,אפיזודותאולםזו.במשימה
שלמימיושחלההמדעיתההתפתחותלאורלגמרי,שונהורשםמעוררות
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למדעיםהגדולהוהאקדמיהסוויפטיונתן

לצחוקהסרפדשםמקומרתבכמהכילהניח,ישאלה.ימינורעדסרריפט

שלהמדעבספריעליהןקראארמלרמזים,מפיאותןששמעתיאוריות

תיאוריות,אותןנתגשמר-כולםרלתמהרןרבות,שניםחלפובינתייםזמנו.

שחיציוקררהבתחילה.אותןחזרבההצורהמןשרנהבצררהלרובגםאם

כלפיאותםששילחבמי.ופוגעיםכבומרנג,חוזריםסרריפטשלהמורעלים

אחרים.

מגיעיםאנוגולינו""מסעישלהשלישיהחלקשללסיומוקרוב
לפניהאנושי.השכלגבולותרעלהמדעעלהמחברשלכלליתלהשקפה

שלההיסטוריהעלהסאטיריקןשלדעותיועללהתעכבכדאיערדכן

שקר,דבריכתבוככולםרובםשלזעתרההיסטוריונים,רעלהאנושיהמיד

למלכותוהגיעבלניברבי,מדינתאתעזבכברגולינואמת.דבריולא

לפקדלוהמאפשרמאגיבכוחניחןהאישליטגלובדובריב.האישעל

המתאימהסיפוריתמסגרתכמובן,זוהי,לפניו.להתייצבמתיםרוחותעל

האופייניהרוחלהלןבהתאםהאנושות.תולדותעלדעותלהבאתביותר

כחמורים".אברכבני·אדם,ראשונים"אםבהשקפהסרריפטיונתןדוגללו,

אסיפת-ובצידוהרומאי,הסינטאתלפניולהעלותהמרשלמןמבקשהוא

שלכאסיפהלגולינולונראההסינטיותר.מארחותמתקופהשרים

רוכלים,שלכקיבוץלונראיתהשביחהאסיפהואילו ;אליםוחצאיגיבורים

וסחטנים.שודדיםכייסים,

לזעתר, :מסריימתבסתירהסרריפטמסתבןאגב,זר,בפרשהגם

דעותוכמהכמהמשמיעהואהאמת.עלההיסטוריהשבספריהשקרמרובה

פיקאנטייםפרטיםהממציאיםהעיתים,תולדותרושמיעלאדיבותבלתי

סצינרתראשון,ממקררכאילווהמתאריםעליהם,הטובההדימירןכיד

איןאםרבכן,בהם.נוכחהיהלאבדברהנוגעיםמלבדשאישומעמדים

הזההביטחוןמנייד-הכתובההמסורתעלרכלמכללסמוךיכוליםאבר

 l'ורומיירוןתולדותשלהגמורהבאוטנטירתהקדמונים,דבריבאמיתות

 l'אדמותעלישרנהאנושיגזעאזחיבאמתהאם

השאר,בידסרריפט.שלמחשבתודרךלגבימהותיתדעהנביאלאחרונה

ופילוסופיםדקרט,אריסטו,שלרוחותיהםאתהמתיםמןלהעלותמבקשהוא

הטבע,במדעיהמוטעותתורותיועלמלאבפהמודהאריסטואחרים.גדולים

להשערות.וכרת,כבקודרתלהזדקק,הצורןמןלדעתו,נבער,אשרשגיאות

כל ;בשעתןתופרכנההחדשותהפיזיקאלירתהתיאוריותכלאףלזעתר,רכן,

גםותקופה.תקופהבכללהשתנותהעתידותחדישות,אופנרתאלאאינןאלו

לאמדרייקיםמתימטייםחרקיםמתוןהוסקוכביכולאשרההנחות,שלגורלן

שרנה.יהיה
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עולמוהשקפתכיולהדגיש,לחזורעלינומוטעה,מרושםלהימנעכדי

השליליהדיןפסקאחת.אורקרןללאכמעטקודרת,כולההיאסרריפטשל

השלילילפסק-הדיןמתאיםבזמנו,והמחקרהמעד,מצבעלמוציאשהוא

במישריןשייו(שאיברספררשלהרביעיבחלקובכללותה.האנושותעלשלו
עלאיןאדמות.עליהאדםשלקיומועצםאםברותחיןדןהואלענייננו)

עליוחלקאותרגולינו""מסעישלהיז~לישישבחלקהדעותאתלקבלכן,

שלילהזוהיהמדע.עקרונותשלהבנהכחרסורוקאןבדברינוהתעכבנו

השלילהעםהמתמזגתחלקיתשלילההמחשבה,שלמסרייםאספקטשל
עקרונותעלעיקשתעמידהכנגדקדומות,דעותשבספר.הטוטאלית

גםכיובמופתים,באותותלנרמוכיחיםכתביווהנה ;מראשקבועים
כי ;נלחמתהיאבהםהאובייקטיםכמולהתאבןסופההקיצוניתהסאטירה

המחשבהלהתפתחותלמכשולעומדתשהיאסופההגמורההשלילהאף

החופשית.

 1967מאי,

הערה

l. Jonathan Swift: Travels into Several Remote Nations of the World 
by Lemuel Gulliver, 1726. 
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