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ערכיך''שינוילאחרברדיצ'בסקי

עדחשובבקטעעצמוברדיצ'בסקימסכםהגותושעברההרעיוניותהתהפוכותאת

זהאיןואוליזהלקטעעבריתמקבילהאין 1.1905במאיבגרמניתשכתבביומןמאוד

שנוגעמהבכללפחותהעברית,הזירהשלנטישהמבשרהקטעלמעשהשהרימקרה

בחייערכיםלשינויהמפורסםהמאבקשעיקרהופובליציסטיקהסיפורתלכתיבת

הסופראצלברברשלהמפורסםביקורולאחרכ,ךאחרשניםשלושואמנם 2היהרדים.

"שאלתאתמחדשאצלועוררזהביקורכיברדיצ'בסקיכותבבברסלאר, 1908בשנת

כימעידהורעייתו 3קיימת".ללאארתהחשבתימכבראשרנושנה,הישנההיהודים

שנוגעמהבכללהתענייןברדיצ'בסקיחדלשבהןאחדותשניםלאחרהתקייםזהביקור

הרלצמןאבנרהיהודים.חיישלהאקטואליותהציבוריותולבעירתהעבריתלספרות

מפנינמלטברברכיביומנו,ברדיצ'בסקישרשםהדבריםכילדעתי,רבבצדקמעיר,

רודףרכך ] ... [אליהנכסףאףואולישקיעתה,אתבבהירותרואה"שהואהיהדות

הולמיםסרבל",הואושבגללהשונא,שהואהיהדותחיקאלשרבהמכלהגורלואותר

 4 •זמןבאותועצמוברדיצ'בסקישלהרגשתואתלחלוטין

הערכיםלשינויהמאבקמןסופיתלהיוואשלסופרשגרםהדברמהרלדעתקשה

למןשניםכשששארכהתחנההנפתלת,בדרכוביותרהארוכההתחנהאזעדשהיה

המשבראוליזההיה . 190sל-רעד 1899משנת 5רבחררת""זקנההפררטר-ציוניהמאמר

תרגםכרדיצ'כסקי,מ.י.ארכיוןיוסף:מיכהגנזיכקובץמרכא ," 1905ינואר-נובמבריומן,"פרקי 1

כיותרהחשובהקטע . 89-28עמ'ו,קובץתשנ"ה,רשפים,תל-אביב,הזלצמן,אבנרערךכפכפי,יצחק

זה.למאמרכנספחמרכאהיומןמן

עלהערכים:שינויאל"כדרךהזלצמן'אבנר-הניטשאניתהפרספקטיבהמן-כתבוזהמאבקעל 2
ערךהעברית,בתרבותניטשהבתוךברדיצ'בסקי",יוסףמיכהשלכיצירתוניטשההשפעתשלמקרמה
העבריים:והסופרים"ניטשהכדינקר,מנחם ; 179-161עמ' , 2002מאגנס,ירושלים,גולומכ,יעקב

העםאחדכין'הניטשאני'הפולמוס"עלגולומכ,ויעקב ; 159-131עמ'שם,כוללת",לדאייהניסיון

וצבי'שלוםכ"ץ'גדעוןהולצמן'אבנרכעריכתלנקזדה,מסביבבתוךכדדיצ'בסקי",יוסףלמיכה
 . 93-69עמ' , 2008והציונות,ישראללחקרבן-גוריוןמכוןישראל,בתקומתעיונים

מרדכיערךזברזנזת,רבדימבחר-ברברחייםיוסףכתרךכרריצ'בסקי", .מ.יבבית"הביקור 3

 . 112עמ' , 1971המאוחד,הקיבוץהוצאתתל·אכיכ,קזשניר,

היהודי,כעםוהיצירההדוחגדוליכסדרתביוגרפיהברריצ'בסקי,יוסףמיכההולצמן,אבנר 4
 . 185עמ' , 2011ישראל,לתולדותשזרזלמןמרכזירושלים,

גםכונס ; 124-109 :) 1899 (וממערבךממזרח[שנוי·ערכין]",ובחדות"זקנה[ברריצ'בסקי],בן-גריון 5

 . 50-25עמ' , 1899צעירים,הוצאתורשה,מאמרות,עשרהכרדיטצכסקי,יוסףמיכהכתרך
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שהתבטאהקוראיהקהלשלהדרסטיתההתמעטותהעברית,הספרותשלהגדול

הציוניתבתנועהוהפילוגאוגנדהמשבדואוליהוותיקים,העתכתביכלבסגידת

ושלישראללארץהערליםמיעוטגםאולי ,) 1904(בשנתהרצלשלבמרתורה 1המל

שלהמצטברתההשפעהזרשהייתהלוודאיוקרובבגולה,הציוניתלפעילותמצטרפים

העלייהבשנותשבדיוק'אירוני')שיאמדו(וישמקרםמכלהואמוזר .יחדגםאלהכל

הערלים·מןדניםעלניכרתלהיותהחלהבדדיצ'בסקישלהשפעתוכאשדהשנייה,

הרשמיתהציוניתהתנועהאתבביקורתווהןערכיםלשינוילמאבקבנרגעהןהחלוצים,
הלאומייםבאידאליםלהאמיןעצמובדדיצ'בסקיחדלעצמית,להגשמהובדרישתו

ייעודועלהסרפדשלהעצמיתלתודעההנרגעבכללפחותהז,נפנה,להם.שהטיף
חזרה.ממנושאיןממששלמפנההואוחוקר,הרגהכסרפד,

בקטענוקטכשהואניכרדרמטיבפתוסהחדשההגרתואתבדדיצ'בסקימציגכדדנו'

באותוכזכור,ערכים.לשינויהמאבקססמתשלהגמורהיפוכהשהיאססמהזהיומן

'עםכיהדעהאתלהדגישהדרךהייתהלארדייתא"קודם"ישראלהססמההמאבק

ברעיוןרכך'.כךשחשבנומפני][כלומדבשבילהיינועםלאאך .רכךכךוחשבנוהיינו

אפשרספציפיתמוסדיתארדתיתתרדהלכלקדמההישראליתשהלאומיותהזההמרכזי

האידאולוגיותלתפיסותיובהקשראךבלתי·אידארלרגית.מדעיתסברהגםלדאותהיה

שהסובייקטהתקררהאתלבססגםנרעדזהרעיוןתקופה,באותהבדדיצ'בסקישל

תפיסההלוידהזרתקורהפניה.אתהיהדותתשנהאםגםיתמידהלאומיההיסטורי

בדדיצ'בסקישלהוויכוחלמרכזנעשתהרגםישראלתולדותשלחדשההיסטורית

והן-ההיסטוריהלאודךויהדותיהודיםיחסי-העיוניתבדמההןהעםאחדעם

בניגוד .בעתידישראלעםשלגודלולגביהעירניהדירןשלהאקטואליותבהשתמעויות

בעוזבדדיצ'בסקיהציגישראל,בסכמתמקובלותשהיוהעיוניותהתפיסותלמרבית

עלהנושאהאתניהסובייקטדווקאהואישראלבתרבותשמתמידמהכיההשקפהאת

שלהמרכזיתהמשמעותהיאזאת .לזרזרמנוגדותהןאחתשלאמשתנותתודותגבר

אמונהלאותהחוזרשהואבדדיצ'בסקי,כותבעכשיו,ואילולארדייתא"קודם"ישראל

 6לישדאל".קודמת"ארדייתאכיוחונך"נולד"ברכיהשעל

* 
-כחוקרשכתבמהמכלבדדיצ'בסקיברחזרכאילוהזההמפנהאתלהביןאפשראי

סיניבגרמנית,במקררהכתובהמקרא,בביקורתהעיקריבחיבורו-כפובליציסטולא

"אררייתאכינעוריולאמונתחזרתועלהגרמניביומנושכתבבשעההלוא 7רגדיזים.

 .הנספחלהלןדאו 6

מורשתתל·אביב,בד,' 2 •גדירןבן·עמנואלהדפוסלביתהביארגדיזים,סיני •בדדיצ'בסקייוסףמיכה 7
מיכהשלפטירתואחדישניםחמש , 1926ב"פרדסםהגרמניבמקררהספדתשכ"ב-תשכ"ג.יוסף,מיכה

יוסף.



 433ערכין''שינוילאחרברריצ'בסקי

פילולוגיות,בדרכיםלהראותחתרשברהחיבורהושלםטרםלישראל",קודמת

בארץניתנההדתייםציווייהמלואעלישראלתודתכיהמקרא,בביקורתהמקובלות

רכזהכמחקר,הוצגזהשמחקרואףמשה.ידיעלבסיני,ולאיהושע,ידיעלבגדיזים,

המחברשלהאידאולוגיותלאמונותיוכמקביללראותושלאאפשרהיהלאהיה,באמת

הקשרפניעלטריטוריאליתוללאומיותלארץהקשרעליונותברבדתקופהבאותה

שלה.הערכיםולתודתלדת

רגדיזים.סיניבמשנתשהודהממהפעםאיברחזרשבדדיצ'בסקילכךראיהשרםאין

עצמהבפניהעומדתתקפהמשנהבהלדאותשהוסיףלכךדאיותהרבהישאדרבה,

המוצהרתלישראל","ארדייתאשלה"קדימה"לפיכךישראל.עםשלראשיתובדבר

חזרהכאןאיןערכית.אחרת,קדימהאלאהיסטוריתקדימהאינההיומן'בקטע

המסורתכלוכנגדשכנגדהבתודותיה",אלאארמהאומתנוש"איןגאוןסעדיהלסברת

אתהערכים''שינויבתקופתבדדיצ'בסקיהשמיעשייסדהההיסטורית-פילוסופית

לכלהיהודים-שבפועלקדימותגםשהיאלארדייתא,ישראלקדימותעלהכרזתו

מופשטת.יהדות

החדשה,הססמהאתבדדיצ'בסקישניסחשבשעהכךעלמעידיםהסימניםכל

מבחינהרציףסובייקטישראלבעםלדאותהוסיףעדייןהישנה,שלהיפוכהשהיא

"יהדויות"שרנות,תודותשרנותבתקופותגברעלשנשאולשרביתהיסטורית

המהופכתהחדשההססמההעירנירת-המחקדירת,בדעותיושינויכלללאאךשרנות.

היא .וכחוקרכסרפדבדדיצ'בסקישלהעצמיתבתודעתושינויעלמצביעהלישנה

אינוהוא .עבודתועלמשקיףהואשממנהבפרספקטיבהמוחלטשינויעלמצביעה

מהןלהסיקשניתןמהלרבותמסרים,אתנישבטשלתולדותיועלשתוההמיערד

ביותרהראויזהשבטשללתרבותוהייחודיהדברמהרשואלאלאעתידו,לגבי

עלהארבעיםבןבדדיצ'בסקימשקיףשממנההחדשה,הפרספקטיבהואכןלהנצחה.

למעןתרבותמלחמתשלפרספקטיבהערדאינהוהמחקרית,הספרותיתפעילותו

תנועתפתחהשבהזר,תרבותשמלחמתעכשיומשוכנעהואלארמית.התחדשות

מבטאושרבשרבלכישלון.נידונהשלה,לדדיקליזציההביאעצמוושהואההשכלה

בימתמעללהיעלמותנדרןישראלעםכיהאינטימיתהכרתואתהגרמנייומנו

תודעתוזה.ייחודילעםזיכרוןכמצבתלשמדראוימההיאוהשאלהההיסטוריה

תרבותימהפכןארמרדדשלתודעתוערדאינה 1905אחדיבדדיצ'בסקישלהעצמית

ולמנציחבמחקריוהיהודיתהתרבותשללמנציחיהיההואמנציח.שלתודעתואלא

באידישארבעבריתדווקאלארכךיפעלהואואכן .בסיפוריוהיהודייםהחייםשל

התרבותית-הדוחרפובליקתלמעןבגרמנית-בעיקרואולי-גםאלאיהודיםלמען

כללית.

בהדרגהלחלוטיןמשתכרתבדדיצ'בסקי,בחייהאחרוןהזה,ה~פנהעםואכן,

ההיסטורייםמחקריותהיההעיקריתתרומתוכימכריזהוא .שלוהיצירתיותההעדפות
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שאינוואף 8רהגרמנית.העבריתהלשונות,בשתיכותבשהואשלוהאגדותואוספי

עבריים,סיפוריםלכתובלמשל) , 1908בשנת(כמרפעםמריוחוזרזר,בהכרזתועומד

ואילךמעתהמוקדשותביותרהמרובותעבודתוושערתהעיקרישמרצוספקאין

ולאנתולוגיות.למחקרים

שטיבל,שלהנדיבהפנייתולאחרהאחרונות,חייובשנותהעבריתלספרותשובר

שלרשהלכתובאותרשהביאהחשובההתפתחותזוהי .הכללמןיוצאלכאורההוא

מצביעה,היא 9מדים.הרומןביותר,החשובהיצירתואתולהשליםקצריםרומנים

מצבמעין-חולףחיזיוןהיההעבריתהספרותשלהנטישהשרעיוןכךעללכאורה,

אלהיצירותעלמתעכביםכשאנואולם .ברדיצ'בסקישלהיצירהבעולם-זמנירוח

אתברדיצ'בסקינטששבהלתקופהבמובהקשייכרתהןאופייןפיעלכירואיםאנו

שחולפתחייםלתרבותזיכרוןכמציבהחדשלייעודווהתמסרהתרבותייםמאבקיו

העולם.מןעברהכברואוליועוברת

הסופר,אותםשכינהכפי"פרצופים"דיוקנאות,שעניינםהקצריםהסיפורים

זה.סיפורלסוגתמידשנלוותההסטיריתהמגמהנעלמהאתםויחדמיצירתוסולקו

ניסיוןכלרעמהחדלהזה,סיפורלסוגהוקדשממנהשחלקבאידיש,הכתיבהגם

זאת,לערמתהסיפורת.באמצעותהיהודיההורהשלמחדשהערכהעללהשפיע

לאמובהקים.זיכרוןסיפוריהםשטיבלשלהזמנתופיעלשנכתבוהיצירותארבע

שרבותדמויותעשרותמריםהארוךולרומןרעםבסתרהקצרלרומןנדחסיםלחינם

הרצוןהמעשה.סיפורשלהעיקריהקרמןמנותקבלבד,אפיזודילאזכורזוכרתמהן

באמצעותאראמצעייהבלתיהניסיוןבדרךברשהתנסהמהכלשלולסיפורתלהכניס

אלהיצירותלשתיגררםיודמיוןהיזכרותשלבררךארלוישסופרמהשלהשמיעה

המסופרשלהייחוס .יותרקצריםזיכרוןסיפורישלאנתולוגיותלמעיןלהיעשות

שלהפעלהורקאךאינוובמריםהקצריםהרומניםבשלושתממששללזיכרונות

•רסףמיכהשבלב:הקרעאלהולצמן,אבנראצלשלמה)לאכי(אםמועילהביבליוגרפיהראו 8

 . 332-328עמיבעיקר , 1995ביאליק,מוסרירושלים,(תרמ·ז-תרסיב),הצמיחהשנות-ברירציבסק•

ושמואלברשאשרבירילעבריתתורגםמהםקטןמבחר .כונסולאברריציבסקישלהגרמנייםהכתבים
שנכתבומי"ב"מספוריהנספחאתגםראותרצ"ו.שטיבל,הוצאתתל·אביב,נכר,אדמתעלהוברג,

ואילך;שבועמייתשל•זידבירתל·אביב,ספורים,יגריוזבן·יוסףמיכהכתביבתוךובאידיש,"בגרמנית
אבנרבעריכת(כן-גירןו),כרר•צ'כסק••רסףמיכהכתב•בתוך ",) 1898-1897 (גרמניים"סיפורים

אלמגור,רזגםראוואילך. 129עמיר,כרך , 1999המאוחר,הקיבוץתל·אביב,כפכפי,ויצחקהולצמן
הספרותלחקרהמכוןהוצאתביבליוגרפיה,-(כן·גרירז>כרריצ'כסק•יוסףמיכהפישמן,שמואל
תשל·א.תל·אביב,אוניברסיטתנץ,כבציוןע"שהעברית

כלהוצאתאתעצמועלשקיבלשטיבל,יוסףאברהםהמו"לשללפנייתוברריציבסקינענה 1918ב" 9
כתביו,לעיבורהקרישהאחרונותשנותיושלושאתבעברית.ספרותיתליצירהשיחזורבתנאיכתביו

שלושתהםהעיקרייםשפירותיהמקוריתוליצירהמסכמת,במהדורהלפרסוםולהכשרתםלניפויים
כתביבתוךעיירות,שתימחייורמזמרים:והרומןרעם)כסתרוחבר,גריתכנה,(ביתהקצריםהרומנים

רעא-שיז.עמ'ספרדים,בן·גריון,יוסףמיכה
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שלה'דאליסטית'באמינותהקוראאתלשכנעשבאהספרותית-אמנותיתתחבולה

המסופר.

ארעדשללזיכרונותהאחרונותהעבריותהיצירותבכלהאלהההתייחסויות

הסיפורים .זיכרוןמצבתשלבפדרייקטכאןשמדוברכךעלמודרתבן-המקוםשל

היחרדיהמושבתחוםשלהשקיעהנירוניכלעלכמעטמספריםבהםהכלוליםהקצרים

והתאבדות,התבוללותוהשתמטות,בדיחהרג~בה,מעילהסיפורי 10הדרסית.באימפריה

וטביעהשריפהמנכסים,וידידההתרוששותסיפוריוהיעלמות;עדירתגילויניאוף,

הארוכותבשניםלספררונמנעבדוחושעלהכלבדדיצ'בסקיהכניסמדיםלדומן .בנהר

לפחותכלוליםבמדיםהעברית.לספרותהנרגעבכלשתיקהעצמועלגזרשבהן

ואידה)ירוחםוסיפורותמראמנון(סיפוריחסיתואדוניםשלמיםעלילהסיפורישני

ומביאלמקוטעיןאותםמספרמדיםשלהמספרעצמם.בדשותלעמודעשוייםשהיו /

העיירות.מחייואנקדוטותכרוניקותלדנותקצרים,אפיזודייםסיפוריםפרקיהםבין

בדשותהאלההסיפוריםשלעמידתםאתלהסרותהיאהזרהתחבולהשמגמתכדרר

'רומניםהמחברשכינהמה-ברצףסופררלו-מעמידיםהיוהללוואכןעצמם.

איןהלואשקופה.אמנותיתתחבולההיאאלהבמקדיםהרצףשלהקטיעהקצרים.'

עומדיםפרקיהארשחלקיההתחרשהכמרשלמהיצירהשלהאחדותבדרשםהפוגעדבר

עצמם.בדשות

בךדיצ'בסקישלסיפןךיןןמכל l lתבנהביתהןאהקצריםהךןמניםביןהשניהסיפןך

אףהקהילה.בןשלמנקודת-הראותביותרהמושלמתבצררההמסופרהסיפורזהר

ממקרםמדוחקשהיהלהדגישמקפידחראבמיודעיו,מדוברכיהמספרמזכירכאןשגם

סיפורמעמידחראלושסייעוהעלומיםהמספריםשלהראותמנקודתרכך,המעשה.

הבעלנקמתעלאליליסיפורבתוספתועונששכרשלסיפורמושלם,מסורתימוסד

כשעתרניקדבדדיצ'בסקיגמורה.משוגעתכשהיאהנספיתאלמנתו,נישואיעלהמת

לדמויותהמחלקיםרסמרלנסקין,כמאפרההשכלהסרפדיאצל'כסילות'שכינהמהאת

שלאודאישלוהסיפוראמנותוכמרבן 12מעלליהם.טיבלפיועונששכדשבראו

עליהתוהותמדמויותיושהדנהועונששכדבדברהתמימההאמרנהאתלגלםיכלה

מתוחכם.משכילולאתםמספרבידיהמעשהסיפורהופקדכאןאבלארתה.ומערערים

שרדתבתיאורמתרכזכשהמספרכזיכרון,כתוב 13דחןבגדיהשלישיהקצרהדומןגם

10 . the Hebrew Writers of the Russian Empire," in B חסM. Brinker, "Nietzsche's Influence 

G. Rosenthal (ed.), Nietzsche and Soviet Culture: Adversary and Ally, Cambridge, Cambridge 

393-413 . University Press, 1994, pp 

רנ-דס.עמ'תשל"ז,רביד,תל·אביב,ספורים,בן·גרירן,יוסףמיכהכתבי 11

l2 ח,כרך , 2004 ,המאוחדהקיבוץתל·אביב, ,הרלצמןאבנרבעריכתכתבים,בתרךהיפה","בספרות

 . 226עמ'

דס-דסז.עמ'ספורים,בן·גרירן,יוסףמיכהכתבי 13
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חרוטהדמותשבמרכזואחדעלילהסיפורבתיאורלבסוףומתמקדודייריהםבתים

אחת.ובערנהבעתוטיפוסיבמינומיוחדשהואדבשלבזיכרון

כאמוד,מוחלטת.דית 15זק.מזבאובייקטיביותכתרבותהאלההיצירותארבע

לשלילה,ארלחיובשיצרוהדמויותאתהשופטיםמחבריםתמידגינהבדדיצ'בסקי

ההימנעותאך 14בדנד.בסיפורילדעתושמצריאחדפגםלמשל,זהר,לחסד.ארלשבט

המגמרתכלהשאר,ביןמתוארות,שברמדים,הארוךבדומןמשפטחריצתמכל

מתבוללים,ומהפכנים(חרבבי·צירןבן·הזמןהיהודיהנרעדשבקרבהתרבותיות

הנמנעתהאמנותיתהמגמהעלאח,דמצדמצביעה,בתשובה)וחוזריםדיס;פילים

דגלשבדדיצ'בסקיכפיאובייקטיביתאמנות-והעושיםהמעשיםמהערכתלחלוטין

עללספרהרצוןעלמעידההיאשני,ומצד _ 15שלרהדוקטורטאתשכתבבשעהבה

-היהודיתלתרבותהזיכרוןשמצבתמנתעלוהדמיוןוהזיכרוןהרצוןשמכיליםמהכל
לאלהדברשניתןככלומקיפהשלמהתהיה-העולםמןהסרפד,להערכתהחולפת,

ידו.

עלהשקיףשממנההפרספקטיבהאתלשנותהיהיכולשבדדיצ'בסקילומדניתן

שלפרספקטיבותשתיעלדיברערכיםלשינויהמאבקבתקופתערדכיכסרפדעבודתו

לעבד:ההתייחסות

מתנגדיםואנומעמסהכאבןעלינוהעבדבעצמנו,חיינובמסיבותהענינים,בתוךעומדיםשאנובשעה

נתיחסבעתנלחמים,ולאדואיםאנשיםבתורהעבדאלנביטכאשדהדברהואאחד-וזעםבןבדהלו

העבדהואיפהגםאזהזה.היחסישתנהאזתולדתי;חזיוןבתורוקייםעומדשלםדברכאלאליו

 16לדוד.מדודדברמתנהלובההתולדתית,הספידהשניה,ספירהלטבעהוא.ועשירלפעמים

בר-זמניותשהןהעבדשלפרספקטיבותשתיקוראיובפניבדדיצ'בסקיפורשכאן

אלהפדספקיברתשתיאולםהמשקיף.שלובעמדתוברצונואלאתלויותואינן

המכיניםלסיפוריםשייכתהראשונההסיפורית.יצירתושלשרנותבחטיבותשולטות

כיהואנכרןהמאוחדים.לסיפוריםוהשנייההדיוקנאות,ולסיפורי'אוטוביוגרפיים'

בעיניגדולאמנותיאידאלתמידהיהלא·לרחמת,אובייקטיבית,אמנותשלהאידאל

שלולאשרפנהארדשלתלמידובה)דק(ולאשלובאסתטיקההיהשהדיבדדיצ'בסקי

לשינויהמאבקמתוצאותאכזבתולאחדברשחלהאידאולוגיהשינויאבלניטשה.

 . 209עמ'ו,כדךכתבים,למשל,דאו, 14

בדןאוניברסיטתבסדרתפורסמההיאוהראיה:לפילוסופיהמקוריתכתרומהנחשבהזאתתזה 15

 Uber den Zusammenhangדאועצמו;שטייןלודוויגשלבעריכתוהפילוסופיות,המונוגרפיותשל
, 9 . zwischen Ethik und Aesthetik, Berner Studien zur Philosophie und ihrer Geschichte, vol 

1897 , Bern :בתוךכפכפי,ויצחקהולצמןאבנרבעריכתלאסתטיקה,אתיקהביןהקשרעל(בעברית

 .) 126-85עמ'ד,כדך , 1999המאוחד,הקיבוץתל·אביב,כתבים,

תש"ך,דביר,אביב,תלמאמרים,ברדיצ'בסקי], iבן·גריוןיוסףמיכהכתביבתוךהעבד","לשאלת 16

במקור.ההדגשהמב,עמ'
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ההעדרכךעלויעידשלמרת,כיתרזהאידאלשללמימושולחתורלו~:זפשרערכים

האחרונות.ביצירותיוהחברהביקורתשלסטיריתנימהכלשלהמוחלט

* 
ניטשהלתורתבנרגעבנספח)(המרכאהיומןבקטעברדיצ'בסקישכתבהדברים

קטעכתיבתממועדהחלבהחלט.מדויקיםהערכין"שינוי"בדרךעמהולפגישה

אתלדללואףניטשה,מכתביבציטוטיםלמעטברדיצ'בסקיהשתדלואילךזהיומן

להגרתוחובראתכמרבןהסתירלאהואמחדש.כתביואתלעררךכשבאשמר,אזכורי

המאבקשליחסיתהקצרהלתקופההשפעתואתתחםאבלניטשהשלולסגנונו

צריךמקדש,לבנות'כדיארערכים''שינויכמרססמאותטעה.לאהואערכים.לשינוי

התיבותראשישלאר'ניטשה'השםשלהאזכורועצםבאלה,וכיוצא 17מקדש,להרוס

. F.N כלפישמציגכמילהיראותסגנוניתמבחינהגםלברדיצ'בסקידרבתקופהסייעו

שלהתרבותערךשלבוטההבלטהההשכלה.מעמדתיותררדיקליתעמדההמסורת

מותןנדנד,היטבשראהכפיכאן,כיאףהיאגםסייעהביותרהחשובכיעדהיחיד

הישראליהיחידשלשחרורוהצבתידיעלברדיצ'בסקישלהבוטההאינדיבידואליזם

הייתהניטשהשלסגנונוהשפעתכולה.האומהשלאפשרילשחרורוכתנאיכאמצעי

האפרריסטיהסגנוןעצמם.הדבריםמתוכןפחותלאיצירתושלזרבתקופהחשובה

תחתשבמחשבתווההפכיםהניגודיםאתלבטאלברדיצ'בסקיאפשררהפרגמנטרי

הנפשמצבימעלהמתעלותעקיבות,מחשבתיות'שיטות'שלבאותנטיותהחשדדגל

בשניבעיקרהייתההערכין'לשינויבדרך'הפגישהההוגה.שלהרוחמצבימעלואף

הרעיוןהואהאחד .מעצמולהגיעברדיצ'בסקיהיהיכולאליהםשאףמרכזייםנושאים

האמרנהמןמפנהזהרהנבואה.עלייתעםשהתרחשבישראלהקדוםה~פנהבדבר

~לאלהעם),שללערצמהלרצוןסמליביטויניטשה,(בעיניוטריטוריאלילארמיבאל

והמוסריתהדתיתהתנהגותםפיעליחדגםואומרתיחידיםומענישהשופטאוניברסלי

 18הקדרמה).האנושותבכלגורלימהפך·ערכיםזההיהניטשה(בעיני

שלבתרגומו , 24ב,המוסר,שללגניאלרגיה(ניטשה,מקרש"להחריבההכרחמןמקרשלכונן"כדי 17

 ) 5הערהלעיל(ראוובחרות""זקנהלמאמרוכמוטוהזוהאמרהאתשםברדיצ'בסקיאלדד).ישראל

-ברדיצ'בסקיכותבעליוניטשההשפעתבשיא . F.N .דהיינוהפילסוף,שללועזיותתיבותבראשיוחתם
 , 42גל' , 1898הפסגה,הדרך",אם("עלהרב"ניטשידבריהם"אלה-העםאחראתמנגחשהואתוך

אחרים)(ושלקלוזנרשלזרנוסחביקורתיותהערותכילצייןכדאיזהבהקשר .) 3עמ' , 43גל' ; 6עמ'
"הואיותר:המאוחרתבהגותוהמפנהעלמעטלאהשפיעוהןגםניטשהאלמריההדוקהלזיקתובנוגע
כקטןלהיותעמנועלכיהערכים,כלאתלשנותעלינוכיוצועק,עומרהואולכן ...ניטשהבספריקרא

החוצה"ולהשליכומאתנולהפשיטושאפשרמעיל,היאשנהאלפיםארבעתבתקולטורהכאילושנולד,

 .) 256-240 :) 1901 (בהשנהספרתר"ס",בשנתהיפה"ספרותנוקלוזנר,(יוסף

ברינקר,מנחםבתוךגם(פורסם 446-421 :) 1999 ( 48עיוןוהיהודים","ניטשהברינקר,מנחם 18

 .) 94-61עמ' , 2007כרמל,ירושלים,ישראליות,מהשברת
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המקרא,סיפורישלהמאוחדתהמגמתיתבעריכהההכרההואהשניהרעיון

הנבואה.שלפניהמקראיתבתקופהישראלבניחיישלהאמיתיהתיאוראתהמסלפת

כאןאפילואבלאלה.נושאיםבשניאחדותפעמיםניטשהאתציטטבדדיצ'בסקי

מילהשלתדגוםאלה.רעיונותשניהמקיףהרחבההקשרבהעמדתחרתךהבדלניכר

אחתמפעםיותרמצטטושבדדיצ'בסקיהאנטיכדיסטמתוך 25בסעיףאחתגרמנית

את"מחלן-המקראעודניובעקבותיו-"הכוהן"כיכותבניטשה .ההבדלאתחושף

תשוקותבחרפנוהטבעיים,היצריםאתמעקרהוא entheiligt die Natur).19 (הטבע"

 Entnatiirlichungבמונחניטשהמשתמשזהבהקשרנרשאי·אשמה.לחטאיםטבעיות
20.der Natur-Werthe תרדהואנשיהפרושים(כלומדהללוכימתרגםבדדיצ'בסקי

 21הטבע".עדני"חילולעשרשבעל·פה)

אבלאחתעבריתבמילה Entnatiirlichungהגרמניהמונחאתלתרגםכמרבןקשה

כאשדהטבעימגדרטבעיותתשוקותהוציאהחז"לשלהתאולוגיהבדודה.הכוונה

הוא'חילול'במונחבדדיצ'בסקיבוחרכאשדאשמה.מעודדילחטאיםאותםעשתה

במקרםאלאחילולאיןשהדיהקדומיםהטבעלערכיקדףשהאולי)משים(בלימייחס

שביןהעמוקההבדלכלניכראחדבמונחבבחירהכאןקדףשה.שהייתהארשיש

דת·שלהמעריץהנהדרת',ר'אלרהיההדים''אלוהישלהעבריהפנתאיסטיהרומנטיקן

המבקרהגרמני,ההוגהלביןל'סיני',גםאלאולנביאיםל'יבנה'דקלאשקדמההטבע

הרומנטיקה.ואתהטבעהאלהתאתרדיקליבאופן

ניטשהשכןהדרך''בחציפגישההיאהעדכין"שינוי"בדדךניטשהעםהפגישה

למקומרתאחדירוהמשיכואחדיםממקומרתהדרך''בחציזהל~פגשהגיעורבדדיצ'בסקי

הדקדנסתחושתהיאההוגיםשנישלהביקורתיתלהגרתמשותפתמוצאנקודתשונים.

והתרופותשרנהבדקדנסהמקדיםבשנימדובראבלאותם.הסובבתבתרבותשחשפו

ומזיקהמרעילהכיצדבמסתרמהופכות.גםאלאשונותדקלאהןלוהמוצעות

אתניטשהזיההבדדיצ'בסקי,שללהערצתושזכתה ,) 1874(משנתלחייםההיסטוריה

שללהיסטוריותהמודרנייםהמשכיליםשלהמודעותעודףעםהמודרניהדקדנסמקוד

רוחניות,התפתחויותשלבשרשרתאחרונהחוליהעצמםדואיםהמשכיליםערכיהם.

לאולעולםהיסטוריתהתפתחותשלסביליםכתוצריםעצמםחשיםהםכאלהובתרד

היסטוריתתודעהשלשעודףהעייפותלחיים.חדשמהדברהמביאהפועלתכסיבה

הצעידבניטשהשאוחזתהמחנקלתחושתהמקורגםוהיאלדקדנס.המקורהיאלהגודם

שלהפסימיזםבפילוסופיה,הגלשלהאפיגוניםשלטוןזמנו,שלהתאולוגיהלנוכח

 Friedrich Nietzsche, Werke, Kritische ; 276עמ'תשל"ג,שוקן,תל·אביב,אלדד,ישראלשלתרגומו 19
196 : 6 , 1988 , Studienausgabe, ed. Giorgio Colli and Mazzino Montinari, Miinchen , יקוצר

במקור).(הדגשות KSAכ·בהמשך

20 193 : 6 Antichrist 25, KSA במקור).(הדגשה

 . 104עמ'ו,כדךכתבים,מח;עמ'מאמרים, , i[בדדיצ'בסקיבן·גדיוןמ.י.כתביבתוךוהם","אנו 21
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זקכחההיאההיסטוריהעלהמוקדמתבמסתרמציעשהואהתרופהרכיר"ב.שרפנהארד

לסייעיכולהומונומנטליתביקורתיתשהיסטוריהואמונהההיסטוריהשלחלקית

היסטוריוגרפיהאנטיקרראדית,אראורגניתלהיסטוריוגרפיהבניגודשכןכזר,לשכחה

הפועלהאדםשבהםעל·היסטרדייםמופתייםערכיםעםלמגעהקוראאתמביאהכזאת

חדשות'.'התחלותמחולל

חלקית-לשכוחיכולתעלהמושתתתחדשה''התחלהמבקשבדדיצ'בסקיגם

ב'התחלהאבלניטשה.שללניתוחוהמוקדמתהערצתוומכאןהעבדשל-לפחות

אינדיבידואליםיוצריםשלהסובייקטיביתבהדגשהדקמדוברלאמחפששהואהחדשה'

ובעייפותבלאותמרובדכאןגםשלמה.(לארמית)קולקטיביתבתרבותאלאמשכילים

מודעותשלמעודפיםנרבעלאהיהודיהדקדנסאבלבעםהמשכיליםהחלקיםשל

שלדקדנסזהוהיסטורית.תודעהשלמוחלטמהעדרנרבעהואלהפך:אלאהיסטורית

בעולםחיהשהיאובטרחהההיסטוריהמתנועתמתעלמתשמדיה,עלשקפאהתרבות

היסטוריות.לתמורותלפחות,חלקיתלהסתגל,וההכרחהצורךונטרלתמורותנטרל

אלהשלעייפותםהיאבדדיצ'בסקי,שלבלשונוהמורשה''סבלהיהודית,העייפות

שרםבהםחלהשלאכביכולעל-זמניותומצורתהלכותשלמשאגבםעלהנושאים

מוחלטיםבערכיםההנדהאינהזהלמצבבדדיצ'בסקישמוצאהתרופהלכןתמררה.

הביאוהדת,כמצרותהנתפסיםכאלה,בערכיםהקנאיתהאמרנההלואעל-היסטוריים.

היהודיםלהפך, 22לחדרל'.אר'להיותשלתקדיםחסדתרבותילמשברהיהודיםאת

משתנה.עולםההולמיםערכיםלעצמםולסגלהיסטוריותבתמורותלהכירחייבים

בשבילחדשההתחלהתיתכןלאבעקבותיהשיבראהערכיםושינויכזרהנדהבלי

בלגניאלוגיהאחדיםופרקיםההיסטוריהעלהמסהמןחוץמקרם,מכלהיהודים.

ההוגים.לשנישמשותףניטשהשלבהגרתומארדמעטישרהאנטיכדיסטהמוסרשל

כיבדדיצ'בסקידבריעםלהסכיםבהחלטאפשרלפיכך

שהתרחקתיתוךהערכין,שיבריבדרךעמהונפגשתיאליהשהתקרבתיאלאיצאתי,ניטשהתורתמתוךלא

 23 •כעםהיחרדילעםגרםמוסרשלזהשסרגהנזקאתוחוויתיהיהדות,מן

* 
האחדהתחוםיעידבדדיצ'בסקיעלניטשההשפעתשלהמוגבלההיקףעללבסוף,

מןהחלהאמנות.מחשבתתחוםזהררציפות.ברדיצ'בסקישלהגרתומגלהשברוהיחיד

מגלהכולה)היפהלספרותשלו(הכינויהשידהעלהאחרוניםמאמריורעדשלוהדוקטורט

וממערבממזרח(שברים)",לחדולאר"להיות : 1894משנתברדיצ'בסקישלהמוקדמתמסתרכשם 22
מיכהכתביבתרךגםפרדסםברדיטשבסקי).י.מ.ע"ילדפוסנמסרבן·ירסי,(החתימה: 104-93א:(רינה)

 , 1998המאוחד,הקיבוץתל·אביב,כפכפי,ויצחקהרלצמןאבנרבעריכת(בן·גריון),ברדיצ'בסקייוסף

 . 151-137עמ'ג,כרך

 • 4סעיףנספח,להלןראו 23
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שרפנהארדהואמכוליותרעליושהשפיעהגרמניהפילוסוףכיבדדיצ'בסקישלהגרתו

יכוליםשרפנהארדכנגדניטשהשכתבהביקורתמדברירביםלמעשהניטשה.לוא

לניטשהחריףובניגוד-לשרפנהארדבדרמה .בדדיצ'בסקישלעמדותיועלגםלחול

לואהקורא)ארהמאזין(ארהמתבונןשלמנקודת-המבטבאמנותדןבדדיצ'בסקי-

שלשררהבמידההרגההואשלוהדוקטורמעבודתהחלהיוצר.האמןשלהראותמנקודת

לשניהם.שמשותףובמההאתיהתחוםלערמתהאסתטילתחוםשייחודיבמהתשומת-לב

בהערכההתחומים:שלהאוטונומיהעלעומדהואהדוקטורטשלהראשוניםבפרקים

מבחינהמג~ניםשיהיריצירות)גם(ובמובלעמעשיםלזכותיכוליםחיוביתאסתטית

אסתטיתמבחינהומדשיםמזעזעתטרגדיהשלגיבורלהיותיכול;בללמשל,מוסדית.

מנקודתביותרמדשיםיהיהלאומוסדי,צנועישד·דד,ךאדםואילומעשירעוצמתבשל

ממצהאינהההערכהתחוםשלובייחודיותבאוטונומיהההבחנהאבלאסתטית.דאות

וההתנסויותההערכותבשתיהתחומים.בשניהעיקרהואבדדיצ'בסקישלדעתמהאת

שלהיומיומייםהאינטרסיםמעלההתעלותיכולתעומדתיחדגםאליהןהמביאות

עלכלווונכבשהאישיותוהתשוקותהרצוןתחוםמעלמתעלההוא .המתנסה-המעריך

הכלל-אנושייאתמייצגהואשבההתעלותיהאישיעולמומעלזרהתרוממותיכולתידי

 .שלוהאינדיבידואליותאתולאהאדםשלביותרהגבוהיםכישוריואת
החוויהשלזרפרשנותביןהעצוםההבדלעלמיליםלהכבידצודךשאיןדרמה

יצירותשערשותאינדיבידואלילערצמהולרצוןלחייםהשידותלערמתהאסתטית

מציעשרפנהארדניטשה.בתודתיחדגםמוסדייםאידאליםלעשרתועשוייםאמנות

 .האסתטיהטעםשבמשפטהאינטרסחוסרעלקאנטלדבריביותרקיצוניתפרשנות
משפטשלהראשוןכמאפייןאצלוהנזכראינטרס','העדרבמונחמביןעצמוקאנט

'היפה'.עלאלא'המרעיל'עלאינוהאסתטישהשיפוטובראשונהבראשהטעם,

אתלצרוךתשוקהמכילהאינהב'מרעיל'להתנסותבניגוד'היפה'שלהחוויה

אתמדומםשרפנהארד .פסיכולוגיארפיסיסיפוקלשםהאמנותיארהאסתטיהאובייקט

הרצוןתחוםשיתוקשלבעיניוהחיוביתלחוריהעד'המרעיל'מן'היפה'שלזהמדחקו

כךעלמודעותכלאיןהאסתטישלמתנסהבכךדיאיןלדעתו .כולו(וההשתוקקות)

אלאהאסתטיתההתנסותמןכתוצאהתיקונועלבאמערדד·תשרקהמחסודשאיזה

שלטהורבמיקודהמל~רהיהמתבונןמצדושאיפהרצוןכלשיתוקשלחוריהגםדרושה

האינדיבידואליות.שלעצמיתזקכחהשלחיוביתובחוריההמוערךבאובייקטהמבט

מסתפקאינוהואאךקאנטאתשרפנהארדשלזרהבנתואת(בצדק)מבקדניטשה

להיותיכוללאאינטרס.כנטרלהאסתטיהמצבשלהתפיסהעצםעלמרחהאלאבכך

הדוקטורטשלהאחרוניםבפרקיםהמרבעמזהניטשהשלמעמדתויותרגדולמדחק

לאסתטיהאתישביןהעקרוניתהקרבהאתמזהיםאלהפרקיםשכןבדדיצ'בסקי,של

מהמעלובהתעלותבכלל-אנושיכדרךהאוטונומיתבדדנומהםאחדשכלהעובדהעם

גרידא.אישישהוא



 441עדכין''שינוילאחדבדדיצ'בסקי

חוגיםאותםלגביוסקרנותמשיכהבדדיצ'בסקיגילחשלוהדוקטורטבראשיתערד

לחרששמסרגלמיאצלהמצריכחרשהשישי''החרשעלשדיברוחי"חבמאהאנגליים

שחםעלמשבחחראהמוקדמיםהיווניםאתגם .יחדגםואתייםאסתטייםבערכים

אתולזהותלנסותתמידחייתהנטייתור'חיפח'.'חטוב'שלהתוארשמרתאתמזחים

שרפנחארדקאנט.לאחראפשריבלתיחיהזהדבראךוהערכים.ההערכותסרגישני

שבאתיקההכלל-אנושיקאנט.במשנתהתחומיםשנישביןהגדולההבדלאתזכרמצדו

האוניברסלית,התבונהשלחיוביעיקרוןעלמברססשחראמפני'אובייקטיבי',חרא

ציפייהאלאאינההאדםבנילכלמשותף''חרששללקיומוהציפייהבאסתטיקהואילו

אישיתגחמהשרםשאיןהשלילהבדדךשמרגישהאסתטיהמעריךשל'סובייקטיבית'

לעמדתמעבדגםניכרמרחקחולךזרבנקודהבדדיצ'בסקי .שלוהאסתטיתבהערכה

כפיהמכשפות''שבתהשתוקקות,מכלהשלמההמנוחהאתחרפךחראשרפנחארד.

האתיהמצבשלגםאלאהאסתטיהמצבשלדקלאלמאפייןניטשה,זאתשכינה

מזחהחראשניחםשעםהתחומיםשניאתומאחדשבחרא-לקאנטגמורבניגוד-רכך

האדם'.'מותראת

(שלאמכןשלאחדבשניםבדדיצ'בסקישכתבושירחאמנותעלוהמאמריםחמסות

לאחערכין')'שינויבדברהגרתואתשליוותההתעניינותלאותההצעד,למרבהזכר,

חלותן.אתוהרחיבואותןנימקוחםאדרבה,הדוקטורט.שלמעמדות-היסודחרגו

שברדיצ'בסקיהחוגהניטשהחיההערכיםשינויעלהמאבקבתקופתשאםלומדאפשר

עצמואתבדדיצ'בסקיערדראהלאשבחהאחרונה,בתקופהחנהרבה,קרבהאליוחש

יחידהתרבותשלומנציחכמתעדאלאתרבותכמבקרלאואפילותרבותיכמהפכן

 24עמרקח.אחדהחשתורתושאלהחוגהחיהשרפנחארדבמינה,

בירושליםהעבריתהאוניברסיטה

25במאי 2 7בדדיצ'בסקי'שלמיומנוקטענספח: 1905 

והיהדות:היהודיםעלהשקפתישלבי

היאהתורה,היהדות,-כךאמרחוחונכתינולדתיברכיהשעלההשקפה ) 1 (

נושאיהחםהיהודיםלמשמרת.ליהודיםשניתנהאלוהית,התגלותמופשט,משחר

בקיצור,האדם,ואתהעולםאתלגאולוהעתידהלעצמה,כשהיאהקיימתתרדהשל

חםהיהודיםואילובמעלה,הראשונההיאהיהדותלחרד;ויהדותלחרדיהודים

בהוצאתאודלדאותהעומדתבדדיצ'בסקייוסףמיכהעלמקיפהמסהשלהסיוםפרקהואזהמאמר 24

כרמל.

 .לעיל 1העדהדאו 25
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קודמתארדייתאארתה.מקיימיםשהםבכךחשיבותםרכלבמעלה,השניים

 26לישראל.

והרירציונליסטיים,מטעמיםמכסארהופלאלוהיםאפיקורסות.כפירה, ) 2 (

ערכיכנגדהנמרצתהביקורתערדנוספהלכךברחה.עיקראתאיבדהשהיהדות

המשכילליהודי .לאיןרחיהנמוגוהכלשבהם,התועלתשלמוחלטתושלילההיהדות

ערד,בהמאמיןשאיברהדתעלהשומרתהעדהמןלצאתאלאדברערדנותרלא

העמים.עםולהתחבר

אותרבלאאםאףקיימת,נשארתהיהדותנגדהביקורתפשרה,לארמיות.א) 3 (

והנדתהיהדותמפלתאףעלכישנתבדראלאלכן,קררםאליהשנלווהחריףלהט

מעולםחיתהלאהיהדותכעם.להתקייםהיהודיםוחייביםיכוליםעדייןחרסר·עדכה,

שניתןהדילתעייתו.והסיבהשלוהתוצאהאוליאלאהיחרדיהעםשלהמחוללת

מרצואתהיחרדיהעםמקבלהיהדותשקיעתעםודווקאהדברים,שניביןלהפריד

לאררייתא.קררםישראלבקיצור:הייחודי.

חדשות,תביעותגםערלותהבמה,אלהיחרדיהעםמשערלהרחרחנה.המשךב) 3 (

באדץ·ישראלרדיכרזרהמולדתלארץשיבתר-כלומדלפניו.מוצבותחדשותומטרות

לארם.הארץ,ישובחיבת-צירן,כעם:

חדשגררםגםהופיעהיחרדיהעםבערךוההכרההלאומיהדגשהתעודדותעםג) 3 (

היהדותרציונליסטיים.ערכיםתחתהיסטורייםערכיםכלומדעברו,הערכתלגבי

לחשוףישזאתלערמתאךבקררם,נדחתההחוקית,היהדותבמקרר],[כךבפדטרתה

מתקבליםאלאהיגיון,שלבנימוקיםנשפטיםאינםהדבריםהיהדות.דוחאתולקיים

אחד-העם.היסטרדיזם,יהודית,רומנטיקהכלומד:היסטוריות,כעובדות

ונגררתיאני,הייתילאעדייןדלעיל,בשלביםטיפסתיערדכלערכיך.שיברי ) 4 (

כילעצמיאמדתישלי.הדהודיאתאחריהםלהדהדהתחלתיעתהאחדים.אחדי

אתושהעתיקהשלנר,ההיסטוריהכלעלחותמהאתשהטביעההטעותמשתוכר

במשךהיהודיהעםכלאתהתעתהרכךהיהדות,אלהיהודיהעםשלהכובדמרכז

ותוךעם,שללקיומוהכרחייםשהםהעיקריים,אבריהאתשנירונהתוךשנים,אלפי

עדכוחה,כלאתבהםוהשקיעההטפלים,הדבריםאתהערךלמרוםוהעלתהשסיפחה

תוצאותיהאתעצמנועלליטוללנרחלילהעתההעם;למעןמאומהערדנותרלאכי

העםאתאליהמנחיםשאנוהחדשהבמערכת .אותןלהפעילולהוסיףזר,טעותשל

חייביםטהורהאנושיתרהעדכת·רבדיםחילוניתתרבותחדש.תרנןגםיופיעהיחרדי,

כעם,שםוישתקעוכנען,ארץאלהיהודיםישוברכאשדהדתית.התרבותאתלהחליף

תחייהמוסריותם.בגודשהנביאיםעל·ידיכבדשנרתקנחרטמחרשלאחוזהםחייבים

מדי,הרוחניתהדתית,היהדותהלני.כעםאךכעם,היהודיםשלורוחניתפוליטית

_כמקוד.וכהמשךכאןההדגשות 26
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השיירהמהותיהתחוםבכלאותםוהתישההפוליטי,כוחםכלאתהיהודיםמןגזלה

למולדתם,לשובבמקור][כךכיהדותייםיכוליםאינםמכךכתוצאהעליו.והמגןלעם

אותיהנחהאשדהדברשם.להחליםיכוליםהםאיןבגופםהרעלמחלחלעודוכל

הברורהוההנדהכעם,היהודיהעםתחייתלגבישליהאחרונההמסקנההואזולדאייה

העובדהעודנצטדפהלכךטהורים.ואלילייםחילונייםיסודותעלדקלבנותוניתןכי

אחדמאשדיותרוהנראה,היפהאחדשביהולךעצמיחשתיוכמשודד,כאדםאנוכי,כי

הענייניםלגביבתפיסתיאותיחיזקההאנושית·כלליתהשקפתיאולםהבלתי·נדאה.

מתוךלאבטעות.זאתליהמייחסיםשישכפימקודה,חיתההיאלאאךהיהודיים,

תוךהעדכין,שינויבדדךעמהונפגשתיאליהשהתקרבתיאלאיצאתי,ניטשהתודת

כעם.היהודילעםגדםמוסדשלזהשסוגהנזקאתוחוויתיהיהדות,מןשהתרחקתי

) S (ללאהיהודייםהענייניםעלבהשקפתילכתהדחקתיכמהעדהוכחהלשםא

גמורשינוישחללאחדגםכיהעובדה,תשמשכלשהן,אחדותבהשקפותתלות

הדתיהגודםאתמלאהבמידהלהחשיבוהתחלתיהפילוסופית,בהשקפת·עולמי

החילונית.התקומהלגביהיהודיתהשקפתיאתנטשתילאהאנושית,הדוחבתולדות

) S (שלהסיכוייםוחוסרהביצועאפשרותחוסרשללהנדההגעתיבבדבדב

גםנשרתייהיה.אמנםכימבטיחאינועדייןלהיותהחייבוכיהיהודית,הפרוגרמה

לפקפקמלאה,בהצדקהוהתחלתי,להפ,ךהענייניםאתשתפסההציונית,מההסתדרות

עצמיים.חדשיםבחייםולהתחילממשלהגרהכן,ברצונה

) S (המוחלט,כלירכםאלבגולההיהודיםצועדיםאזאוהציונות,תיפולאםאולםג

שלהםהרוחנייםלאינטרסיםהדרושוהרוחניהטריטוריאליהבסיסלהםשחסדכיוון

עצמם.

אתומסיקדעתי,אתמשקףבכלכמעטדבר,שלביסודופרומו,שלמאמדו ) 6 (

הלאומיותהנסיבותולגביהיום,עדהמצבלגבישליהביקורתמןהאחרונותהמסקנות

כנגדהתייצבושם,ודקבגולה,עםלהיותברצונםהיהודים,מוחלט.פסימיזםהיום.עד

איןחול,עלכמוהיאהבנייהוכלאליו,להגיעחוףעודובאין-פתרוןהמאפשרהחוק

נטול·סיכויים.דברשללרשותוולהעמידוהעצמיהכוחאתלבזבזזכות

שינויהתחלתולאיסלאם.הנצרותלמהלךהנביאים,ליצירתהבנהיתד ) 7 (

נזקפתליהדותלישראל.קודמתאודייתאהמוצא:נקודתאלוהתקרבותבהשקפה

הםהיהודיםאמנםאםדקהיאוהשאלהמניע,ככוחזכותלכףהקודמתעמדתה

לאחרואףשונים,דבריםשניהםויהדותיהודיםהיהדות.שלהאמיתייםהיורשים

לכאןרוחני.כגורםעצמהלהוכיחהיהדותיכולהעדייןהנראה,ככלייבלו,שהיהודים

מעתה.זמניאתלהקדישאמודאניאלה,דבריםשלבדיקתםולשםהגעתי,


