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חםחרם.אתשיפרש

לאנעצסרבדוננושסרפס•כולוניח.שסנהאפשרייודע,רסי
דרננרנ·טםר·,זרנ~שראתתרס pללרנרמה.צובר,כלעליהעסו

נרווח,וםחכרחסדעתשלאכיאם 1פניסיהכרח·פיעלםתרחק
שסא,הספק,תוססלנרשכםעםקיאפ·~רהזח,הפצעבסקרםם~ננרע

לאוםח~עלי~ןתוכרתיסכרןליצורחדרךזררלאחנלרת"שולל•יצדקו
t חארנינר•עתידהשסארלנ,נסתרילרלוחשטמירשחששופשר

אתולאוחבריוסרפםדשלתקרתםאהלהצדיקחםערניתיrכיtבח
הוא,חקותו

אוחם .למסוךםיעללהישפרםםרשלקרתו 1רראiבנם
כרכרההצעהאתובשמחהנכרכהשקדםרשנםערכ,סםטרדכטיכו

התקרות jהסהלספק,כללםקוםהניחרלאחםערניה,האוניברסיטה
סיחדיםיחנרירפרםשםרובעורזו.נאונינרסיו::בהתוליםהםש

רחע•רוחםכאר-וירחישםרכל-הפחותזו,לאוניברסיטהלח,
םצרו•םשאינם /זוהיאצעיריםאנשיםשלנרורח-םזניותיהםעדות
לארכיבו• jעיחםנושאיםכי 1דיפלוסו::ביהלשרןועל'חזהירותעל

נפרקלהלן(עי'ת ;l'םרולחרבותחדשרלםרנזתירםרםיטה
ובחיים'),,נעתונים

וישר'חעםקןוהפובליציסטהעסקןדוננונ,שסראפוא,נראי,
יברראלאהפצע',בובקרםם"לנגועלהשתסטעודיוסיףלאהלבב,
הםתיו:דםיםישראל,צעיריהרוחני:הםרנזאתלנרייצריובולנר,לעצסר

ותרנותהרוסיהכבודאתלהגדילוהשואפיםרהרצן.פיררנרנביתעל
נםאוסשיכנסוהוכורנים,הצעיריםאותםשונאאר 1באירופה

פרטיותלניסנםירתכרוסיהםארנםשנכנסיםנשםזר,לארנינרםיtבה
שזכרהםאושרים,בחבריהםמלקנאותיחדלורלאליהודים,חםירחדרת

שלהעשירהשלחןעלםסרכיםולהיותה.ניטר'חוסרתאתלפרוץ
סרכזלאשתהיהליהודים,סיוחרת i!9ארנינרםיכלוםארזהארץעם

הודאת•וסתרךעבריתבלשוןעברית,נםנינחחפשיתעבריתליציייי:ח
סאוני=באסנהיותרפחות-~,העתקהאלאעברית,רסשאת•נפשלב

עשויהכלרםוחדש"ניטו"·דיiוניתחיהלאהשכנים,שלנרםיטותיהם
"ה'סקור"נעליבעיניכנוונואתלנדלבז,·ארנינרסיטה•חעתקה

אוניברסיטהדוקאשסאזבעולםהתר:רתיתהשפעתנואתולחזק
םרלרתהארץנםשהיאהרחוקה"חאםיאט•תהארץנאותהתיובע

על·'אבליהיהיובצעו"ראשיתהשאסכםהארםה,-אונינרםיו::בה,של
כנורקצתחתן-אחריםםשלפשוטההעתקהתהאלאנל·פנים

בקרננועודיסצאושסאזלתרבות~רחזרקתוקףוקצתשראל lל
:שסתםלניצוצירעליהתקנחהמבקשיםולאלפים,לםאותצעירים
דרננרנשסרהרחוקה.הרוךאתייראולאוהללוררח,לכלהפזורים
זוצוסיעלואלאםחלה•הים,אתלאואפילוכה,עלינוסאי•ם

אסיריאלה,ישראלוצעירי ;בירושליםהעבריתלהאונינרסיtבה
פתחיעלידפקולאאשרשכלב,רלאסתפניםיתלשלסרתהנענועים

r וילםררישפ'ואלאחדש,נ"ניטו"םאונסעצסםאתיסבוררלארים
-החדשים,חלאוםייםהחייםשלהאrפסוםפירהכתוךתורתם~ת ,

ויסייעועסםשלהחדשההלאומיתכיצירתםנני·חרריםשותפיםיע,שר
 1הפזורה"להאוסההרוחני.הםרנזליצירת

האלו."השאלותכלאתלעצםוישאלברוננושםרהיה,ראוי

~~· 
 .ןא~?ד~הונוו"ר

:פוים. p~יך~tיז

 :פרישסאןוורדו•העם nאשליובלםרי nאחרשירכללנוהנה
החגםנתאסנםשנה.חםשיםסלארר) nא'(סתתיהרנירננייםלנתן
אתלנר.נותנתאיננהידועשניםםםפרשלסתהקצת.אקראיתהיא

 1התפתחוותנאםצעהערםראיש,ספעליתחתקולהעכיריחושות

 MDרסתהסתהרחאיש ,רחא-:-חראכןשכשסראישלנכייחודרב

שליעבודתוכללאתפהלהעריךדעתיאיןואסכםליום,סיום
שחרא'לצ•רנרת,ספעיי.יערךנדלעללאלדברחפץאינני :נירכנרים

עלילאאףלהלכה,רגםנםעשחגםנםערנםםיםדיהאחרהיה
סשר.ללולהעשרתלצירנרהעורףאחר·כךלפנותלושנוסרהגורסים,

עללהראותרקאנכיחפץפקפוק•ם.רכליבהחלםלסחיבהחגלות
 .הכולםהקוםנםפעלר,ככלי:דויםההמניעשהיאת, nאםחשנה

אחכןנם jםםסהזההרעיון .אחרשלשtנותירל.חיפותכלסתרך
הירתוהפרונליסהאתגםואוליהציונותשלחשובהיותר.התפקיד
חציiיכרתכרניעלכנרנולדאשרהראש'וןכשחורר 1נזםננרנוערת
 ' ••להלך·כפשוהסתאיםיםסחיילו jלהניועלינוונוגרחולך

ונפישנאסרההאםרה,ארתהעלנרדיצ'נסק'העירכנר
<"לע;כעכם•יים hחשיםת :הראשרןהקונגרסנסתסעלנירננרים

שהםואסר,הסערנייםהיהודיםעלנירננויםונראזסיסטעם"),
לרכרשעלתהלאונירםןגםויסד.יטת-ח•ים rt 'הביטו,םןכצאתםעזנו,

רעוד'האירופאית.הציביליזציהאלנהכבםםחרשה·טיטהלעצםס
 :לפרונרםהאת tההאטרהלכירגנויםלרנעשתה .קונגרסכאותו

 ,ם,חי •תיםשלבוראצריכהתרבותיתתנועהנתורהציונות
הפורנרםהרםתוךזסככו'לדרישתגםותתאיםעבריתנםשתהיה
סזרח•איררפ;דיהודישלהתרבותשלילתלידיגםנאהואהזאת

חראסערנ·אירופה.יהודישלחתרנותיהסצכשלילתלידיונם
ספניהאחרוןואתסתקדםתאיננהשהיאספניהראשונהאתדחה

ליהודיילראשונים,שנונענסהראדלם,רחםר•אוגים.לא·פדוהשחרא
אתםנוישחראנעל·תשונחוככלנעל•תשרנהנעשההםזרח,
שכבר~ההצעירה,התרבותשלהr-וירניהנחנערךםפליגהואהסאה.
לםהפנההבסיסלהיותתרכלהזאתשהשפהלו,ונריהיהודית,נשפה

דתית,חד•צדדית,סתרנותהסענו :הרוחנייםבחייכוהנדרלח
בלינםיצליחזהערכיךשנוי tt •לו,נריכללית.אנושיתלתרבות

" 6 
ירהארסה.הארץיסרו

סאסיזשחראערכל·נך,עתהחזקבטחרנוזהבניווןאםאך
שכלוראה,ואיננונעשתהכנרהגורל.-~שהםחפכהאםונת,ארסן

חנהחרתי,עברהשלהתרבות jסנחהאתירכקתהיהודיתהיצירה
אלאשה•ה,נסוהגדולהשוללנשארחראהםערנל•חרד•בנוגע
יהדרינiיוךנםשישבהנידו,:ונדרךלפניםאחדצעדערדשזעו
ליהדותהרוחני;.:לסתרןפיעלהשייכותידוערת,קבוצותהםזרח

שפתעל~~ז;וןחהאינטליגנציהחי~זאתפוריה.הבלתיהםערנית
שהאינםליגכצ\הה, rעל·ייירי:ח. :tהשפתאתעליהרקנלההעם

 1הרוסיתבלשוןוהחברההםשפחהבחייסשתםשתהסזרחיתהיהודית

השפותססקורהשכלתהואתחייהצדרדתאת nרםקנלהפולניתאו
צרכה' 3אתונטלההזורהרנוירת r.הלהשפעתנרלהחתסנרההאלח,
•כדליםאינםהזההישנטרלואתהזר,חיסרוםםשלתספניהלארסי

לארiכירתםפלנרתתוךאלהכנסםיריעללםלאשלנודזא•נו::בל•בנrפים
הנעש•תההתבוללות,שלהנחגדולכי . jנחערנריםשחםוהענררח

סןזרה,רוחניתבסכינההחייםידיעל~סתכרןושלאםשיסבלי
יננרנח.ברעתחלאםהשלההשפעה

אלנירכנריםשהכניםחשוב,היותרהערךדעתי,לפיזהר,
אתהנידנירננויםה"סערנית",הלארסיותנקורת :חיינותוך

חשבשהאחריםעה ttניהלאוםיות,לססוהמנעדנםהםתנרלל
לנעליהנכרוםנrפחתםםפ~תל~:פלנהנצירברת,.השי-כרתשההודאה

 ,יהודית.סייחשיטת.לדרושנירננויםחדללאלארסיים,1ריים
 ',שנסחשנרתהזההסדנזיהםושנאחלבארהואםיןהרוראי
לא""על:ההםרנים'שלרנ-·fי"אחר--אםעםכלעללהביטדינירננרים.

 ~; pרהםחשהלשרן :אלהשלחייהםהםלארםי-םאופןכאיזהלראות.כרי
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נבל-זהסנחניםהחניםרההנא::ז,הר:פןשהישוב,'הםשל,רהפתנם, ..
ועלהעםעללדבראפשרכזהנםצנ~ק Tיהאזםהרוחסתנלה,אלה '

ry י:ולארסייםהיהודיםשלהעיקריתהטעותהיא .רזאת ••לעםשייכרת
~רנ l'fאת~ל'רכרשהםשיכוליםנאםח,םאם'ניםשהםשנםערנ, ...
ם.פלנר.י~יבזקריםיייעיתסדיבייתיעיתהפצתנכiרהיהדותנעי .
אתלארםית.נחכביחדאהנהונזפההלארםיזתאתםחליפיםהם ..

לאשהםלד.סכינים,הםאיןנהלנה.החייםאתננרםחא,הנשםה
שלשוםמתםרלהסתנזלליםושהםהפניסית,צררתםאתלהסיריכלה
הואהשםלאאחר.שםם .:rלעצשנתנוה rידיעללאחריםהיולא

פועלים,עבריםיםרדזתננשסתו שי;,·,סתבזלל··החרך.א~;בהעיקר,כי
עצםלושאיןההודאה,לפיהלאוםיהיהוףיםןלאוםייותרחרא

 , c •יהודיי
בתוכחותיובירנבויםצדקכסהעדה, rעללהעירצררךאין

הציונותהיההלאום•תוכןחסרתכסהערכרלנר,יודעיםעורכוהאלה.
בתוםםהאם•נו e •הציונ•ם,הםםזדג~םארחםחסערנ•ם,סןחונהשל
הבוסנים,חםטודגט'םשיריאתבשררםבפיהםעבריםשיריםכי

יח•והםוכדוםח.ח"סכנים'אתהעמידוה,ןגרקז!;לניםישבסקרםאלא
•ו:זעיםאםנםהיהדות.אלהתשובהנדנוהשטחיותםסללערי·עד

חולרנ'יםעבריםחייםשיטתנבלותלסדרהואקשהםח /אנחנו
נמצאיםשאנומן rכלהואאי·אפשריהחייםהיקפילכבכזהרשםררר
עללקטרגנאשא•ננר ,חודהעצםונירננויםרה. rבסכינה

הריחנול e ·עובדהאםכינגידה,איננה.ההתבוללות :הםתנוללים
והםנ•נחשהלידההסקוםנאותרעומדיםהםfרנזלליםהעססיח.
אכל . tח'יהם'נאתחייםאםכיחרטא•ם,אינםהםארחם.חעמ•רר

סלים.על-יייולאהחיים•דיעלרקלהלחםא.פשרהחייםכנרדרקא
פררנ-אלאשאינההציונות,סןלנרהנשקפתהםכנההיאוזאת

חםרג'עהםיםסח,שלננשקהחייםכנגרהםזריינת•ותר,ולאו..סטית
ם 'שיהססהנחיתכלכנום.שגםנשעה,נחנאסרות,הלננרתאת

שםכנחהאוסה ~על iרלהננפרץלעסודסםפיקאיננושלנר
יי·נשקפת

אסנ'םנ'וננרים.שלזכיותיונערךלהפליגאי·אפשרזהבנירון
נירננזיםאךאחרים.ספינםכאלהדבריםנ·~סערהעבריתבספררה

סכררנים.ח•ןלחםאשר.אלה,לאזזךהגיעובריררדבוסנית.כתב
רהתולו-לבלרנועלהחריפה,נקרתיעלכעםיחנרםכ·םחציונים
כסרנן-םקצערתכקצתנריםהדמצבהזםנואם •סםכזרנשפעי

זאתחיתהנירננזים iנתסידי-ס~ניעת·רצוןרחוקיםא'נרעדיין
נוזנח.לבז

שתנעהסעטרתהתביעותאחתהיאענויתשיטח•חייםתביעת

אינם,הם--לםעלהשהנאנוחםתנזללים,עלדבריינירננרים.
הרוחניתוסרחולתארוחםייייחםי-ארפייםאתחייםהםחוטאים,

ככנעחרא .•לכלסולחהואכן.רעלהכלסכיןחראנירכנרים.של
זהבכידון ,)ברטענרתכלםוףנעדרהיאחססשירת . nהערבררלפני

עם~ה.אחריאתאחד·חעם,עםנירננריםאתלהשרותחראםעניז •.
םםקנתשהיאהםסשירת,היאםםרבכחסחרואיםשניהםה;אחד.י "

נחשכלזה,םפנידוקאדרושאחד•העםאבלושונים.וניםנחות
לנחותפשרותלעשרתםנליחד•צדדירתרככלחראתפקירואתיסלא. .

עונדותשזרתהואשהעתירנרארתר,נירננרים.כןלאהאחרים,
החל #Zכלסותרחראושרבים,וניםתנאיםע'יהםרתנרתםרככרת-

חפנטם•העלסל;לנשחראאלא ,ערדולאת.חאדרךלחורותוה,על

t) Nathan Bimbaurn: Ausgewahlte Schrlften zur jiidlschen 
Frage. \, Bd. S. 237. 

• j •, . 
• 130 • Elnige Bernerkungen iiber Assi ni\atlon•. ibld I , )' 

· . k und :;elne זCf. Leo Herrrnann: Nathan Bimbaurn, sein Wp ב)

1 , .•.. · . • rlag 1914, S. 10 ff םJcher V וWandlung. Berlln, jiid 
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 9עולםה

 •הצ'יסנרכםרכגרבהגנרחחאחתסטרההעםעלשנזפההישרה,
 ,) 1 . 147כתניו<עי'

 :פעםאסרנרדיצ'נםקי_ג.בהיםזכרתעלrיר 1כך.וסתרך
תיצררולאהיםטזריהיצרהלאחיוניתנםרםחשלילית"םנלנות
יכולהאיננהיתדהחב~שגםלהרםיףאפשרהיסים".כךהיסטוריה

האחת'העין.נעלי-יbעלנעשיתהחיםטרריחהיםט,ריה,ליצרו
חחשנוזסםקנתאיננההיאאםחסרון,איננה•שרה.;כנ6פיההגדולים;
כלאתרואהנירכנויםהעסוקה.האםרכהפריאםכ•הפשוט,
זסחנך.םורהאםכיסנהיגלאלהייי·נוערהואכך,ידירעלהצדדים

באסונה.רם~לאםלאחראזההפקידוראת

~~ 
שלום-עליכם.

 • lדנ;.רים*:tןםן.ק~ים

שש•.ספרר

ש. iךר tfא.ז:ולר ?t ז::.ןג:נ'ת

 .א'

קטן~נערכשחייתיקנאתי,נםיאר.ם,היודע'ם

 , ,rtאחשררז•לך ?t.ןג
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