
אל .יקרוי וינ רופיס אוה "ןטקה ךיסנה"ש חיכוהל תשקעתמ 

םינש שולש ,(1943)קרוי וינב הנושארל רוא האר רפסהש קר 

רצונ אוה ופוס דעו ותליחתמ אלא ,זירפב רוא הארש ינפל 

,לאנייר טבזילא ,תיאקירמא התייה וזש דוע המו .קרוי וינב 

התאר איה .ןויערה תא התגהש ירפוזקא טניס לש ותדידי 

ול הצעיו ,ןטק דלי םזכרמבו טברשל גהנש םיטוברישה תא 

היהש ,הלעב .הירוטסה רבכ הז ראשה .םידלי רפס בותכל 

,תיתפרצבו תילגנאב רואל רפסה תא ואיצוה ,ופתושו ,ל"ומ 

ןמז .המחלמה ירחא קר תפרצב רואל אצי רפסהש תורמל 

ירפוזקא-טניס רזח ,קרוי וינב רוא האר רפסהש ירחא רצק 

הרומא התיהש הסיטהמ בש אלו ןיעידומ סייטכ הפוריאל 

ידירש תא ושפיח םינש ךשמב .ולש הנורחאה הסיטה תויהל 

ואצמ רתוי רחואמ הנש םישיש .רבד ואצמ אלו ותפוג 

ףסכה דימצ אצמנ 1998 תנשב קרו ,סוטמהמ םידירש המכ 

.ייסרמ ףוח דיל םיהמ התשמנש םיגייד תשרב יובח ,ולש 

םיל"ומה ינש תומש םיטורח ,הכורעתב גצומה ,דימצה לע 

שבוכ ורפס תא תוארל קיפסה אל אוה ךא .ולש םיאקירמאה 

,םיטקלאידו תופש 250-כל םגרות רפסה :תונושלו תוצרא 

.םיספט ןוילימ 1.8 ונממ םירכמנ הנש לכו 

,יתפרצה ריואה ליחב סייט עודיכ היהש ,ירפזקא טניס 

תפרצש רחאל ,1940 תנש ףוסב ותשא םע קרוי וינל עיגה 

לא רוזחל ארקנ ,1943 לירפאב ךא .םיצאנה ידיב הלפנ 

,קרוי וינ תא בזעש ינפל .יתפרצה ריוואה ליחב ולש הגולפה 

תטמוקמ ריינ תיקש - הכורעתב בותיכה יפל - "ךילשה" אוה 

140 ויה תיקשב .ולש םיל"ומה ינש לש ימדקה ןחלושה לע 

םהמ םיפד 25 .םימושיר םע דחי ירוקמה דיה בתכ לש םיפד 

םיאלמ ,ףופצו ןטק די בתכב םיבותכ ,הכורעתב םיגצומ 

:םימ תמתוח רורבב תיארנ םיפדה לע .םינוקיתו תוקיחמ 

טניסש הארנ ירוקמה דיה בתכב ."תירבה תוצראב רצוימ" 

לש תופסונ תושיגפ ןהבו תומלש תואקסיפ קחמ ירפוסקא 

לש תומש קחמ אוה ,ףסונב .ץראה רודכ לע ןטקה ךיסנה 

ןתנ םיבכוכלו דנלייא גנול וא רטנס רלפקור ומכ תומוקמ 

רפסה .הרהס רבדמ אוה רפסב ראשנש דיחיה םשה .םירפסמ 

סייט לש הובגמ ותולכתסה תא םאתו רתוי טשפומ השענ 

ןיב דנדנתמ םימעפלו ףחרמ אוהו ,םיבחרמ תופיקמ ויניעש 

ומכ ,ץראה לע םימעפל ,םיימשב אוה םימעפל ,ץראו םיימש 

.ןטקה ךיסנה 

תיירפס ,קויד רתיל Morgan Library ,ןגרומ ןואיזומ 

וינ לש הביל בלב ,37 בוחרו ןוסידמ תרדשב ,ןואיזומו ןגרומ 

אוה .יקלטיאה סנאסנרה ןונגסב םיסקמ הנבמב אצמנ ,קרוי 

ופרייפ םיסנניפה שיא לש תיטרפ היירפסכ 1902-6-ב הנבנ 

םירייצ לש םימושיר ,םיריואמ די יבתכ לש ןפסא ,ןגרומ 

םייסאלק םירוטיזופמוק לש םיילקיסומ די יבתכו םיעודי 

ןתומ טילחה 1924-ב .דועו סמהרב ,טראצומ ,ןבוהטב ,ךאבכ 

ןואיזומה והז .רוביצל הרישעה היירפסה תא חותפל ןבה 

תוקתרמ תוכורעת גיצה רבכש .קרוי וינב רתויב יתורפסה 

ומכ םירפוס לש ,םיירוקמ םימוליצו םיכמסמ ,די יבתכ לש 

.ןיטסוא ןי'גו ופ ןלא רגדא 

,סרבארט .ל.פ ,1943-ב רואל אצי "ןטקה ךיסנה"שכ 

,"ןויבירט דלרה קרוי וינ"ב הבתכ ,סניפופ ירמ ירפס תרבחמ 

עומשל רשפא ןיידעשכ םירג םיחאה לע לבאתהל המל" 

יפ לע טוונמש ימ לכו םיסייט לש םהיתפשמ הזכ רופיס 

"?םיבכוכה 

■ (.לירפאב 27 דע ךשמית הכורעתה) 

רתס רמת רתס רמת 

תרזוח םלועל תושילת 

,רדמנ ןבואר תאמ "ברחנ רשא תיבה" לע 

ימע 535,2013 ,ןתיב הרומז תרנכ 

תיבה" ןמור ה 
"ברחנ רשא 

ותולטלטיה תא ראתמ 

ורדנא ,ורוביג לש 

ריכב הצרמ ,ןהכ 
תיתאוושה תוברתל 

ברחנ רשא תיבה 
רדמנ ןבואר 
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םימודקה ויתורוקמ לש ויתועפשה ןיב ,קרוי וינ תטיסרבינואב 

תורפסה ךותל שדחמ הלעמו ,ינרדומה וייח חרוא ןיבו ןהככ 

לש םישולתה תרוסמ תא ונייפאש םיטקילפנוק תירבעה 

רוביגב ץרפתמש יתד-ידוהיה חוכה .םירשעה האמה תישאר 

ןפואב ינרדומ-יטסילטיפקה םייחה חרוא םע שגנתמ ןמורה 

חילצי ורדנא םא רורב אל ,ופוס תארקלש ךכ ידכ דע ,םילא הכ 

םע םייתרבח םירשק םייקמש ריכב הצרמכ דקפתל ךישמהל 

.הרבחה ילושב יחש ינוהמיתל ךפהיי אלו ,ותביבס 

איה ןמורב תוננובתהל תוירשפאה תומזירפהמ תחא 

לש תירבעה תורפסב העיפוהש יפכ תושילתה תמזירפ 

לע .'םייפלאה תונש שולתכ ןהכ ורדנא' :הייחתה תפוקת 

,תורואנה לש רתויב לודגה החלצהה רופיס אוה ורופיס וינפ 
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האמב הפוריאב בשיש ידוהי ליכשמ לכ לש בוטרה ומולח 

םידוהיה לש תטלחומה םתורעתהל לחייו ,הרשע-עשתה 

תוברתב תפומל בלתשה ןהכ ורדנא :תיברעמה םתביבסב 

לש דמעמב אוהש איה ךכל תחצינ היאךו ,תיאקירמאה 

םיעוריאל ןמזומ אוה ;התוברת תא רוקחל ךמסוהש ימ 

םעטה יעבוקמ דחא אוהו ריעב רתויב םיבשחנה םייתוברתה 

.הב םייזכרמה 

ויתונויזח תעפוה םע ןמורב הגרדהב תרערעתמ וז הילידיא 

/ישולתה' דשה לש בואהמ ותאלעהל םיליבומש 'םיינהכה' 

טרפא ינאו ,ינקירמאה ינחילצמה בחרמל ץוחמ ומקממש 

האמטל תכפוה ,ותרבח ,יל ןא :ךכל תויזכרמ תואמגוד יתש 

,תורשכה יא תשוחת הליחתכלמשכ ,הלש תסווה תעפוה םע 

:םרשק סיסבב תדמוע ,םיידוהיה קר אלו םיברה הינבומ לע 

אל איהו ,ולשמ תיצחמ הליג ,רבעשל ולש תיטנדוטס איה 

,המע גנעמה עגמל הליבומ תאזה תורשכה יא .היידוהי 

,ךכל ףסונב .ויתונויזח תורבגתה םע הפרנו לשוכל ךפוהש 

ינתווארהו תחשומה החיתפה ברעב שגומש רשכ אלה רשבה 

,לילכ ועינכהל םייאמ ,ריעב םיברה םינואיזומהמ דחא לש 

תדדובמ ןחלופ תריזל תכפוה תיתנפואה תיקרוי-וינה ותרידו 

.תטנפהמו 

תוברתה ותיאו ,ורדנאש ונל המדנ ןמורה לש ותליחתב 

תוריתסה תא בשייל וחילצה ,הללכב תיאקירמאה תידוהיה 

תוולל וכישמהש ,םישולתה לש םתייווה סיסבב תואצמנש 

ובשח)םירשעה האמה תצורמב םג םיאקירמאה םידוהיה תא 

ןיבו ןהכ ורדנא ןיבש רידאה ינויצולובאה לדבהה לע קר 

אלש ,רסוימהו יטוריונה ,'תור פיליפ לש יונטרופ רדנסכלא 

הרבחה ןיב עורק וניא ורדנא ,םתמועל .(ןמורב רכזומ ידכב 

,םיינשה ןיב אלפומ ןפואב בלשמ אלא ,ותודהי ןיבו תיברעמה 

.םהיניב טקילפנוק םייק היה אל םלועמ וליאכ 

אל ורוביגש םילגמ ונא ,ןמורה תאירקב ונתומדקתה םע 

ולש םודקה ייא.נא.ידהש רחאמ ,ינקירמא-לכ תויהל לגוסמ 

,וישרושמ רענתהל ןכה ונויסינ ףא לע תאז .חונמ ול ןתונ אל 

אבש רבד ,םיירברפ-םייתחפשמה םג אלא ,םיידוהיה קר אל 

,ריעה ירברפבש תיבה תא בוזעל ותטלחהב יוטיב ידיל 

וניאש ריעצ רבגכו זלוע קוורכ שדחמ ומצע תא ותאירבבו 

יגולואיתה רבשמה ךרד אקווד .תוומה לא ברקתמו ןקדזמ 

תינקירמאה תוברתה יזרל סנכנ אוה הווח אוהש ףירחה 

טיבמו ,תודהיה יקמעמל םג ומכ ,ותוא הפיקמש תיברעמ 

.חכופמו ץימא טבמב םהילא 

התומילא תא הנושארל באוכ אוה ,וב לחש יונישה תובקעב 

יקמע דע עזעוזמ אוה ןכל .הילע גנעתמ תינמז-ובו ותוברת לש 

,םייטנרטניאה םייפרגונרופה םיעטקב הפוצ אוהשכ ותמשנ 

הרוצב הרבחב תוחוכה יסחי לע דיעמש יתוברת ךמסמ 

ימלוע החמומב יטסינורכנא והשמ שי .רתויב תקהבומה 

חכונל ןומא יאו תואתשה תאזכב ביגמש תיתאוושה תוברתל 

:וינפב םיגצומש םיטרסומה ןימה יעטק 

לש ףותה רוע תא ופקת םימויא ,םימר קוחצ תולוק 

קוחצהו ,ןוטרסה תא הארנכ םידקה לוקספה - ורדנא 

הכ דע ויה הינפש ,הרענה :ימוקה טקאה תא םידקה 

ומכ הבג תא םואתפ התשיק המלצמה ןיעמ תוסוכמ 

ךות לא רשי הטיבהו השאר תא הפקז ,תינברס הסוס 

רורב אלש ,ירטסיה ,םזגומ ךויח הילא תכייחמ ,השדעה 

הארנש ךויח - ותועצמאב עיבהל תנווכתמ איה המ 
שגר לש העבה רשאמ תינוצר יתלב תיווע ומכ רתוי 

יפוי - דואמ הפי ,הפי התייה תמאב איה .ישונא 

,ינחור יפוי וב תוארל העוט התייה תיטנמורה ןיעהש 

הרזומה תיוועהו ירמגל תוגגוזמ ויה היניע לבא .רוהט 

ומכ תואריהל ןהל המרג הינפ לע תעבוקמ הראשנש 

.ישונא ףוצרפ רשאמ רתוי תיקסטורג לבנרק תכסמ 
(335-334 ימע) 

,ידליה ,ינושארה טבמה :תוהדזה תררועמ םג ותוננובתה ךא 

לע ,ונרופה עבותש םישוחה לופרע חכונל ץמחנש ,ןגומ אלה 

,רבע לכל ךפשנש םוטמטהו ,ובש תישונא אלה תומהבתהה 

םינקחשהו הפוצה תא ףתשמו ,איהש תומילא לכ רישכמ 

ןויזחל אוה םג ךפוה ונרופה עטק .הרגמ תועשר לש לוחמב 

םיפיצמש תונויזח לש הכורא תרשרשמ דחא ,יטפילקופא 

הרגמה ,ורדנא לצא הנושארלו ,ונרופב הייפצה תובקעב .ותוא 

הייפצה ךרד תינימה תוללעתהב תופתושה ,םייאמל ךפוה 

.תויטויפל תמגרתמ תוסגהו ,היטפמא לש עבמל תכפוה 

האימחמ אלה תישונאה תובכרומה םע תמעתמ ורדנא 

.ףוס ילב דע תוריתסו םיטקילפנוק הליכמש 

:וייחב תויוהזה שוטשטל םג הליבומ תאז תובכרומ 

םינמיס .תוישנה אוה יתדה םלועל סנכנ אוה וכרדש בחרמה 

:ושפנ לעו ופוג לע עיפוהל םיליחתמ םיישנל םיבשחנש 

ליטהל השקתמ אוה ,תוישנ ול תוארהל תוליחתמ ויתפש 

לש תוחתלמב ריעצ רבגל ךשמנ אוהו הדימעב וימימ תא 

תורתונ אל תויוושכעה תוירדגמה תוירואיתה .רשוכה רדח 

לע תווחנ ןה אלא ,םייאמ אלו קוחר ימדקא עדי רדגב ורובע 

ארקיהל לוכי םג ורדנא לש ומש .רתויב באוכה ןפואב ורשב 

ירביא ינש לעב םדא לע הרומה ,סוניגורדנא םשה לש רוציקכ 

םדאל ךפוה שבוכה לאוסקסורטמה רבגהש הרוק ךכו ,ןימ 

.תרערועמ תינימה ותוהזש 

This content downloaded from 128.146.23.222 on Wed, 27 Mar 2019 20:13:54 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms



ןיטולחל לפא וניא רבוע אוהש ינימה רוערעה ךילהת ךא 

:םייח תחמשו יוליגה תוודח לש הבר הזטסקאב הוולמ אוהו 

תרובח םע רעוס דוקירב ףתתשמ אוה וייחב הנושארל 

ופוג תולובג תא ץרופו ,הווצמ-רבב םינקדזמ םידוהי םירבג 

םע ,ךכל ףסונב .םוי-םויב תואנקב רמוש אוה םהילעש 

הווח אוה .ידלי תויהל רזוח םג אוה וייחב תונויזחה תעפוה 

החירפ ,ןכ ומכ .הנישה ןמזב וימימ תא ליטמ אוהו הליל ירק 

ןקדזמ רבגכ ומצע תא ותייווחלו ןקז ולודיגל הליבומ ורועב 

השולשמ תרערועמ ורדנא לש ותוירבג ,ןכ םא .ךשומ אלו 

דלי ותושעיה ינשה ,השיא ותושעיה ,דחאה :םינוש םינוויכ 

.ןקז םדא ותושעיה - ישילשהו 

ןיב ,דליל רבג ןיב ,השיאל רבג ןיב םירורב ויהש תולובגה 

קפקפ ורדנאש ,תויתדל תוינוליח ןיב ,ןקדזמ רבגל ךשומ רבג 

תוברתל גוחב ריכב הצרמכ ודמעמ ףקותמ וירועישב םהב 

אוה .ושפנבו ופוגב בושו בוש םירגתואמ ,תיתאוושה 

התייה הנורחאל דעש תאז ,המצע תוברתה תויהל לגלגתמ 

,םיילושה ,םילשוכה היקלח לע ,םיחילצמה וירקחמ אשומ 

.םירערועמהו םיטוסה 

ותדמע לש התונקיר תא תפשוח וז השדח הדמע 

רוספורפ ותויה םצעמ ץמיא התואש ,הננאשה ,תמדוקה 

הרבחה ימענממ רוונוסמש ,הובג ימונוקא-ויצוס דמעממ 

,ילסכודרפ ןפואב .הילוש תא תווחל ותלוכיב ןיא רשא דע 

איה רשא דע היקמעממ ותוא איבחה ,תוברתה רקח ,ועוצקמ 

.וכותב התמצע אולמב הררועתה 

ותומד ןב ,תחאו םירשעה האמה תליחת לש שולתה 

,הב תוברתה יליבומ ןיב אצמנו ןטהנמב יחש ,ןהכ ורדנא לש 

הנש האממ רתויש אצוי ךכ .שדחמ ותושילת תא שפחמ 

לש התמקה רחאל לבוימ רתויו שולתה לש ותדלוה רחאל 

תתיפלמ הצלחנ אל ןיידע תירבעה תורפסה ,לארשי תנידמ 

הגיצמ איהו ,ץלחית אל םלועל םג ילואו ,רבעה יקמעמ 

םניב ץצוחכ תדמוע םתודהיש םישולת לש תויומד ונינפב 

ץצוחכ תדמוע םג איהו ,םתוא הפיקמש תירצונה הרבחה ןיבו 

.םמצע ןיבו םניב 

ךתאצב םדא היה" :טפשמה יקלח ינש ןיב םייקה חוורה 

תא עבות אוהו ,םוצמצל ןתינ יתלבכ הלגתמ "ךלהואב ידוהיו 

לע החלצהב רבג הרואכלש ימ לש ותוישיאב אקווד ויוטיב 

דיעמ אל ןמורב ורדנא רבועש יונישה ,תאז םע .וילושכמ 

הרבחב תורעתהל םיאקירמאה םידוהיה לש םנולשיכ לע 

ןתינ יתלבה חתמה לע לכמ רתוי דיעמ אוה .םביבסמש 

,ינוליח םייח חרוא ןיבו םייתד תושגרו תוהימכ ןיב רושיגל 

םלועב ןניב בשייל חרכההמו ,ילאנויצרה ןיבו יטסימה ןיב 

■ .יברעמה 

דלפנייש ןליא דלפנייש ןליא 

טקייבוסה לש ותריש 

היה תישארב" ,ןודנול הלסרמ לש הרפס לע 

2013 ,הפי תורפסל ארפוש תאצוה ,"עוגעג 

 TT7 לש התרי
ןודנול הלסרמ 

לש האלפומ הגיגח איה 

רשה ינאה .טקייבוסה 
לכ לש וביל-בלב אצמנ 

ותדלוה רוקמ אוה .ריש 

,למסה וא יומידה לש 

תרייטצמ וכרד דקומה 

,תושממה תפקתשמ ובו 

יסחיב יוצמה אוהו 

םע תוגזמתה וא הלצאה 

.תושממה 

,רפסב ןושארה רישב 

רבכ ".םילשוריב תוינוא" 

עוגעג היה תישארב 

ןודנול הלסרמ 

ןיא ירה .יביטקייבוס רישב רבודמ יכ ,הריהבמ רישה תרתוכ 

למנב יתדמעשכ" תבתוכ הלסרמ ,הנהו .םילשוריב תוינואו םי 

ףרוח יחרפכ ןהיתודוא / םילשוריב תוינוא יתיאר / םיניינבה 

".םירחואמ 

יונבה ןמז רואית אוה "םיניינבה למנב יתדמעשכ" 

תוינוא ןוימדב תועיפומ ונממ ",םיניינבה למנ" ,יומיד לע 

ףרוח יחרפכ ןהיתודוא" ,יומיד דוע אב ןכ ירחא .םילשוריב 

ילוא .ןוימדב תוינואה רוקמ לא ונתוא בישמה ",םירחואמ 

אב זא לבא .תוינוא יסנפל םתוא המדמו ףרוח יחרפ האור איה 

".האופקה ןנטבל תחתמ / ומרז םיטקש םימ" .רישה ךשמה 

ןנטבו ןהיתחתמ םימרוז םימ .תומייק וללה תוינואה ,רמולכ 

ימלשוריה רוקהש ןכתייו ,םילשוריב רק ,םנמאו .האופק 

זא .וב תוטשה ןוימדה תוינוא ,תוינואה ןטב תא איפקמ 

הפצ / הובג רוא לדגממ" ,תומייסמה תורושה יתש תועיגמ 

אוה תוינואב רולדגמה ןמ הפוצש ימ ,ללכ ךרדב ".םיה ןהב 

לבא .ףוחה יקוצ לא הנקסרתת לבל ןריהזהל ודיקפתש ,םדא 

.וינפ לע טושל תורומא ןהש םי ותוא ,םיה ןהב טיבמ ןאכ 

רתיימ רישה ?םילשוריב תוינוא ןיא וא שי םאה ,ןכ םאו 

תדמתמה הדונתה אוה ורקיע יכ ,וז הלאשל הבושתה תא 
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