
בירנייו בד 

ןמרביל •ש ♦א לש תינויערה וכרד 

(ט"יה ה>אמ.ב םידוהיה לצא תויתרבחהו תוילכלכה תועדה תודלותל) 

תוישונאה' לש התקולח ףא לע — דימת ויה םייתרבחו םיינויער םימרז 

ךילהתה רבג דוחייב .הינשל תחא ץראמו ינשל דחא םעמ■ םירבוע — תוצראו םימעל 

תוותשהל וליחתה ,הפוריאב רקיעב ,תוצראה בורש רחאל ,השידחה הפוקתב הזה 

ריכזהל יד .וזל וז ןתוא הברק הרובחתה תוחתפתהש רחאלו ,ןהלש ילכלכה הנבמב 

תונש לש תוכפהמה תא ,הקיטנמורהו היצקאירה ,תיתפרצה הכפהמה ,הלכשהה תא 

תמחלמ ירחאלש םינשב םזינומוקהו םזילאיצוסה—ונימיבו ,תוימואלה תילע ,1848,1831 

,ץראל ץראמ םירבוע הלאה םימרזה .תונורחאה םינשה רשעב םזישפהו ,םלועה 

םתוטלקיה תדמו םיאנתלו םוקמל םילגתסמ ,העפשה םילבקמו םיעיפשמ ,םעל םעמ 

ןיבו תועפשומה תוצראה ןיב םיאנתב ןוימדה תדמב ,םימדקומה םיאנתב היולת 

ועפשוי אלש םעו ץרא טעמכ ןיא ןפוא לכב .רדכו הביבסב ,העיפשמה ץראה 

םימעפל יכ םא ,םינושה תונויערה יכלהממ ,םישמ ילבמ םג םא ,טעמב וא הברהב 

ךכ םילודג םימעב םאו .םישדח תומיענו םיטנמומ• תסנכה י''ע םתוא םינשמ םה 

תורצה םצע ,םיעצמאבו חטשב םילבגומ םתויה םצע .ןכש לכ אל םינטק םימעב 

מויה תרגסמהמ הגירחל ,(1הריציל תובורמ תויורשפא םיריאשמ םניא םוצמצהו 

ןיא הלאכ םימע יכרב לע םידלונה םישדחה תונויערה םג .ןכ לע רתי .תימוי 

םילבגומ םיראשנ םה בור• י''פעו ,םימרזל ךפהיהל ,טשפתהל םייוכס הברה םהל 

,םיעפשומ םה םיעיפשמ םהשמ רתוי םינטק םימעש אופיא אצוי .רצה םגוחב 

םתוא םילגסמ םה יכ םא ,םירחא לשמ תונויער םיטלוק םה םיטילקמ םהשמ רתוי 

.םה םבצמלו םהיכרצל 

להנתהש ,חוכיוה ותואל הפ סנכהל ילבמ .םידוהיל עגונב םג ןידה אוה 

קד וא ,םיירוקמ םה םידוהיה םא ,םייגולופאו םיימשיטנא םימעטמ רקיעב 

חמש המכ דע' הדבועה תטלבתמ הפ .השדחה י"אב םג ,יתעדל ,תרשאתמ תאזה הדבועה (1 

,תויורשפא ילוטנ ,רצמב םינותנה ונחנאש המכ דעו תולודג תויורשפאלו בחרמל קוקז הריצי 
.תוירוקמל תישממ ךדד ןיא ,רוציל םילוכי םניא 
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[2] ביר נ יי 1 .ד 318 

חוכב רבודמה) ,םידיחיכ םידוהיה לש הריציה: חוכב רופכל ילבמו "םירזוח" 

םיימיעדה םימרזהש הדבועהמ ןיעה תא םילעהל ןיא ירה ,(ינחורה חטשב הריציה 

תועונתהו םימרזה ןמ קלח םיווהמ השידחה הפוקתב םידוהיה לצא וטשפתהש 

.תידוהי אלה הביבסב תרשש 

תא בוזעל ,ןטרפל םוקמה הפ ןיאש ,תוכס ףקותב וליחתה םידוהיהש רחא 

,םיינוליחה םייחה לא ,תואיצמה ייח לא םסחי תא תונשלו םייתדה םהייח יכרד 

ואבש םימרזהו תופיאשה■ .הביבסה ייחמ רתויו רתוי םיעפשומ תויהל וליחתה 

םיכרצ ,רשכומ עקרק ואצמ םאו םהילע ועיפשה ,םכותב םילג וכה "ץוחבמ■" 

לידבהל םימעפל השק ןכ לע .םנינק תויהל וכפהו וטלקנ ,םהל םימיאתמ םייואמו 

תפוקתמ לחה ,םידוהיה לצא תושדחה תועונתה לכב כ"עו ,העפשהל רוקמ ןיב 

תא םמצעב םידוהיה לצאו ,"תומלקאתהה" יטבל תא אוצמל רשפא ,הלכשהה 

בצממ האצותכ תושירדהו םיכרצה ןיב ,"ץוזזבמ"ל "םינפבמ" ןיב תוטבלתהה 

ובשי םהיניב רשא םימעה לצא ,"ץוחכ" ורצונש םימרזה ןיבל םידוהיה 

איהש העשב ,העונתה לש התלחתב תאזה תוקבאתהה תטלבתמ רקיעב .םידוהיה 

טשפמה ןמ ,םיטרפה לא תויללכה ןמ הכרדב' תאצמנ הדוע איהו שבגתהל הליהתמ 

.היצזיטרקנוקל 

תונוש תויעב !םינוש תודוסי ללכ ךרדב שי שדח םרז לכלו העונת לכל 

תרשקנ הווקתו התווהתה תפוקתב השדח העונתב תולתנ ןורתפ תושרודה וזמ וז 

לוציפ לש סצורפ טלבתמ 'שבגתמ םרזהש רחא םלוא .ןנורתפ תא הנאצמתש הכ 

ןרתיו ,וז העונתב םשגתהל תולוכי ולתנש■ תווקתה לש ןטק קלח קר יכ ררבתמו 

המיאתמ רתע ,תיפיצפס רתע איהש ,השדח העונתב ןנוקת תא שפחל תוליחתמ 

ותישאר .ינרדומה םזילאיצוסה םע םג עריא ךכ .תרחא וא וז הלאש ןורתפל 
היה הליחתב .1848 ,1830—31 תונש לש ולאבו תיתפרצה הכפהמב הצוענ 

ןמ דחא לכו היסנכהו םזילדואיפה דגנ שפוחו תתחל םימחולה ןיב ןעדטלורפה 

השפת תונגרובהשכ ב"חא .אוה■ ותשפוחו ותודח לע בשח ע המחלמל םיפתושה 

תנווכמה תיטסילאיצוס העונת שבגתהל הליחתה ,היסנכהו םיליצאה לש םמוקמ תא 

הפוקתב .לומתאמ םתירב ילעב לש "שפוחהו תורחה" דגנ ,תוילרבילה דגב 

לע תוקפאתהה תפוקתב ,היצזיטרקנוקל ,םיטרפה לא רבעמבו ,תיללכה ,הנושארה 

תועפשהו תודוסי המכו תמכ היבוברעב םישמשמ ,העונתה לש התומד בוציע 

לע ,הלאה םידוגינהו תעוטבלתהה תרכה .הז תא הז םירתוס םה םימעפלש 

לא תויללכה ןמ רבעמה ,הבשחמה' יכלהמב םייונישה ,םהיתודדומו םהיתולעמ 

םצעו ,םיימינפה■ םיכרצהו תורזה תועפשהה ,הביבסהו הפוקתה עקר לע םיטרפה 

,םיירמחה םייחה תרכה — םשוריפ ,תונויערה וטלקנ הב רשא הצובקה לש םייחה 

.הלאה םימרוגה לכ ןיבש ןילמוגה תעפשהו הפוקתה לש םיינחורהו םייתרבחה 
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319 ןמרביל .ש■ .א לש תינויערה וכרד [3] 

.א 

תודלותבו היסור תודלותב תווהמ הרבעש האמל םיעבשה־טיששה תונש 

.םיניב־תפוקת ןיעמ תאזה ץראב םידוהיה 

ריהמ בצקב דועצל היסור הליחתמ' םירבאה רורחשו םירק תמחלמ רחא 

,םיקנב תמקה ,לזרבה ת לס מי ןינב :תיטסילטיפק תוחתפתה לשי ךרדב ידמל 

תורומתה םע דבב דב .ופקיהו רחסמה לודיג ,ל"וחל האובת לש רבגומ טרופסבא■ 

־יטולוסבאה רטשמה רחא .רובצב חורה־ךלה םג הנתשמו ךלוה הלכלכה ירדסב 

רדנסכלא תולע םע ובשנש תושדחה תוחורב היה ,ןושארה .ילוקינ לש ינטקרסקה 

םע האבש העונתה שפוח ,הרוזנצה תלקהב—הרומת םושמ הכולמה אסכ לע ינשה 

םושמ ,רחסמה תוחתפתהל יאול־תעפות בור י''פע אוהש "שפוחה"ו םירכאה רורחש 

םירכאה רורחש תרוצב יכ םא ,תוילרביל לש ,תורח לש השגרה םושמו הלקה 

רשאב םדאב ןומאה רבגתמ וזכ הפוקתב דימת ומכו .הבזכא םושמ היה ומצע 

תטלבתמ כ"חא קר .תוררועתמ הרבחהו םייחה ירדס יונישל תמר תווקתו םדא אוה 

.תווקתה לש ןהינפ לע םיחפטמו ,םיסרטניאה ידוגינ ,תואיצמה האב ,היצאיצנרפידה 

םדאב ןומאו תוילרביל :תומגמה יתש היבוברעב תושמשמ ןושארה ןמזב םלוא 

רתוי ותלחתב םזילאיצוסב אצמנ כ"ע .תובכש וא ,תודמעמה תמחלמ םע דחיב 

שדח םרז לכ ללכבש םשכ — תויפומואהמ ,ןושארה חורה ךלה! לשי בוטרוקמ 

םה שדחה ןויערה יאשונש העשב טרפב ,וב ברעתמו ןשיהמ םיקלח וכותל טלוק 

הלרוגש םשורה זא רבגתמ .תינומה העונת■ תויהל דוע עיגה אל אוהו םיטעומ דוע 

םידיחיל ןויערה תרדחה לע ,םידיחי לש היגולואידיאה לע ססובמ העונתה לש 

,םהלש רשיה לכשל ,םיטנגיליטניאל ריבסהל ידש ןומאה טלתשמ הז םושמ .(2הלא 

וזו — תקדוצ הרבח לש תינבת םהינפל עיצהלו הרבחב ררושה קדצה'־יא תא 

םג ןכו היסורב ךכ הפוריאב ינרדומה םזילאיצוסה תליחתב היה ךכ .םשגתת 

דמעמ אל רקיעב ותישארב םזילאיצוסה יאשונ םג ויה הז םושמ .םידוהיה לצא 

תומשגתה תא מ וארש םילרבילו "םיליכשמ" םישנא■ םא יכ ,ומצע םידבועה 

םיוסמ דמעמ הוויה םזילאיצוסה לש עקרה תא יכ םא ,דחא דמעמל קר אל שפוחה 

.ובצמו 

ואצמנ רשא עקרקלו שפוחל ווקש םימודמ■ םירבא :היה היסורב הזה עקרהו 

קלח קר םהל ןתינו ליאוה ,ןב ינפל רשאמ עורג רתוי בצמב םיתעל םרורחש םע 

תובוח לש לטנ םהילע וסימעה תאז תמועלו■ ןכ ינפל םתושרב היהש עקרקהמ 

בצקב תחתפתמה היישעתב ,ריעב ואצמ אל רפכה תא ובזעש הלא .ורובע םילודג 

 JŒ. 9. IIIhiuko, C. M. KpaBinHcitun h KpvacoK HafiKORncB 2) םג הושה
.ךליאו 14 ,ךליאו 9 ימע ,1906 גדומסרטפ 

This content downloaded from 128.146.23.222 on Mon, 05 Aug 2019 19:13:30 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms



[4] בידנ ייו .ד 320 

..דדובעה־דבש תא קר ודירוה םתזרזזתה י''עו םמצעל הטילק םוקמ ,ריהמ ךכ לכ אל 

,היצנגילטניאה !םילעו© לש תויכיטס תותיבש ,םירבאה לש תודידמ :.דתיה האצותה 

תויפוטואב םיעוקש ויה םיהובגה רפס יתב ידימלתו םיישפחה תועוצקמ ילעב 

לש דתי־תכרעהב ,(בדסיפ) יסורה םזיליהינה לש• חור ךלהל םאתהבו ,תוילרבילו 

ירה ,םיטילשבו הלשממב םתווקתמ ובזבאנ םאו .בשוחה דיחיה לש ,טנגילטניאה 

.םירבאה לע רקיעב ,תובחרה םעה תובכש לע םדאב הזה ןומאה תא םקלחב וריבעה 

וכירעהו םעפב םעפכ וצרפש תויכיטסה ויתודידמ תא ,ונוצר תעיבש־יא תא ואר םה 

םא ,הלולעה ,םירבאה תבכשב רוצעה ילאיצנטופה ינדרמה חוכה תא דתי־תכדעה 

טנגילטניאה .הרבחהו הנידמה ירדס לכ תא ךופהל ,המיאתמה ךרדב ונווכי 

ידכ "וליכשהל" — דכאח לא — םעה לא תכלל "ןנוכתהל" ,"תעד דומלל" ךירצ 

,היצנגילטניאה המצעל האוד הזכ דיקפת—תוממוקתהל ותוא ררועל ,ובצמ• תא ןיביש 

,והלכיו וחוכ לש ,וייחו רפאה לש היצזילאידיא .ברו ךלה ,בגא ,ךלה הרפסמש 

םגפ — תויגליבירפה תולעב תובכשה דצמ ויפלכ "הבוח" תשגרה הזמ האצותכו 

לאגיש ,וליפשהל ידכ ,"םעה לא הכילה" !וב תוקבדה י"ע קר! ונקתל רשפאש 

תוממוקתהל ותוא ררושל וא (בודבל ,םיקינדודנ) הלוכ הרבחה תאו ומצע תא 

םירבא םינוילימ לש עקר .(ןינוקאב ,ביאשטעינ) רורט לש םיטקאב ול רוזעלו 

םיטקא ,תיטסילאיצוסה הלועפה זכרמב ותדמעהו רבאה לש היצזילאידיא ,םימורמ 

הבזכאה ,יבש דצמ "םעה לא הכילה"ו ,דחא דצמ• ןיוזמ דרמ תשירד ,םייטסירורט 

יטסינומוקה טספינמה) תיברעמה הפוריא תונויער■ תרדחה• תלחתה ,רבאה םביזכהש 

םיאורה ,(1872־ב סכרמ• לש "לטיפקה"מ ןושארה קלחהו 1870 תנשב היסורב עיפוה 

םזילאיצוס לש חוסינ לש ןויסנ אסיג ךדיאמו םזילאיצוסה אשונ תא ינוריעה לעופב 

— (בישטאקט) חוכב הלשממה תא סופתל הכירצה היצנגילטניאה לע םסובמה 

.ותישארב יסורה םזילאיצוסה לש ותומד איה וז — הלאה תונויערה ןיב תוטבלתהה 

תונש תבע אל ןילופ־היסורב ידוהיה םעה לש תובחרה תובכשה לע םג 

תוחתפתהה .ץראב ווהתהש תורומתב ושיגריש ילבמ םיעבשה־טיששה 

העשב הב ,הלכלכה יבלשב ,ךרעב תולודג אל יכ םא ,תוצובק התלעה תיטסילטיפקה 

ומויק יאנתש וא ותסנרפ תמוקמ תא דביא ,לדלדנ ידוהיה רובצה לש למג קלהש 

םידוהי־אלה לש תורחתהה תאפמ םא ,הלכלכה• ירדסב םייונשה תאפמ םא — וערוה 

לש םתסנרפ היולת .דתיה ובש דכאה לש ותולדלדתה תאפמ םאו הריעה ואבש 

רפסמ הברתמ ,ל"וחל הריגהה הליחתמ• ןמזה ותואב .תוריעב םיבר םידוהי 

תשורחה־יתבב םידוהיה םילעופה רפסמ• הברתמ ,רחסמ יתבבו תויובחב םיתרשמה 

םג .תורוע ,םייברג ,גירא ,םירורפג ,קבט :םימיוסמ םיפנעב קר יכ• םא ,ומקוהש 

־תישעתב דבועל ךפהנו ימוקמה ןכרצה ליבשב דובעל קספ תוכאלמה ילעב לש קלח 

.םיקוחר תומוקמב ותרוחס תא םירכומה ,םינלבק ליבשב תיפ 
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321 ןמרביל .ש .א לש תינויערה וסרד [5] 

וויה 'חאו הסידוא ,הנליוו זוחמב ,זדול ,קוטסילאיב :תומיוסמ' םירעב 

ללכל םתיב יכ םא ,תידוהיה היסולכואה לש■ בושח קלה םיירטלורפה םיטנמלאה 

הת יה ללכב היצאיצנרפידה) לודג םרפסמ היה אל היסורב תידוהיה היסולכואה 

הדובע םוקמב םיזכורמ םימעפל םתויהב הלאה םיירטלורפה םיטנמלאה .הנק דוע 

תודגנתה י"ע םילעבה דצמ ץחלה לע תיביטקניטסניא ךרדב םעפ אל וביגה ,דחא 

םידוהי םילעופ לש תותיבש לע תועידי ןנשי .התיבשב — תזכורמ רתוי וא תוחפ 

גיראל תשורח יתבב ,הסידואבו קוטסילאיב ,הנליווב קבטל תשורח יתבב 

תונשב קוטסילאיבב תולגע ילעב לשו (אנדורג ךלפ) ינאשזורבו קוטסילאיבב 

תונשמ ונילא ועיגה םינוש תומוקמב תותיבש לע רתוי תובורמ תועידי .(3םיעבשה 

רקיעב ,ודדחתה ידוהיה בוחרב תונושה תובכשה ןיב םיסחיהש רחאל ,םינומשה 

.םינומשה תונש תלחתב םימורגופהו רבשמה םע 

וליחתה דמולה רעונהו היצנגילטניאה לש םתבשחמי־ךלהו םפוצרפ םג 

ך"נתבו קודקדב ןינעתמ ,המשל הלכשהב קסועה ,ןלטבה־ליכשמה .תונתשהל 

ןינב ינלבק ,םיאקנבה ,םיקפסה ,םישדחה םירישעה .רבעה תלהב תויהל ליחתה 

םישענ ,םהידיקפ םהל ביבסמו ,יוכו םינתשרהה ,םילודגה םירהוסה ,לזרבה תולסמ 

תאו םתפש תא םידמול ,םהייח יכרדב םידוהי־אלל םיברקתמ ,םיישעמ "םיליכשמ"ל 

םירדוח םידוהי םיטנגילטניא .םייללכה דפס יתבב םהידלי תא םיכנחמו ,םהיגהנמ 

תלחתמ םיקוחהש ירחא .תיתלשממ תודיקפל םג םימעפלו םיישפחה תועוצקמל 

הברתמו ךלוה לארשי ידלי ינפב םינושה רפסה יתב יתלד תא וחתפ םיששה תונש 

רפסה יתבב דומיל י''ע — הרשי ךרדב םא ,םיהובגה רפסה־יתבב םידוהיה דפסמ 

רפס יתב) הצחמל םיידוהי ויהש רפס יתב תועצמאב םאו — םייללכה םיינוכיתה 

־תינמרגה הלכשהה תורפסבו קודקדב קסועה ןלטבה־ליכשמה לש ומוקמ .(םינברל 

הפ .הכותב עמטהל ץמאתמו תיסודה הביבסה ייחב ברעתמה רעונ ספות תידוהיה 

תואידיאב לקתנ אוה ,דמולה רעונהו היצנגילטניאה ןיב ,תאזה ת ידוהי־ א לה הביבסב 

לצא םג ואצמש העשב טרפב ,תיסודה תוברתה םע דחי ןטלוק אוהו תוינכפהמ 

הלשממל תודגנתה ,ולדלדנו ונעהש תולמע תובכש לש ןתואיצמ :םיאתמ עקר םידוהיה 

דחאו םיששה תונש לש הינשה תיצחממ לחה היצקאירה תורבגתה רחא םיטילשלו 

רעונה ךא .תורשמל הרידחל .דזה רעונה ינפב םירעשה ולעננ רבכ וז הפוקתבש 

היה לוכי אלו ,רכאה לש היצזילאידיאב אלמ ןכות אוצמל לוכי היה אל ידוהיה 

הדבועה םג—הרכחה ףסל תחתמ קר ולו—הפ העיפשה ילוא :ותונדרמב תווקת תולתל 

לכש טרפב ,(4'ודכו יקצינלמה) םידוהיה םג לובסל םייושע וזכ תוממוקתהמש 

9 ימע ,'ג דדב אוויי לש "ןטפירש עשיראטסיה"ב םינמי לצא תוריקמ',־ה םיטרפ,ד (3 
.ךליאו 

(שטיבילדנוז) ידוהי טסילאיצוס לש הזכ חוד־דלדז ראותמ תייטסירטלב ךרדב (4 
.קאינפטס ליש "וואכושזיאק יירדנא" ןמורב 
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.ובורב ינוריע טנמלא לש תואיצמ ,תידוהיה! תואיצממ קוחר היה הזה רבדה 

םיקוחד ויהש הלא םאו .םידוהיה לצא םזילאיצוסה אשונ תלאש ,אופא ,הררועתה 

תא ואר אל ,הלכשהה לש תוללובתהה■ תומגמ ולעפ דוע םלצאש וא ,םידוהיהמ 

,תוללובתהל םפאשב הב רופכל וצרש וא ,תידוהי־תיפיצפסה הקיטמילבודפה 

רישכמביכ קר םידוהיב ושמתשי םא היהי ידש ,ובשחו ,זרפומ םזיטילופומסוקל 

העיפשה ירה — (5 (רדכו תורפס תחרבה) תיללכה' תיטסילאיצוסה תלועפב 

אצוי ךכו .וייחבו ידוהיה בוחרב םירועמ ויהש הלא לע תאזה הקיטמילבורפה 

םינווכה ןיב■ :םיפיעסה יתש לע םיחסופ םינושארה םידוהיה םיטסילאיצוסהש 

תונויעדה־יכלהמ ןיבל (בישטאקט ,ןינוקאב ,בורכל) יסורה םזילאיצוסב םיירקיעה 

םימעפל ,םינושה תודוסיה תא םיבברעמ םה !תיברעמה הפוריאב םזילאיצוסה לש 

םוקמב רתוי הבורקה תרחא וא וז העפשהל םאתהב — רחא םימעפלו הז דוסי רבוג 

םמיאתהל וא לארשי עקרקל םייללכה תונויערה תא דיבעהל םיסנמ — חורב וא 

םידוהיל ,רחא וא הז ריעצ לש ,תרחא וא וז הצוביק לש הקיזה תדמל םאתהב םבצמל 

.וב שחרתמלו ידוהיה בוחרל םהירשקו 

.ב 

הלכשהה לש החורב ךנחתנו הנטק הריעב דלונש ,ןמרביל לאומש ןורהא 

תא לכ םדוק הטלק ושפנ ,הנליווב םינברל ס"היבב םגו ויבא תיבב םג תירבעה 

.הלשממבו היצפיסנמאב תווקת ,םייללכ םידומיל !הלכשהה לש םילאידיאה 

ו "בר ת תנשב םסרפש היצנדנופסדוקב ,יבמופב הנושארה ותעפוהב 

םידוהיהש לע סירתהש ,ג"לי לש תמאמ דגנ — 21 ןב זא אוהו — "למרכה"ב 

,אבצב דובעל תכלל םיכירצה םידוהיה תרומת םיריכש חולשל תוכזב םישמתשמ 

יקסיווקלוו לאיחי "ריבגה"ו ויבא — םתחא םיליכשמ לש םכרדב אוה ךלוה 

רובס אוה םהומכ .הזה רמאמה תא סיפדיש ןיפ י"ש ינפב וצילמהש קוטסילאיבמ 

אבצה תורש תבוחמ םמצע תא םיאיצומ םידוהיהש לע הדיפקמ הניא הלשממהש 

תא שיגדמ אוה ,םכותב ג"ליו ,םיליכשמה ראשכו םהיתחת םירחא םידימעמ םה םא 

תנשמ קוחהש רחא ,היסור םינפל רובעל םידוהיה תוכאלמה־ילעבל רוזעל ךרוצה 

.תאז םהל ריתה 1865 

עיגימ םינהנה. םירשיה םישנאה ידי ךומתל סכמ■ לע■ וספ !ועימשה תובדנ וארק" 

תדמוע םכתיקדצ יהת' יג ...הבחרה היסור םינפב רדגל אוביל ,םמוקמ בוזעל םיבדניתימו םהיפכ 

איצוהל די הל ונתיי הינב יכ חמשתו הארתי הלשממה םגו .דובכב םורת לארשי ןרקוי דעל 

ונלמגל ,היוטנה הדי תינש ףינת זאו .ונמע תושעל הלחה רשא הבוט בור תא לעופה לא 

."ץראב ונירפו ונל 'ה ביחרי יב ,ונל הורי זא — םירקבל םישדח םיבוט םידסח 

Ebp- CrapHHa , 677—78 ימע ,טסוגוא 'ב'וזז ,1916 "טפגוקוצ"ב שטייד .ל הושמ (5 
.83 ימע ,ב"ח "סקנפ ועטיור"ב םיאבוממ ןוסלכוי קש וירבד !224 ,221 ימע 1911 
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ליכשמל תיניפאהי הלשממה ידסחבו היצפיסנמאב הנומא לש ןוטה הפ שי 

רודב יכ םא ,ינשה רדנסכלא תלשממ לש תוילרבילה תפוקתב היסורב ידוהי 

זא ואצי דבכ (6דנרל ומעו רנבוק ן תורחא תומיענ םג זא ועמשנ דבכ דיעצה 

.תואיצמל התורכנתהבו הלכשהה לש תונלטבב םוחלל 

הלשממה ידסחב הנומאהו תיללכ הלכשהל הפיאשה הלאה םירבדה ינש 

.ןיפ לא ןמרביל לש רמאמה ותואל יאולה בתכמב שוריפב יוטב ידייל תואב 

ויה אל יכ דאמ יל רצו .המש המהמתהל יתלוכי אלו אנליוו ריע תא יתבזע ןוזפחב" 

ר"הסב ירעשב ףפותמהמ יתילדהה יכ טג םלוא .ובשומ ריעמ יתעסנ םרט וכרבלו אובל ידיב יתותע 

דחאב םידומלה גוח םילשהל ןוכנ יננהו הסכחהל יחוד הרז אל תאז לכב [םינברל רפס תיב] 

ירמאמ תא ףוסאל וביטמ אנ יהי .הל הצוח וא איסורב םא ,םיטטזיפינואה שרדמה יתבמ 

לדגת ותלעות יכ !םיקחרמל ויתוילד חלושה ןנער ץעל המש תויהל ,ולימרכ דעי ךות הז 

בתוכה יכ עדנ ונחנא ןה .תושעל ןוכנהו בוטה אוה המ ונמע ינב לכ תעד ןעמל ,דאמ 

וטילחי ףא ורהמי םא ,אבי יכ טושמ אריל ומל לסכ םכרד הז דשא והנה דחאה אל זלעטמ 

תחת םמכש תא םעפה םתוטהכו .תובוט ונילע בושחת רשא הלשממה קוח רבד תא םייקל 

םהילע חורמ םשפנב ונימאי אל ,ידש תומהב אלו המה םדא יכ והכש ידע ,לזרב לוע 

,וכלמ־ידמ תא דודכ ,בוט בר לכ תא םהילעמ ריסהל וליאויו הקיטילופה ימשב ריהב רוא 

בקעיל דיגהל 'ה ךנתנ רמוש ,ךמע ינב לכ לע תילענ" ברה התאו ."הזב וסנ אל יכ" 

."דיגת — הארת רשא תא :הבה ןכ לע ת שי 

.חל םינכומ ויהי אל םידוהיחו אובל רהמת היצפיסנמאח יכ אופיא ששוח אוה 

היצזילטיפקה תואצות וטלבתה .תורומת תורה ןה תואבה םינשה רשע 

דרמהמ האצותכ םג םידוהיה תוששורתה הרבג ןילופו הטילב !ידוהיה בוחרב 

תשורח יתבב םילעופה דפסמ דחא דצמ לדג ! (1869) בערהו תופרשהמו ינלופה 

ביזכהל הליחתה היצפיסנמאב ולתש הוקתה םג .ל"וחל םיאצויה רפסמ ינש דצמו 

ירחא האבש היצקאירה םע .התנתשה םידוהיה יפלכ הלשממה תדמעש רחא 

.תימינפה היסורמ םישוריגב םידוהיה תא שוגנל וליחתה בוזוקדק לש ותושקנתה 

.הסידואב םורגופ םג היה 1871 תנשב 

םוחלל ךירצ היה אל דבכש הלכשהל רמ לדג .הלכשהה אשונ םג הנתשה 

רעונה רפסמ !םייללכה רפסה יתבב וכוגח תא ובמב דבכ לבקש ,התמחלמ' תא 

ןתואמ קר אקווד ואל ואצומו לדגו ךלה םיהובגהו םיינוכיתה רפס יתבב דמולה 

רבכ ,דתיה הזה רעונה ינפב ."תילרבילה הפוקתה" סורפ םע ורשעתהש' תובכשה 

ךרוצה יגפב תיטרפ הניחבמ םג ודמע םהו הרוגס תויתלשממ תודמעל ךרדה 

.תודחא םיכרד שופיחב 

,הלהק,ד ריכזמ ,הדומ היה :תוקסעתהל תוקסעתהמ רבע ומצעב ןמרביל םג 

ץלאנו ,דמל וב יגולונכטה ןוכמה תא בזע ,הארנכ תוירמה ,תונוש תובסמ .דיקפ 

.1865 השרוו רבד רקח !8 ,6 ,3 ,2 'לג 1866 ץילמה (6 
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תאז ותוקסעתה ללגב םא .תוירחא תרבחב טטרשמכו דיקפכ ומחל תא שפחל 

היסורב תונוש תובכש םע טקטנוקב הארנכ אב אוה תורחא תובס לגרל םאו 

"דאירעפוו"ב כ"חא םסרפש תובתכ — וירמאממ■ .ןהייח תא ריכהו .רטילו תנבלה 

.םש תואיצמה וילע התשעש םשורה אוה המ םידמל ונא 

םשב רמאמב ןמרביל בתוכ — םירבאה לש םבצמ אוה עד" 
ןיא !העשל העשמ ערו ךלוה ובצמו ברחנו ךלוה ולש קשמה .—"קאטסילאיבמ" 

ידימ הלצה שפחמ אוה .םויב העש 18 דובעל רובעל רשאמ רחא אצומ ול 

.הנממ אצי אל םלועמש תודבעל רבוע ךכו םיטסילטיפקה לצא ולש םילצנמה 

ויתובוח תא םלשל לוכי רבאה ןיאש תומרוג ,תונטקה תוקלחה ,הערה עקרקה 

םיצעה תביטחב ,תורעיה ירחוס לצא תוידדצ תוסנכה שפחל ותוא תוצלאמו 

םולשתהו לכואה תא ,םישקה הדובעה יאנת תא ראתמ איה ןלהלו .(7"םתלבוהבו 

.ותוא םילצנמש לוצינה תאו לבקמי אוהש■ ערה 

.םילצונמה םירבאה קר אל ווה ןמרביל לש ותבשחמ ךלהל עקרה תא םלוא 

תולמעהו תוינעה תובכשה תא ,(8וירבחמ המבל דוגינב ,האלמ הרכה ריכה אוה 

:בתוכ אוה 1875 "דאירעפוו"ב וירמאממ דחאב .ריעב םידוהיה לש 

תוחפשמה ...םידוהימ קר בכרומ הנבלה היסורב תוריעב ינוריעה טנמלאה" 

רכשב ןלצא םידבועה םוקמה ידוהי לכ תא טעמכ רומג דובעש תודבעשמ תורישעה 

14—16 ינב םידליה תא .החפשמב םילודגה קר םיחיוורמ'... הדגאכ עמשנה ךומנ 

."תיב־קשמ' תודובעב תוקוסע םישנהו' הממיל תועש 12 ךשמב םירדחב םינעמ 

ךיא ,תיב קשמב• תוקוסעה לש םועזה ןרכשו השקה ןתדובע תראותמ ןלהל 

םילעופה בור" .הלילה לכ ךשמב םג דובעל םיגחה' ינפלו עובשב םעפ תוצלאנ ןהש 

תאצוי תופיפצבו ...תובוטר תופצרו תוריק םע םהל םימוד םידוחב וא םיפתרמב רג 

."ללכה ןמ 

התווהתהש הרומתל עקר חשמייש םילצונמו םילצנמ לש תאזה תואיצמה תרכה 

רבעמב — תיחרזמה הפוריאב םירחא םיריעצ לש םחור־דלה לשבכ וחור־ךלהב 

.1863—1917 דנאלסוריסייוו ןיא גנוגעוואב ערענאיצוילאוועד יד ,יקסרוגא .ש י"פע (7 
ובשחנו "דאירעפוו"ב ומסרפתנש "הנבלח היסורמ" םירמאמל עגונב .9 ימע ,1931 הבקסומ 
־אל טסילאיצוס היה םרבחמש ןיכומס אוצמל וישכע םיצור ןמרביל לש וטע ירפכ וישכע דע 

B. Sapir, Liberman et le Socialism Russe .International Review .דושה) ,ידוהי 
 of Social History 34 ימע 1938 'ג ךרכ).

לצא אצמנש בתכמב .םידוהיה לצא תיברב יוולמו םירחוסה תא רקיעב ואר םה (8 
םלוא ,ידוהי ימצעב ינא" :בותכ גיצפיילמ אוהש ימ י"ע בתכנש הניווב ורסאה תעב ןמרביל 
םינכומ םה ףסכ דעבו חוורל איה םתגאד לכ היסור ידוהי .טעמ קר יתיאר םידוהי םילעופ 
וראתש םירחא סג ואצמנ אסיג ךדיאמ .(225 ימע Ebp- OrapHHa 191! .""לוכה רוכמל 
'וילרת "רחשה"ב 'םידבע דבע" ,ל"להי) .םידוהיה לצא תולמעה תובכשה לש ערה ןבצמ תא 
לע םיריש ינש בתכ ןמרקוצ םג (ז"לרת "רחשה"ב "םינוא ןיא ףצק• "השעמה ןורשכ" 

.(105/06 ימע ,א"ח "סקנפ רעטיור"ב ,לזיימ .נ הושה) .הזה אשונה 
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325 ןמרביל .ש .א לש תינויערה וכרד [9] 

תונויערה תוטלקיה תא הרשפיאש איה !תוינכפהמל הלכשהב הנומאו תוילרבילמ 

םג תברועמ! התיה תינכפהמה הלועפה םלוא .ובבלב ץוחבמ ואבש םיינכפהמה 

תרדחה ידי לעש הנומאו םדאב ןומא לש ,הלפשהו תוילרביל לש תודוסיב 

,תלבגומ התיהו ,(9 ותונשל היהי רשפא קדוצ יתלבו ער אוה יתרבחה בצמהש הרכהה 

.דבלב הירואיתב ,םידוהי־אלה לצא ררשש חודה,־ךלהל םאתהב םג 

תוינכפהמה תורבוחה לע תוחישב הזכרתה הנליווב גוחה ירבח לש םתלועפ 

ןב בתוכ — םולכ םישוע ונייה אל תמאב ...תינויצולוברה ונתדובע" .וארקש 

.(10"ונידיל עיגהש תורבחמו םירפס לע םירבדמ קד ונייה — הפוקתה 

,הלכשהה תשורי תעפשהב ,תוכוז ויה ץוחבמ ושכרנש תואידיאה םג 

המחלמה התיה תידוהיה הלכשהה לש םיטנמלאה דחא .תדחוימ היצטרפרטניאל 

לדבה הזב ןיאו .םהילע םפכא תא םידיבכמ ויהש ,תולהקה־יגיהנמב םעה־ינומה לש 

םאו תונוטלשה ינפב תונלבוקב םא ,תויכיטס "תודירמ"ב אטבתה הזה דוגינה םא 

ילדנמ ,דלפנסקא) םיליכשמה םירפוסה' ןמ המכ לש להקה דגנ תיתורפס המחלמב 

םידוגינה םתוא םיאור■ םינושארה םידוהיה םיטסילאיצוסה םג .(יחאו םירפס רכומ 

:תולהקב וררשש 

דמוע םידיגנה לש םתורשל" :(1875 דאירעפוו) תולהקנ בצמה תא ראתמ ןמרביל 

תווחל ובל תא בורעי סג ימוי הלהקת תלהנהל תודיחב ךורעל תורשפא ןיא ...ברה וליפא 

לע לטומ תואצוהה לטנ לכ ...ריעה לש םיתב־ילעבה םהש םידמואה םיריבגל העד 

תויתרבח תואצוה אוצמל ומכחתה תונושה תונטקה תוריעה לש "תובוט ילעפ:",ד ...םיינעה 

ילבמ ,תורנ ,טפנ ,חלמ ומכ םיינושארה םיכרצה לע םייעצמא םיטס םליטהב ,תושדח 

תלהקב ץרפש ךוסכסב ברעתהל דורלסכא הצר ןכ ..."אקבוריקה תא ןובשחב וליפא תחקל 

.(" 1870 תנשב בולקש 

תורפסה ןמ וטלקש ,תודמעמה תמחלמ לש■ התוהמ תא םיריבעמ םה םלוא 

ךדיאמ ךא .ידוהיה יתרבחה ףוגב תלהנתמה! המחלמה לע תיללכה תיטסילאיצוסה 

םיספות םה — ידוהיה רובצה ךותב היצאיצנרפידה טועימ ללגב םג יאדוב — אסיג 

—תולהקב תימינפה• המחלמה לש המסיירפ ךותמ םזילאיצוסה לש ותוהמ םצע תא םג 

תייניפא איהש הפקשה ,בגא — םיינעו םירישע !תונחמ ינש קר םיאורש ונייה 
.ללכב םזילאיצוסה תישארל 

,1 דעכיבראי עבעלטפאשנעסיוו) רעה לש ותכרעה איה תמזגומ תאז לכב (9 
הלכשהה לש תואידיאב ובורו ושאר עוקש דוע היה תמאה ךרועש" (119 ימע 1929 הבקסומ 

התואב ברקתה ןלהל הארנש יפכ !תדחואמ רתויה הפוקתל עגונש המ ןפוא לכב ,"תילרבילה 
.יטסיסכרמה םזילאיצוסל הפוקתה 

לש ויתונורכז תא םג הושה .289 ימע ,ו"ט 'לג ט"צרת "םלועה"ב שווירט .א (10 
."תירואית קד התיה"ש תיטסילאיצוסה ותדובע לע (32 ימע, 1910 ,רפסב ןודכז) ל'להי 

.81,11 סקנפ דעטיוד !םש Eisp. CrapnHa 1911 שטיבלדנוז לש וירבדו 

 11) n. B. AKceatpos ,IlepeatHToe h nepexyMairaoe 61—62 ימע א"ח ,1923 ןילרב.
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ונניא ,ןמרביל לש וירבדב אטבתהש יפב ,הנליווב הצובקה לש םזילאיצוסה 

לש הז רקיעב ,םזילאיצוסה לש היגולואיזרפה תפסותב םזילרבילו הלכשה אלא 

תומגממ םג םומע דה וירבדב אוצמל רשפא םשו הפ יכ םא ,םיקינדודנהו בורבל 

.תורחא תויטסילאיצוס 

הלפטה הנומאה לע הריטס איה ,הנליווב ותויהב דוע בתכ .לש■ "לכה תוזה" 

םלצא רקשהו קדצה־יא לע ,תולהקב םירדסה לע ,תודיסחה ,תועיבצה ,םידוהיה לצא 

"םיפטוח"ה לע ,םינבהו תמאה ןיבש םיסחיה לע ,עורפה■ ךונתה לע ,םלועבו 

תורפסב ןתומכ אוצמל רשפאש תומיענ הב שי ?תבזוכה הלכשהה לעו םתוירזכאו 

ןתונש לוצינה תא םג ריכזמ אוה םשו הפ .םידוהיה םיטסילאירה, לצאו הלכשהה 

אל םלועה לכש םיבשוח םירישעהש ,ריכש רבש חפקמ ,וידבוע תא לצנמ הדמעה 

.(12טסילאיצוס לש רשאמ לרביל לש רתוי אוה■ ןוטה הפ םג ךא .םליבשב אלא ןתיב 

.ג 

ורבעו ,ינכפהמה גוחה תא התליג הרטשמהש רחא ,1875־ב הנליוו תביזע 

סצורפה טלבתמו ךלוה .ל לש חורה־ךלהב הכפהמ בוש וללוח■ תיברעמה הפוריאל 

צוס תודוסי םיאב המוקמבו ומלוע־תפקשהמ הלכשהה לש םיטנמלאה. תקיחד■ לש 

ולצא ורבע אל הלפשה תודוסי םג יכ םאו ,םידיחא ויה אל םה םג יכ םא ,םייטסילאי 

עובקל השק .רתויו רתוי ובעדנו וכלה ןמזה ךשמבש אלא תחא תבב םלועה ןמ 

רחא ,הינמרגב הנושארה ותוהש יעצמא־יתלב ןפואב וילע העיפשה המכ דע 

ןמזה ךשמבש הארב .ןודנולל רבעו רצק ןמז קד■ םש השע זא .הנליוומ ותחידב 

לש םימשר םג ילוא ,םזילאיצוסה לש "לוק־תב"מ■ רתע לבק אל הזה רצקה 

תיטסילאיצוסה העונתל רשק םהל היהו ןילרבב ובשיש םידחאה םידוהיה םיריעצה 

ץוחמ .וכרד לע העיפשה הינמרגב ותבישיש יאדוו יעצמא ןפואב ךא .תינמרגה 

םג הז י"עו הינמרגב םידוהיה םיטסילאיצוסה לש הצובקה םע רשקתהש הדבועל 

י"ע הנפוה םג אוה—כ"חא תואצות ול ויהש רבד—תינמרגה היטדקומדלאיצוסת םע 

.רחואמ רתוי ןמזב םנמא ,הב רשקתנ ףאו תינמרגה תיטסילאיצוסה תורפסה לא הז 

ןותעב ףדגוטילו תויתוא־רדסמ השענ ןודנולל ואובב הנושארל םלוא 

,ותעיסו בורבל לש חורה־דלה םע ץימא רשקב םג אב הזבו בורבל לש "דאידעפוו" 

אל ,בגא .ילרביל הי,ד "לכה תרזה" תא ובתיכבש ,ב"חא שיגדה ומצעב ןמרביל (12 
טגו םידומה םג םהבש םינברל רפסה יתב תא םג הז "םוקע יאד"ל סינכהלמ ענמנ 
תיבל לושכמ רוצלו ףגב ןבא" םהש ,תירבעה הפשיהו הרותה םע ןינע םהל ןיא םידימלתה 
בטימו ...םכשדק תפשו םואלה תבהא תא םכברקמ שרגלו םכיפמ' הדות שימהל לארשי 
םישנאל תויהלו לארשי ןרק םירהל ,םיהובגה הטסהה יתב ךות לא אובל ובנגתיי םידימלתה 

"."םיליעומ 
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,םיחחושמ ,םימאתמ ויח ,דחוימ תיבב דחיב ויח "דאירעפוו"ה ידבוע לכש טרפב 

.םיחכוותמ 

ידיל אובל .דיה לוכי אל תיברעמה הפוריאב ותוהשל ןושארה ןמזבש ןבומ• 

,המחלמ לש ןוטה תא ,תוינכפהמה םצע תא רקיעב ספת אוה !םזילאיצוסב תוקמעתה 

םצע תא רשאמ הכפהמה לש היגולויזדפה תא רתוי ומצעל לגיס ,תונפקות לש 

רישה תא בותכל בשוח אוה ןודנולמ 1875 טסוגבאב 23 םוימ ובתכמב .םירבדה 

רקיעב םש ונל שי .תילאיצוסה הכפהמה ראותת וב "תוומ וא םחל ,םחל וא תרפוע" 

,ינלופכ ,יסורב ,ירבעכ ,הנומא ןיאו םע ןיא" >םזיטילופומפוק .א :תומיענ יתש 

וקזחתי םדמע לע די ןתי והערל שיא םיתפרצו םינמרג ,ןיסיירו טומז ,יאטילכ 

םילעופה ןיב אלו) ינועו רשוע ןיב המחלמה .ב ."ןטבמו הדילמ םיחאכ םלוכ 

תא הרתב הרדגה רידגהש ילבמ ,םילצונמהו תיברב יוולמ ןיב ,(שוכרה ילעבו 

לופתש רחא !םילצנמל הנקת שיש ןימאמ אוה לרבילכ .תילאיצוסה המחלמה אשונ 

ויהי המ ןמז ךשמב קר .םהל ולחמי םעה ירחבנו םהישעמ לע ודוותי םתלשממ 

."ץראה ברקמ ערה המת• ןכ" ..."הזבמנ הדובע לכו הכאלמ לכב" תושעל םיחרכומ 

לש ואוב רחא — םיעובש־עובש — רצק ןמז קר ובתכנ הלאה םירבדה 

תרכה םע ,לקתנו ךלה ןודנולב תבשל ךישמהש■ המ לכ םלוא .ןודנולל ןמרביל 

םיהונהו בורבל לש ןווכה דחא• דצמ t תונוש תולאשב■ ,וינווכו םזילאיצוסה תויעב 

םזילאיצוסה אסיג ךדיאמו ןודנולב ןותנ היה תיעצמא־יתלבה ותעפשהלש■ וירחא 

םזילאיצוסב תוקמעתה ידיל והואיבה ינתיעה לעיפב וסיסב תא האתה ,יפוריאה 

.ויתולאשו 

לע םג הנמנש גרובסגיג לש הצלמה, תועצמאב סנכוה ותצובקו בתבל לא 

ענמנ וניא ץילממהו הרתי תוריהזב הבותכ תאזה הצלמהה יכ םא .הזה גוחה 

דובעל והוסינכהו ,ןמי ותעיסו בורבל וילא וסחיתה ,תוששח המכ םג עיבהלמ 

ןגרוא ןיעמ תויהל ךפה "דאירעפוו"הש דחא ,1876 ראיונאיב כ"חאו "דאידעפוו"ב 

ןוסנטנ לש ותולדתשהב זא הדחאתהש היסורב םיטסילאיצוסה תצובק לש ימשר 

דוע .("תכרעמב םגו סופדב םג םידיקפת המכ וילע ולטוהש עובק דבוע .ל השענ 

רבחו בורבל דחיב ורג ובש תיבל רוגל סנכנ — 1875 רבמצד תלחתב — ןכ ינפל 

.םהיתועדל םג ברקתהו םהמיע ץימא עגמב אב הז י"ע ."דאירעפוו" לש םידבועה 

חתיפ םהב ,"םיירוטסיהה םיבתכמ"ב רעונה ןיב תוירלופופ שכרש בורבל 

ליבשב דובעל תביוחמה "תבשוחה תיתרקבה תוישיאה" לש הרותה תא 

תרצוי הנניא המצע איהו ליאוה םעהמ תלבקמ איהש בוטה בור ףלח — םינומהה 

ראונאי ףוסמ ובתכמב בונרימס ירבד יפל .ךליאו 59 ,ךליאו 31 ימע 'םש• ריפס (13 
תיעובשה תריקסה דבעמו םירמאמ בתוכה רפוס ,טטרשמ ,רדסמ שמשל .ל היה ךירצ 1876 

.ידוהי ןוחע לש ךדועו "דאירעפוו" ליבשב תונותיעה לש 
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אוה .יעדמ'ה םזילאיצוסל ,היסורמ ,»ודב דחא ,הפוריאב ברקתה — םיידמיח םיסכנ 

לש ודימלתכ ומצע תא תוארל ליגר היהו לנויצנרטניאב ףתתשה ,סכרמ' תא ריכה 

לש ותמאל .סכרמ לש הלאל םימוד אוה• ויתונויער יכלהמש חיכוהל הסנו סכרמ 

ול חיכוהו בורבל לש םזיפוט'ואה תא המ' תדמב םזיסכרמה קר קיחרה רבד 

ולש השיגה הראשנ ןמזה ותואב .תולמעה תובכשב ילאיר דוסי שי םזילאיצוסלש 

תועקרקה ףותיש תא האורה ,תיסודה תויפיצפסה תא השיגדמה' ,"םיקינדורנה" לש וז 

דוגינב יכ םא ,("יסורה םזילאיצוסל דוסיכ רבאה תאו (06m1ma) ימורה רפכב 

רבוסו תילאיצוסה הכפהמה תא זכרמב דימעמ אוה — לשמל ןצדג — םירחאל 

תא שיגדמו ,וב ךורכה לכו היצזילטיפקה ךילהתמ ענמהל ןיא היסורבש 
."ילעופה םזילאיצוסה" 

איצוסה יאשונכ הישעתה ילעופ תא האורה■ םזיסכרמה ןיב טבלתמ' אוה ךכו 

יסורה םעה תא האורו רבאה תא רתי־תכרעה הכירעמה הפקשהה ןיבל ,םזיל 

ילעופ םוקמב .םזילאיצוסה יאשונכ היצנגילטניאה תאו תינכפהמה תרוסמה לעב 

.םירבאה תא ,היסור הנותנ■ וב ונימב דחוימה בצמה דוסי לע ,דימעמ אוה הישעת 

אוצמל שי ."םירפכמ אלא םירעמ' אל תאצל ,אופיא■ ,הכירצ תילאיצוסה הכפהמה" 

םא ,תינידמה המחלמלו הנידמל הלילשב תסחיתמה תיטסיכרנאה השיגהמ םג ולצא 

.(15תודיחא ןיא הפ םג יכ 

התואל עיגהל ,ונרכזה רבכש יפכ ,לוכי היח אל ,ריע ןב ידוהיכ ןמרביל 

קוחר ןודנולב ותבשב טרפב ,רבאה לש היצזילאידיאל ,יסורה רפכה לש הסיפתה 

— הפ .היסורב' רשאמ רחא היה הפ אצמש ידוהיהו יללכה עקרה .היסורמ 

ךלהו ולשמ םידחוימ םיסרטניא לעב לצונמ ינוריע לעופ אצמנב היה — הילגנאב 

עקרו לעופה לש ותדובעל תודוה הלדגש הלודגה ריעה תא האר אוה .ולשמ חור 

אוה — "הזמיטה לע תיקנעה ריעה" .םזילאיצוסה תרות תא ול ריבסהש אוה הז 

לש לדבה ילב םתדובע איה םתרוהסש הלא לכ תא הלש קושל תכשומ■" — בתוכ 

תא ביטיהל םשפחב הנה ואבש םידוהי ןומה הב אצמ אוה ."הנומא ,הפש ,םואל 

,םיבוקר םירוחב ,םיקינחמו םיכלכולמ' םירצ םירדחב" םידבועו םירג םה הפו םבצמ 

־רכש ףלח ךרפ תדובע העש 12—14 םידבוע םה םש תשורח תיבבו תואנדסב 

.(16"תרחא הנומיא ינבמ וא םתנומא ינבמ דיבעמה לש הדבכה ופכ תחת ,ןובער 

וצבקתנ" .ןודנולב םידוהיה םילעופה לע — םימזגומ הארנכ — םירפסמ םג םיאבומ 

רשכומ — יסורה ןנד ןודינב — םיוסמ' םעש הסיפתל דגנתה בורבל םגש שי (14 
.(םש ריפס הושה) ןינוקב דגנ םג ןווכמ' היהש הנפמ ,בגא ,םזילאיצוסלו הכפהמל דחוימב 
,'א ךרכ ,K. A. IlajKHTHOB. Pa3BHrae coimajrbHHx Bjiett b Pocciii הושה (15 

.ךליאו 189 ימע ,1924 דרגורטפ 

.37 'םמ דאירעפוו (16 
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329 ןמרביל .ש־ .א לש תינויערה ויכרד [13] 

ישוע ז— 12,000־כ — םיטייח חפ שי םלכמ' רתוי .םידוהי םילעופ 55,000־כ הפ 

,רכוסל תשורח יתבב םג םידבוע םידוהי > םינעש ,םירגג ,תועדרמ ישוע ,םיעבוכ 

."דועו קבט■ ,תכתמל 

.ליפשטייהווב םידוהיה ייח תא ראתמ אוה (17רחואמ רתוי ןמזבו■ דחא םוקמבו 

היסורמ רקיעב ,תוינוש תוצראמ' המיש ואב םלוכש םינומה בוחרה ךרואל םיכלוה תבשב 

דדשל וקימעה ינעהו בערהו• ןהירוחב וקמנ םהיניע ,ורוח םיתמ ינפכ םהינפ םלכ" .ןילופו 

עודמ והזח ברה ןומהה ץפח המ ...םהימולע■ תונש לע ןקזה־ות םהל תווחלו םהינפ תא 

םידוהיל החונמ ןיא" לבא ו החונמה■ םזי תבשה םויב הירק תובוחרב םידוהיה וצצורתי 

,ןינקו הנקמ םש ,לארשי ינבל אוה קושה םוי — ןודנול רמאת■ — יברקב תבשה םויב 
רשבה ילדג ,רדה ישובל םידחא םישנא ,דנהו ..."םדו רשב תורוחסל רכממו חקמ םוי 

הנה םהיניע ושטליו ןובלהיתי םיתמכ ריעב רשא םישנאה ןוימה ןיב םיכלהתמ שרבה יבעו 

תא דקפל םיאבה ,המה ינעה תיואבצ־ירש יכ ,ויראת תא שיא לכ ביטיי םתארקל ...הנהו 

ראתמו ךלוה אוה ןכו "...הדובעל "םידי" אבה עובש לע םהל תונקלו היירטסודניאה אבצ 

םיארנה הלא תא קר ררוב אוההו ותוא הקי הכאלמה לעבש ץמאתמ דחאו דחא לכ ךיא 

.הבורמ הדובע־חוכ םהל שיו םיקזח ול 

טעיגה ינפל םילעופ םבורב ויה אל הלאה םידוהיה םידבועהש ףיסונ םא 

רעונו םהינב וא םינרגת ,םירחוס ,דבעשל הכאלמ־ילעב ושענ ןודנולב קרש ,ןודנולל 

לידגהל היה לוכי הזה היצזירטלורפה ךילהתש ןיבנ ירה ,(17א ,םילעופל ללכב דמול 

.הכדעו ןודנולב תידוהיה תירטלורפה תואיצמה לש הפקיה תא ןמרביל יניעב 

לש היצפצנוקהמ■ קחרתהל ותוא העינהש איה תאזה תואיצמה םע השיגפה 

רתוי םייטסיסכרמה םיטנמלאה ול ויהי ומצע םזירבלב .יסורה רבאה לע "םיקיגדורנה" 

— וירחא םיהונה ליבשבו וליבשב ךרדה התייה ןכבו ,םירתאה רשאמ םיבורק 

.(18סכרמ לש םזילאיצוסה לש חודה־רלהל תוברקתה 

םיטסילאיצוסה םע םיישיאה םיסחיה םג םורגל ולכי וזכ תוברקתהל 

םהלש הדוגאב רקבמ' היה אוה .ןודנולב ,םלגנאו סכרמ םהיניב ,םירגהמה םיינמרגה 

זכרמ השמשש Kommutiistisclier Arbeiter-Bildungsverein ־ב ןודנולב 

וז ךרדב םגו !(19 תופסאב ףתתשהו ,םש הצרה ,םינמרגה םיטסילאיצוסה םירגהמל 

לש תימואלניבה הגיל"ב םג .תאזה הדוגאה יגוחב טלוש היהש םזיסכרמל ברקתה 

לש ותמזי י"פע 1876 תלחתב ןודנולב הדסונש "םינכפהמה םיטסילאיצוסה 

.יג 'בוח תמאה (17 

בתוכ ןמרביל .482 ימע 'איח 'אוויי לש ןטפירש עשיראטסיהב רבוקירשס ,דושה (17א 
היסורפ י הירטסואמ 'ןילופו היסורמ לארשי ינב ירענ"ש (יג יבוח תמאה) ןודנול לע ורמאמב 

ןודנולב ושקבי לזרבו תשוחנ תויפל תורבל תויהלו 'יתוכלמ ידגב" שובלל ובאי אל רשא 
."ומל סלפמ 

תלחתהש ךיא (22-23 ימע רפסב ןורכז) ל"להי לש וירבד תא הושה אמגודל (18 
.םזילאיצוסה תרות תא השעמל ול "הריבסה" דיקפכ ותדובע 

.35 ימע םש ריפס (19 
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סכרמ םע רשקב אב (20הדוסייב ףתתשה ןמרבילשו יקסבלבורוו ינלופה טנדגימאה 

םירבעה םיטסילאיצוסה תדוגא דוסיב כ"חא ןמרביל לש ורבח גרבדלוג !וידימלתו 

.(21ינמרגה םילגנאו ,יבלסה ריכזמה היה ,ןודנולב 

איה ןודנולב ותבישיל םינושארה םישדחב ,הארנכ ,בתכנש ,ויחאל ובתכמב 

תא הדובעב האוד ןמרביל .םזיסכרמה ךרדב םזילאיצוסה תודוסי תא ול ראבמ 

,תרצותה לש םייתמאה םילעבה תא הדובעה ישנאבו סיכרעה לש רצויה חוכה 

תונוכמה יל :רמאי הז" .םתרמשמ תיצחמ תא סהמ םילזוג דוצייה־יעצמא ילעבש 

"םהיפכ לעופמ אצויה חוורה תיצחמ יל ונתי םילעופה יפלא הלאו הכאלמה תיבו 

רחא םוקיש שדחה רדסב .(סכרמ לש ףדועה־ךרע תרותל ןוימדה ןמ הפ שי) 

תא רורב רידגה .לש ילבמ) ,שמרה לכל םיפתוש םישנאה לכ ויהי הכפהמה 

.(הזה רדסה 

לש םחוכב שי ויפלש ,יטסילאודיבידניאת חורה ךלהמ! םג ררחתשה ןכ 

,ויפלש■ ,יעדמה■ םזילאיצוסה לש תואידיאל רבעו ,הכפהמה תא תושעל םידיחי 

םיאלממ אלא םינכפהמה ןיאו הרבחה בצממ האצות ,ירוטסיה חרכה איה הכפהמה 

."תירוטסיה תוחילש" 

ינממ םילאוש ונתרובח ינב הפ הארא יכרד רתיו ...":.ל בתוכ 17/2/1876 םוימ ובתכמב" 

ןוצר תא להקב עידוהל םא יתלב ...יתאב םישנאה תא דמלל אל יכ ,השעא םתצע יפלו 

1876 לירפאב 16־מ "דאירעפוו"ב "הנליוומ" םשב ולש רמאמבו "...םירבעה םיטסילאיצוסה 

םיירקמה םישרפמה ,םעה לש ןוצר תעיבש־יאל יוטיב קר וננה םינכפהמה ונחנא" בתוכ אוה 

"...ויתונויער לש 

םש םידוהילו היסורב בצמל הלאה תויללכה תוחנהה תא םיאתהל ואובב ןכא 

.תוריתסל םימעפל עיגמו םיישק המכב לקתנ אוה 

היסור רסיק לש■ ורוקיב תא ראתמ■ אוה "דאירעפוו"ב ןושארה ורמאמב 

"בוטה םנוצרמ'" ונתיו תורואת ולעי םיבשותהש תונוטלשה תוצמאתה תא ,הנליווב 

קר שיגדמ■ אוה הפ .רסיקה לש תוילרבילה תומרופרל קחוצ אוה■ םזקדסבו תונתמ 

קפתסמ אוה ןיא םיאבה םירמאמב םלוא ,רצה ןוטלשל ותודגנתה תא יללכ ןפואב 

אטילב תונושה תובכשה ייח תא ראתמ אוה .םיחכונה םירדסה לש תיללכה תרוקיבב 

עגיל עלאנאיצאנרעטניא תרבח הפ הדסונ- 17.2.76 םוימ ובתכמב בתוכ אוה (20 

תאזה הגילה דוסילש ןכתי ."םיליחתמה ןמ דחא ינאו ערענאיצולאווער ןטסילאיצאס רעד 
ו-לרח תנשל הנשה שאר םויב- (53 ימע 'ג תמאה) 'ןטש השעמ-ב ןמרביל לש וירבד םיבסומ 
."םינוקיתה םלועב וניתוכילה לע ץעיתהל םלועה תונפ עבראמ םיקידצה ו"ל לכ וידחי ונצבקתנ 
תנשמ ינלופה דרמל ןורכז תגיגח תכירע תעשב 1876 ראוניב הדסונ תאזה הגילה 1863 

.םינכפהמה םירגהמה ייע 

 JI. ,Hefti, P0,1h eBpeeB b pyccit. pcbojiiohhohhom jBHaceHin, 35 21) םש ריפס

םיסורה םיטסילאיצוסה לש היצפצנוקל דגנתה ומצעב סלגנא בגא .56 ימע 1925 הבקסומ 
הושה) היסורב הכפהמל םנימב םידחוימה םייוכיסהו יסורה רפכה לש ודוחיי לע תססובמה 

Fr. Engels, Internationales ausdemVolksstaat 1871-75 •(ךליאו 47 ימע '1894 'ןילרב 
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םיליצאה לש םמוקמב םיסור סינכהל תיסורה הלשממה תלועפ תא ,הנבלה היסורו 

המרג תיסורה תיעקרקה המדופירהש ךיא ,םירכאה תא םילצנמ ויהש םינלופה 

םילעופכ דובעל םילעופ הצלא ,רפכל היצאיצנרפיד הסינכה ,םירכאה לש םלודלדל 

היסורב הרבחהו םזילסיפקה .םיארונ לוצינ יאנתב תורעיה־ירחוסו םיליצאה לצא 

רכאה לש ךרדהש ןייצמ אוה ףוסבל .ברעמה תוצרא לש הלאל םיברקתמו םיכלוה 

.דחאתהל ,ברקתהל םיחרכומ םהינשו ,ינוריעה לעופה ,דחאה למעה םע דוחיאה:אוה 

,טוריפל תויללכמ רבעמה תא םיאצומ ונחנא םידוהיה• תלאשל עגונב םג 

־איצוסה תולאשה גוחל וזה הלאשה תא סינכהל ןויסנל וא ,תיטסילאיצוס ךרדל 

.תויטסיל 

,"טסיפוטוא" ונדוע אצו (1875 רבמטפסמ) "דאמעפוו"ב ןושארה ורמאמב 

תאו םילארשי םיקוחב הנומוקה תא ,תידוהיה תרוסמב הכפהמה ןויער תא אצומ 

(22םיאיבנה וכנוחו ולדג ונמע חורב "ו קיתעה• ירבעה יתרבחה רטשמב היכרנאה 

םיקינדמנה לש העפשה םושמ םג יאדווב הפ שי ."חאו לסל ,סכרמ ונימי לש םילודגה 

ןמרביל םג אב ןכ ,רכאה לש היצזילאידיא ללכל ואב הלאש םשכ .םיסמה 

םידוהיה תא האמ אוה• הז תאז לכב (א22 ."ירבעה םעה המ" לש היצזילאידיאל 

ונלוכ .םימואל ןיא םיטסילאיצוסה וגליבשב ,וניחא אוה יסמה רבאה" :םיסמכ 

.".־זוחאהו ןויווש םשב וניביוא דגנכ ונלוכ דחאתנ ...םיסמ וננה• היסמב םירגה 

םידמוע םהלש םיסרטניאה :םמישעה לע ךומסל םיכמצ םניא. םינומההש שיגדמ .ל 

.הכפהמה — דחא אוה• אצומה םליבשבש םינומהה לש םיסרטניאל דוגינב• 

;הנליוו תפוקתב דוע ןמרביל בשח תידוהיה תדה לע םזילאיצוסה תא ססבל 

,ןודנולב ברה תא רקב — תד־ישנאל ןושארה ןמזב בורק דוע היה ןודנולב םג 

חיכוה ובש "ונשפנ תאשמ- םשב םלש רפס .ל רבח ,יקסנוימק לש ותעדוה יפל (22 
.(IX ימע ןמרביל .ש .א יבתכ) השמ תרותב ורוקמ םזילאיצוסהש 

לע םידוהיה לצא םזילאיצוסה סוסיב לש השיגה התוא העיפשה אסיג ךדיאמ (22א 
תרוסמ-ב םזילאיצוסה תא רשק אוה םינומשה תונשב דוע .בורבל .פ לע םהלש רבעה 
'תידוהיה םילעופה תדיגא-ב סירפב 1886 יאמב ן ־ב אשנש ומואנב .םידוהיה לש "תיחישמה 

ריכזמ אוה 1892 תנשמ 'רעקעוו רעד- ידוהיה יטסילאיצוסה ןותעה לש ליומל ובתכמבו 
ררחשיו אוביש חישמב ונימאה םה :םהיפדורו םהיצחול דגנ בושח יעצמא היה םידוהילש 
אוהש-אובי סנב אלו אוה םימשב אל-ולשמ חישמ שי םזילאיצוסל םג .םהיתורצמ םתוא 

ןכ ,יתמאה חישמה ונניא ושיש םירצונל םינוע דימת ויה םידוהיהש םשכו .ותעפוהל הכחמ 
הוחאהו שפוחה םניא תינגרובה הרבחה לש הוחאהו שפוחהש ,םהידגנתמל םיטסילאיצוסה םינוע 

הכפהמה לש םודאה הלגד ססונתי םלועבש העשב אובי שדחה יתמאה חישמה .םייתמאה 

־לאיצוסה ןוגראל ןונקתב םיאצומ ונחנאש הדמעה התוא הפ םג תשגדומ 'בגא .תילאיצוסה 
המחלמה לש הנכהה תדובעב קר העיפומ תוימואלה תלאשש ,םידוהיה לצא ינכפהמ 
הנחמל :תונחמ יתשל קר תוישונאה תקלוחמ הזל ץוחמ םלוא .םזילאיצוסל הלומעתהו 
רוטנק ייע יסור ןויכרא ךותמ ורוקמב םסרפתנ םואנה .שוכרה לש הנחמלו הדובעה 
 Ebp■ JImoiihcio 1887 תנשב עיפוה שידייל םוגרתב 1 140-137 ימע (1926) 4 ךרכ
*ןטפירש עשיראטסיה-ב "רעקעוו רעד- תכרעמל בתכמה םע דחיב שדחמ םסרפתנ .ןודנולב 

.(779—773 'מע 'ג ךרכ ,א"וויי לש 
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.(23 ידוהיה• ס"היבב הרומל תויהל הצרו ,ורובע הדובע אוצמל לדתשהל חיטבהש 

רבאל םידוהיה ןיב היחאה לש המיענה תא סינכה תיטסירבלה הביבסה תעפשהב 

ריכהש לככ .םידוהיה לצא םינומהל םירישעה ןיב םילדבהה לע יללכ• ןפואב זמרו 

תאו תוללכהה תא בזע — סכרמ לשו בורבל לש הז תא — םזילאיצוסה תא רתע 

הינפ וליפא ולצא םיאצומ ונחנא המ ןמז דומעכ .םזילאיצוסה לש יתדה סוסיבה 

ראשנ ;1875 רבמצד) ו"לרת ולסכב רביחש "ארוק לוק"ב .(24תידוהיה תדה דגנ 

םתנומא תא םידוהיה תובלמ איצוהל וצפחב (25ןכ ינפל דוע הארנכ בתכנו ,(י"כב 

םיכלמה ןוטלש תא ראתמ אוה תולגב םתויה בקעב םהל תואב תורצה לכש 

םינהוכהו םיכלמה םה ,לוצינו תוצירע לש ןוטלשכ םימודקה םירבעה לצא ,היסנפהו• 

תא אכדל םהידי לע ורזע ךכו "םיריבגה" םייתמאה םילשומה לש םהיתרשמ קד ויה 

.(26םעה 

קר אל דבכ האוד אוה הפוקתה התואמ "דאירעפוו"ב םיאבה וירמאמב 

ואיצוה םידוהיה .תונושה תובכשה ןיב היצאיצנרפידה תא אלא ,םתס םיינעו םירישע 

םיליצאה ידימ תורעיה תא ,תיראצה הלשממה תרזעב ,תואצמה ינימ• לכב אטילב 

היסורב בצמה תא וראתב .ידוהיה תורעיה רחוס י"ע לצונמ ינעה רכיאה ,םיינלופה 

היסורב םייתרבחה םייחהש ,שיגדמ אוה ,ךפהל .תדחוימ הדמע ולצא ספות רכאה ןיא 

רפסמ בורכל םג .(59 '31 ימע םש 'ריפס) בורבלל ותצלמהב גרובזניג (23 

איצוסה ליבשב םידוהיה לש תיחישמה תרוסמב שמתשהל ותעדב היהו ןודנולל אב ןמרבילש 
n. JI. JIaRpoB, Hapoa!mKu-npo11araH;1RCTt1) .תאזה ךרדה תא בזע כ"חא םלוא ,םזיל 

.(70-71 ימע ,1925 דרגנינל 
תשירד יפ לע ואצי םינשרדהש 'הנליוומ ועיגהש תועידיה םג יאדווב הפ ולעפ (24 
בונרימס 'בגא .(38 ימע ריפס הושה) םידוהיה םיטסילאיצוסה דגנ תובהלנ תושרדב תונוטלשה 

.רל 25/11/75־מ ובתכמב .תידוהיה תדל .ל לש וסחימ האצותכ הזה ארוק לוקה תא האר 
...םיסורה םידוהיל ארוק לוק ורובח חא לומתא ונינפל ארק ןמרביל'־ בתוכ אוה ןוסדליא 
ןפואבו תונלשרב םזילאיצוסה תולאשב עגונ ...טספינמ ליבשב ךורא ידמ רתוי היה רבדה 
תעשב יתיאר ...יתכשמה ינא ,תרוקבה תא חתפ בורבל ...יעדמה םזילאיצוסה תניחבמ העטומ 

'םינברהו ך"נתה 'ול רקיה אשונהמ ןפוא םושב ררחתשהל חילצה אל רבחמהש ותאירק 
ינא בורבל םע חכוותה אוהש העשב ...הנליוומ דיגמה םע חכוותהל קשחה ןמזה לכ ול היהו 
דחוימ רבד ול שיש יתבשחו ןמרביל םע יתוחישו יחוכיוו תא הלא דגנכ הלא יתדמעה 
תא עיבהל יגולויזיפ ךרוצל טעמכ ול השענש ,ותודלימ רמול רשפא 'םינש הז ותוא חפטש 

ךינחהמ ותבשחמ תא קיחרהל לכוי אל אוה וירבד תא עיבי אלש ןמז לכ ...םר לוקב ויתועד 
ךל ץעימ ינא ,ןמרביל המ התא עדוי :ול יתרמאו וילע יתמחר יתבשח ,יתבשח ...םינברהו 

המ רבד בותכל בשתש ינפל .יתרמאש המ לע רווח ינא .הז לע קורי 'םינברל בותכל אל 
ןמרבילו בשח בורבל .לוכה תא קעצ 'ךמצע תא אטב ,םינברל תרגאה לכ תא בותכ רחא 
תא וישכע בתוכ אוה ,םיבוט רתוי דוע םידידיל ונישענ ...רוטאיכיספ הז הנה ,ורמאו בשח 

.(59 61 ימע 'םש ריפס) ...'היהש הממ הצורמו טקש וישכע אוה ,םינברל ובתכמ 
יפלשו רבמבונ ףוסב ותדובעב קוסע היה ןמרבילש ארוק־לוקה אוה הזש הארנכ (25 

(.59 ,58 ,םש ריפס)ותעד לע לבקתנ אלו בורבלל ותוא הארה בונרימס לש ובתכמ 
ןמרביל •ש .א יבתכ) ץיבוקרב .מ םסרפש ויתומישרב אצמנ המוד ןויער (26 

.עודי יתלב אוה ןתביתכ ןמזש (94-95 ימע 
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רבב היאור אוה ומצע ידוהיה בוחרב םג .תיברעמה הפוריא לש■ הלאל םיברקתמ 

תרומת דובעל םילמעה תובכש■ תוחרכומ תונטקה תוריעב .היצאיצנרפידה תא 

.םתרשל םידמוע שדוקח־ילכו ברה■ םגש םידוהיה "ףוגה־ילעב" לצא םועז רכש 

ילעב י''ע לצונמ לעופה .הלאה תובכשה תא ידוהיה ןוהה לצנמ תולודגה םירעב 

תופפכ־תושוע ,תוטייח ,תורפות !םויל הלעמו העש■ 18 דבוע אוה םלצאש■ ,תוכאלמה 

םומיסקמ דע ב"ור 72 לש רעצמ רכשב םויל העש 14—18 תודבוע המודכו 

,קבט תישעמל תשורח יתבבי םידבועה לוצינ אוה■ הזמ תוהפ אל .עובשל כ"ור 172 

םילעופ לש תותיבש המכ ראתמ אוה ןכ ומכ .גיראו ריג ,תודתי ,לזרב יטוח 

.ראצה תלשממ לש■ התוברעתהו 

םצע תא חסנלו תיללכ היגולואיזדפמ ענמיהל' המגמה הפ דבכ תטלבתמ' 

תויהל הנלכותש■ תולצונמה תובכשה תא תולגל ןויסנהו םידוהיה ןיב היצאיצנרפידה 

אצומ אוה םדוהיה ןיב תיטסילאיצוסה הלומעתה ליבשב םג .םזילאיצוסה יאשונ 

לש קלחה- ותוא■ ןיב וא ,ומצע םילעופה דמעמ ןיב םידדצמ יד" אוצמל ץוחנש 

דמולה רעונה" ...םעה םע וירשק■ תא קתנל אלו םילעופל בורקה יטנגילטניאה רעונה 

תושעל רתויה לכל לוביו םעה םע םירשק ול ןיא תורישעה תוחפשממ ואצומש 

.(27הנכהה תדובע תא קר 

םידוהי־אלהו םידוהיה ייה םיראותמ םהב ,"דאירעפוו"ב הלא וירמאממ םאו 

לבקל ,בגא תורעה המיכו םייחה תא ותסיפת ךותמ ,ןיפיקעב קר םילוכי ונא ,היסורב 

וכרד תא ונל םיארמו ויבתכמו וירוביח םיאב ירה ,ויתובשחמ־רלהמ המ גשומ 

.רוריב דתיב תינויערה 

דוגיאה לש ונוגראל ןונקתה ירה י"תבב ראשנש ל"נה זורכל ץוחמ 

הז ןיממ ןושארה ורוביח הארנכ אוה היסורב םידוהיה ןיבי ינכפהמ־לאיצוסה 

הדעה ותופתתשהב ל''נה ןונקתה דוביעב קסע 1875 רבמבונב רבב .ןודנול תפוקתמ 

םייוניש המכש ןכתי םנמא .וסיפדהל ןנוכתהו רבמצדב■ ותוא רמג ,(28בורבל לש■ 

תצובק דוכיל תעפשהב 1876 תלחתב ונייה ,רחואמ רתוי ןמזב ןונקתב וסנכוה 

"םינכפהמה־םיטסילאיצוסה לש תימואלניבה הגיל"ה דוסייו גרובסרטפב םינכפהמה 

האור ,םזילאיצוסה םצע תא ססבמ אוה י"תבב ראשנש הז ןונקתב .(29ןודנולב 

היסורב היצנגילטניאה דצמ הכפהמל הנכהה תדובע לע .27 ילג 1876 'דאידעפוו- (27 
.1875 ראונאימ "דאירעפוו"ב ,בגא ,רבודמ ללכב 

תינכתב םיקסוע ןמרבילו בורבל" 17'ו1/75־מ ותשאל ובתכמב בתוכ בונרימס (28 
בתכמב והוררוע ןמזה ותואב טעמכ ,בגא .(42 ריפס) 'חרזמבו הנליווב םידוהיה לש ןוגרא 

.(21/6/1920־מ 'רחשה"ב ץיבוקרב) ידוהי טסילאיצוס דוגא דוסי רבדב לדתשהל הנליוומ 

לע" ןיכהש תרבוחה לע 17/2/76 םוימ בתכמב קר םיעמוש ונחנא ןמרביל יפמ (29 
■לע קדצהו רשויה בישהל ודי אוה םג בקעי תישי ןעמל .הננוכל יתוליחה רשא ץימאה רשקה 

.117 ימע Hapoj[H0KH בורבל םג הושה תאזה הגילה דוסיי לע .*ונוכמ 
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ותמשגהל ךרדה תא (nponarama h amiauHa) היתורוצ יתש לע הלומעתב! 

.תיברעמה היסורב םידוהיה ןיב תויצרדפו תויצקס ןוגרא לש תינכת עיצמו 

לשמ זובדה קפס ילב שי םזילאיצוסה סוסיבבו ןונקתה לש תויללכה תוחנהב 

הבתכנ הנושארה אקספה יכ םא ,בורבל י"ע םזיסכרמה לש ותסיפתמ וא בורכל 

.(30יטסינומוקה טספינמה תעפשהב הארנכ 

יטסינומוקה טספינמה ךותמ ןונקתה לש הנושארה אקספה 
 An ihre Stelle trat die freie Konkurrenz mit der

ihr angemessenen gesellschaftlichen und politischen ירשפאל םיבשוח ו1ח2א ]יא 
 Konstitution... Die burgerliche Produktions-und
' -Verkehrsverhâltnisse die moderne burgerliche Gesell schaft... gleicht dem Hexenmeister, der die unterir- ,יתרבחה בצמה רופיש ?ר אל 
 t ייי"י dischen Gewalten nicht mehr zu beherrschen vermag
die er heraufbeschwor... Die Produktivkrafte, die הירבחה לש המו ק םצע אלא 
 ihr zur Verfûgung stehen, dienen nicht zur Befôrde
rung der bûrgerlichen Bigentumsverhâltnisse ; im !בייח היתודוסי לע 
 Gegenteil, sie sind zu gewaltig fur diese Verhâltni
sse geworàen, sie werden von ihnen gehemmt ; ןילופוב1מ'~שובר לש תודויסיה 
 und sobald sie dies Hemmniss uberwinden bringen
 sie die ganze burgerliche Gesellschaft in Unor- •,*m.*
dnung... .תידלב תורחתהו 

שוכר לע תדסוימה" (תינגרובה) תיחכונה הרבחה' תרדגהב םירומא םירבדה 

תונשל ןיאו ליאוה ,תיללכ הכפהמב ךרוצה םיסיבב ,"תיללכ תורחתהו ןילופונומ 

ויחי :םמצע יפלב■ םיטסילאיצוסה תושירדב םג .(31רחא ןפואב םייחה ירדס תא 

קד ושמתשיו תוריהזב וגהנתי ,םזילאיצוסל םהיתוחוכ לכב ורסמתי ,ףותיש ייח 

הזמ םזיכרנאה דגנ הינפ ידכ ךות םיטסילאיצוסל תומיאתמה םיכרדה ןתואב 

לש העפשה םושמ שי ,יוטב ידיל םש האבה ,הז,מ (בישטאקט) "םזיניבוקאי"הו 

.בורבל 

הכפהמה תארקל תימצעה הנכהה לע םש העצוהש הלומעת לש תינכתב םג 

ורפסב !בורבל לש ותעפשה תשגרומ םינכפהמה לש םהיתובוח לע םידחא םיטרפבו 

ונייה — 1875 ףוסב קוסע היה ותביתכבש "הדיתעה הרבחה לש ינידמה דוסיה" 

.(32םימוד תונויערו תועצה םיאצומ ונחנא — ןונקתה לש ורוביח ןמזב 

יללכ ינכפהמ■ דוגיא לש תויצרדפ לשו תוימואל תויצקס לש ןויערה םצעב 

תנשב דסייש (ידוהי אצוממ■ אוה םג ,בגא) ןיטוא ול םדק .שודיחה ןמ■ היה אל 

םניא הלא םג לכא '(79 ימע םש בורכל) םימזד תונויער חסינ בורכל םג םנמא (30 
.סכרמ לש וירבדמ הזרפרפ 

ומסרפתנש םיסיזטהו "דאירעפוו• לש תינכתה תא םג הוושה !43 םש ריפס (31 

!79 ,76 ימע םש בורכל !(.ךליאו 38 'ךליאו 33 ימע יקיצידוי לצא םיאבומ) 48 'לגב 
 naataraoB םיטסילאיצוסה יגוח ןיב זא וכלהתהש תועד ויה הלא בגא .ךליאו 195 ימע

.169 ימע 'םש בורבל לצא םיאבומה ןיקסופרק לש וירבד תא לשמל הושה .ללכב 
.43 ימע םש ריפס (32 
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היצקס 1872 תבשב דסייש ,ץבוקבו ,(33 לנויצנרטניאה לש תיסוד היצקס 1870 

.תויצקסו תוימואל תויצרדפה בכרומ .*ייה■ ומצע לנויצנרטניאה םג .תיבלס 

היצקסה לש המרגמפב תשגדומ םיטסילאיצוסה לש תוימואלדיבהש םשכ 

תרכה םצעב אל תוימואל תויצקסל םויקה תוכז תא .ל םג האור ךכ תיסורה 

יללכה םזילאיצוסהמ .םייגכט םימעטמ רקיעב אלא תומואו םימע לש םתולדבתה 

התואב טעמכ ותוא חסיב םלוא (34 םזיטילוסומסוקה תא חקל הלכשההמ םג יאדוובו 

םיררושה םידוגיבבו תימואלה האנשב קר אל םירפוכ ונחבא" .(35בורבל לש חסונה 

.ינכפהה־לאיצוסה ץנעב םיקלוחמ תויהל ךרוצה םצעב וליפא אלא ,םימעה ןיב 

לש םילדבהה .דחא■ םיחא־דוגיא םיווהמ םיעזגהו םימואלה לכמ םיטסילאיצוסה 

תברל דובעל םיכירצ םה הב הביבסה תא קר םישוע םייתוברתהו םיימואלה םיאנתה 

,הדובעה ןפואב לדבהל וישכע איבמ ,ינמז ללפ ךרדב ,הזה דיחיה לדבהה .םינפ 

הגלפמה לש תידוהי היצקס םשב ונתוא ובכיש סרוג הזו םואללו םוקמל םאתהב 

היצקס לש תרגסמב םידוהיה לצא הדובעה ןיא ."תיסמה תינכפהמ־לאיצוסה 

םיניינעל עגונש המ ,הלאה תויצקסה לעו ,יעראו ינכט ןינע לוכיבכ אלא ,תדחוימ 

םוקמ לכב םירחאה םימעה לש םיימוקמה םיגוחה לא תומלשב ףרטצהל ,םייללכ 

.םוקמו 

ואיבהש ןכתי לנויצנרטניאב תויצקסה לש ןתנכתמכ ןוגרא דסיל ןויערה לא 

"דאיירעפוו"לש תרבוחו תרבוח לכב םסרפמ היחו לבויצנרטניאב ןינעתהש• ,בורבל 

םיהונהו םזיסכרמה םע ץימא רתוי רשקב ןמרביל אב הז י"ע םלוא ,(36וילע הריקס 

ביבסמ הזכרתהו 1870 תנשב תיסורה היצקסה תא הדסיש הצובקה ירבח .וירחא 

םחוכ אבל םכדמב ורחב םג םה .םיטסיסכרמ ויה (3י HapcaBoe aeao ןגרואל 

.1925 הבקסומ 'Β. Α. ΓοροχοΒ Pyocicaa οοκπ,βη nepBoro HuTepnamioHajia הושה (33 

־ומסוקה תא ססבמ אוה ורסאמ רחא .ינודנול ובושב 1880 תנשב ,רחואמ רתוי ןמזב (34 
לאינד' לעכ ,ישילש ףוגב ומצע לע סש בתוכ אוה) אוה ידוהיכ- !ותודהיב ולש תויטילופ 
...תדחוימ תויטוירטפב הילא ותוא רושקל הלוכי הנניא ץרא םיש !טילופומסוק (*םיוסמ 
אוה ,ימואל ידוהי ירמגל אוה ןיא ...טילופומסוק קר תויהל לוכי אוה ידוהי-טסילאיצוסכ 

תועפותה לכ לע ןילופונומה םע דחיב תוימואלה תוקולחה לכ לש ןלוסיבב אלא ,הצור ונניא 
.(85 ימע םש ריפס) "תיטסילאיצוסה תילעופה תיממעה הכפהמה לש ץחלה ייע ולש 

"ΠρΗχοτιΗτοΗ aeûciBOBaTi, β ojnoft ΜβοτΗοοτΗ, "דאירעפוו-ב בותכ הזל המודכ (35 
 Ha oômecTBO rOBopamee aannuM h3hkom, BupaôoTaBmeecH β aaHHOft Ky.TbType... Β
 pa3HHX MeCTHOCTHX, JVIH pa3HHX HaUHOHajIBHOCTeS 3asa1H janHOIXI ΜΓΗΟΒ6ΗΗΗ MOryr

 6htb pa331r1H1.1, ho Kaa^aa HamiH acwiacHa xeaaTt ceoe aeJio, cxoaact β 06meM

 CTpeM.ieHHH κ oômeaejiOBeaecKHM h&jhm" (בורבל' HapoAHBKH-nponaraHaHCTH 115 ימע).

ΟπβρκΗ no HCTopin HHTe־ םשב BnT513eB ייע ואצוהו ופסאנ הלאה םירמאמה (36 
 pHaujonajia 1919 דרגורטפ•

םוימ ובתכמב עידוה וילעשו איצוהל בשח ןמרבילש 'שיטפה' תינכתב ,בגא (37 
אל איה םג םנמאש ,1870 תנשב Hapojmoe ^ρλο תינכת לש העפשה אוצמל שי 17/2/76 
,ףטוש רמוח םמוקמ ואצמי ובש ,ןולעה ןיב רמוחה תא קלחל יצ־! םהש םשכ .המשגתה 
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ומכ ,סכרמו (1872 תבשב גאהב סרגנוקב םחוכ־אביב שמש אוה) לנויצנרטניאב 

ןמרביל ןינעתה ןונקתה דובע תעשבש םג הארנ .היצקסה דוסיב ונינעתה ,רקב 

לש וטע־ירפב ןייעו רזחי וא ןייע ןכו וילע תועידיהו ויתונקת ,לנויצנרטניאב םג 

תונקת לע ןלהל דוע הארנש יפכ ועיפשוהש — לנויצנרטניאה תונקת — סכרמ 

.ןודנולב םירבעה םיטסילאיצוסה תדוגא 

הלומעתה לש טקייבואה תעיבק איה םזיסכרמל תוברקתההמ' הרשי האצות 

ערה לש ולוע תחת םילבוסה הלא לכ ןיב להנל שי הלומעתה תא .םזילאיצוסה לשו 

.ינוריעה טנמלאה ,תידוהיה תואיצמה ףקותב אוה םזילאיצוסה לש אשונהו יתרבחה 

תונמדזהב .ינעה רעובהו םילעופה ןיב רקיעב הלומעתה תא תלהנמ תידוהיה היצקסה 

,הריעזה תונגרובהו םייתלשממה ךוניחה תודסומ ידימלת םע עגמב אובל םג רשפא 

.1876 ראורבפמ "דאירעפוו"ב ורמאמב םג ,רכזוה רבכש יפכ ,יוטיב ידיל אבש ןויער 

הצובקה תעפשה ילב אל יאדווב—רתוי ברקתמ אוה םיבורקה םישדחה ךשמב 

ראורבפב דבכ .םזיסיכירמהו היטרקומדלאיצוסה לש תונויערה יכלהמל — תינילדבה 

תלחתבו (38 תינמרגה תיטסילאיצוסה תונותעב םירימאמ ,םסרפל דמע וא ,םסרפ 1876 

."תיטרקומדלאיצוס הכירבב" טכנקביל .וול בתכמב םתוח אוה יאמ 

היהש — האר ןמרבילש עקרה ותוא ןפוא לכב — ומצע ינודנולה עקרה םג 

םידוהי םילעופ לע הססבתהש תינודנולה הדוגאה לש דוסיהו ,ירטלורפ ורקיעב 

(39 ידכאה־יסורה דוסיהמ רתוי וקיחרהל םילולע ויה ,םהלש םיסרטניאהו םוקמב 

יכ םא .סכרמ לש יפוריאה םזילאיצוסל וברקלו ותעיסו בורבל לש םזילאיצוסה לש 

ןודנולב "םירבעה םיטסילאיצוסה תדוגא" דוסיב םיעגונה םירבד הימיכב ץעיתה ןמרביל 

סכרמ יבתכב ןמרביל לש ונויע לע תודע ונל שי ירה ,(4"בורבלו בונרימס םע 

הצר ןכ יטסילאיצוס ישעמו יטרואית רמות תואלמ הנייהתש תורבוחה ןיבל 'ובו היצמרופניא 
רקחמ ירמאמ ואובי- ינשה הזב .ירבעה ןיבל שידייב קלחה ןיב וזכ הקולח עובקל ןמרביל םג 
קלחהש העשב ".*,םהיארוקל הבר העידי םישקבמה םירמאמ ןכ 'םזילאיצוסה ידומילל םיעבונה 
ןמ תועידי ...ונתרובח ינב םע השענהמ תושדח-ל םינטק: רתוי םירבדל שדקומ היהי שידייב 

"...םזילאיצוסה םע תוצראה רתיב השענה 
תונותעב םירמאמ םסרפ אל ןמרבילש הנקסמל וישכע אב (35 ימע םש) ריפס (38 
תונותעב ףתתשהש ןילרבב טפשמב הדוה ומצעב ןמרביל יכ םא ,תינמרגה תיטסילאיצוסה 
ראשל עגונב הפי ןחוכ ןיאו דחא רמאמל עגונב קר הפי ןחוכ ריפס לש ויתוחכוה ךא .תאזה 

.םירמאמה 

ןמזב םנמא בתכנ ,ובתכמב רסומ ןודנולב הדוגאה ידסיממ דחא גרבנדלוג .ל (39 
ליבשב םיליעפ־סישנא ןיכהל דיקפתכ הל הדימעה אל ,תינודנולה הדוגאהש ,רחואמ רתוי 

.(486 םש רבוקירשט) המע רשק םוש הל היה אלו תיסורה העונתה 
ובתכמב) 1880 תנשב בתוכ ומצעב ןמרביל םנמא .ךליאו 44 ימע ריפס הושה (40 
היה אוה םינש 4 ינפלש העשב ,תיטסילאיצוס ירמגל איה ומלוע תסיפת וישכעש (בונרימסל 
 "OrapHM aaaMOM κ κοτοροίΐγ npaBHBMacb 113BecraaH n0J1HTHH0-3K0H0MH4ecKaa jwKTpHBa"

ידכ ,"הצילמה תראפתל- אלא ורמאנ אל הלאה םירבדהש ןכתי ךא (81 ימע ,םש ,ריפס) 
.היסורב תיטסילאיצוס הלועפל יואר אוהש בונרימס תא ענכשל 
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םגרתל ליחתה ןמרבילש איחי 1876 ביבאב בוינרימס לש ובתכממ .הפוקתה התואב 

.(41תירבעל "יטסינומוקה טספינמה" תא 

ןמזה ותואב רביחש "ןודנולב םירבעה םיטסילאיצוסה תדוגא" לש ןונקתב 

(ונושלב "הכאלמה ילעב") םילעופ לע םש רבודמ' .םזירבלל רכז טעמכ דבכ ןיא 

"םימלוע תעושת" יכו ,("ןוה"ל יאדוב ןווכתמ אוה) ףסכה תועצמאב ודבעשש 

שרושה ןמ ךופהל ...הרבחה ייחב ,תונידמה יסומינב יונשהו ךופהה תילכת י"ע" קר אובת 

הכפהמה תא .(סכרמ לש Auf10־ung dcr bishengen weitordnung)"םויכ םייקה תא 

לש תונקתב המיאתמ אקספל ןוימדה ןמ הל שיש המיענ ,םמצע םילעופה קר ועצבי 

ןיב — םשמ הקתעה טושפ איה ילואו — ןוימד שיש ומכ ,ןושארה לנויצנרטניאה 

רנ ויהי רסומהו רשויה תמאהש ,תרבדמה ןודנולב הדוגאה ןונקתב תרחא אקספ 

תונקתב המיאתמה אקספה ןיבל םתלוז לא םהיסחיב הדוגאה ירבח לש םלגרל 

,םמצע םילעופה הפ אוה םידוהיה לצא םזילאיצוסה אשונ םג .לנויצנרטניאה 

לצא םזילאיצוסב ךרוצה םצע תא ."םהיקשוע דגנ םוקל" דחאל םיכירצ םתואש 

הדבועבו םייללכ תונויער־יכלהמב אלא ,תידוהיה תואיצמב אל ססבמ אוה םידוהי 

ודחאתה רבכשו תיללכ הלואגב קר עשוהל ולכוי תוישונאה ןמי קלחכ םידוהיהש 

םידוהיה לע םג ןכל תיטסילאיצוס הנידמ תמקהו הכפהמ' םשל םלועה לכב םילעופה 

.םהיתובקעב תכלל 

ידיל אבש רבד ,תוימואלדיבו תויטילופומסוק לש הרשי ךרד הפ שי הרואכל 

חרוא תלאשל הבושתב .(22.7.76) הדוגאה תובישימ תחאב הרתי תוטילבב יוטב 

ונדידל ,םיימואל םילדבהב םיריכמ ונחנא ןיא" ןמרביל הנע הבישיב חכונש 

הבישי התואב םלוא .(42"םידטלורפו םינגרוב :תודמעמ ינשל קר םישנאה םיקלוחמ 

לש םסחי לע הלאשה התלעשכ .ירמיגל םידחא םירבד ויפמ' םיעמוש ונחנא המיצע 

ע"על"ש ריהצמ אוה םתפיסא תא הז םויב ךורעל םהילע םאו באב 'טיל םיטסילאיצוסה 

ינב רתי לכל ומכ תובישחה התוא םידוהיה םיטסילאיצוסה ונליבשב באב 'טל שי 

לש ותוב־יקתהל ומרג בונרימסו בורכל אקודש דאמ ןכתי 'בגא .48 ימע ריפס (41 
ארוקה־לוקה לע ורפסב .25.11.75 םוימ ובתכמב שיגדמ בונרימס .םזיסכרמל ןמרביל 
םזילאיצוסה תולאשב םש עגנ 'ןמרבילש ,והולספ םהשו םהינפל ארק ןמרבילש ןושארה 
לש ןוכנ אל זוותנ ןתנ אוה !יעדמה םזילאיצוסה תניחבמ תיעטומ השיג ךותמו תונלשרב 
רשקבש חינהל שי .(59-60 ימע םש 'ריפס י"ע םסרפתנ בתכמה) 'ודכו שוכר הרוחס ,ףסכ 
הדבועה לע ,סכרמ יבתכ לש רתוי ידוסי דומלל םג והוררוע אבהל ותדובע לע םהיתוצע םע 

"קאטסילאיב-מ וירמאממ דחאב ולש הקספ הדיעמ סכרמ לש לטיפקה תא ריכה ןמרבילש 
.(15.2.76 ־־ M0.1875 ןיב ןמזב) "דאירעפוו• לש 27 '26 '24 '23 '18-21 ילגב םסרפש 
סכרמ לרקש םיעזעזמ תוזחמ לכ ":רמוא אוה קאטסילאיבכ גיראל תשרחה יתב לע ורבדב 
הדובעה לש תויביסנטניאה תלדגהמו ךרה ליגב םידלי תדובעמ לחה ,"שוכרה- ורפסב ראתמ 
תוזחמה לכ 'ורכשמ עברכ לעופהמ םילזוגה ףסכ ישנוע םיליגר ףסכ ישנועב רמגו תאזה 

."לודג הדמ הנקב לעשו דעצ לכ לע הפ םינשנו םיכלוה הלאה םיעזעזמה 
.556 ,1 ןטפירש .טסיה-ב רבוקירשט (42 
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הכפהמה םשגתת אלש ןמיז לכו ונתואמצע תא ונדבאש םויה אוה הז .ונעזג 

.(43".םעו םע לכ ליבשב הלודג תובישה יטילופ שפוחל שי ,תילאיצוסה 

־ןיפהו םזיטילופומסוקה ןיב ,םיפיעסה ינש לע החיספה ןמ בוש הפ שי 

לש ותומשגתה תוחדל ןוצרהו ,הזמ תידוהיה תרוסמב תוקבדה ןיבו הזמ תוימואל 

.תילאיצוסה הכפהמה רחאל ןושארה 

ולש יללכה םזיטילופומסוקה לקתנ הרקמב התלעו הפצש באב 'ט תלאשב 

איצוסה "אבה םלוע"ל םזיטילופומסוקה תא החדו הרשפ ןיעמ ןמרביל אצמ הנהו 

טוקנל תוידוהי תולאשל בושל חרכומ היה םיאבה םישדחבו ןמזה ותואב ךא ,יטסיל 

.םייטסילאיצוסה תונויערה תא ןהל םיאתהלו ןהילא הדמע 

.ד 

תונגרובהו םידיבעמה יגוחב העדונ ןודנולב הדוגאה לש התואיצמש ירחא 

הכאלמ ילעב לבקל אל הטילחהב ילעופ ןויבצ הלבק הדוגאהש ירחאו תידוהיה 

.התוא ףודרל וליחתה םידיבעמ 

ודבע ןודנולב םידוהיה םילעופה בורש הדבועהמ האצותכו ,הזה בצמה רואל 

תיטסילאיצוס היגולויזרפב קפתסהל ןמרביל היה לוכי אל םידוהי םילעב לצא 

היה ןויגהה ןמי םידוהיה לצא תילאיצוס היצאיצנרפיד ןיעב התיה דבכ !תיללכ 

לש רחא דבה םאו .םמצע םידוהיה יפלכ םג תודמעמה ידוגינ לע החנהב שמתשהל 

תעמ טלחומ רקשל התשענ "לארשי לכ םירבח" אמסיסהשי וירבדב שיגדה הדוגאה 

־סיראה תא ןמרביל האר םידוהיה לצא םג ועיפוה תודמעמה יקוליחש 

יפכש ,ןויער — םידוהיה לע תופידרב■ המשאב תידוהיה תיסנניפה היטרקוט 

ןמז לכש■ ,יטילופומסוקה ןויערל רזוחו — ןמזה ותואב ולצא למגו דלה ,ןלהל הארנש 

תטלחומ תווחאתהשו ,ומצע ינפב דחוימ ףוג םידוהיה ווהי םייקתי יחכונה רטשמהש 

.(43א םזילאיצוסה לש ולגד תחת קר םשגתת םדאה ינב לכ לש 

ססבמ — רבמטפסב המיקתהש הינשה םילעופה תפסאב — תרחא תונמדזהב 

לעופ ןיב םילידבמ םידיבעמה ןיאש םשכ :וזכ ךרדב םזיטילופומסוקה תא ןמרביל 

םילעופה ןיא ןכ ,ולצנלו ותדובע חוכ תא תונקל םילדתשמו ,ידוהי אלל ידוהי 

.(44םוקמ לכב םיווש םהלש םיסרטניאהו ליאדד ,םואלל םואל ןיב םילידבמ 

־איצומה ןויערה תא דחאל ןויסנ םושמ' הלא תונויער יכלהמב שי םנמא םאו 

התואב טעמכ ידה םידוהיה לצא תידמעמה הקולחהו יטילופומסוקה ןווכב יטסיל 

הכפהמל ןורכז תפסאב ףתתשהל בריס ןמרבילש הז םע רשקב ריכזהל יאדכ 'בגא (43 

םינלופהו ידוהי יננה- (בונרימסל וירבדב) קומינב ןודנולב םינלופה וכרעש 1830 תנש לש 
.(37 ימע םש ריפס) "םידוהיה תא םיבהוא םניא 

.569 ןספירש .ראטסיה (43א 
.573 ימע םש ,רבוקירשס (44 
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339 ןמרביל .ש .א לש תינויערה וכרד [23] 

חסופ אוה !תוריתס בושי םיאצומ ונהנא "לארשי ירותב ימולש לא" זורכב הפוקתה 

אבקסמ־דשמה םג שי אסיג רייאמש העשב הב ,םזיסכרמהו םזירבלה לע בוש 

בורבל לש הגיזמ איה הנידמה תאו תודמעמה ידוגינ תא ותסיפת .הלאה תונויערל 

תלעות ןיב דוגינל םרוג" (דחוימה ןיבקה :ונושלב) טרפה ןינק :םזיסכרמה לשו 

ןיב הריתסה :םירבדה שורפ תיטסיסכרמה היגולונימרטב) ."ללכה תלעותל דיחיה 

ידומע לע" תנעשנה הנידמה .(יטסילטיפקה השיכרה ןפואו תיתורבחה תרצותה 

תאו המרמה תא הביכרה הנומאהו" תבח תא אכדי דחא םעש ךכל תמרוג "םואלה 

.(םויפוא איה תדה :סכרמ) "םדאל דשא רשיה לכשה שארל םינודא ןועגשה 

לוכיה חוכ היצנגילטניאבו רעונב בתבלכ האת אוה אסיג ךדיאמ םלוא 

הלוכי היצנגילטניאהשו "םדאה ןימ לכ רשוא דעב" ותמחלמב םעל רוזעל ביוחמו 

םוקל" .םתמחלמב םהל הרזעב םיאכדנה םינומהה יפלכ "האטח" תא ןקתל הזב 

חפט רשא םעה תרזעל םכישפנ תומלש תא ובק םפא תעיזב רשא םישנאה תרזעל 

לשכ האירק םג תעמשנ ."ואגתת וב רשא לכ תא הנק ובבל ימדבו ,הברו םכתא 

.(ידוהיה םעה לא :ןאכ) "םעה לא תכלל" ,םיקינדתנה 

לש ןוידטלתפה .הליחתה רבכ ןוידטלתפה לש ותמחלמש ,האת אוה בוש 

הכפהמה ,"םתואסכמ םיכלמ■ ףודהלו עצבה: תודבע ריסהל" דחאתי תוצראה לכ 

לכ ףותש ,הדובעה, ףותש :והיפב ותלמו" םודאה הלגד תא םירת תילאיצוסה 

המה םג יכ" וז המחלמב ףתתשי ידוהיה ןוירטלורפה םגש ןמזה עיגה ."םינינקה 

הדובעה תכלממב םה םג םרשא קלח תא תונקלו םיבאוכה םהיתומצע תא וצילחי 

הריעה ,ותא דובע ,וילא רבחתה ,םעה לא ךל ,םתרזעל רעונ ,אופיא ,אוב ."רשויהו 

ילשומ תא הבוח המחלמל םתוא תיעהו הלא ידי וקזחו הלא לע םכחת וכפש" ותוא 

דנש אוביו "רקשה םלוע םרהי זא .םעה יטוש תא ,םיכושחה יקשע תא ,ץראה 
.תוצראה לכב רטשמה 

תא האור אוהו ,תויטילופומסוקה ינשה טוחכ תרבוע אדוק־לוקה לכבש העשב 

םזילאיצוסה תא ססבל םג הסנמ אוה ,וילצנמ דגב ןוירטלתפה לש תיללכה המחלמה 

תא תלצנמ תידוהיה היצבגילטניאהש שיגדמ אוה ארוק־לוקה תחיתפב .ידוהיה 

אטבש ןויערל םג עיגמ אוה :ןכ לע רתי !ןנובשח לע התויחב תולמעה תמכשה 

לש והיאטח ללגבש ,תרחא תונמדזהב ,רכזוה דבכש יפכ ,טעמכ ןמזה ותואב 

םיליכשמה תא הלחת הנווכב יאדומ .דפ ההזמ אוה — תונוילעה תוידוהיה תובכשה 

תאנש ביבסמ ונטהלת םהיתומשאב" םידוהיה תא אונשל וליחתה — םירישעה םע 

םילפכ חפוקמ אוה ידוהיה ןוירטלורפה "...ורזפנ ונימצע םכיפכ לעמבו םואלה 

םע דחי רשויהו הדובעה תכלממב םה םג םרשא קלח" דעב המחלמ להנל וילעו 

םהיקשוע םהמ ולזג רשא אוהה םקלח תא ז םימעה לכל רשא (ןוירטלורפ) םיכשחה 
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תמשאב ,ביבסמ םימעה לכ תאנש םתל הנתנ אל רשא ,איהה' םקלח תא !םמע ינבמ 

."םהה העשרה ישנא 

תינויגה הנקסמל םג עיגמ איה ,תודמעמל םיקלוחמ' םידוהיה םגש• ועבקבו 

.הלאה תולצנמה תובכשה לע רתוומ' ומע ךלוהה רעונהו ןוירטלוחפהש ,וז החנהמ 

ונל אל ...הלא ונמע יביוא ןמ וננצח ונרענ הנה" ורמאי "לבת יבשוי לכ ינפב" 

,םתא ונל אל — םכידי קשעב לארשי םש וללחת רשא ,ץרא ינענכ םתא" "...םתא 

םג ןכל ,םישנאה לכמ םג םתלדבנ ןכ ומיכ ,םכמע ינב ךותמ םתלדבנ רשאכו !ונל אל 

םכילע ולעי דמשה תמחלמב .םדאה לכ םע דחי ,םכותמ םכתא ולידבי ונמע ינב 

,שוריפב דמאנ אל יכ םא' .םכתא ודימשי םג םהו "םתעצב רשא םיקושע ןומה 

,יללכה ןוירטלורפל םרבחתהב ,רעונהו' ידוהיה ןוידטלורפהש ,םירבדה ךשמהמ■ אצוי 

ןמרביל לצא רתוי אוצמל ןיא .ידוהיה בוחרב תונגרובה דגנ המחלמה תא ולהני 

םילעופה ןוחצנ ירחאש ,הנקת שי םילצנמלש■ ,תילרבילה תיטסיפוטואה השיגה תתוא 

הנשכ ינפל דוע ופ זחאש ןויער — םהל לחמיו םהיתואטח לע םילצנמה ודוותי 

.וחינה םזיסכרמל ותוברקתהו ןודנולב םיסחיה תעפשהב רשאו 

תידמעמ היצאיצנרפיד לש םייולג םידוהיה לצא היסורב םג ויה םנמא םאו 

ארוקה ,תאזה היצאיצנרפידה תא שיגדמה הזה ארוק־לוקה היה ,תובכש ידוגינו 

וראשנש םידוהיה םיטסילאיצוסה םתוא לש םהיתובשחמ יכלהממ קוחר ,תוממוקתהל 

ונניא ,ידוהיה בוחרב םזילאיצוסה אשונש תונעטב וילא ואב םה: .היסורב םיבשוי 

ובצמל םימרוגה תאו ובצמ תא ול ראבל אוה ךרוצה ןמי !תוממוקתהל ןכומ דוע 

.(45יוכו םויאה 

םיטקפסודפב .ןמרביל לש היגולואידיאה תא הברהב וניש אל םהיתונעט לכ םלוא 

ןיעמ םג מ שי םימעפל ,ןותמ רתוי ןוטב םנמא בתוכ אוה "תמא"הבו "תמא"ה לש 

םצעב .אוהש ומכ ראשנ ינויערה דוסיה ךא ,יטסילאיצוסה ויתובשחמי־ךלהמימ הייטס 

.ןמרביל לש תינויערה וכרדי תוחתפתהב לובגה תא הזה ארוקה לוקב תוארל רשפא 

קר שי "תמאה" לש םיטקפסורפבו "תמאה"ב רקיעב ,וריתשנש םיכמסמה ראשב 

,םזיסכרמה תונויערל הרתי תוברקתה םג םיתעל ,םיטנמומ המב לש השגדהו טורפ 

רוזנצה תמיא ותוא וחירכה ןכ .ולצא תוריתס םג אוצמל שי םימעפל יכ םא 

,זמרב רבדל ןילרבב וירבח לש םתשירדו — ילגיל ןותיע הייה "תמא"ה — היסורפ 

לא ותונפב ךרוצה ןמ היה ןכ ומכ .ןותמ ןוטבו ך"ח ןושלו םיפופע תפש"ב 

יורש אעו םהב םייחה תא רקבל ,ול תונבומה תוירוגטקב רבדל ירבעה ארוקה 

.רחא ןווג וירבדל םימעפל הווישש רבד — ובצמ רואת םשל םהב שמתשהלו 

ט"צרת 'יד הנש "ןויצ" ןועבר ;ז"מ-ו"מ'לג ,ז"פרת רבדל ףסומ הושה (45 
.83-84 ימע 
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!!ד 

טורפ רתיב תשגל ןמרביל .דיה חרכומ םיידוהי םינינעלו תידוהיה הלאשל 

יכלהמב תורומת- המכ םנמא ושבגתה הז ינפל .1877 ביבאב "תמא"ה תאצוה םע 

.םתוא וטילבה ,ןוכנ רתוי וא ,םייללכה ויתונויער ךלה לע יאדווב ועיפשהש תוחודה 

."םיקינדורנה" לש תונויערה יכלהמב רבשמ ןיעמ- הווהתה 1875/76 תונשב 

תונש לש הנושארה תיצחמב הב' ולתש תווקתהו "םעה לא הכילה לש תונויסנה 

.הליחתמ ובשחש יפכ ,םזילאיצוסה תרות תא לבק■ אל םעהש ידחא ,ודבתנ- םיעבשה 

תיראש .(461874/75 תונשב םינושה םיגוחה ירבח בור לש' םירסאמה םג דכל ופסונ 

הנש התואב) שדחמ שבגתהל (1876 תנש תלחת 1875 ףוסב) הליחתהש הטילפה 

הלועפ תוטיש לע בושחל ,דתיה הסונא (3eMM h b0.w ןוגראל דוסיה חנוה 

,םתלועפ דוסי רכיאה תא םיסורה םיטסילאיצוסה ואר התע ןכ זאכ יכ םאו .תורחא 

ןיכרע יונישל םהמ המכ לש םשפנב האיבה רפכב הלומעתה תלועפמ הבזכאה ידה 

.יפוריאה- םזילאיצוסה לא םהיתובשחמ- ךלה תא ברקש רבד ,ינוריעה לעופה יפלכ 

היפוא יוטב ידיל אב (1876 רבמצד 6) תינזקה היסנכה ינפל הכרענש הנגפהב 

.דכאה לש רתי תכרעהל םיטסילאיצוסה' ןמ- קלה לש תודגנתההו ילעופה 

יטרפ בתכממ ,ןיפיקעב םיעמוש וננה וז הנגפהל דגנתה בורבלש העשב הב 

ןווכמה םיינוריעה םילעופה לש חו-ר־דלה ותואל הטונ אוהש ,בונדימסל ןמרביל לש 

.היצנגילטניאה דגנו רפכה לש היצזילאידיאה דגנ 

האצותכ םג ,תעדמ אלש ילוא ,.ל לצא הררועתנ בורבל תטישל תודגנתהה 

ונתנ אלש הזמו — ותדובע םוקמ תא הז י"ע דביא. אוה — "דאידעפוו"ה תריגסמ 

תדיעוב ףתתשהל םהמע הנמנ .לש "דאירעפוו"ה לש םיסיפדמה חוכ אבל 

,ותוא הברק 1877 ץרמ דע (46א 1876 רבמצד ףוסמ ןילרבב ותבישי םג .םיטסירבלה 

םיטרקומדדצוסה יגיהנמ םע רשי עגמ י"ע םאו ,םש ובשיש וירבח תועצמאב םא 

,בורבל) "דאירעפוו"ה ישנא םע וירשק תא קיספה אלש י"פעא ,הזה הבשחמה ךלהל 

םיטסילאיצוסה לש הקיטקטה לע םערתמ- אוה םהילא ויבתכמבש י"פעאו ,(בונרימס 

,רבכ רכזוהש יפכ ,טעמ אל םהלש ןוטהו וירבד לע ועיפשה הזל ףסונ .הינמרגב 

יפל איה וז בגא) ילגיל ןו-תע ואיצוהבש הדבועה םגו תינילרבה הצובקה ירבח םג 

רוזנצהש ידכ ,םייוטבב רהזהל היה חרכומ (תירבעב אצי ןותעהש הבסה םג וירבד 

A. Thun, Geschichte d. revolutionâren Bewegungen in םג הושה (46 
 Russland ךליאו 117 ,ךליאו 106 ימע 1883 גיצפייל.

רבמצדב 24־ב (48 ימע ,םש ,ריפס) 1876 רבמצדב 19־ב ןודנול תא בזע אוה (46א 
לש רלפמסכא אצמנ םילשוריב תימואלה הירפסב) .ןילרבל וכרדב גרובמהב אצמנ אוה 
:ודי םצעב הבותכ וזכ השדקה םע רגניז סכמ רידל גרובמהב ליגה םויב רסמש ילכה תוזח« 
 Dr. Max Saenger, Zum Zeichen seiner Hochachtung dargereiclit voni Ver
 fasser A. S. Liebermann Hamburg 24 Dec. 76.)
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דחאב רמוא ומצעב ןמרביל .תאזה ץראה תולובגל ותסינכ תא רוסאי אל היסורב 

ןפואבו רורב דימעהל יתלוכי אל רוזנצל בל םישל חרכומ יתייהו ליאוה!" ויבתכממ 

."תינכפהמ תילאיצוס תינכת שבוגמ 

לשו םזילאירה לש ןוסב רבודמ 1877 לירפאב אציש ,"תמא"ה לש סקפסורפב 

הקוחרה תורפסה תא רקבמ אוה ."השענהו אצמנה יתלוז תמא ןיא" .םזילאירטמה 

וב שמתשמש ויוטיב ךרד — תמאה תאו רקשה תא הז לומי הז דימעמו םייחה ןמ 

תובשחמה ךלה לש העפשהה תשגרומ ןכ ומכ .הרוזנצה ימעט י"ע יאדוב■ העבקנ 

אוה (בוט וא) תמאו רקש םייוטבב .בורבל לשו (47יפוטואה םזילאיצוסה לש 

תואקספה תא הוושנ םא .יטסילאיצוסהו יטסילטיפקה רטשמה תא ןייצל ידכ שמתשמ 

,ןויערה ותוא וקלחב שיש הארנ ארוק לוקה לש הלא םע טקפסורפה לש תומיאתמה 

ךכ לכ אל הרוצבו םירחא םייוטיבב ,םייביטריפסנוק םימעטמ' ,בותכ אוהש אלא 

.(48 תינפקות 

םרג ,(49"רקש■" ונושלב ,וילע ןעשנה יטסילטיפקה רטשמהו יטרפה ןינקה 

לע םג .רדסה תא תונשל םיצור םהו תאזב תיכה םימעהו ,תידמעמה הקולחל 

.םהילא ףרטצהלו תמאה תא ריכהל םידוהיה 

תא העיקומה הקספ דוע םיבכה .ל איצוהש טקפסורפה לש יבשה חסונב 

הריכזמה הקספ .םילצנמה ידיב רישכמ תשמשמ איהש לע תירבעה תיונותעה־תורפסה 

"הלשממה"ו בהזה דבע איה היצנגילטניאהש ,ארוק־לוקב עבוה רשא ןויערה תא 

וטיילבהב תירמחה הלאשה תא שיגדמ אוה דורב דתיב .םעה תא לצנל םהל תרזועו 

תולאש לכ לע התלע גלזמהו■ ףכה תלאש"ו "!הדובעו םחל" "ארקי הפ לכ"ש 

."דחי ןמזה 

לע ומעדתהב םעפ :םימעפ הילא בש אוה !תויטילופומסוקה םג הרסח אל 

םואלהו הנומאה תלאש םא יכ" ,וב קסעתהל דחא ןינע האצמי אלש תירבעה תורפסה 

תרחא םעפו ,"ומוחתל ץוח םאיצוה רבכ תעד־רב לכ רשא ,ןהל םימתה םילבה דועו 

איצוהל ונעינת םואלה תבהא אל" !םיימואל םימעטמ השענ ועיא ולעפמש ושיגדהב 

!םדאה לכ ינפ לע ונמע ינב תא רכבל לכונ אל ונחנא הזה יתעה־בתכמ תא רואל 

ינבל ונתבהאו ללכב םדא' תבהא קד ...םימעה רתי לכ לע דחא דגל ןורתי ןיא יכ 

םג הושה) טלחומה קד*הו תמאה יוסכ תא םזילאיאוסב ואר םיטסיפוטואה (47 
.(53 ימע 1928 םלשורי ,תירבע .*וה .עדמל היפוטואמ םזילאי*וסה תוחתפתה ,סלגנא .פ 

גוהנל יוקח איה םירמאמה לש םירבחמה תומש תא סיפדהל אל הטלחהה 'בגא (48 
.בורבל לש "דאירעפוו-ב 

שוכר וא 'לטיפק) רקשה תטילשל הבסהש שגדוה טקפסורפה לש ינשה חסונב (49 
םעפ א*םנ ארוק לוקב םנ בגא ."לבתב םיכלהמ רקשל ןתנ דשא- ,ךשחה אוה (יסרפה 
םימחלנה הלא די תרגתב םידבועה ץחלו רקשה םלוע סרהי [הכפהמה רחא] זא- הזה יוטיבה 

.*תורחהו תמאה תמחלמ 
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343 ןמרביל .ש .א לש תינויערה וכרד [27] 

הפשב םהילא רבדל ונעינת תאז קר ,םהימי לכ םיצוצרו המיד םדא רשאב קר ונמע 

."תמא ירמא םהל דיגהלו וריכי רשא 

ןיא "תמאה" תורבוח 'גב םסרפש• וירמאמב יוטיב ידיל ואבש תונויערב 

ינפל אטיב רבכש• תונויערה םתוא לע הפ רזוח אוה .''שודיח" םושמ םצעב םהב 

וקהו — הרוזנצה ששח ינפמ םג רומאב םימעפל — תרחא איה הרוצהש אלא ,ןכ 

לש תירגלווה הטושפה הנבהב יכ םא ,סכרמ תרותל ברקתמ ,דיחא רתוי אוה 

.םתנבהבו םיגשומב קויד יאבו םזימונוקאה 

םצעב איהש" תימונוקאה הלאשהמ האצותכ האור אוה םידוהיה תלאש תא 

,וירבד■ לע רזוח אוה .''ןמזו םוקמ לכב םייחה תוכולהת לכל ידיחיה עינמה 

תרוצב הלחהב ואטבתהש• ,האנשו םידוגינ ידיל ואיבה תורחתההו יטרפה• שוכרהש 

תורחתהה• ימעטמו "םואלה תאנשי"ב• ףופכלו "תדה־תאנק" כ"חא ,"החפשמה־תאנש" 

םיקסוע םהב ,םימוד תועוצקמ ילעב — םידוהי־אלה םילצנמה םידוהיה תא םיאנוש 

תושרה ,אופיא ,ןיא םתומכ םילצנמ םהש םידוהיה לש םהירחתמל .םידוהיה םג 

תורשפא ןיא םהיפלכו םילצונמ םילמע תובכש ןבשי ירה םלוא ,םדגנ עירתהל 

.םידוהיה םילצנמה תולועפ תא קידצהל 

ארוק־לוקב ומכ .א :םירבד ינשב האור אוה םידוהיה תלאשל ןורתפה תא 

תמגמ לש העפשה תרכינ ןאכו — אלא ,הלועפל דוסיכ דעונה תא האור אוה 

םישנא םתויהל" ותוא ךנחל שיש — תידוהיה הלכשהה לש היצזיביטקודורפה 

םיקשועל וא םינלטבל אלו ,המכחב םאו הכאלמב םא ,םלוע לש הבישיב םיקסועה 

ייחל הישחומ תלעות, םיאיבמה םישנאה דפסמ תא תוברהל ...ץראה תא םירחוסה 

לש תומיאתמה תובכשל רבחתהל תמירצ תוידוהיה תולמעה תמכשה .ב "...הרבחה 

םילצנמהמ ונצח תא רעבלו ,ןוירטלורפה, לא רבחתהל ,תורחא םילמב ,םימעה 

השגדה רתיב שיגדמ אוה הפש אלא — ארוק־לוקב רבכ עבוהש ןויער — םידוהיה 

.(50םידוהיה תלאשל ןורתפה אוה הזש 

ונימיב קר" :יטסילאיצוס ןבומב יכ םא ,תיטילופומסוקה המיענה םג הנשי 

תעפשה תחת-םינומשה תונש תלחתב דורלסכא בתכש תרבוחבש 'ריעהל יאדכ (50 
ב"חא המסרפתנו ייכב הראשנ) תיטסילאיצוס הניחבמ תידוהיה הלאשה לע — םימורגופה 

 a־Η3 Apinea Π. Β. AKcej1tp0Aa) הנושארה תיטסיסכרמה הלמה-כ התוא םיאור םירחאשו

,1929 הבקסומ ,א"ח רעכיבראי עכעלספאשנסיוו-ב רעה .מ) 'היסורב םידוהיה תלאשב 
- ןמרבילמ רשי ןפואב םיעפשומ םהש רמול אל םא - ןוימדה ןמ הברה שי (132 ימע 
םידוהיה ."תמאה-ב 'םידוהיה תלאש- לע ורמאמבו "ארוק לוק-ב ןמרביל לש ויתונויערל 

ךופהל ,תוידמעמה סיסב לע םידוהיה תלאשב דומעל םיכירצ-דורלסכא ובוס-םיטסילאיצוסה 
םייסיפ םילעופל תיביטקודורפ אל הדובעבו ךוויתב תקסועה הבכשמ םידוהיה םינומהה תא 
אוה םירישעה תובכש לע .הביבסה לש םיאתמה דמעמה םע גזמתי ידוהיה ןוירטלורסהשו 

תוידוהיה תובכשה לש ןנובשח לע םידוהי־אלה םילעופה ינומה ופקזי אל זא .רתוול ןכומ 
.ןתוא םילצנמ םידוהיה םירישעהש לוצינה תא תוינעה 
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'םלועלו תמאב — סמחו דוש' לכל ץק םישל רמאי דשא ,םדאת גשומ! חמצ הלא 

.(םזילאיצוסל ןווכמ) 

רזוח אוה םלועה ייחב ידיחיה עינמה איה תירמיחת הלאשהש' ןויערה לע 

.('ב 'בוח "תמאה") "הרבחה ייח־ליא סחיב ומויק דעב םויקה תטהלמ'" ורמאמב 

ןיב דוגינה ןמ האצותכ (51 ןיורד לש ויתובקעב םויקה תמחלמ רואת לש עקר לע 

,םיחמצ) הסנרפ לש הנטק רתויה תורשפאה ןיבו לודגה יעבטה יוברה תורשפא 

ודכלתה םישנאה' ."םילאד לכ" םויקה תמחלמב רבוג ב"עו (םישנא ,םייח ילעב 

החפשמ תרוצב םא ,(תונוש תורוצב) הינשב המחלנ תחאש הרבחל וז המחלמ םשל 

יחרזאה שפוחל םג .סרהו ןברוח ידילי ואיבהו ,הנומאה תימחלמ םאו התוערב תחא 

ךרע ןיא .הז חטשל הרבעוה המחלמהו םילצונמו םילצנמ שי !דחא ךרע ןיא 

סורהת איה" יכ ,הסנרפה' תגאד הנשיש ןמז לכ ,תמחו שפוח■ לע םילאידיאל 

ירחא שיא ול ףודרי דוע לכ ,חור לכ ליא םדאה ןימ תא רזפתו םישנאה תודחא תא 

תרבח ברקב תויחל ץפחה .םמצע הרבחה ייחב ותוא שקבי אלו ודבל ורשא 

רשואל ץוחמ ותומלש תילכת' תאו יטרפה ודשא תא ול אוצמל לכוי אל ,םישנאה 

."ותומלשו ללכה 

תדות תא ססבל .ל הסנמ (יג 'בוח תמאה) "גלזמהו ןיכשה תלאשל החיתיפ"ב 

.תודמעמה תמחלמ■ תאו תודמעמה 

..."ליכ רסוחו בוט־בד ,ינעו רשוע" :םיריצ ינשי ןיב םינותנ הרבחה ייח 

!רוסחמה רבע לא םישנאה■ תיברמ■ תא דיה תקזחב ץחלי חרכהה לש לזרב לוע" 

ופסאי טעמה ןמ טעמהו .םהה תוצקה ינש ןיב ךוותב ודמעי דשא םישנאה' םה םיטעמ 

עודמ לאוש דימת היהי םדאה ."םייחה תודומח לב לע וגנעתיו ץראה לכ ללש תא םהילא 

ינימ לכב תמאה לע ליפאהל וסינו ,תוועמה■ תא ןקתל רשפא םאו הזכ קדצ־יא רדוש 

יטרפה ןינקה אוה תידמעמה הקולחה תבסיש רווחתנ ןורחאה■ ןמזב קר םלוא .תובושת 

"הסינרפה תלאש" — תורחתהה — תימונוקאה הלאשה ןורתפב יכו (וננושלב "ךליש ילש") 

תודיח לכ ןורתפל חתפמה איה הסנרפה תלאש" .תורחאה תולאשה ןורתפ יולת' — ונושלב 

םדא ינב ישעמ לכ רפסכ ולגי יניינקה דימעמה תודוסי תא עדויה שיאה ינפל ,םייחה 

תאזה הלאשה לש התובישח תא סיסבל וצפחב ,בגא ךדד רזוח אוה' הפו ."םהיתולובחתו 

ריכזמ ןיטישה ןייבו תורחתהה ללגב םילבוס םידוהיהש ןויערה לע ,םידוהיה ליבשב 

תלאש) תאזה הליאשה לע יכ..." .םעה תרצב םימשאה םילצנמ■ כ"ג םיאצמנ םהיניבש 

הסנרפה תלאש רודחת םויה דעו■ הפוריא תוצרא לכב םימכ וניחא ימד םג וכפשנ (הסנרפה 

םויה דע רשא דע ,תייבמ ונברקב תראממ תערצכ השפתיו ץוחמ■ ברח תורקדימב ונברק לא 

לע ותדובעב ישונאה ןימה תוחתפתה ךרד רורבל סלגנא שמתשה םזיניברדב (51 
 Der Anteil der Arbeit an d. Menschenwerden der קרפה עיפוה הנממש תודבעה
Affen. הצרהש ישונאה ןימה תוחתפתה לע ותאצרה דוביע אוה הזה רמאמהש ןכתי בגא 
'םויקה תמחלמ• לע רבד הבשו 5.8.76 םויב ןודנולב םיטסילאיצוסה תדוגא תבישיב 

ימע םש רבוקירשטי 563) 
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רשא םירקשה ןומה ןיב יכ ,ושפנ תרמ עדוי ונבלו .םויה לכ םיוגב ץאנמ לארשי םש 

א0ה לכ ונברקמ םת־הל לכונ ןעמלו ...תמא לש עודי קלה םג אצמנ ונידנמ ונילע ולפטי 

יפכ בוט עובשלו םייח תוארל ולב םעה לכוי ןעמל ...םדאה דקי תא ונמע ינבל בישהלו 

־יקשעו ונברקמ עצבה ישנא לע הפרה דוע אשנ אל ןעמל :עבטה י''ע ול ןתנ רשא תוכזה 

םישעמה תא ריכהל ונילע — ויפכ עיגימ הנהנה לכ לע םלע דיבעהל ולכוי אל םהה םעה 

"...תמאב םהש ומכ 

המכ הצרמו ללכה ןינקל טריפה ןינק ןיב םידוגינה תא שרפל אב אוה ןלהל 

רבודמ תודחא לע) סכרמ לש ויתורותמ תועפשומה תויתרבחו תוילכלכ תועד 

.ולש• ךרעה תרותמו ("יטסינומוקה טספינמ"ב תרחא הרוצב 

ןינקמ האצות איה תוינעה .ללכה ןינקל טרפה ןיבש דוגינה לע הארמ ןמרביל 

אצמנה לכ דשא ,הלאכ םירדס ץראב ןנוכל רשעה ץמאתה" לכה לע טלתשהל ידכ .טרפה 

ריחמבו םישדח םינינק רשעל ארבת רשא ...תוינעה ץראב המק ןכו .הריכמל דמוע יהי 

קיפמ ללכה ןיאו תוטעומ םיד"ב אצמנ טרפה ןינק .(52"קושב םדש םה רשאמ רעצמ 

."יטרפה רשעה םויקל םיאנתה ישארמ דחא אוה" ינעה ךפהל אלא ,ונממ תלעות 

עפשומ (יב 'בוח ,תמאה) "םיניכה תונשב הרבחה ייח תוחתפתה" ורמאמ םג 

הפוקתהמ ץוח הירוטסיהה לכש החנהה ךמס לע .םזיסכרמהמו יטסינומוקה טספינמהמ 

תומחולה תובכשה תא ראתל הסנמ אוה תוידמעמ תומחלמ תודלות .רנה המודקה 

העשב הב םלוא .ןוירטלורפה תווהתהו םיניכה ימיב תודמעמה ידוגינ תאו וזב וז 

תודלותל" החיתפ ןיעמ אוה• ולוכ רמאמהש הארנכ) רימאמה לש ינשה קלחבש 

,רמאמה לש ןושארה קלחב ןיא ירה ,יטסיסכרמה סיסבה לע דמוע אוה ("תויפוטואה 

.םזיסכרמל רכז ,םידוהיהו םידוהי־אלה לצא םיניכה ימיב תועדה תודלות■ תא וראתב 

ןתוחתפתה הניוצש אלא הלשי ירמחה עקרה םע רשקב םש תואבומ' ןניא תואידיאה 

.ןמצעל ןהשכ 

תרכה ידיל איבהל קר ןווכתמ אוה "גלזמהו ןיכשה תלאשל החיתפ"ב םאו 

תואצות ןושארהמש תוארהל ,יתרבחה יללכהו יטרפה: שוכרה ןיביש דוגינה 

לע הנקסמה תא ומצעב קיסיש ארוקל חינמו םייחב תוילילש■ תועפות ינימ לכל 

הרוצב יכ םא — רתמ שוריפב ךכ לע רבדמ אוה ירה ,יטרפה שוכרה דגנ המחלמ 

אוהש ("םיקידצה ו"ל") םיטסילאיצוסה ."ןטש השעמ"ב — הרוזנצה ינפמ תרתוסמ 

תא בוטה חצני דשאכ קר םלש יהי" ןוקיתהו "םלועה ןוקת"ב םיקסוע ,םהמ■ דחא 

ויה אל זא — םירישע ויה אלמלא" :לבסה לכל םרוגה אוה יטרפה שוכרהו "ערה 

."ויפכ עיגימ■ הנהנ היה השיאו שיא םא יכ ...םידורמ םייניע םלועב 

ףוסב תוניטק תורעהב תונוש■ תורוצב םינשנו םיכלוה ויתונויערמ המכ 

.רכו "בר ברע" ןוגכ ,תורבוחה 

דחאה בטוקב רשועה תורבטצה...« (איח) "לטיפק-ב סכרמ לש וירבד הזל הושה (52 
בטוקב תירסומ תונוונתהו תורוב תודבע 'תוחנה לודלד 'ינוע תורבטצה םג ןמזב וב הנה 

.ישוכר תרוצב ותדובע־ירפ תא רצוי רשא 'דמעמ ותוא ךותב .א .ז ,דגנמש 
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.ו 

הלכשהמ ,ורוד ינב םיטסילאיצוסה» םיברכ ,ןמרביל רבע תינויערהו וכרדב 

הכשחמ,ד־דלהמו ,יעדמ' םזילאיצוסל יפוטוא. םזילאיצוסמ ,םזילאיצוסל םזילרבילו 

תא םיססבמו תיסורה תויפיצפסה תא םישיגדמה םיטסירבלחו םיקינדורנה לש 

.וסיסבכ ינוריעה לעופה! תא האורה יפוריאה םזילאיצוסל ,רכאיה לע םזילאיצוסה 

,םידוהיה בצמל םזילאיצוסה תא םיאתהל ותמגמש אוה ןמרביל תא ןייצמש המ• 

תוחתפתהב הפיחד חוכ ושמשי ,"ידוהיה בוחר,,ל םזילאיצוסה תא ריבעהל ותוצמאתהו 

ידוגינב םמצע םידוהיה לצא םידוגינה תא תוארל םג אב וז ךרדב .ולש תינויערה 

יטסילאיצוסה ןורתפה תאו ידוהיה םזילאיצוסה תא תאז לע וססבב ,תודמעמ 

.םידוהיה תלאשל 

תועדה לע הריזח םימעפל שי .הרשי דימת הנניא תינויערה ותוחתפתה םלוא 

וליפאו םידחואמ רתוי לש הלא םע םימדוק תונויערו םיגשומ' לש בורע ,תומדוקה 

.םירתוס םע 

רבכ בתכנשו ('ט 'כ רחשה) ז"לדת תינשב םסרפתנש "חלמ יג" ורופסב 

—הלכשהה אשונל דוע רזוח אוה תיברעמה הפוריאב תיטסילאיצוסה ותלועפ תונשב 

ליכשמל השענ הינמרג םע רחסמ יקסע וילהנבש "דיבג"ב םיקודאה לש המחלמ- 

ונניא אוה יכ םא ,תולהקב בצמה לע המילש אקיספ■ רופסה ךותל סינכמו — טעמב 

וייח תמועל ךפהל ליכשמה ריבגה לש וייח ךרד תא בייחמ' םיליכשמה ךרדכ 

ההזמ אוה ותואש ,דמלמה לש םישקה םייחה תא דימעמ אוה! הזה רישעה לש םיחונה 

.םידוהיה לצא ,תואכדנה םינפ לכ לע ,תולמעה תובכשה םע הארנכ 
ירדח לכב ףירחו יקב תויחל חרכומ אוה ,"לארשי ינבל רישיא אידאפח אוה דמלמה" 

,דלא לכ לעו ףטו םישנ םע ךלהתהלו סוטנ לעב תויהל ,ךוניחה יכרד תא תעדל ,הרותה 

לארשי ברקב תופרחל היה דמלמ םשה" .ותיח» יד חיווריש ילבמ ךרפ תדובע דבוע אוה■ 

ברקב רשא דישזה אוה דמלמה• יכ ,םימעה רתי לכ יפב תופרחל "דישז" םשה היהש ומכ 

"...דמלמה לע זוב■ יניעב טיבהל אוה ליפשי אל רשא לארשיב היוזב הכאלמ לעב לכ ןיאו לארשי 

תלחתיב .ל לצא וניארש תודבוע תובכש םע םתס םיינע לש יוהז הזב שי 

,םש ותרעהב הלכשההו תוילרביל» לש ךפונמ רתוי שיש ומכ תיטסילאיצוסה וסרד 
.ליכשמ רבכ ונניאש שיגדמ אוה יכ םא 

לע ינא טרחתמו יתאטח רמואו יבל לע — בתוכ אוה — יפורגאב' תעכ הכמ יננה" 

לכל הרטמל םידמלמה תא םימשה ,ונמע יליכשמ ירחא רפסמ םינש■ ינפל יתכשמנ רשא 

םיצח ["לכה תויזח"ל הארנכ ןווכמ] יבתכ ןמ דחאב זא יתרטמהו' אויצמ תע לכב לותחה יצח 

,ילארעביל קר יתייה איהה תעב .םידורמה םהייחל בל םיש ילבמ םידמלמה ישאר לע תומו 

.םעה עצפל יבל דוע יתטיש אלו• "רשבי אלו גד אל" רימאל ,ונלש םיליפשמה תיברמ לככ 

איה תערצכ רדחהו' תודמלמה תטש לכו ךונח,ד יכרד ועדי אל םידמלמה בור יכ תמא ןה 

תיפוריאה עידאמה יפל םינכתמה דפסה יתבב םג הכריב ןמס דועי יתייאר אל ע"על לבא ,ונל 

רפסה יתיבו רדחה תלועפ תא הז לבק הז יכיירעהבו םלועבש םידאטעמה לכ לעו הנורחאה 

.וחיכוי הייסורו הירטסואו הינמרג ,הילגנאב רפסה יתבו .רדתה רבע לא םינזאמה ףכ הטני 
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347 ןמרביל .שי .א לש תינויערה וכרד [31] 

תועידיה ת« דומלל תלוכיה םהל ונתנ >ל ,לארשיב הכרבל םידמלמה■ ויה אל םא עדוי ימו 

ושקב אל םאו■ ,,םדאה דקי תא םהמ וענמ אלו םקו«! יד םהל ומלש םא ,םהל תוציחנה 
."ז עדוי ימ .םיטהושכ םינברה תעדב םייולת ויה אלו■ הריתי תודיסח םהמ 

— אוהה ןמזה יפל םינפ לכ לע ,תילניגרוא תעד ה© אוצמל שי יכ םא 

ול'יפא אלא תויטילופומסוקמו םזילאיצוסמ קר אל הקוחר איה ירה ,םידמולמל עגונב 

ויהיש ךוניח — "םידוהיה תלאשל" ורמאמב רעונה ליבשב ןייצ .לשי ךרדה םתואמ 

וא םינלטבל אלו ,המכחב םאו הכאלמב םא ,םלועה! לש ובושיב םיקסועה םישנא" 

ותודגנתה יוטיב ידיל קר האבי ."םהיפכ לעמב ץראה תא םירחוסה ,םיקשועל 

הינשה הפוקתב ,רכזוהש יפכ ,ולצא םיאצומ ונחנאש ,םיידוהיה תד ישנאלו■ םינברל 

.ןודנולב 

ורמאמב ןת/ילע ותפקשהמ תולהקה לע םש וירבדב קוחר אוה■ ןיא ןכי 
.ליעל רכזוהש 1875 תנשמ "דאיידעפוו"ב 

תעה דע" :רמוא אוה ברה ירבדל דימת עמש אל רשיא לכשימתימה ריבגה לע ורבדב 

םהל תחת םהל המכח ושכר רשא םדא ינויבא ןיב קר םידרומו םיעשופ ואצמנ איהה 

םידדוימ םיאצמנ ןושלו■ המוא לכ ברקבו רודו דוד לכב .שובלל דגב תחת ...הואגה תדמו 

רובצה יסנרפ לוס ובציתי חצפ תוזעבו הנידמה ירדס וא להקה ירדס םהיניעב ורשי אל רשא 

ינפמ םלוע לש וכרד אוה ךכ .ץראב םישדח םירטשמ םושל ושקביו הנידמה■ יסנרפ וא 

ינימ לכ לובסל םמכש וטי ןעמל םיכושחה הלא לע תויטרפב לטוה ...תודבעו' תולבס לכש 

רשא רמצה יסנרפ תוכלמב םידדומה םג כ"ע ...רוסחמה לבס םע דחי םיסמהו תוכרעה 

,בורה י"פע םינכוסמ םניא הלאכ םידדומ לבא ...המה םיינע ינב םלוככ םבור לארשיל 

םישנוע י"ע םא םהילגר תוסכ תחת רפעכ העיגרא דע םתוא םושל םיסנרפה חוכ בר■ דוע יכ 

ןכ אל .הלעמ יפלכ קתע ירבוד לכ יפ דכסי ןכבו ,דסח תולימג הזיא י"ע םג םימעפל וא 

לכל םידגנתמה הלא םע ודי תישל רובצה■ יסנרפו םיהלאה ינב ירחאמ רישע שיא רסי םא 

החונמה יבהוא לכו ץראב■ רשא םירטשמה לכ לע תפחרמ הנכסה זא !גוהנהו לגרומה 
—םתלוזל האריו םמצעל הרדשה יבהוא לכ ,ומצעל םיענהו לבוקמהו■ גוהנהו שודקהו רטשמהו 

גיס םישדחמה וסרהי יכ םתוארב העמד יגלפ הנדירות םהיניעו םהיתורגסממ ודרחי םלוכ 

."ז םהילא ומצע רצבמה תא ועקבי אל םא עדוי ימו ,גיס דחא 

ןיכשי דוגינל תודמעמה ןיבש דוגנה ייוהז ,תולהקת דגנ ותדמעל הרזח הפ שי 

הכפהמו דרמ לע םיגשומה בוברעו' הנידמב בצמל הללכה םע םיינעו■ םירישע 

םלוצינלו תולמעה תובכשה תא אכדל' םירושעה ידיב רישכמ אוה הנידמהש ןויערהו 

םא םימדוק תונויער לש בוברע שיש ומכ — (ילכלכ לוצינ לע רבודמ אל םנמא) 

.םירחא םיכמסמ המכב םג םירחואמ רתוי 

םע םיביתכמ ףילחהלמ םג ענמנ אל ותעיסו בורכל םע וירשק םצעב 

םסרפ הזש רחא .בורכל לשי ודגנתמ ,םיסודה "םיניבוקאי"ה גיהנמ ,בישטאקט 

הכריב חלש םג ןכ .(52א בונרימס לש ובל הניגמל — הנליוו לע תועידי Ha6aT ־ב 

.ךליאו 216 ימע םש IlaatHTHOB הושה בישטאקמ לע .54 ימע 'םש ריפס (52א 
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ןרבב 1876 רבוטקוא 29—26־ב םייקתהש םיטסינוקאבה לש ימואלניבה סרגנוקל 

היהש רבד ,(גרבנדלוג םג הכרבה לע םתח) "םיסמ םיטסילאיצוס תצובק" םשב 

תונכל יאשר וניאש ושיגדהו וב ופזנ םהו בונרימסו בורבל לש םחור תרומל 

ותבושתב .(53ידוהיה חטשב דבוע אוהו ליאוה "יסור טסילאיצוס" ומצע 

,ויתונויער־דלהמב תודיחאה רסוחו ןוחטבה רדעה תא תוארל רשפא (54בונרימסל 

.ןידה תא קיתמהל ןווכמ' היה רחא וא הז טפשמש ןכתי יכ םא 

ליאוה םיסור םיטסילאיצוס תצובק םשב םתחש ,רמואו לצנתמ אוהש■ רחא 

לש הירוטירטה יפל אלא, תוימואלה יפל אל "יסור" טסילאיצוס ומצע האור אוהו 

תוירדילוסל ותבח תא תולגל קר הצר סרגנוקה תא וכרבבש שיגדמ אוה ,ותלועפ 

.םימרזה לכמ םיטסילאיצוסה לש תיללכה 

תוגלפמל דורפה תא סופתל לוכי ינניא וישכע דעו יל םירז םיגוחה ייח" 

הרטמל םיפאושה םישנאה עודמ יל באוכ םויה דע .קומע ןוגי לש שגרב םא יכ 

םימחולה םתוא ישארל השודק לש רתכ יתרשקש רחא .דחיב םיכלוה םניא תחא 

הריסהל וישכע דע דוע זיעמ ינא ןיא (היסורב יתבש ןמזב דוע) שפוחו תמאל 

םיבאכ הזיאב יאדווב ךל עודי ...לאידיאה ליבשב םמצע תא םירסומה םישנאמ 

גוח תא רתויו רתוי רצהל ,הינשה רחא תחא הילשא איצוהל רבדה הלוע םימויא 

.טרפב םידיחי םישנאלו תחא הגלפמל םיעיגמש דע רתויב םיבושחה םינקסעה 

תוחתפתהה לש הרודצורפה םלוא ,ונתאמ א"ואכ עיגהל חרכומ הזלש' עדוי ינא 

רייטצמ קפואבש םיעגרה םתואב םלוא ,ךכל יתעגה ינא .ידמ רתוי תבאוכ וזה 

יא — (תיללכה תוירדילוסה :הז הרקמב ומכ) ילע ביבחה לאידיאהמ המ רבד 

ןמז תוריאשמ ןניא תויסוליאה — תויחרכהה תואצותה לכ לע בושחל רשפא 

".תוחצנמ ןהו םיבר תונובשח תושעל 

ךלהב תואצמנה תוריתסהמ הטפל חתפמ םושמ ילוא שי הז ןטק יודיוב 

־רשפאש ,םינוש םיגשומ לש ,"שדח"ו "ןשי" לש בובריעל ,ןמרביל לש ותבשחמ 

.תינויערה וכרדב אוצמל 

דוגינכ - ,רזה סרגנוקל תודידיב הסחיתה הינמרגב היטרקומדלאיצוסה םג בגא (53 
םיטסילאיצוסה ןיב םולש תורשהל לולע אוהש הבשחב - םלגנאו סכרמ לש םהיתועדל 

.םיססיכרנאהו 

.54 ימע ,1937 יאמ 'בוח םש רמרמ .ק לצא האבומ (54 
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