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אין ספק  .מתין לתשובההולא ,  פונטיוס פילטוסהתלוצץ" ?מהי האמת"

המשפיע על ; כנגד השעבוד לקיבעון האמונה, שיש כאן הנאה מסחררת
מעין אלו  ותפי פילוסווגם אם כיתות .כמו גם על העשייה, חופש המחשבה

שמוצאם מאותם ,  שנוניםשיח-עדיין כמה בנינותרו , עברו מן העולם
אולם . כפי שהיה בעורקים הקדמונים, גם אם לא נותר בהם דם רב, עורקים

וגם לא , אין אלו רק הקושי והיגיעה שבני האדם משקיעים בחיפוש האמת
המעדיפות את , מציאת האמת הכופה עצמה על מחשבות בני האדם

כולות אחת האס. אלא האהבה הטבעית והמושחתת לשקר עצמו; השקרים
 אשר בחנה את העניין תהתה מה יש בהם שגורם המאוחרותהיווניות 

, כמו אצל המשוררים, גם כאשר אין בהם הנאה; לאנשים לאהוב שקרים
אבל אני איני . כשלעצמואלא את השקר ; כמו אצל הסוחר, וגם לא יתרון

, היא אור היום הערום והגלוי שאינו חושף את המסכות, אותה אמת; יודע
אף במחצית התפארת והחן של , סוואות ואת הניצחונות של העולםאת הה

אור ב הנראית במיטבה, למחיר פנינהעד מחיר האמת יאמיר אולי . אור הנר
הנראים במיטבם באור , כדכודהאו , יהלוםה למחיר נסוק לא יךא; היום

היש אדם המטיל ספק בכך .  עונגתמיד ירבה של שקר קורטוב. המשתנה
האשליות , ים מרוחם של בני האדם את רעיונות ההבלמנּפלו היו איש

 מרוחם –לא היה נותר , הדמיונות ודומיהם, ההערכות השגויות, המחניפות
נטול , מלא קדרות ומכאוב,  אלא דבר מצומק ועלוב–של בני אדם רבים 

  ?קורת רוח להם עצמם
  

 vinum(' וינום דואמונום'שירה כינה את ה, בחומרה רבה, אחד מהאבות

dæmonum(, אין היא אבל; הדמיוןמשום שהיא ממלאה את , יין השטן 
 כי אם , האדם דרך הרוחעוברואולם אין זה השקר ש. אלא צל של שקר

  .שדנו בו קודםכפי  ;הוא שמחולל את הנזק, השקר ששוקע ומתנחל בה
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הללו על פי משפטם ונהיותיהם דברים יהיו אשר יהיו ה, מכל מקום
 מלמדת שחקר ,השופטת רק את עצמה ,האמת, אדםבני  של המושחתות

כלומר ,  האמתתעיידש, האהבה או החיזור אחריהמעשה  כלומר, האמת
של נעלה  הטוב ההמה הם, ההנאה ממנהכלומר , אמתבוהאמונה , נוכחותה

 ;היה האור המוחשי,  הבריאהימיב, אלשל ה הראשון  ברואו.הטבע האנושי
 התגלות היא, מאז ומעולם ,עבודת השבת שלו; האחרון היה אור התבונהו

 אוראת הואז הפיח ; התוהווחומר י הפנ-אור עלה אתראשית הפיח . הרוח
 מאורו על פניהם שלאציל להפיח וממשיך להוהוא ;  של האדםבפניו

   .נבחריו
הפליא לבטא , שפרט לכך היתה נחותה מהשאר, פאר אותה כתהמשורר ש

;  ולחזות בספינות המטלטלות ביםחוףעל התענוג הוא לעמוד : זאת כך
שם  תובהרפתקאוולצפות בקרב , תענוג הוא לעמוד בחלונה של טירה

ת היתרון של האמת עמד בהתייצבות למשתווהאך אף תענוג אינו ; למטה
 ולהשקיף על, )עליה האוויר תמיד צלול ושוקטמו, גבעה שאין לכבשה(

שהנוף כך ; תחתשבעמק שמ, הסערות והערפילים, עיות הת,השגיאות
 יעדן על-זהו גן, ודאי. או גאווה, רגש נפיחותבולא , חמלהב תמיד מלווה
 וסבה על, השגחה העליונהתחת חסדי ה חוסה רוח האדםכאשר , אדמות

  . האמתצירי
  

; הנהוגה בחברהלאמת , אם לעבור מהאמת התיאולוגית והפילוסופית
 ברורה וגלויה ותשהתנהל,  שאינם מיישמים זאת בפועלמקובל גם על אלו

 במטבעא כמו סגסוגת וה, כזבים של עירובוש; טבע האנושימכבדת את ה
ויות שכן התפתל. תגרע מהמטבע, גם אם תועיל למתכת,  כסףאוזהב 

הולך ולא ,  גחונוזוחל עלאשר ; צפעוני של המהלכיו ןה, ודרכים עקלקלות
יתפס כמו לה, האדםהמעטה בושה על , אין עוד פגם מוסרי. רגליועל 

אמירת  מדועכאשר חקר , ומשום כך נאה דרש מונטיין. בשקר ובמעילה
שקל הדבר בכובד י אם י:אמרוכך  ?ת נתעבוהאשמהחרפה שקר הינה 

אל פנים  מעז  שקול לאמירה שהואשקרומר שאדם משלהרי , הראש הראוי
מפני שהשקר מתייצב אל מול האל ונרתע . מול בני האדםופחדן , האלמול 

הכזב והפרת האמון אינם יכולים להינשא , ודאי שהרשעותבו. מהאדם
המבשר את דין האל על דורות , כפי שיהיו עם בוא הרעם האחרון, ברמה

  .פני הארץ-כאשר יבוא ישו לא ימצא אמונה על, כפי שנחזה; של בני אדם

  

  )לב-י פינצילדניאל תמנה ושיר: מאנגלית(


