
אבלכללית.בכפירתאמרתי,מקררת,עצמובכוחותתנפרזתהאמרנה
לעולםבאהאינההאחרונהזרהשכיחה.האפיקורסותאינההזאתהכפירה

מתוכהמכורסמתהיאלעולםיכולתה.מידתעלמוגזמתהערכה,לידי
בכוחותיהםמרדהשאינהעף-על-פיהאפיקורסות,קשים.והרהוריםספקות,

פריהיאלעולםעצמת.בכוחותכופרתהריתיכלראשיתהאחרים,של
גוצתהיאזה.בגובת ryאינז'ברטינסקישלכפירתווכשלרבות.מרבסירן

מחיאות-כפייםפריקטנות.והצלחותף iנצחרנרת-חלפריומצומצמת,
עלקסמוהשופךשאדםהואהמקרהוצחוקבעתרנרת.ושבחיםבאספות
רגםהמקסיםעלגםלהעידזהבאואולילתם.בזאלאאינובעצםהרבים

הנשפךהקסםאתז'ברטינסקישואבלרביםהברזממעייןכיהמוקסמים.על
למעלתעצמיתבהאתהבותטבולתזראישיותשלמתרתחתריעליהם.
האחרים.אלולמגעליחסמקרםראיומראשה,
ואני Iז'ברטינסקישלרוחומתפתלתבראשרהנפשיתסבךהנח

הכלל.מןויוצאתרבתטבעיתיכולתאח,דמצדולנתחו.לפתחוהשתדלתי
גדולה,כספינה :זרליכולתוקבועז.;נררכזרוחנימצעשלהעדרואחרמצד

המביאלח,פנימימטעןאיואבלורבות-כוחות,חזקותמכונותמזריינת
בוקעתאלומידרתשתימתוךשירוי-משקל.לידיכוחותיהתנועתאת

דווקאוהמכריחהרבהותנודההיסוסלידיהמביאההפנימיתההתנגשות
הפג~םעלחפרתלמעןלעיני-כול,תמי,דלראווהולהציגההיכולתאתלהגפין

הפגנהשלהרגלומתוךפנימה.שבנפשהמנוחהוגוזלהמעיקשבהכרת,
יכולת Iזרשורשיםוחסרתערטילאיתיכולתשאמנםבלב,•אמונהכשרשת
באהוממילאהמרכזי,המניעכרחםהחיים,עיקרהיאהיאזר,חיצונית
רקלפניוונשארהאנושישאר-רוחשלבמציאותוכופרזהשאדםהכפירה
ובלבדהמשחק

יעוז-קסטאיתמר

ומסורהעקשניתעבודההיא,האירשנים,עשרותזהבציוניותועבודתו- •

והקודמותההנחותכלאתסותרתזר,
מוכשררגםמוכןשהואאידיאליםאיושלז'ברטינסקיאמרתי,לאאניאבל

והניגודיםהסתירהע-ללהראותרקחיתהכוונתינפשר.אתעליתםלמסור
התמידיהסכסוךאותר :זאתורבת-צדדיםרבת-ענייובאישיותהשרוטים

שבאיםהדלים,האופימקררותוביוהכבירההטבעיתהיכולתביואשר
למשאת-נפש,השלימהההתמסרותג.םולפיכך ;היכולתאתלפהרות
נידון,זהואדםהואילעליה.להתגברידהקצרתמדינית,ארלארמית
כללהראותובשרו,הםדמוכיעליהם,השפעהלושאיוגורמיםבתוקף

הואמכוחותיו.למעלהדברשאיולעצמו),הראות(למעןלאחריםימיר
ומדכאתהאוכלתפגימתו,תתמלאלמעןסלעיםימירכלאיפראיעקור

סוף-סוףאינהלפניושולחשהואענרתיהגבררה,וקולנפשר.אתבמסתרים
עלגדולותמדברתהגדולהוההתרגשותוחברי,כמרסרפיון-רוחפריאלא

חסרת-התאבקותאלאסוף-סוףאינההמנצחותההרגשותרעלהרצון
בקרבו.אשרוהכופרהקופאתשכליוהחרבון.היובשעםאונים

שהואמשרםאלאפנימי,הכרחמתוךלאסיפוריםאיפראיכתובהוא
בעולםישאמנםכימאמיראינושהוארם wמזה,הכרחשלבמציאותוכופר

בר iלפללבאלזאק,האדםאתהעושהסגולת,ליחידימיוחדשאדרות
כופרהוא-נפשרשבמעמקימכיורןדברי-פירטיכתובהואולטולסטוי.
ובמידהובקצב .בקרל.;נרעםאלינוהמדברתשפת-אליםשלבמציאותה
שלבקיומהראשויקלהואכידאנטה,אתלנריתרגםהואובמשקל.

שפהשלילדותוטלליירושהנטלמתוךורבת-שנים,עמוקההשתרשות
אלאחזרן-האדם,שלהאמתאלליבוישיםלאנאומיואתרכשישאורוחה.

לייסדשיצאובשעתהקטנה.הדיבורחרכמתההטעיה,היד,תנועתאל
בדש-הז'יטוןעלהקידה,עלהמלבוש,עלידברבראשהולצאתתנועה,
חיתהלאמעתה,אמררהטקס.עלבגדי-שר,דעלבס,דההליכהעלהמעיל,

כלאתלהבליטולהגדירה,לסמנהאלאקומתו,אתלהקטירכרונה,כל
באמצעיםכלומר Iאבמצעיםאחדבדבררקולהאמיןבכללכפורגורלו,נטל

וביכולתו-הראובכוחו-הואשדיבר,

חיתהלאבלבד,האישיותפעולותיובתחומינשארואלה ·שפעולותזמןכל •
ושלתנועהשלמקררהיומארדקרובותלעתיםאדרבה,סכנה.כלבהן

כוחותיועניין.מלאהעצמהבפניבספרותכתופעהז'ברטינסקירבה:הנאה
מאימתיתיפה.ואלהטובאלגםמעברסוף-סוףלהםפורציםהעצומים
בפניכתכליתהיכולת,שלההפגנהכשמידתשבממשות,הסכנהמתחילה

זהביטויהפרטאצלשהרירבים.שלולתורת-חייםלשיטתחיתהעצמה,
והתנגשותה,נפתוליהעיכוביה,נפשר,לחץהואפורקןושלהקלהשלמוצא
הריקותאת :שבההשלילהאתרקהזאתהתורהמןמקבלהכללאבל
בלב,דקולהואתהסוערתההפגנהחפץאתלוקחהכללהתלישות.ואת
היכולת,יימצאלאאלהלמידותמתחתאבל ;והבוטחהמתגדרסגנונהאת

הסגנוןשל .וסנדקיהםעקבותיהםשהיוהפנימית,וההתאבקותהתוקף
שתהאההכרחמןעיקריתהםאלושכוחות-סרקותנועתהפרט.אצלהזה

ותמשוךרמתרב~בתמתוכהעקרהאמיתי,חייםכלחסרהקלת-דעת,
הואז'ברטינסקיאצלאשרהדבר,כיהחברה.שלפסולתהאתתחומיתאל

לאמרי-ידו,עלשתיווצרבתנועהכאן,ייהפךעצמו,עללהתגברהתאמצות
ופוחזים.ריקיםרהב

הזר,דאבדתבאמתאםקשים.מברכהבימיפי-כמתערדתגדלזרסכנה
באמרם Iאלוקולות-סרקאחריוישריםתמימיםגםנקלהעלהולכים
הרעההמצודהפררשiובייחודאולםללחצם.הקלתפתחבהםלמצוא
המתהווהאלמארדקרובנפשרמבנהפיעלהואהצעירהדורלנוער.הזאת

שלנפתוליהםליבו,אתהממלאיםאלה,נפתוליםז'ברטינסקי.שלבנשמתו
הזה,הנפשיהסכסוךפריאלאאינוהנוערשלמרדוכלהם.בני-הנעורים

המפריםהמוסריים,המקוררתוביו(הזער~ת)הביארלרגיתהיכולתביואשר
מתוךזה,מסוגהואכפירהאכולהנוערגםהזאת.הטבעיתכרלת~האת

עבר,לואיו(הריבשכלוובוטח,סומךהואכוחותיו.שלנפרזתהערכה
אחרי(נגררהפנימייובשותחתומדוכאעליו)געגועיםלואיווממילא
המציאותבחייערדנתקלשלאמכירוןהפשטנית,ההגיוניתהנוסחה
גדולההסכנהוכאןכל-כך).פשוטהאינההאדםשדרךהמראיםרהנסירן
לפניו.הפרושהזררעתבמצודהיילכדשלאלנוער,

מאתמץאנישבעזרתןהללו,המידותש.כלהואשבדברוהמעציבוהמגוחך
הידיעה.בתכליתלווידועותגלריותז'ברטינסקי,שלמהותואללחדרו
כשדה-ביטוייוצרשהואהתנועהומתוכנהמתוכהריקהמהיפהמכירחרא

מטרתו.אלדרךלוסח iDהואזרובאפסותנשען,הואזןריקותעלאבללן.
אחרהמוסרישפרצופהבעולם,תנועהשקיימתמאמין,אינוזהכופרהרי

זןבכפירהכאן,ובעצםלפעולות.ארתהמביאיםאחריםושגורמיםחרא,
נשמעיםרביםואשרעצמהבפנילתורהשתיתהנטרי,בגררןכיוםשהולכת

עצמית,ארנאהשלאלועקרותחולותפניעלכיהסכנה.היאלה,
 •עולםשממתרקרזון,רקחי.כליצמחלאמוסרי,היעדרהתרברבות,
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