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משורר
שוחםחיים

 lטשרניחוכסקימאתהשכורה"ל"כףאפשרייםמקורות

המפורסמת"זרותו"נושאעולהוב===
והתקבלותוטשרניחובסקישל

וצודקהעברית:בספרותהבעייתית-
ש'"זרותו'הקובע, *)-436 1 : 1987 (מירוןדן

תמטיקהמאיזונבעולאושירתוהמשוררשל
טשרניחובסקי,נבדלשבהןאידיאולוגיהאו

מ'מיקום'אלאהאחרים,מבני·הזמןכביכול'
הרצףבתוךברורלאספרותי·רוחני

הספרות",שלההיסטורי-התפתחותי

במערךלבקשישזהלמיקוםהגורמיםאת
במערכתגםכמולמשורר'המיוחדהחווייתי

דיאלוגיחלבשעמה·רוחניתהספרותית

ההגותבתחומישאבושממנהביצירתו'

רחבזומערכתשלתחומהוהפואטיקה.
התרבותאתמאשריותרוחובקמאוד,

העבריתוהספרותהעבריתהלשוןהיהודית,
שלהרוחנית"גרפיה"חניולדורותיהם.

שלמאלובמהותהחיתהשונהטשרניחובסקי
 .) 441(מירון,בני·זמנואחריםיוצרים
ובספרותהאירופהבלשונותבקיאותו
והיצירתיהתרבותיהקונטקסטאתהרחיבה

שכונהלמהלא·מעטתרמהולדעתי'שלו'
של"זרותוהעבריתהספרותבתולדות

מהמשורריםמייודעאיניטשרניחובסקי",

יכולאחריה>(וגםבתקופתושיצרוהעברים
בחדרושולחן·הכתיבהעללהציבהיה

הומרוס,משה,שלאנדרטאותהשכור
בן·אמוץישעיהושקספיר'גיתה,אפלטון'

לקנייניוכציוןועשתורת,
אלומדמויותשתייםרקהרוחניים-יצירתיים.

"זרות"-והאחרות·יהודיות,עבריותהן

אליהןזיקתהאתשקנתההעברית,לספרות
ביןהיהטשרניחובסקיקטן.לאבמאמץ

בספרותאלוזריםש"אזרחו"היוצרים
 :יםאופגבכמהזאתעשהוהואהעברית,
עמםניהלשבהןשלו'יצירותבאמצעות

סוגותטיפוחבאמצעותכסמוי:גלוידו·שיח
למשל>:ובלדה,(אידיליהעתיקותספרותיות

ובתרגוםהפרוזודיתיריעתוברוחב

גיתה,הומר'(אפלטון'לעבריתיחםמיצירות
זוהיהשומרי).והמיתוסשקספיר

נתברכורביםמשורריםשלא·צבעיםטבלת
לרועץעמדהגםזוברכהאבלכשכמותה,

טשרניחובסקייצירתשלהתקבלותהבדרך
מודליםעלהאמונההעברית,בספרות

שבההתרבותיתובמערכתמביתיצירתיים

-זרהוספרותזרהחוכמהבעיקר-הזר
סכנה.בבחינתהיה

עלהצבעתיהאידיליה""בדרכיבספרי
שלהאידיליתיצירתושלזיקותיה

סוגהשלהארוכהלמסורתטשרניחובסקי
מבקשאניהפעםזאת.מיוחדתספרותית

שלאחתאידיליהשלזיקתהעללהצביע
למקורות-השבורה""הכף-טשרניחובסקי

המורכבמהדיאלוגמשהוולחשוףהאמורים,
וספרותייםרוחנייםעולמותעםמנהלתשהיא

היוונימהעולםמשתרעשטווחםשונים,
הרומנטיקהוראשיתלקלסיציזםועדהעתיק

בעולמות ,-19ההמאהבתחילתהגרמנית
עלאפשרייםהשפעהמקורותמצאתיאלה

נע'קועמם·שיחהדוולדעתי'זו'אידיליה
שלה.התמסיהמישוראתלא·מעט,

שכתבלאחרשניםכשלוש , 1907בשנתא.
שלוהמפורסמתהאידיליהאתלוזאןבעיר

טשרניחובסקישאולובחרשבהיום","כחום
אחרתלאידיליהפעולהכמרחב·הסוהרבבית
שלבסיומהכמצויןהשבורה","הכףשלו'

לכתובהתחילטשרניחובסקיהאידיליה,
·הכלאבבית , 190 7בשנתאותה

 .מולדתוכפרשלעיר-המחוזשבמיליטופול'
בלימודישניםמספרשעשהלאחרזו'בשנה
היידלברגשלבאוניברסיטאותרפואה
עםלמולדתו:טשרניחובסקיחזרולוזאן'
פעילותבאשמת·הסוהרלביתהושלךשובו'

התערבלאשמעולםאף·על·פי-חתרנית
(קלוזנרהרוסיתהפוליטיקהבענייני

ישבשבועותשישה ,) 229 , 154 :1929

והואלטובתוהשתדלהעירשרבעדבמאסר'
האידיליה,אתהשליםאזמהכלא.שוחרר
הנשברת""הכףהשםתחת-אורשראתה

יז:ב"השילוח" 2"אידיליה"·הכותרתתתועם
 .] 386-381עמי , 1908 =[תרס"חד

שלושהעללהצביעמבקשאניזהבמאמר
אתששימשואפשריים,השפעהמקורות

ובכינוןהאידיליהשלבבניינהטשרניחובסקי
הגותה:

המדינה"("ספרהאפלטוניהמערה""משל ,1
s11a·s14a<, בעיצובניכרתשהשפעתו

האידיליה.שלהפתיחה

<ורד-בר>, " Heldenroeslein "השיר .2
 Sesenheimer <זסנהיים"מ"שירי

Lieder< שתרומתוגיתה,וולפגנגירחןשל
הראשונההתשובהבעיצובביצירהניכרת

·הכלאביתשלמקורובדברהשאלהעל
בעולם.הראשון

והאדםהעולםאודותגנוסטיות,תפיסות .3
אצבעותיהןשטביעתבקוסמוס,שניהםומעמד

לשניביצירה.השניבמונולוגניכרות
זיקהלטשרניחובסקיישהראשוניםהמקורות
האמורשירואתלעבריתתרגםהואמיוחדת:

 3 •אפלטוןמאת"המשתה"ואתגיתהשל
אותההרחיבהאידיליה,אתעיצבבעזרתם

מאיכויותיהלה,ש;ווההעיוני'התחוםלעבר
 4אידיאית.פואמהשל

באידיליהאלהמקורותשלנוכחותם
אתומאשריםשביםבהם,שנעשהוהשימוש

עםביצירתוניהלשהמשוררהדיאלוג
שםארופה.שלוהמודרניתהעתיקההתרבות

ותבניותהשראהמקורותליצירתומצא
אתהעשירושבהםמבית,מצאםשלאהבעה

העבריתלספרותגילהואףשלויצירתו
ותמטיותצורניותאפשרויותשלעושר
כמותן.ידעהשלאחדשות

השבורה""הכףשלהפעולותמערכתב.
שלקבוצההיטב:מוגדרומרחבהפשוטה,
השומריםעלמערימים·סוהרבביתאסירים

·הסוהרביתשלהחמורותהתקנותועל
תיקוןמעשה 5שנשברה.עץכףומתקנים

תיאורבין-היצירהבמרכזנקבעהכף

ותשעעשריםעל-פניהנמשךהשמש,שקיעת
גיםנולומרלביןרחבות,שיריותשורות

שלמוצאוושעניינםאסיריםשנישנושאים
היצירהבעולם.הראשון·הסוהרבית

לתיקוןהאסיריםשלבתגובתםמסתיימת
כשברקעהכלא,שלמוצאועלולנאמרהכף
בתאהכלואהאסירים,אחדאתשומעיםהם

האינטרנציונל"."שירתאתשראחר'
חלקיםלשלושההאידיליהנחלקתלכאורה
שקיעתה:במהלךהשמשתיאור . 1ברורים:

האסירים,שיחת . 3השבורה:הכףתיקון ,2

מקורובדברהכף,תיקוןכדיתוךהמתנהלת
סיוםאולםבעולם.הראשון·הכלאביתשל

התיקוןאתברורבאופןמאחדהיצירה
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היצירהשלחלקיהמספראתומעמידוהשיחה
שניים:על

 ] ... [ןיהענילעמקלרדתשזכתהאוזן"אשרי
הכף!מלאתהושלמה /

 ) 118-117 (ומבקרים"מביניםיעמדו

מישוראתמפצלתהיצירהשלזוחלוקה
מישורמובחנים:חלקיםלשניהתרחשותה
שמחוץהעולם-השמששלהשפעתה

ומישורהאידיליה;אתהפותחלבית-הכלא,
כלואיםשבו-הכלאבית-האדםשלפעולתו

עלעולהאינומחייתםשמרחבהאסירים,
מקדימהזהבמישורהמאסר.תאשלמרחבו
שיחההאסירים,שלביומיוםהקשורהפעולה,
 6 •הגותי-פילוסופישנושאה
שניביןהקשרנראהראשונהבקריאה

להיתפסיכוליםוהםרופף,המישורים
בתחומומקוםאיןלשמשנפרדים.כתחומים

הכלואולאדם-האסורים>,(ביתהאדםשל

שלומצבםמעמדם
שלכאידיליההאסירים

לזהדומהטשרניחובסקי
כ"משלהאסיריםשל

שוג'ספרהמערה"

לאפלטוןהמדינה"

בתחומה-מרחבהמקוםאיןבבית-האסורים

מגלה,נוספתקריאהוהטבע.-השמששל
נמסרביצירההשמשמהלךתיאורכי

כמושבאידיליותמזושונהמנקודת-תצפית
פותחותהןשגםהיום",ו"כחום"לביבות"
 8היום.במשךהשנהמהלךבתיאור

יודע-כלאני-שרניצבאלובאידיליות
בשמשבמיוחד-הטבעבתופעותהמתבונן

("אכןעמדתואתוקובע-ובמהלכההעולה
היה"אזרבים,דוגמתושאיןבוקר,

באמצעתמוזשלחמתוו"עמדהב"לביבות",
עלמוסיףאףהואהיום").ב"חוםשמים"
ידועאבלממנוהנסתראתגםלעיןהנגלה

השבורה",ב"הכףואילואחרים.ממקורותלו
הואשקיעתהבעתהשמשמהלךתיאור
 ·אחדשהואהמתאר' .היפותטיתיאור

מדמייןאלאהשמשאתרואהאינומהכלואים,
המגיעותהאורשאריותעל-פילעצמואותה
כאישמעברוזכרונותיוועל-פיהמאסרלתא

 9חופשי.
מישורישניאתמלכדהזההתיאוראופן

שבואחד'הכרהלמישורהאמוריםהפעולה
המרחביםמראהאתלשערניסיוןמתקיים
לתאשהגיעשמשכתםעל-פישבחוץ
בפתיחתבבהירותעולהזועובדההמאסר.

האידיליה.

כאמור'היא,האידיליהשלפתיחתהג.
משפטיםנזשלושההבנויארוך'טבעתיאור

כלקצר.ואחדארוכיםשניים-היפותטיים
מאוד'"ואפשרהלשוני:בצירוףפותחמשפט
שלמפורטתיאורבאואחריו 10 ,"] ... [אשר

לכלא,שמחוץהמרחביםשלהמשוערהמראה
עלבארץ"נדבות"שמשמשפיעהשבהם
אינוהשלישיהמתארהמשפט 11 •כולוהיקום

משפטעל-ידינקטעהוא .סיומולידיבא
ההיפותטיים,התיאוריםאתהדוחהניגודי'

ואתהאידיליהשלהאמיתיהמרחבאתוקובע
היחסואסירים.-סוהרבית :"גיבוריה"זהות

ההיפותטייםהמשפטיםשלושתביןהנוצר
אתנעהקוזההואיגורהנלמשפט

הרהוריו'מחשבותיו'נקודת-התצפית:

אסירשלרגשותיוגםעקיףובאורח
לחומותשמעברמהעלהחושבבבית-כלא,

הכלא.
לאושקיעתההשמשיארדתאתנבחןאם

נקטע,הואשבובמקוםדווקאאלאמראשיתו'
להביןניטיב-ההתחלהלעברננועומשם
ואתזהתיאורשלההיפותטיאופיואת

לזיקהנתקרבגםושלו'-התצפיתנקודת
האפלטוני.המערה""משללביןבינוהקיימת

התיאור:שלהשלישיהחלקפותחוכך

מרחפתאביבשלרוחאזאשרמאוד,ואפשר
נדבותושמש-ומלואןערבותלרוחב /

שטיפסהלאחראלאמאוד!אפשר / ...בארץ
ועברההמשמרת,מחצרפורשההגדר'בקוצי

הברזל'שבכתבעדחדרה /הגבוהה,החומה
צהבהבכתם /בהרתוחיתהכוחהתש

אתגוזלים /מאפילים,השבכהועבייועגום,
 /כותל.שלבסידושנאחזוגנובי-האורות,

הצלוהובדלהשבכה,בצלהאורונבלע
עלשסגרהומכאן'מכאןשבכה /ונעשתה

במאסרשניתנוהאדםנפש /שמונה-העשרה

היוםעליהםוהעריב /החדש:ב'טרקלין
בפינתו'אישהחשו /שירותיהםכלוכלו
ונגעיאישאיש /ואסונו'ופגעואישאיש

 12 ) 35-23 (לבבו.

להמשיךמבקשהתיאורשלהשלישיהחלק
שניפתחושבהתחביריתתבניתבאותה

בפתאומיותנקטעאךלו'הקודמיםהחלקים
מאוד!","אפשראירונית:אמירהידיעל

המציאותשלכשידהלהשקדםאתהשוללת
לפתענעשההאסירהאשליה.עלגוברת
הואעיניולנגדש"ראה"שמהלעובדה,מודע
רקרואההואוכשלמעשהלעצמו'שדימהמה

הנדבות","שמששלקלושיםשרידים
ואףוחומהמאורהלכולבשפעהמחלקת

היקום.שלהנידחותלפינותעדמגיעה
·הסוהרלביתאלושרידיםמגיעיםכאשר

 /הגבוהה,החומה"עברה-בוונכלאים
נותרלא-הברזל"שבכתמבעדחדרה

הופךשבחוץוהשפעתש,כוחהדבר.מהשמש

האורזהוועגום".צהבהבכתםל"בהרת,
סורגישצלשנבלע ,אור 13 ,האסירשרואה

קו-התיחוםאתומדגישהמאסר'תאחלון
החוץ.לביןבית-הסוהרפניםביןהברור

המקורהןשמשאורשלאלושאריות
ידיעהעלהבנויהאסור'שללתיאורו
אשרמאוד'ואפשר ] ... ["קודמות!והתנסות

 ] ... [אז"
המערה"ל"משלקרוביםאנוזוובנקודה

אתלדעתי'ששימש'לטוביהאפ

הסיטואציהלעיצובכמודלטשרניחובסקי'
האסיריםשלומצבםמעמדםבכלא.האנושית
שללזהדומהטשרניחובסקישלבאידיליה
המדינה"שב"ספרהמערה"ב"משלהאסירים
על-פי-לעצמםמדמיםהםאףלאפלטון.
את-מערתםכותלעלרואיםשהםהצללים
הצללים.מקורשהםהדבריםמראה

א'הכלולעצמומדמהתומראשלושה
כוחה,שתשקרן-האורבעקבותבבית-הסוהר

שלפניו:הכותלאתהמאירה
השקיעה,שלהראשוןההיפותטיבתיאור . 1

מעניקה, 14גוסס")("פזהשוקעתהשמש
לעציםחסדהשאריותאתתיעלם,בטרם

לים",מעבר"השביםלציפורי-נודולצמחים,
התיאורבשמים.ולענניםבנחליםלדגים
השמש,ביןהניגודיותבסימןכולועומד

הדינמיותלביןומתעמעם,הולךשזהבה
שלבאובייקטיםקסם,כבמגעמכניסה,שהיא
בטרםנוגעתנוגעת-לאהיאשבהםהטבע
אתמשמשיםכמואלואובייקטיםתגווע.
שלהיעלמותהלאחרגםהשמשמןשקיבלו

הואהראשון'ההיפוטתיבתיאורהטבע, .זו

בואיןולאנושיוהכללי'הרחבבהיקפוטבע
מקום.

מהטבעעוברהשניההיפותטיהתיאור . 2

המצומצםבהיקפולטבעהרחבבהיקפו
סתרים"פינתובונידח""כפר 15והאנושי:
אדםידימעשהשהיאגינהנשכחה",

עומדשבוודאיאנושי'זמןמצייניםושצמחיה

הטבעי:לזמןבניגוד

חיישםחיים /וחליפותזמןושכחי ] ... [
נוצרים / ,וחלומותיויסוריוחולף,דור

הסבותנסעועודפרחים-קדומיםמסירות

) 15-13 ( 

בגינההסבותשנטעוהשוניםשהצמחיםוכשם

המתארגםוזמנן'קיומןעלמעידההשכוחה,
הוא .זוגןפינתעל"בעלותו"אתקובע
העברייםהשמותבאמצעותזאתעושה

בשמםשניטעולצמחיםנותןשהואהחדשים
שהאדם ,אנושיתחוםזהו 16 ,הלא-עברי ,הזר

-המתאראםכגנןאם-חותמובוטובע
גם .אדוןשלמעמדהואמעמדוהמקריםבשבי
השמש.מגיעההאסיר'משערזו'לפינה

דרךמתקשר'השלישיההיפותטיהתיאור . 3
לתיאורבארץ",נדבותכ"שמשהשמשתיאור

מרחביםאצלמצוייםאנוהפעםהראשון.
-בסקייחדטשרנמשירתלנומוכרים
לתיאורכאמור,אבל, 17אביב;לעתהערבות

המשך.איןזה

באידיליותכמוקובע,השוקעתהשמשמהלך
הזמןמהלךאתטשניחובסקי'שלאחרות

שלהסובייקטיבימזמנוהשונההאובייקטיבי
השמששקיעתשלהטבעיהתהליךעלהאדם.
מצדהמסגירה,באמירההאסיריםאחדמגיב

בשעהנתוןהואבהמהאווירהמשהואחד'

שניומצדואיננו":חלףאחדיום"עודזאת:
שלההכרהמדרכיאחתעלגםמורההיא

שלאורהשאריותבעזרתההשערה:-האדם
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מהלכהאתהכלאבביתהכלואמשערהשמש,
שלמשמעותםאתוקובע Iבחוץוהשפעותיה

רןההשערה, Iזוהכרהבררךאלה.תהליכים
 .שלוהמערה"ב"משלאפלטון

אפלטוןשלהמערה"ב"משלהאנשיםר.
הםשבוהאופןבמערה.מילדותם""אסורים
פתחבכיווןלהתבונןמהםמונעכבולים
אתרקרואיםהםעיניהםולנגרהמערה,
המערהפתחולפניגבםמאחוריכותלה.
על·ירימעיניהםהמוסתראש,מקורנמצא
כליםארםבני"נושאיםשלאורכהחומה,

אנשיםופסליהחומה,מעלשבולטיםלמיניהם
וחמריםועץאבןהעשויים Iחיבעליושאר

 .) 514 (שונים"מחמרים
אתהמערהקירעלמטילה Iכמובןהאש,
החומה,מעלישאיםחבהחפציםצללי

הקירעלשנשקףמהרקהרואיםוהכלואים,
כאמתהחפציםל"צללימתייחסיםלמולם,

אתיודעיםשאינםהם, .) 515 (בלתה"שאין

מוטליםשצלליהםהחפציםואתהאורמקור
לאמת,אלוצלליםוחושביםמרמיםלפניהם

הנמצאיםהדבריםאתמרמיםהםפיהםועל
צלליםרואים"הכבוליםלראייתם.מחוץ
נרמהאולם Iבלבדהריםושומעיםבלבד
הדבריםאתושומעיםרואיםשהםלהם,

שהאסירלאחררק ,) 153(האזרחיעצמם"
מקררלעברראשואתויסבמכבליוישוחרר
כפיהדבריםאתיגלההואוהדברים,האש
מחוץוייצאבררנוימשיךאם .באמתשהם

מסיבותשבתחילה,הריהיום,לאורלמערה
להסתכלביותרעליו"יקל 1סינוורשל

ספנישעלבבואות-מכןואחרבצללים,
בהם-ואזי Iהשארוכלהאדםבכישלהמים
יראה Iרומניהדבר'שלובסופו ] ... [עצמם;

האורכיאזיביןהוא .) 516 (השמש"את

ואחר·כךהאשתחילה-השונותבדרגותיו
אותןכלשלהרחוקה"עילתםהוא-השמש

 .)םש(במערה"רואיםשהיוהמראות

אתבססלבאהמערה""משלשלעיקרו
תורתואתביתפלטוהא·ההכרהתורת

עולמוביןהזיקהאתבעיקר Iשלוהאיריאות
עולםלביןהאדםשלוהנחותהממשי

שליציאתם .המוסריוהמעשההאיריאות
כ"ררךכמוחההחוצהמהמערההכלואים
 .) 516 (המושכל"תחוםאתאל·על,הנשמה
כותבתהמערה"ב"משלדיוניהאתבסכמה
 ) 154:1964 (האזרחיפפיטה

לפנינומציבהמערהבמשלההתעלותתיאור
גבוההמהןאחתשכלאמת,שלדרגותאילן

באורהמואריםהדבריםהמצללים,מקודמתה:
באורהמואריםלמערה,שמחוץהדבריםהאש.

דרגתהאמת.מקורהיאהשמשהשמש.השמש.

גבוההלמערהשמחוץהדבריםשלאמיתותם
ודרגותהאש.באורהמואריםהדבריםשלמזו

הצללים.שלמאלוגבוההאלהשלאמיתותם
בחילופיהםמשלהם;אמתלצלליםגםאבל

מסויימת,חוקיותשוררתובתמורותיהם

 18ולהכירה.בהלטפליכוליםואנשים
שלאסיריונתוניםשבוהמצבביןהדמיון

ב"משלהכלואיםשללזהטשרניחובסקי
והוא Iלחלוטיןברוראפלטוןשלהמערה"

הדבריםמהותעלהשערותבפעולתם:הדין
דמיוןעיניהם.לנגרהנשקפיםצלליםעל·פי
האפלטוניהמשלכילהניח,מרשהזהכפול

שלעיניולנגרעמדממנווהמשתמע
שלוהאידיליהאתעיצבכאשרטשרניחובסקי

כי Iואטעןלכתארחיקפתיחתה.אתובמיוחד
שלאסיריוגם Iאפלטוןשללבלואיוברומה

שלהראשוןבשלביישארולאטשרניחובסקי
תהיהלאיגיעואליהההכרהאולםהכרתם;

אפלטון.שאצלהחיוביתההכרהממין
הכרהמצבישלושהקובעהמערה""משל

שלחלקיהנערכיםלהםשבמקבילאנושיים,
טשרניחובסקי.שלהאידיליה

שלזההואההכרהשלהראשוןהמצב . 1
לראותגליםמסושאינםבמערה,הכלואים
זהלמצבהדברים.צלליאתאלאולהכיר

שלפתיחתה Iראינושכברכפימקבילה,
האידיליה.

העושההאדםשלהואהשניההכרהמצב . 2
יווהשערותהחוצהמהמערהדרכואת

למצב .יותר"חומריות"להכרותהופכות
הכףתיקוןמעשהבאידיליהמקבילזההכרה

האסירים,גובריםכמושבאמצעותוהשבורה,

שמטילוהמגבלותהחוקיםעללרגע,ולו
מצבם.עליהם

שיצאהאדםשלהואהשלישיההכרהמצב . 3
היאכיוהביןהשמשאתהכירלמערה,מחוץ

המראותאותםכלשלהרחוקהעילתם"גם
בלשוןאו- ) 516-515 (במערה"רואיםשהיו

זהלמצבהאיריאותאפלטון:שלמושגיו
המבקשיםהאסירים,שלשיחתםמקבילה
ועל·הכלאביתשל"האיריאה"עללתהות
עולהלאבתאםהםשיעשומהדרךמקורה.

כךועלהאפלטוני.שבדיאלוגהאופטימיות
בהמשך.
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משוחחיםהשבורה,הכףתיקוןכריתוךה.

 :בעולםהכלאביתשלמקורועלהאסירים

בעולם?הראשוןהסוהרעשהמיילמדוני:אנ
) 83 ( 

עצמםהםשבו·הכלאביתאינושיחתםנושא
·הסוהרביתעלשואליםאינםגםהםכלואים;
אפלטוניבמובןהתופעות",ב"עולםכתופעה

 1·הסוהרביתשלה"איריאה"עלתוהיםהם

חיקויהםהתופעותשבעולםבתי·הכלאשכל
ב"מערתהכותלעלהמוטלים(כצלליםשלה

"משלוארם).ארםכלכלואבההמציאות"
ובתכניובתבניתומשפיע Iכןאםהמערה",

תכניהעלהדמויות,שלחשיבתןעיצובעל
הכללית.משמעותהעלוכמובןהיצירהשל

האסיריםביןשהתנהלויכוחלאחר
תשובותמספרכנראה,הועלוושבמהלכו
הראשונההמהותיתהתשובהבאהאפשריות,

זאת:לשאלה

טשרניחובסקי
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 /עליזים,שניהםויהיוופרפר'ילדהיו
עםבקמהבשדהלנפשםחופשייםשניהם
מלואהשקמהמשיבוליהילדלקט /שמש.
יעשהוכןוזורקן,לוקטן /הקטנות,חפניו
ומצא-נפשובםוקצה /פעמים.הרבה

שהרבהאלא /לשעשעו:הדורותוגביות
נתקל /·רוח.קורתבהןמצאולאללקטן

ויפה /משיבולי·הדגן'נאהוהואבפרפר'
 / .לתפשואחריהןוירץ-גביותהדמכל
אחריהן,דולקוהנערנפשועלהפרפרנלמט

ורדפועליוויכס-נבובבעץהפרפרבא /
העלההסירבצדולראותבחפצו /בעלה,
יכולשלאעדנפשובודבקהוככה-לרגע,

נפחעדהפרפראותועלושמר /להיפרד
ממנוולמדוראו / .אוהבובידנפשו

 ) 99-86 (כמעשהו.לעשותהגדולים

וצר'-מרווחבית /האסורים,לביתיאמר
כלבוכלואים ;להיחנק.-ב·ידיים nר

בעל /ועופרת.נחושתברתוקותבאי·עולם
דורקורותשלועבותותאבותמסורות
התהוותחוקיבמוסדות/מעולם.נשכח
בראשיתבערפלינהיה /ואפס,מאיןויצירה

קיבהגזרנוטרי /והחיים.הכיליוןסףלע
כלואים /מקפדתופריה·ורביהשואלת
וחולנית,רוויה'יכולת'בית-סוהר:באותו

בשעבודו'חכמה'ולגידים,לשלדרתוקה /
חליפותבסיגועצביםמוח /חושים;של

זמן'שלעבדו'יופי',וכלכלה,חוםקור'
חופשי'ו'רצון /אקלימים'וסדרי'לאומיות'

נתונה'אמת' /ומסובב.סיבהבאזיקימפרפר

 /·תעשיה,וצורותמעמדותכשלשלות
 /-עממים,התפתחותבעקבכרוכהואמונה

נבראאךנבנה,לאבעולםראשוןכלא
 ) 116-100 (במאמר.

Sah ein Knab' ein Roeslein 
stehn, / Roeslein auf der 
Heiden, / War so jung und 
morgenschoen, / Lief er 
schnell es nah zu sehn, / 
Sah's mit vielen Freuden. / 
Roeslein, Roeslein, Roeslein 
rot, / Roeslein auf der Heiden. 
// Knabe sprach: ich breche 
dich, / Roeslein auf der 
'heiden ! / Roeslein sprach: 
ich steche dich, / Dass du 
ewig denkst an mich, / U nd 
ich will's nicht leiden. / 
Roeslein, Roeslein, Roeslein 
rot, / Roeslein auf der Heiden. 
// Und der wilde Knabe brach 
/'s Aoeslein auf der Heiden; / 
Roeslein wehrte sich und 
stach, / Half ihr doch kein 
Weh und Ach, / Musste es 
eben leiden. / Roeslein, 
Roeslein, Roeslein rot, / 
Roeslein auf der Heiden. 

טשרניחובסקי:שאולשלובתרגומו

כה /הערב,ודריכת /ורדינה,נערראה

 /בחנה,בהלראותחש /ועדינה,צעירה
 /חן'ורדורד'ורד' /וקרב.מלבשש

 /אקטפך,הנער:סח //הערב.ודריכת
ולא / /אוקרןהורד:סח /הערב!בתורדי

ורד' /סרב.אךאסרביומך'קץעדתשכח

והבן / /הערב.בתורדי /חן'ורדורד'

הורדקבלשוא /הערב,ודריכת /קטםהרע
 /בסרב.נכנעאך /נלחם,ובועקצו /םג

הערב.בתורדי /חן'ורדורד'ורד'

מובן .אליוולמשיכתוליחסוכביטויהפרח
זושבעלותכךעלדעתונותןאינושהוא

אבלבה,חפץשאינו ,הורדשלמותומשמעה
לביןהנערביןהמתנהלהמאבק,אליה.נידון
בדנוובאוהנערשלבנצחונומסתיים ,הורד
מדובבהשירשלהקצרהבעלילההורד.של

 'היחסיםבמערכתעוסקהואהכללי:אתגיתה
-הנערכאןמייצגהאדםכשאתאדם·טבע,

הטבעעםוהתםהראשוןבמפגשוהאדם

(לטבע>לורדהנערשליחסוהיפה).(הורד
כאדם:מהותומעצםגיתה,קובע ,בוטבוע

שללאובדנומביאההיפההטבעאלתשוקתו
מספרהורדיאריךהטובובמקרה ,האחרון

אדןעלבעציץאופרחיםבאגרטלימים

שלתיאורכאןאיןהנער.שלבביתוהחלוןטשרניחובסקיניסחהמאמר,בפתחכאמור
הואההיפךהטבע;לביןהאדםביןהרמוניהשלמפורסםשירבהשפעתהאסירדבריאת

מולהאדםאלימותשלתיאורזהוהנכון: "-שלוזסנהיים"מ"שיריגיתה
Herideroeslein " <"21הור.דחולשתשזה 19<"ורד-בר 

שלבאידיליההאסירשנושאהמונולוג,לשונו:
הכלאשללמוצאוכהסברטשרניחובסקי

סיפורםאתהואגםמספרבעולם,הראשון
"שניהםחופשי.ופרפרותמיםצעירנערשל

הואהטבעאבל-בשדה"לנפשםחופשים
 22לנער.זרותחוםהפרפרשלוביתומקומו
שמגלותהשונהביחסמתגלהזוזרות

כנערו ,הנערלפרחים.במונולוגה"דמויות"
תולשהטבע,בחיקמשתעשעגיתה,של

לאחר ,ידכלאחרודרדקםפרחיםלהנאתו
שליחסושונה·רוח".קורתבהןמצאש"לא

ומקייםמהטבעחלקהואלפרחים:הפרפר
הנערהפרחים.עםהרמוניתיחסיםמערכת

גיתהשלשנערוכשםבפרפרחושקבמונולוג
שלגורלוכי ,ברורומראש ,נורדחשק

הפרחים:שלמגורלםשונהיהיהלאהפרפר
כולאהואהפרפרואתתלשהפרחיםאת

סגורכליבאיזהואחר·כךהנבובבעץתחילה
אוהבו".בידנפשונפח-"עדבביתו

הופעתו:לסיבתאותנומחזירהמונולוגסיום
הכלאשלמקורואתלהסבירהצריךמשל

למדוהדוברהאסירלדעתבעולם.הראשון
·הכלא,ביתאתויצרומהנער"הגדולים"

לכלואהאדםשלהטבעיתשוקהבתשמקורו
קיימתזהבטיעוןאולם,עליו.האהוביםאת

לנמשל:המשלביןברורהאי-התאמה
האהוביםאתבולכלואנועדלא·הכלאבית
כשםהשליטים>,עללא(בוודאיהאדםעל

איןלכןבכלא;שנכלאכאדםאינושהפרפר
נותרתוזוהאמורה,לשאלהתשובהבמונולוג

פתרון.ללא
יותרקיצוניתלשאלההשנייההתשובה
הוא"העולםועיקרה:אופטימית,ופחות

על·פיבוכלואוהאדםגדול·כלאבית

ומעצם ) 205 : 1929(קלוזנרעצם·טבעו"שללמונולוגגיתהשלשירוביןהקרבה
דעתעלתתקבלזותשובהבריאתו.שלראשונימפגשבשניהםברורה:האסיר

·הכלאביתשללמוצאוכהסברהאסירים
השני:המונולוגלשוןוזהבעולם.

הזוהיחסיםמערכתאתהטבע.עםהאדם

שמקורהבנעימהגיתה,שלשירומנסח
הנערבעייתית.יחסיםכמערכת·העםבשירת

זואהבההרב.יופיובשלנורד"מתאהב"
עלבבעלותולזכותלרצותאותומוליכה

נבראאךנבנה,לאבעולםראשוןכלא
היהושמיםארץאלבראביום / .במאמר
ו'יקום'-ומלואואולם /הגדול.הכלא

שאותוזה,מונולוגלהבנתהמפתח
בששנמצא ,בסיומוהאסירים"מאשרים"

 ,אותנומחזירותהן .שלוהפותחותהשורות
האדםשלולמצבוהמערה"ל"משל ,מחד

כבדיאלוגשלא-אשרבה,הכלוא
הןשנימצדממנה:יגאללא-האפלטוני

עם.האידיליהשלקשריהאתנעותקו
אתנמצאשבההגנוסטית,הפילוסופיה

בה·כלא.ביתהעולםשלהיותועלהתפיסה
שבהמשךלתיאוראפשרייםמקורותנמצא

שהואהאדם,שלגופומגבלותעלהמונולוג,
ורצונויכולתומגבלותעל ,לוככלא

המוסרהאמנותתחומישלוהאשלייתיות
לגאולתו.שטיפחוהפוליטיקה

היקוםכימדגישה, 23הגנוסטיתהחשיבה
המחולק ,גדול·הסוהרביתלדומה

הואביותרהגדולהמאסרתאלתאים-תאים.
אדם.חיישלהתרחשותםמקום ,כדור·הארץ

הגאולהזה,·סוהרבביתהכלואהאדם,עבור
 Jonas <הכרחיתהיא-מהכלאהיציאה-

מצויות,ומעליוליקוםמסביב .) 162 : 1964
העוטפותהקוסמיותהספירותבמעגלים,

שלהדתיתהמשמעותאגוז.כקליפותאותו
 ,> Jonas 43:1958 <יונאססבורזה,מבנה
העולםביןשמצוימהכלכי ,ברעיוןטמונה
אתמפרידלושמעברמהלביןהאדםחישבו

עצםעל·ידירקלא-מהאלוהיםהאדם
דמונייםכוחותבאמצעותגםאלאהמרחב
שהאלוהותהעולם, .> Archons <פעילים
תחוםהוא ,בוחלקלהואיןלומחוצהנמצאת
בוהשולטים ,אלוכוחותשלפעולתם
סדר-העולם .הקוסמי·הסוהרבביתכסוהרים
הואאלהפחותיםשליטיםשלהטיראני
חוקיהואהפיזישביטויו ,האוניברסליהגורל
האדם.לשיעבודהמכווניםהטבע

נבראכולושהעולםהגנוסטילרעיון
 ,בוככלואמראשנבראוהאדם·סוהרכבית

השנייהבתשובההדים ,כאמורנמצאים,

 1הסוהרביתשלה"אידיאה"בדברלשאלה

שלדעתםעללהתקבלהעתידההתשובה
לעברהתשובהמורחבתבכךהאסירים,
בוועתידובעולםהאדםשלמעמדומשמעות

שלבעיניוביותרבעייתיהואזהועתיד-
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באידיליהכברהאופטימיסט.טשרניחובסקי
אתערכיכמושגהעתידאיבד"לביבות"
רקיהיהונרקםההולך"החדש-משמעותו

-העבר"עללדברשלא-ההווהמןגרוע
הזמןשיביאבטובהאמונהזובאידיליהואין

גם .) 37 : 1989(שוהםהעתידלעברבמהלכו
והיקפה,זו'בתפיסהמחזיקההשבורה""הכף

מעצםהעולםאם .והולךמתרחבכאמור'
האדםכלואשבו·סוהר'ביתהואבריאתו
גופוושלעצמוהעולםשלהכפולבכלא
ירקיע?ספירותלאילויפרוץ?לאן-ורוחו

במעשההתמצומהםמעטשרק-כישוריו

"מעשהוקטן'מקומימשהוהם-הכףיקרןת

הקיומיתהבעיהלהיקףבהשוואהטריוויאלי"
שלו.

הבעיה,עלשהצביעההגנוסטית,הפילוסופיה
זהפתרוןאולםהדתי'בכיווןפתרוןהציעה
העובדהטשרניחובסקי:שלמעולמורחוק
שבו·הכלאביתהיאלכלואהברורההאחת
שמחוץהאחרתהמציאותועלמצוי:הוא

הדוברבלב.דההשערהמכוחיודעהואלכלא
שלהאשליהמידתאתמדגישהשניבמונולג

האדםלושהמציאהשוניםהפתרונות
כמותה:מאיןמשתקתהכרהוזוהילגאולתו'

החומות,עליהםסגרוודומם /ישבודוממים
במדוראסיריםשיראלמאזינותתמהות /

 ) 122:121 (העליון:

ספק-פסימי'ספק-אופטימיסיוםכבמעיןואז'

הקוראהשיר-האינטרנציונלשירתעולה
כלמדוכאישלהגדולההתקווהושירתלמרד
בתאוהאסיריםאחדשרשאותה-העולם

הכףמתקניהכלא.שלהעליונהשבקומה
בדיוקהתיקוןמעשהאגבהעוסקיםהשבורה,

הראשוןהכלאשלמקורועל"הפילוסופי"
כמאמיניםאם-זולשירהמאזיניםבעולם,
אתכיודעיםאםבה,המףצעלפתרון
מחזירההאידיליהשבסיוםזושירה .אשלייתו

בפתיחתלפתיחתה:הניגוד'דרךעלאותנו'
מבחוץ'·הכלאלביתהשמשהגיעההיצירה

המרחבעללתהותהאסירניסהובעזרתה
הכלא.-לוהמהותילמרחבוהגיעהחופשי

נוסףניסיוןמסמןכהימנון'"האינטרנציונל"
הגאולהאתלחלום(האסיר)האדםשל

לאדם.המהותימהכלאהשחרורואתהגדולה
בשיחתםהאסיריםשהגיעולאחראבל

להאזיןאלאלהםנותרלאשהגיעו'להכרות
מהמדורשעלהזהאסירים"ל"שירבתימהון
העולםמתוךנבדל"'קומה,שבכלא:העליון
כף-רגלנו'"מעלננער /ועפרוהישן,

אףהשיר,משורותהעולההתקווה, .) 123-4 (
לשערניסושבתחילהכשםהיפותטית.היא
התחוםמתוךהפתוחהעולםמראהאת

אודותאשליהלטפחעתהמנסיםהםהסוגר'
מתוךבכללהאדםושלשלהםאפשרישחרור

אנושירתושאתהאסיר'·הכלא.בית
-מאמיןועדייןואפשר-האמיןשומעים,

"האינטרנציונל",שבשירתבאידיאולוגיה
אתלשנותהרצוןועלזואמונהעלשהרי

כלאוחומותאתהאדםלמעןולפרוץהעולם
שאנוהעובדה,אולםב"לביבות"),(כרייזל'ה

האשליהאתמדגישהכלוא,אותומוצאים
במושגי-היאבכלאוהישיבהשבנסיובו'
הקיוםלצורתשיבה-השניהמונולוג
שב.הואואליונוצרשבכלאלאדם,המהותית

שאתוהספרותיים,ההגותייםהמקורות .,

טשרניחובסקי'שלביצירהאיתרנונוכחותם
שלהחומריותהבחירותאתמעטלאנעיםקו

המערה""משלהסוגתית.מגמתהואתהיצירה
מקורהםהגנוסטיתהתפיסהלצדאפלטוןשל

·כלאתיבהאידיליה:שלבמרחבההבחירה
האידיליהבמרכזשנמצאמזהרחוקממש,של

אתמחדתואםזהמרחבהיום"."כחום

מצומצםמקום-הסוגהשלהקונבנציה
לידיאותהמביאומאידך-היטבומוגדר
זהמרחבומאשרשבהגותיתמבחינהסתירה.

תוךהעתיקההתפיסהשלתקפותהאת
חיובייםהאופטימייםמהאספקטים"התעלמות"

במיוחדשהוזכרו'המקורותבה.שיש

אתמבליטיםגםהפילוסופיים,המקורות
במישריןעלהשלאהסוגה,שלההגותיהיסוד

 •השבורה".ל"הכףהקודמותבאידיליות

יצירות .א

אפלטון.יבכתבהמדינה>.(סדריפוליטיאהאפלטון:
רושליםישני.כרךליבס.ג.יוסףמיוונית:תרגם

שוקן>.<הוצאת 1957ותל·אביב,
ירושליםשירים. :) 1953 (שאולטשרניחובסקי,

שוקן>.(הוצאתתל·אביבו
. Goethe , Johann Wolfgang 

Saemtliche Werke Bd 1.1.: Der junge 
Goethe 1757-1775. Hersg. von 
Gerhard Sauder. Muenchener 
Ausgabe. Muenchen , 1985. (Hanser 

) Verlag 
שאול :) 1980 (חביבה ,ונאיויזיוה ,גולן

נץ(מכוןתל·אביב.ביבליוגרפיה.-טשרניחובסקי
 .)א"תבאוניברסיטתהעבריתהספרותלחקר

ומאמריםמחקרים .ב

עיוניםהמושלם.הישעל :) 1964 (פפיטה ,יהאזרח
 .השיכפול<מפעלירושליםובקודמיו.באפלטון

העברית).האוניברסיטה

שלהאידיליה :) 1961 (יוסףהאפרתי,
ם>יפועל(ספריתות"אמרחביהטשרניחובסקי.

שללדיוקנהבמועדם.בודדים :) 1987 (דן ,מירון
המאהבתחילתהעבריתהספרותיתהרפובליקה

עובד>.עם(הוצאתתל·אביבהעשרים.
למרחבהאסורים.וביתהשמש :) 1959 (עדיצמח,

שאולעל·פי:[מצוטט . 1959אוקטובר 16 )"אשמ"(
 .צירתויעלביקורתמאמרימבחר-חובסקייטשרנ
האפרתי.יוסףוביבליוגרפיה:מבואוצירףליקט

עובד).עם<הוצאת , 1976תל·אביב,
שלישי,כרךובונים.יוצרים :) 1929 (יוסףקלוזנר,

דביר).<הוצאתירושליםשני.ספר
ההווייה.למלאותהערגה :) 1968 (אליעזר ,שנייד

הפועלים.ספריתמרחביה.
האידיליותהאידיליה.בדרכי :) 1989 (חייםשוהם,

<מכוןתל·אביבהסוגה.ומסורתטשרניחובסקילש
העברית).הספרותלחקרכ"ץ

 • 2בספרותלמחקרדפיםמסלעים:'אידיליה
J onas, Hans ( 1958): The Gnostic 

.) Religion. Boston (Beacon Press 
1964 ): Die mythologische ( , 

& Gnosis. Goettingen (Vandenhoeck 
) Ruprecht 

מקוםמראיג.

נגרסובקהרציתיזהמאמרשלועיקרי , 1
תודה . 1933ירושלים,היהדות,למדעיהאחד·עשר

 ,ברמןשמעוןהפילוסופיה,איש ,לידידימיוחדת
עזרתם.עלערפליעז iנולד"רפרנואסילד"ר

 ,השנייהנפעםהיצירהפורסמהכאשר . 2

שמהשונה ) 1911 (תרע"אלשנת "השילוח"נ
 ,השבורה""הכףל

בשנתבירושליםאורראההאפלטוניהדיאלוג . 3
בהמשכיםלכןקודםרסםושפלאחרתרפ"ס,

ראהגיתהשלשירותרפ"ה. 'מגכרךנ"השילוח"
ןובעיתהערנה""ורדינתהכותרתתחתאוראמנם

טשרניחובסקישלנספרווכונס 1938 14"הארץ"
אבל , 163 • 162עמ'ת"ש,שליםויראדמה,""ראי

םוהתרגלפירסוםבהערותיולכן.דםוקרגםות
תרגומוהופעתלזמןסמוךאור(כשראה "ץנ"האר

כי ,טשרניחובסקיכתבזה>,לשירפיכמןעקבישל
כי"נזכרתי,פיכמןשלתרגומואתשראהלאחר

נהיידלנרג,בהיותיזה,נשירעסקתיפעםיאנגם
ואמרתיגיסה,עלפישרקובושלהרצאותיואתשומע
בהתאם ,"] ... [לעבריתרותיוייצכלאתלתרגם
 • 1900השניםניןלעבריתהשירתורגםזאת,להערה

נהיידלנרג.טשרניחובסקיעשהבהןהשנים , 1902
 +גולןאצלראהטשרניחובסקישלתרגומיורוטיפ

 , 191ועמ' 188 • 189 'עמ 1980ינאי
ראהבדורהטשרניחובסקישלליהיהאידמעמדהעל , 4

 ,) 433 • 467:1987 (רוןימןד
זהסריוויאלי""מעשהעומד ) 59:1971 (האפרתילדעת , 5

העמקניות"הפילוסופיותאוהעמוקיםתוהרגש"לאו-
עםיחסיובמערכתשקובע,והואהאידיליה,נמרכז-

אופיהאתשביצירה,סריוויאליים"ה"לאדותוהיס
האידילי.

 ) 67 • 58:1971 (האפרתישלדבריוגםזהנענייןראהו . 6
שלהקישורדרכיועלהיצירהשלהקומפוזיציהעל

 .האידיליהאפקטביצירתומשמעותםחלקיה
במאמרו. ) 1959 (צמחעדימרמזזהחשיבהכיווןלעבר . 7
 .) 459:1987 (מירוןודן ) 1959 (צמחעדיגםראהכךעל . 8
עלשעמדהראשוןהיה ) 151 • 52:1968 (שנידאליעזר , 9

 :זהתיאורניתןשממנההמיוחדתבהיהפרספקט

מתקדםהתיאורכי ] ... [הקורא,ידמה"מלכתחילה
ואלהקטןהכפראלהמקיףהגדולהמרחבמן

 ] ... [פנימה.-החוץומן /שבאמצעו·הסוהרבית
נית·האסורים,חדראלפנימה,שיגיעלאחראבל

התיאורכיויתברר ,פניועלההסתכלותכיווןתהפךמ
אסירשלדמיונוכמאמץהחוצה,מנפניםנתפס

לסורגמנעדשחדרההאורנהרתעל·פי ,לשעבר
החיצוני,"העולםמראהאתהחלון,

הצירוף:אתנמצאהיצירהשלמוקדמותבמהדורות , 10
רוףילציותרמאוחרשתוקן ," ...אזאשרהיותכלווי"

כיום.לנוהמוכר
עלוהשפעתההשמשלתיאורזופתיחהשלקרבתה , 11

היום"ו"כחום"לבינות"האידיליותבפתיחתהיקום
מירוןדן ,) 1959 (צמחעדיכברעל·כךועמדרה,ובר

האידיליהפתיחתשל"הסופוסעלמדבר ) 459 : 1987 (
המפרהוהשפעתההשמששלמפורסבתיאור

והמפעילה".
מספרעל·פייצויינוהשבורה"מ"הכףהמובאות , 12

לשירתהמקוםמראיכלביצירה.השורה
כתביו.של 1953מהדורתעל·פיהיאטשרניחובסקי

המתקייםהמתחכיהמציין, ) 152:1968 (שניידדקווצ , 13

מקורולבין·הסוהרלביתהמגיעההאורשאריתבין
שהיא,כשםהכליאההרגשתאתמחזקבחוץהשופע

נחוץ.העולםאתלדמותהאסיראתהדוחפתזו ,אולי
סוף,כיליון,שלמסאפורותנעזרתעולההשמש , 14

דרכהסוףאת . 15בעצמהמכינהוכמו Iועודגסיסה

נתא·הכלא.הבהרתצירה:יב
הרחבבהיקפומהטבעהמעברכי Iרילהעוירא

תיאורלתבניתדומההאדםשלהמצומצםלמרחבו
גםב"לביבות",כברטשרניחובסקישסיפחהפתיחה
הרחבבהיקפוהטבעבתיאורפותחתזואידיליה

קרנימגיעותסיומולקראתרקדווקא.והלא·אנושי
עליוומשפיעותהאדםשלהמוגבלתחומואלהשמש

להביןאפשרב"לביבות"כידומה,אבלהשפעתן.
שלכבן·מינםהאדםאתכמצייןזהמדורגאורית

השמשמעירהאותםשגםהאחרים,הטבעמושאי

עלהשבורה".ב"הכףהואכךולאמתרדמתם.
הסשרניחובסקאיתהאידיליהשלהפתיחהתבניות

 , 1987מירוןדןראההעבריתהאידיליהעלהשפעתהו
 50 'בעמהמשך
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 ,שמכוציוןלמושאיםעברייםשמותמתןשלזוטכניקה ,16
ישרידהואלשונות,במספרהעמודבתחתיתהלועזי

 :הקור~אתללמדגםהמבקשתמשכילית,מגמהשל
היצירה.שלקריאתואגבחדשיםדברים

 ,.הללוהערבותשלבאיכויותכאןולדוןלשובמיותר ,17
להיינתנוטשרניחובסקישלשירתוחוקרישכל

דעתם.

1"משושלמקיפהלפרשנותלהכנסהמקוםזהלא ,18

הקשיינ~למרותכילציין'רקראוי .המערה"
הנמוכינ~שהםהצללים,כיברור'הנמשלשבפירוש

הניסיוןעולםהתופעות,עולםהםהיש,בסולם

-למערהמחוץשמתגלהמההאדם.שלהיומיומי
האידיאות,אידיאתכמובןהיאוהשמשהאידיאות;אלו

שאפשרכפיהשמש,נראה.כלוסיבתראיהכלסיבת
שלהשישישבספרהשמש"מ"משלכךעללעמוד

- D 509 ("הפוליסיאה" 506 B .(
היאהנראים,הדבריםשללהיראותםרקלאגורמת

כאן"ישוכלכלתם.צמיחתםלהתהוותם,גורמתגם
מהתנאייותר•:'חומריתלסיבתיותמעברמעבר

להתהוותםהממשיתלסיבההדבריםשללהיראותם
,) 147<האזרחיולהתמדתם"

במהדורתראההעממיומקורוזהשירעלהערות .19
. 838-837עמ'גיתהכתבישלמינכן

מספרשעושיםכפיגיתה,שלשירואתנפרשאםגם .20

נשמריםעדייןלנערה,נערביןאהבהכשירחוקרים,
טשרניחובסקי.שלבאידיליההמונולוגעםקשריו

אתהנושאהמהפכןכיסבור, ) 181:1959 (צמחעדי ,21

המוותואתהמאסר"אתמסביראיננוהמונולוג
אלאלטבע"וההתנכרותהשנאהשלכפונקציות

ההופךהשמש,עולםוביןהאדםשביןהישרתיב"פער
אףעלבהכרח,טרגיתלפגישהביניהםפגישהכל

כימציין, ) 155:1968 (שניידהאדם",שלהטוברצונו

נושאעצמוהאדם"כיהסענה,עולהזהממונולוג
הואולחייםליופיאהבהמתוךכלאו.ביתאתבחובו
ומאבדם'.'עליהםסוגר

מחקריועלמבוססהבאותהגנוסטיותהתפיסותתיאור .22
,)H.jonas <1958, 1964לש

לכבוד

חביבהנבעתלאמנויותהמרכז
78S0 3מנשה.דנ.
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