
החימצל לושכמכ וניכרע :דנומיאד דנומגיז
תויאקירמאה תובשומה-תילכלכ
 תא םעפ לאשש ,דרווראהב םיקסע־להגימל רפסה־תיב ןקיד ,םהנ1ד לע םירפסמ
 ילכלכה חותיפה לש רודהה ריבאה—ןמזיה לע האצרה רחאל ,רטפמוש רוסיפורפה
 ־שיא לש ותחלצה תא ריבסמה רתויב בושחה דחאה םרוגה המ—רטפמוש חסונ
 םידדצ המכב הז ןויע ךרוצל ."הבוט תואירב" :הבושתה האב תשקמ־ ץחכ .םיקסעה
 המורת ומרת הרואכלש םייאקירמא םיכרע םתוא לשו יאקירמאה יתרבחה הנבמה לש
 םימרוג הלא־יאב ןודנ אל ,תיאקירמאה תילכלכה החימצל תערכמ תובישח תלעב
.עבט תורצואב ץראה לש התורישעו םיקסעה־שיא לש ותואירב ןוגכ—םינתשמ
 היסקודותרוא לש המינב חתפנ ,םייתסהל הז ןויע יושע הב תגרוחה המינב בשחתה ילב
 :תימס םדא בתוכ ״תושדח תוצרא לש ןגושגיש תוביס״ יורקה קרפב .יפוד הב ןיאש
 הבושייש ץרא לע וא ,הממש־ץרא לע תטלתשמה תוברת־תב המוא לש הבשומה"
 תמדקתמ ,םישדחה םיבשיתמל הלקנ־לע םמוקמ םינפמ םידיליהש ךכ ידכ דע לילד
 ,רבדה אוה ךכ ."תרחא תישונא הרבח לכמ תוריהמ־רתיב הלודגו רשועל ךרדב
 העידי" ,םיפידע םיילכלכ תודסומ םהמע םיאיבמ םיבשיתמהש ינפמ ,תימס ןעוט
 תרדוסמו תעמשוממ הדובע לש םילגרהו "תוליעומה תויונמואה ראשבו תואלקחב
 םירוזאב רתוי תוירופה םהלש תוקינכטב םישמתשמ םהש ינפמ ןכו ,לשמימ לשו

1.דחוימב חונ אוה םיבאשמל םיסולכוא ןיב סחיה םהבש

 תליחתב בתכנש ,תוכשומו תוכשיתה לע תואצרה אלפומה ורוביחב ,לייווירמ ןמרה
 תורבח לש ןתייטנל רבסה הלעהו תימס םדא לש ותסריגב זחאנ ,ט״יה האמה
 לע םייוגב ןהיסולכואש תובשומ לע ורבדב .ךכ־לכ הלודג תונרמחל תוילאינולוק
:לייווירמ בתוכ ,םאה־ץראמ הריגה

 םיאב םה ןיא ךא ,עפשב םקופיס לע םיאב םמצעלשכ םייחה יכרצ הז ןיעמ בושייב
 תומוקמב האכדמה תלוונמ תוינע התואמ המואמ ןאכ ןיא .למע אלב םקופיס לע
 תכדכדמ המיא התואמ אל ףא ;םילודג םדא־ירוביצ לש ץרמה תומוצעת תא םירחא
 םר ובצמש דמעמ לש ויתוחומ תא רידת הדירטמה ,תוינעה ינפמ הדימ התואב טעמכ
 ינזגר גזמ םתצק לצאו רדוק חור־ךלה תוירבה ןמ תצק לצא תררועמהו ,רתוי טעמ
 םיתעל ירה ,םיינחורה תונורשכה תא רבדה דדחמ םימעפל םג םאו ;רמרוממו

 ייח תא טשקמש המ לכ ,ינש דצמ .ירסומה יפואה ןובשח לע קר אוה אב תובורק
 תוינשוח ןיב ,םדא־ינב לש רתוי תויתוכאלמה תוואתה תא ץירממש המ לכ ,םדאה
 עגעגתהל רתויב התפנ וניא בשיתמה .גשומ־יתלב וא השיכרל השק אוה ,תוינחור ןיבו
 אוה ןיא ;האנקה לש ןוברידה ןאכ רסח ןכש ,הלא ןיעמ םירתוימ םירבדמ האנהל
 ךשמב .רתויב םבישחמ וניא ךכיפלו ,םירחא לש םהיתואנה תא םיריבגמ םתוא האור
 וקוסיעל חרכהב םינותנ וינייעמ ןומישיה תוחוכ םע וילותפנ לש הנושארה הפוקתה
 ינעלוב אוה ןיא םא םג ,תוטושפה תואנהה ןעמל ומוי־למע ןכ־ירחא ;ידיימה
וב יד ,תוצורהו תונשי תורבחב האלמ הקוסעתב םייורשה םישנא לש םתעיגיכ
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 עקשיש ,אופא ,ול היופצ הנכס .ףוגהו שפנה לש תוטושפה תולוגסה תא קיסעהל
 םייושע םימלש םירוביצ וב בצמ—תראפת־תכוסחו םייח־תרסח הלטב לש בצמב
 תויהבו ,ףדוע רשוע טעמ דא םיחימצמ םהשכ ,בחרנ חטש ינפ־לע םיחמצכ תויחל
.ול םדקש רודה לש תואנהבו םילגרהב קפתסמ רודו רוד לכ
 תטשפומה הקושתה ול אורקל טעמכ רשפאש המ קר ודיב שי תאזה הייטנה ןוזיאל
 שי םא .ונממ תונהיל קשחל רשק ילב ,רשוע רובצל הקושתל יתנווכ ;הריבצל
 תעדל ןויגה־רסח היהיש המכ לכ ,הז עינמ לש הקזחה ותעפשה םהיניעבש םישנא
 ,הליגר תויח לש בצמב ,יכ רוכזל םהילע ירה ,רשפ־תרסחו הרזומ איה ,היפוסוליפה
 תודסומ .תוששח ,םיקוסיע ,תווקת ,םיאשומ ,םימצעב הל חרכה :יוריגל הקוקז שפנה
 תומלש תורבח לש תומגוד ונעדי :לילכ םלטבל ידכ דע התוהקהל םילולע םיינידמ
 וא םיבוט הלאה תודסומה רשאכ ךא .תירמחה היצזיליביצה ךרדב ורצענ הככש
 םיבושחה תורוקמה ןמ תויהל הריבצה תבהא תבייח םירוביצה לכב ירה ,םילבסנ
 תישעג ןוממ־תיישע .דיחיה רוקמה איה תושדח תוליהקב—תימואלה תוליעפל רתויב
 רקיו דובכל הדיחיה תישממה תוכזה תא הקינעמ רשועה תשיכר .םעה לש ובבל־רצי
 חילצהש ימ ירה ,ומצע קיפא ותואל םירתוח תונורשכה לכו ליאוה .רוביצה יניעב
 תחא־הנועבו־תעב ותויהבש לופכה דובכה ןמ הנהנ הזה ינעלובה קוסיעב רתויב
2.הליהקב רתויב חקיפהו רתויב קזחה חרזאה

 —"רוביצה יניעב רקיו דובכל הדיחיה תישממה תוכזה תא הקינעמ רשועה תשיכר״
 הרבחה יצימשמ לש ,הנוכנ םג םאו ,הקוחש הפולג איה וז הבשחמ תחא הרוצב
 בואשה ,תיאקירמאה הרבחה לש הידדצמ דצ איה תרחא הרוצב ;תיאקירמאה
.הריהמה תילכלכה התחימצל רבסהכ אבומה ,תילאינולוקה התישארמ
 םיקסעה־שיא הנופיס לעש ,ןיפצה בכוכ לויטה־תניפס הסנכנ 1853 ץיקה תישארב
 ךות ןודנול למנל ,טליברדנו סוילנרוק רודומוקה ,ונמזב רתויב םסרופמה יאקירמאה
 ריבסהל תונמדזה זוינ ילייד ינודנולה ןותעל שמיש ערואמה .םלועל ביבסמ טויש ידכ
:הילגנאב םתרקוימ הלודג תירבה־תוצראב םתרקוי וגוסמ םישנא עודמ

 םימולב םניאש ,םדאה לש םיישיאה ויתוחוכ הבש הלודגה הריזה איה ...הקירמא
 חתפתהל םיישפח ,תוכרפומ הרבח־תורוסמ וא ,םיקיעמ הרבח־תודסומ ידי־לע
...םיקנעכ םימצעתמו םאולמב
 םהיתולוגסל רשפאלו ,ללכה תבוט תא חפטל איה םייאקירמאה תודסומה לש םתייטנ

 םוקמ הרבחה לש תיללכה תרגסמב סופתל דאמ דע םיננוחמה לש ןסרה־תוחולש
 תנמתסמה הלודגה הנוכתה .רחא םוקמ םושב גישהל םילוכי םה ןיא ותומכש
 רמ הכז ובש ץורימב ףתתשהל טלחהב םיאשר םיחרזאה לכש איה הקירמאב
 תולבגה יפלא ןהבש ,תורחא תוצראב וכופיהו .ךכ־לכ םימוצע םיגשיהל טליברדנו
...םהידי תא תולבוכ
 —ץראל םינוילימה־תורשעו םמצעל םינוילימה ישוע—ןאכ םכלש הלעמה־ישנא
 ולכויש תנמ־לע ,םלמע תא ,םלכש תא ,םנמז תא םיזבזבמ םה ידמ תובורק םיתעל
 המ תוכזב תיחכונה םתדמעב םיקיזחמה םישנא לש דמעמב םמוקמ תא סופתל

 ־הנומש יגפל יח בוטה םלזמלש ,םייפתכ־בחר ןקתפרה הזיא ידי־לע םנעמל השענש
 םדא הילגנאב .תוצראה יתש ןיב לודגה לדבהה הז הנה ...הידנמרונב הנש תואמ
 תחאב תאז השע ןכ םא אלא ,ומצע חוכב רשעתהש לע שייבתהל ידמ רתוי יושע
 ,היסנכה ,תוטילקרפה—ןהב ךלהל םבוטב םיליאומ הלוצאה־ינבש תוטעמה םיכרדה
.אבצה וא
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 .ומצע תוחוכב ונוה תא השע יכ לע שייבתהל רנוילימה לדחיש העשה העיגה
 דמעמה ינב לש םתעש העיגה .דובכ לש הלמ Parvenu הלמב תוארל העשה העיגה
 ינוניבה דמעמה .והוארב רשא םהש םלועב םהל עיגמה םוקמה תא סופתל ינוניבה
 תא וארב יסרפ ,דראווה ,יסנרומנומכ תוחפשמ לש ןהינב .ינרדומה םלועה תא ארב
3.םהמ םיבוטל םמוקמ תא וללה אנ־וגפי .םרכש לע ואב םהו—רבעה־םלוע

־ תוצראב ,שדחמ םלועה תא ארוב םיקסעה־שיא היה ,ינודנולה זוינ יליידל ןימאנ םא
ל ומג תאו ,םירחא תומוקמב רשאמ רתוי תוריהמב םלועה תא היה שדחמ תירבה
ת וגהנתה לש ולא תודבוע ךיא .הילגנאב רשאמ רתוי תירבה־תוצראב ול אצמ ויצמאמ
ן מרה םגו תימס םדא םגש ילאינולוקה בצמל תורשקתמ תיתרבח הנומאו תיתרבח
? תיאקירמאה תילכלכה החימצל עירכמ רבסה וב ואר לייווירמ
י רבדל ,םרדעיהש ,םירחאו םיילדואיפ תולבגהו םיגייס לש הבחר תשקש איה הדבועה
ל ש הריהמה תילכלכה התחימצל היה יארחא ,דחאכ ינודנולה זוינ יליידהו לייווירמ
ט עמ ןאכ איבנ הבה .תיאקירמאה הירוטסיהה תליחתב התיה היוצמ ,תירבה־תוצרא
.הברהמ תומגדה
י די־לע ובתכנש ,הגיילוראק תונידמ לש דוסיה־תוקוחת לש ןנושל לע םכתעד ונת
:קול ןו׳ג

ת לחנ ןה תוירויניסה הנומש ;רקא 12,000 ליכת הבשומו תונוראב ,הירויניס לכ
ן הש תונמה יתשו ;הלוצאה תלחג תויונוראבה הנומשו ,תועקרקה־ילעב הנומש
ה ינשהו תועקרקה־ילעבל תחאה ,תותימצל הנחפוסת תועקרקה ללכמ תישימח
4...השרומה־תלוצאל

 ברע היני׳גריו־תרבח תאמ סטייג םאמות ריס לביקש תוארוהה לע םכתעד ונת וא
 : 1609 יאמב ןואטסמיי׳גל ותאצ

ה דובע לכל םיאתמ רפסמ ,האלה ןכו םירשע־םירשעו הרשע־הרשע קלחת ךישנא תא
ח קפל ףיסות תאז םעו החגשה־שיא הזיא תונמל ךילע ןהמ תחא לכ לעש ,הצוחנ
ם ידבוע לש הזכ רפסמ לע חיגשמ לכ לעו ,םעיגי תא םויו םוי לכב קודבלו םהילע
ת ושעל ביטית ...ותדוקפ תחת םידמועה לכ לע ןובשחו־ןיד עובשב תחא תתל הווצת
 השימח וא השש םיבוסמ תעדה לע תולבקתמ תועשב דחי לוכאל םתוא הווצת םא
 ובושיו ואובי ןעמל הקיפסמו הווש הקולחה היהת םשש ךכל גאדתו ,ןחלוש לכ לא
 תא ץרתל וא תומכה לע ןנולתהל דוסי לכ םהל היהי אלו יוחיד לכ ילב םתדובעל
ם ויב תועש שלש םהל תוצקהל התא יאשר .ןוזמה טועימב וא בטורה ביטב םתולצע
0.הדובעל בושל םריהזת תוא ותואבו םליהקת ןומעפ לוצליצבו ,ףרוחב םיתשו ץיק

ל גתסהל היה ךירצ ותוגהנתהב ;עובק דמעמ הצקוה הרבחה םע םינמנה ןמ דחא לכל
ת עמשמו ;בתכה לע ולעוה תובורק םיתעלש דמעמ ותוא תמלוהה תוגהנתהה תוארוהל
.םלוכ תא דגאל הרומא ■דתיה ,תיאבצ וליפא םימעפ ,השקונ
ך למ איצוהש הדנקל עגונב האשרהה־בתכ לש ונושל לע םכתעד אנ־ונת ,ףוסבלו
 ;הבאי רשא לכל רומג ןינק תומדא קינעהל...״ :1589־ב שור־הל־הד ןודאל תפרצ
 ־תולחנ ,תוזוחא תרוצב תאזו ,הלעמ־ישנא ול וארייש םישנאלו םיבוט־ינבל ,רמולכ

ויניעב חלצת רשא הרוצב הגקזחותש ,דובכ־תוזוחא ראשו תויונוראב ,ןומרא
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ם יחטשה תקזחהב ורזעיש יאנת־לע ,רבדב םיעגונה םידדצה ושעיש םיתורישל
ת וריכש־ימדו םימולשת יפ־לע ,םתגרדב רתוי םיתוחנ םירחא םישנאלו ;םתנגהבו

8."ןוכנל אצמי רשא לככ םייתנש

י תרבחה ןוגראה יסופדב ץרמנ הכ יוניש לח םעט המ אוה רבסה ךירצה רבדה
, הרומח וליפא ,השק תעמשמ ופכש יתרבח ןוגרא יסופד—ולאכש תורימאמ םיזמרתמה
ה כ ןמזב ונתשה םעט המו—םהל ונומש םידיקפתב תותימצל םדא־ינב תעטל תנמ־לע
.ישונא ץרמ לש תומוצע תויומכ וררחיש חרכהבש םיכרדבו ,םחיב־רצק
ם ייליחתה ןהיבלשב הקירמא־ןופצב תוילאינולוקה תורבחה לכ לש חתפמה־תמינ
ת וביצילו רדסל בורעל התיה ןהיתודסומ לש תירקיעה הרטמהו ,הדובע־תעמשמ התיה
ת חטבהל םיצרמהה תריצי ידי־לע תאזו ,ול הדיעוהש דיקפתל םדא לכ תדמצה ידי־לע
ת א ומיקהש ,םידרפסה ןמ לידבהל .לוע־יקרופ תשנעהל תויצקנאסהו תונתייצ
, העודי הדימבו—לודג הדובע־חוכ םהב היה רבכש םירוזאב שדחה םלועב םהיתורבח
ה דובעה־חוכ תא סייגל םיכירצ םיתפרצהו םילגנאה םיבשיתמה ויה—הלעפהל ־חונ
, הדובע־ חוכ ליעפהלו סייגל ידכ תולקהו תוחנה עיצהל ויה םיכירצו ליאוה .םהלש
ה נבמה תודיפצ לע רוזחל ןאכ םהמ רצבנ תחאכ תיתוכיאו תיתומכ הניחבמ ירה
ר כינ ןמז־קרפ ךישמהל וא ,אוהה ןמזה לש הפוריאל תינייפא התיהש יתרבחה
 דחא רבד .תיתרבח היינבב םייליחתה םהיצמאמל תוינייפא ויהש הרמוחבו תוחישקב
ה ז היה ירמגל רחא רבד ;הרבח לע ,רמולכ—הדובע־חוכ לע תעמשמ ליטהל הז היה
ר ותפל תורשפאה תא ענמ הינשה היעבה ליבשב לבקתנש ןורתפה .וליעפהלו וסייגל
ת ובשומב התימאל תיתרבח הכפהמ התיה האצותהו ,הפוצמכ הנושארה היעבה תא
.ז״יה האמה לש תונושארה
ן מזמ תרכינ הדימב הנתשה הדובע־חוכ ליעפהלו סייגל וויק ןחוכבש תולקהה ביט
ו א הדובע־הגחמ ךפהש רבד) תויערכ וקלוחש םישנ אובי :םוקמל םוקממו ןמזל
ה זמ דליי אל שיא") תומיוסמ תוינידמו תויטפשמ תויוכז ןתמ ;(יח בושייל טקרסק
י רה לכה לע .תועקרק לש תעדומה הקולחהו7 ;(״ןאכ רשאמ שפוח תוחפ אוצמל ידכ
ל ש םהיתושפנב העטנש איה—רחסמה לא םירקמ המכבו—עקרקה לא השיגה תלקה
ה חיטבמ לוע־תקירפש השוחתה תא וז השיגל הנושארה םעפב התע וכזש הלא
ת א וליפא לבקל ןוצר־יא םהב העטנש איהו ,תונתייצמ רתוי תולודג תויורשפא
.תולקהה ועצוהש רחאל הרייתשנש רתוי תפפורה תעמשמה

הנתהבש תונצחשה תודוא־לע ןוטלראק ילדאד ריס לא בתכ יר1פ ןו׳ג הנידמה־ריכזמ
:תועקרק־ילעב התעו רבעשל עקרק־ירסח ,םיאני׳גריו לש םתוג

ת וצלחמב תרדוהמו־הרודה ןושאר־ימיב הל תאצוי יטיס־סמיי׳גמ ןאכ ונלש רקבה־תעור
א לא םכח־דימלת לש ותגוז אל ,םיפשכב קסע הילגנאבש ימ לש ותגוזו ; תושדח ישמ
8.האנ םינינפ־תעוצר םע הלש רביבה־עבוכ תא תשבוח ,ןודיורקמ סחפ־הרוכ לש

ע ובקל השקיב םחוכבש ענצ־יקוח הקקוח היני׳גריו־תרבחש הדבועה ףרח תאז לכו
ה שקיבש למסה .שיאו שיא לכל דחיל התסינ רשא יתרבחה דמעמל ןיעל ־םיארנ םילמס
רחאל םימי ךיראהל לוכי היה אל ותוסכל היני׳גריו־תרבח לש תינדפקה תעמשמה
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 תעמשמ םייקל ועבשוהש הלא רשאכ ,הדובע־חוכ לש וסויג ךרוצל תולקהה וקנעוהש
 ,"םהל הצקמ התאש םיתרשמה תא" .היתחת ורתח—םמצע הרבחה לש היגיהנמ—וז

יתומדאב םילתוש םה" ,היני׳גריווב הידיקפל עגונב הרבחל תימס ןו׳ג ןטיפקה עידוה
 לע דימת הלוע ןלובי רשאו ,םתרשמ ףקותב םהל תוכיישה ולא אל ,תויטרפה םה

 ,ךרפב ןהב דובעל םיצלאנ לוביה תיצחמ לע םכיסירא םהש םישנאה הז דבלמו ,םכלש
8."תיצחמה ןמ רתוי םידיספמ םה םגו םתא םג ךכ ידי ־לעו

 ןמ טעמ הנוש ,הרבחה תא דגאתש הליחת וחטב הב ,תעמשמה התיה דנלגניא־וינב
 םינקת תלבק לש ןינע רתוי ,רתוי תינוציח התיה איה .היני׳גריווב ופכאנש תולבגהה
 לדבה ילבש הדבועה תדמוע הניעב לבא ,בוט ןוצר ךותמ םימיוסמ םייתדו םיירסומ
 תולכאמה תועפשהה ינפב דומעל הלכי אל איה םג ירה ,הפכאנ דציכו היפא היה המ
 ותוא .הדובעה־ חוכ לש היצביטומה תגרד תא תולעהל ידכ ועצוהש תולקהה לש
 תופיה תובוטה תודימה תא הטיש ידכ ךרעש םיינאטירופ תד־ירקיע לש לולכמ
 רייטצהש רבדה תא חפטל תנמ־לע םתלועפ־שפוח תא םולבל הסינ תילכלכ החלצהל
 לבא .תוינשוחהו הקושתה יאטח לש םתעינמל גואדלו "הדעה תבוט" תניחבב
 הנשמה לש ןושארה דצה תא ורידאה דנלגניא־וינ לש ילכלכה הלוצינל תויורשפאה
 ודדוע אלו ןושארה ןמ העבנש תוגהנתה ודדוע .ינשה דצה תא ודמיגו תינאטירופה
 הליהק לש הנברוח ידיל ואיבה רבד לש ופוסבו ,ינשה ןמ תשקבתמה תוגהנתה
.םינאטירופה לש םתנווכב התלעש יפכ תעמשוממ תילביב
 תגרד תא תולעהל ויה םירומאש םיכילהתה לש לכאמה םחוכ תא םיגדהל תנמ־לע
.דבלב םיכמסמ ינש ןאכ איבהל ונל יד היצביטומה

 ,ונמזב רתויב םירישעה םיינוטסובה םירחוסה דחא ,ןייק טרבור ןטיפקה בתכ 1653־ב
 ןכל־םדוק םינש רשא תוגהנתהה תא קידצהל הסינ הב רשא םידומע 158 תב האווצ
 ילוא .עקפומ ריחמב ויתורוחס תא רכמש ללגבו תורכיש ללגב יוניג ול הליחנה
 בגא וליפא םייתומכ םילוקישל ןייק לש ותדרח תדיממ ידמ רתוי קיסהל ונא םילולע
 יללכה ןידה־תיב לא ונפי ותאווצ יעצבמש שקבל ואובב .םייביטמרונ םיטופישב ןויד
:רמוא אוה ,םיריחמ תעקפה לע ודגנ אצוהש ןידה־קספ לוטיבל הריתעב

ן יא םג םא) תומא םרטב חטבל [ןידה־קספ לטובש] תאז תעדל יל היה רשפא וליאו
, יל רוכזה לככ ,הז היה יכ ףא ,ינובזעל ופיסוהל תנמ־לע וא ,ףסכה תבהא לשב תאז
ת דימל רשאב הנבבושיו יחור לע דאמ רבדה לקי ירה (בוריקב הריל 80 לש רכינ םוכס
.רבדבש קדצה

 האצותכ עלקנ הילאש המלידל איצמהש ןורתפה ןמ ידמ רתוי קיסהל היהי השק לבא

 יוושב שוכרה ןיבו ותאווצב ותושרב היהש £4,000 יוושב שוכרה ןיב המאתהה־יאמ
 וליטי ןעמל ושוכר אולמ לע ריהצהל ךירצ םדא ןיא .סמ יכרצל ריהצה וילע 1,000 £

."רשויב ךכמ ענמיהל לוכי אוה םא" ,בתכ ךכ ,םיסמ וילע
 תוגהנתהה יחנומב ומצע תא ןייק קידצה רבד לש ופוסבש הז אוה תועמשמ־בר
 ץרמ ,תיגאטירופה הרבחה תא וגייפיאש תויתרבחה תולבגהה תא רתויב העקעיקש
ידעב ודיעי יתונובשח־יסקנפ" :םיילכלכ םיניינעב דימתמ ץמאמו קסופ וניאש
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ת א יתאצוה אל םג השעמ־ספא וא תולצע ,הלטב לש םייח יתייח אלש םלוע־לבק
. ..ינמזבש וא ,ינצימשהל םידחא וזרדזהש ומכ ,םיער־בשומב וא ירפ ילבל ,קירל ימי
. ..םיעושעשב יבל תא חמשל וא תלעות אלל ןתולבל תורתוימ תועש הברה יל וי,ך

, רתויב יל בושחהו רקיה רבדכ יתותע תא לואגל יתלמעו יתדמל תאז תחת ןבש
 10."ןידב םהמ תונהיל יתייה יאשר ןכ אלולש םיעושעשמ יתרזנתה תובורק םיתעלו
ל ע רבוע דרופדרב םאיליו היה ,ותאווצ תא ןייק בתכ הב הנש התוא ,1653־ב
617 1 תנשל בתכש םירבדל עיגהשכ .רביח התואש תומיילפ תעטס לש הירוטסיהה
ה נמאו תירבב דחא ףוגכ םידגואמ" ,םכרדב ךישמהל ורדנ "לגרה־ילוע״ש אצמו ארק
, ורבח תבוטל שיא גואדל הדיפקב םירושק ...םיהולאה לש רתויב השודקו הרומח
ן מ בתכו ףדה תא ךפה תאזה הקסיפל עיגהשמ ."והערל שיאו ללכל דחא לכ גואדל
ל ש תואנ תונאותב המינפ רודחל םכחתה םורע שחנ ותוא (יובא) ךא" :ינשה דצה
ל וכיבכו ,הלאה םישודקה םירשקהו תותירבה תורסומ תא רפהש דע ,הזב אצויכו ךרוצ
11."הבורמ הדימב ןשילחה וא ,הגרדהב ןלטיב םישמ ילבב

י פואה תתחשהב בסהש אוה ותשגרה יפלש ,"םורעה שחנה" יכ דרופדרב ספת אל
י דכ הליהקה לא ןמזוה ,הליחתכלמ לגרה־ילוע" לש הרבחהו "לגרה־ילוע" לש
ל כהו ףתושמב תודשה ודבוע רשאכ ,םירבדה תישארב .ססבתהל הרבח התואל רוזעל
ם יריעצה ;םילד םילוביה ויה ,דרופדרב ונל רפסמ ךכ ,תרצותב םיווש םיפתוש ויה
ם ידבוע ןהילעב םצעבש ורמאו וחימ םישנ המכו ,םינקזה ליבשב דובעל ובריס
ם ינש וסונ רשא ,הזה ףתושמה בצמבו ביתנב הנקנש ןויסנה" .תורחא םישנ ליבשב
ם ג שי" ,דרופדרב בתוכ ,"תעדה־ילולצו םיהולא־יארי םישנא ברקב תאזו ,תודחא
ה כזש ,םינומדק ראשו ןוטלפא לש קרסה־ ןויער לש תוספאה תא חיכוהל וב שי
ל ש רוביצל ףותיש ואיביו ,שוכרה תא ולטי םאש—םינורחא המכ לש םהיתואושתל
ר רבתנ ...הז ףותיש יכ ...םהידי־ישעמב םיחילצמו םירשואמ וללה ושעיי ,םדא־ינב
ה כרב םהל איבהל ולכיש םיקוסיע הברה בכיעו ,הברה חור־תרומו לובליב חימצהש
ה לצופו עקרקה הקלוח הדובעה לש הקופתה־תמר תא תולעהל תנמ־לע 12."תחנו
ם צמצל היה רשפא־יאש ,ובל־תניגמל ,דמל דרופדרב אצמנ התעו .תויטרפ תוקלחל
ת עמשמהש ,דבלב הלכלכה םוחתל תוילכלכה תויורשפאה לש תוררופמה תועפשהה תא
.הקיחשה ינפב דומעל הלכי אל תוינאטירופה לש תירסומה
ד וע תיתמארד הרוצב ותוארל ילוא רשפא השקונ יתרבח הנבמ ץצופש ךילהת ותוא
, היה אל תיתפרצה הדנקב םזילדואיפה .ז״יה האמה לש תיתפרצה הדנקב רתוי
ר שאכ ול ארקנ ,םלוא .יתפרצה םזילדואיפה לש קתעה ,תויהל דעונ אל םלועמו
ש ירשהל םיצמאמה לכ תא ושע הרבח התוא ורציש הלא יכ איה הדבועה ,ארקנ
, וללה תודמעה תא תמלוהה תוגהנתהה תא ורידגה ,תומיוסמ תודמעב םדא־ינב
ה לשממה .תויצ ףוכאל תנמ־ לע תינוליחהו תיתדה תורמה יעצמא לכב ושמתשהו

־ ויניסה רטשמה ,הלש ירקיעה רכיהה־ןמיסש תיאלקח הרבח רוציל השקיב תיתפרצה
ם יצרמה ןתמ ידי־לע המדאה לא ףקותב םדא־ינב דימצתש הרוצב בצוע ,ילאר
ררועל תנמ־לע תולקה עיצהל ךרוצה חכונ .ירמגל תרחא התיה האצותה .תונתייצל
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  סאש ששחמ ,םירויניסה לש רתיה־תויוכזב תונוטלשה וצציק הריגהל הדובע־חוכ

  היתויוכז תא וביחרה תאז תחתו ,רגהלמ םירכיאה תא רבדה איני הדנקב ןוקיתעי
  יצרמה וקפסי תאזבש הוקתב ,תיעקרק תולעבל תוכזה תא טרפב ,םירכיאה לש
ק יפהל תורשפאה םהמ הלטינש ,םירויגיסהש עריא לעופב .השק הדובעלו הריגהל
  הידיקפתמ בייחתנש יפכ אל גהנתהל ולחה ,וילע ןגהל ועבשוה רשא רטשמה ןמ חויר
ו לצינ ,תויאלקח תוישעב קפתסהל תחת .םיאנתה ןמ הרואכל היה שקבתמש יפכ אלא
ם ש םוקמ ,רעיה לא וכלהו רתויו רתוי התוא ושטנש וא תורספס םשל עקרקה תא
ן תואו עקרקה לא השיגה תלקה ירה ,םירכיאה יבגל .תוורפ־ירחוסו םידייצ ושענ

ת מועל םדמעמב רופיש היה ןשוריפ תוורפה רחסב הרהמב רשעתהל תויורשפא
י בגל תוחפ־אל תינסרה התיה ולאה תויורשפאה תפסות לבא ,תפרצב היהש המ
.תונוטלשה וננוכ רשא רדסהו־סוטאטסה־תרבח
   רתויו תוירויניסה םיעשת לש רקס ,יאבצ סדנהמ ,ןולאטאק־הד ןועדג השע 1712־ב
ו קזחוהש) םייתד םירדסימל וקנעוהש ןתוא ללכה ןמ איצונ םא .הדנקב זא ומייקתהש
ר פסמ לא 1712 תנשב תוירויניסה ילעב לש םרפסמ תא הוושנ םא ירה ,(תותימצב
ת וליצאהו סוחייה תוציחמ ויה הדימ וזיאב ךירעהל לכונ הליחתב ןהב וכזש הלא
  תומש תא ןה אוצמל רשפא םהיבגלש םיינוליח םיקנעמ 76 ךותמ .תוכלוהו־תוסמנ
ה תוא ידיב 45 קר ויה ,1712 תנשל םילעבה תומש תא ןה םיירוקמה םילבקמה
ה תוא ידיב זוחא 52 קר ויה 1670־ל 1620 ןיב ונתינש םיקנעמה לכמ .החפשמ
. תירוקמה החפשמה ידיב זוחא 62 ויה 1710־ל 1670 ןיב ונתינש הלא ךותמ ;החפשמ
ה דימ התואב אוה תועמשמ־בר .תיתרבחה תודיינה דצל ןמזה היה ,אופא ,המ־ןבומב
ו יה 1712־ב תוירויניסה 76 ךותמ יכ עובקל רשפא ןולאטאק לש ח״ודה יפ־לעש
ר שפא־יא הלא םיאנתב 13.רתוי תוחנ וא ינגרוב אצוממ תוחפשמ ידיב 22 תוחפל
ת ופיפכ לש דמעמ ותואב [רויניסל סמ־הלעמ] Censitaire־.1 תא ריאשהל היה
- ןיידע ףופכ םג םא—רתוי הובגה בצמב וליפא וא תפרצב ובצמל ינייפא היהש
C ensitaire חנומה םצע תא החד אוה ,ןכא .ול תתל השדחה הרבחה תונוטלש ורמאש
ת וימשר תודועתב וליפאש ךכל עיגהל חילצהו ,וב םילפוקמה דובעישה יזמר ללגב
  לבקתנ הייטס םעפ בשחנש רבד רשאכ םלשוה לגעמה 14.״בשות״ תוטשפב והונכי
ם ינודאה ןיאש" ,רבל1ק לא ליוונוניד ׳טנדנטניא׳ה בתכ ,"רובס ינא" .המרונכ
ם ישנאל קר םתתל היהי בוט לבא ,הלוצא לש םיבתכמ ןתממ לודחל טילחהל םיכירצ
 15."תאזה ץראב ליצאל םדא השועה רחסמ לש ףנע לכל סנכיהל םינכומ ויהיש
ת וגרדמ תכרעמ לש תרתוכה־תלוגכ המקוהש ,תידנקה הלוצאה התשרוה 1685־ב
.רחסמ לש הרוצ לבב ,הגרד תדרוה םוש ילב ,קוסעל ,תוזוחא־ילעב לש םירדסימו

  ונווכ הקירמא־ןופצב ומקוהש תונושארה תורבחה (1) :ןאכ דע םירבדה םוכיסל
  ,אוהה ןמזה לש הפוריאל תיגייפא התיהש וזל המודה תודיפצ לש הגרדל עיגהל
  סייגל היה רשפא־יא תיתרבח תודיפצ לש הלאכ םיאנתב (2) .התא ההז אל םא
  תולקהה (3) .היוצרה תונוכנה תדימב דובעל ועינהל וא יראטנולוו הדובע־חוכ
 תרכינ הדימב ופפורש תולקה—תושדחה תורבחה יגיהנמ ידי־לע ישפח ןוצרמ ונתינש
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ס ויג) תנווכמה העפשהה תא וגישה אל—תיפוריאה הרבחל םייניפאה םיגייסה תא
ם ייביטרופרוקהו םיילדואיפה םיגייסה תא ושילחה אלא (הדובעה־חוכ לש ותונמאנ

ה נושארו־שארב התשענ השדחה הרבחב הדמעה (4) .ןושארה יתרבחה רדסה לש
ם ידוביכהו ,סוחיי וא אצומ לש אל ,תיעצמא־יתלב תילכלכ תוליעפ לש אצוי־לעופ
 14.ןשיה רטשמה תא הבירחה םתוליעפש םישנאל ועצוה רתויב םילודגה
ת ורשפאה התיה ירה ,התוא ןיבמ היה לייווירמ ןמרחש ןושלבו ,והשלכ רחא חוסינב
י ניעב רקיו דובכל תוכז םינתונה סוטאטסהו רשועה תשיכר—תיתרבח תודיינל
־ רתיב ,וא ,תיאקירמאה הרבחה לש תילאינולוקה התישארמ תינבמ האצות—רוביצה
ה דובע־חוכ לש וסויגל תוצוחנה תולובחתב הרבח התוא לש הסולכיאמ ,קויד
.יראטנולוו
ה בש היגולואידיא—יתרבחה הנבמב ולאה תורומתל רשקב החתפתהש היגולואידיאה
, קוסיעבש החלצהב הבר הדימב םייולת דחאכ ימצעה־דובכהו תיתרבחה הכרעהה ויה
ת וננובתה לש אשוממ תיזיפה הביבסה יונישל תקסופ־יתלב הריתח התכז הב רשא
ו רפסלו רוזחל ךרוצ ןיאש ןשונ רופיס איה—םילומגתה בטימל שומיש לש אשומל
 החוכ לע הדיעמ רתויב םיגירחה םירשקהב התעפוה יכ םיעטהל תנמ־לע אלא
ן פיטס" ,רצקה ורופיסב ןייווט קראמ בתכ ,"שיאה יח היפלדאליפב" .התדמתהו

,"ןכסמהו ןטקה דרארי׳ג
ץ וחנ אל ,ינודא ,ךממ השקבב" :רמוא אוה ךכו קנבל םנכנ ינעו ריעצ ותויהבש...
ר ענה ."טק רענ יל ץוחנ אל ,טק רענ ,אל" :רמא םינפה־אושנ ןודאהו ׳ד רענ ךל
ר שא לקמ־לע הירכוס ססוכמ אוהו ,םילמב תאז עיבהל ידכמ אלמ היה ובלש ,ןטקה
־ ילגאבו ,רוריבב תועמשנה יכב־תוחנאב ,הדוסחהו הבוטה ותדודמ בנגש טנסב ול הנק
. קנבה לש שישה־תוגרדמב שרח ול דריו קילחה ,וייחל לע םילגלגתמה םילודג םימ
ה יה רובס יכ ,הלצאנה ותמוק תא ףפוכמ אוהשכ ,תלד ירחאמ רתתסה קנבה־שיא
ו נרטקמב ובחתו ,והשמ ול םירה ןטקה רענה לבא .ןבא וב תודיל רמוא ןטקה רענהש
:  רמא קנבה־שיאו ; הנה אב ןכא ןטקה רענהו ,״טק רענ ,הנה אוב״ .יולבה ךא לדה
, טק רענ :קנבה־שיא רמאיו .״הכיס״ :הנעו בישה אוהו ״? תומירה הז המ ,האר״
— י עיבצמ התא ךיא״ : קנבה־שיא רמאיו .אוה ןכ יכ רמא אוהו ״? התא בוט םאה
ק נבה־שיא לטנ זא .ןכ יכ רמאיו ? ןושאר־םוי לש רפס־תיבל ךלוה התא םאה ,יל חלס
א והו ,".דקה םורטפ" ,בתכ ריינ תסיפ יבג־לעו ,רוהט ויד עפושו ,רוהט בהז יושע טע
ק נבה ־שיא רמא זא ."ןומדקה םורטפ" רמא אוהו ,תרמוא תאז המ ןטקה רענה תא לאש
״! וה״ :רמא ןטקה רענהו .״שודקה םורטפ״ אוה שוריפה יכ
ל ע יכ ״! וה״ רמא בוש ןטקה רענהו ,והזח לא ןטקה רענה תא קנבה־שיא ץמיא זא
ם יחוורה יצה תא ול ןתיו ,תופתושל ןטקה רענה תא קנבה־שיא סינכה זא .וצחל ןכ
, אוה ולש ול רשא לכ התעו ,קנבה־שיא תב תא השאל ול חקל אוהו ,ןוהה לכ תאו
.ול רשא לכ םגו
. דחא קנב דיל תוכיס םירמ יתייה תועובש השש ינאו ,הזה השעמה תא יל חס ידוד
י תעדב היהו ״1 התא בוט םאה ,טק רענ״ :רמאיו קנבה־שיא יל ארקי יכ יתיויק
. "ןומדקה ןנחוי" רמול יתעדב היה ".דקה ןנחוי" שוריפ המ ינלאשי רשאכו ,"ןכ" רמול
ה נה יכ ,ןב התיה תבהש רעשמ ינאו ;ףתוש אוצמל טוהל היה אל קנבה־שיא לבא
ח ור־תוכימנב ,ינא רמוא ׳ד םירמ התא הז המ ,ןטק רענ" :ילא רמוא אוה דחא םוי
,יעבוכ תא יתרסה ינאו ,ןתוא חקול אוהו ."הארנ אוב" :אוה רמוא .״תוכיס״ ,הארונ



דנומיאד דנומגיז62

י תלביק אל ךא ,השאל ותב תא תחקלו ,ףתוש תושעיהלו ,קנבל סנכיהל ןמוזמו־ןכומ
ך תוא סופתא םעפ דוע םאו ,תוכייש ןה קנבל וללה תוכיסה" :רמא אוה .הנמזה
. הזבנה ןקזה דיב וראשנ תופיסהו ,יל יתכלה זא ״! בלכה תא ךב חלשא הפ בבותסמ
17.םתוא אצומ ינאש יפכ םייחה םה ךכ

 ואצמ רופסמ־םיבר םיפלא ךא ,ץמצמחה ןייווט קראמ םתוא אצמש יפכ םייחה ויה ךכ
 םטע־ירפ ,תחא היפרגויבב תיאקירמאה תיתרבחה תואיצמה לש רתוי קיודמ םוכיס
:תחטבומה ץראב וכרד החלצש רגהמ ,ודראבמול וינוטנא ינולפ לש ,םידידי לש

ו עירהש תואממ דחא היה אוה .הנש תחאו־םירשע ינפל הקירמאל אב ודראבמול רמ
ק פואה־וק תאו תוריחה־לספ תא ואר ,רוטיקה־תיינא לש הנופיס לעמ ,רשאכ החמשב
ה לודג הוקת ...הקירמא ,תודגאה־ץראמ םהל הלגתנש ןושאר הארמ ,קרוי־וינ לש
.הלודג הפיאשו ובבלב התיה
12 $ ותושרבשכ ןאכל אבו וגאקישל תבכר־סיטרכ דעב םליש ףוחל ותדר רחאל
ך ותמו ,קחשמה ןמ קלחכ םיישקה תא לביק ודראבמול רמ םלוא .יליחת ןוהכ דבלב
 השענ אוה .ולש הריירקב לחה תולבגומ־יתלב תויורשפאב החטיבו ולש ותלכיב ןומא
ם ייחרזא םיניינעב ותוניינעתהמ לודגה הקלחב תעבונ תינידמה ותעפשה .ןאוציו ןאובי
ן תנ ךא הברה לביק םיחילצמה םישנאה בורל המודב ...םייחה־תמר לש הרופישבו
18.התלודג לע הדות הבח הקירמא והומכ םישנאל .יח אוה הב הליהקל רתוי

 רמ יכ םיספות ונאש העשמ ונל םיררבתמ—היגולואידיאבש דוחהו—החידבבש ץקועה
.וגאקישב היפאמה יגיהנממ דחא אלא ןינמה ןמ םיקסע־שיא היה אל ודראבמול
 יאקירמאה יתרבחה הנבמל התיה תינייפא ןאכ וזמרנש םימעטה ןמש םיכסנ וליפא
 לש ןתובישחב קזח שגד םימש םייאקירמאה םיברעהשו תוליזנ לש ההובג הגרד
 םתועצמאבש םינונגנמה תא תוארהל ךרוצ היהי ןיידע ,תילכלכ החלצהו תודיינ
 רקחמה ןמ לודג קלח .תוגהנתהה לע תועיפשמ היגולואידיאבו הנבמבש ולא תודבוע
 תוילוחה יוליגל הקווד שדקוה תונורחאה םינשב היצזינרדומבו ילכלכ חותיפב
 לש הלא ןיבל ,דחא דצמ ,םיכרעהו יתרבחה הנבמה לש םינותנה ןיב תורשקמה
 הרבחב םידדצ ינש קר הרצקב ןאכ ריכזהל יל השרוי .ינשה דצה ןמ ,תוגהנתהה
 הוקזיחו ונרביד הילעש םיכרעה־תכרעמ תא ודסימ לוכיבכש תיאקירמאה הירוטסיהבו
.דאמ דע
 ךלהמ לע תיעצמא־יתלבו תידיימ העפשה ול רשא ידסומ םרוג אוה ,ונל עודיכ ,קוחה
 תורוצ ,דדועמ וליפא ,ריתמ אוהש ךותמ ,בויחה ךרד־לע—תילכלכה תוחתפתהה
 םיגוס דגנ תויצקנאס ליטמ אוהש ךותמ הלילשה ךרד־לעו ,היישע לש תומיוסמ
 דסומכ קוחה עפשוה ט״יה האמה ךשמש אוצמל ונא םילוכי אופא םא .םירחא
 הנבמה תוליזנ—ןאכ ונדמע םהילעש תיאקירמאה הרבחב םידדצ םתואמ םירשימב
 םימרוגה דחא תא רתאנ ירה—םיקסעב החלצהל הנתינש המרה הרקויהו יתרבחה
 תורוצה תחא ונל הלגתת זא ירהש ,וז היגוסב ונתוא םיניינעמה םיבושחה םינתשמה
 תוטלחה תלבק לע םירשימב יתרבח ךרעבו יתרבח הנבמבש תודבוע ועיפשה ןהבש
.תוילכלכ
אלו—רמול רשפא ,טסרה דראליו סמיי׳ג רוספורפה לש ותדובע תוכזב הבר הדימב
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 הנבמל רושיא ןתנ ט״יה האמה ןמ יאקירמאה קוחהש—דבלב הללכהה ךרד־לע
 שממ לש הדימב עיפשה םתוא דסימש רחאלו ,לוכיבכ ,םייתרבחה םיכרעלו יתרבחה
 שוכרל תשרופמ הפדעה קוחה אטיב הב הרוצה 19.תילכלכה תוחתפתהה רועיש לע
 הליחת־הבשחמב קוחה רצונ הב הרוצה ,ןוחטבל דסומכ רשאמ רתוי החימצל דסומכ
 יוצמה הלועפ־ןוה לש םירחתמ םישומיש ןיב תויופידע לש תכרעמ עובקל ידכ
 דצל הקווד אלו ריהמה יונישה דצל ולקשמ תא קוחה ליטה הבש הרוצה ,םוצמיצב
 תורוד לע יחכונה רודה לש ותוגהנתה תועפשהל בל םשוה וב יטאה החימצה רועיש
 חונ םילקא ורציש ךותמ הקימעמ העפשה םהל התיה הלאה םירבדה לכ—דיתעה
 הבוגתה תא חימצה ןוחטב לש הז םילקאל קוחה לש ותמורת ףקיה .תילכלכ החימצל
 וניא" ,םמלוה טפושה רמא ,"[הקוחתל] רשע־העבראה ןוקיתה" .ונלוכל תרכומה
 הניא הקוחת ...רסנפס טרברה רמ לש תיתרבחה הקיטאטסל קוח לש ףקות ןתונ
 בורה היה יושע וז תשרופ העד לע "...תמיוסמ תילכלכ הרות וזיא םלגל תדעונ
 ,םיוסמ ךרע קוחב םליגש ,לבמק .א ןו׳ג רבעשל־טפושה לש וירבדב בישהל ןנאשה
 המו םהיצלח־יאצויו םיבשיתמה ושקיב המ" :הירוטסיה לש הסריג וליפא םצעבו
 וולתנש םייזיפ םיעגפ םע םהלש ךשוממה קבאמב ;תאזה תשביה תא םבשיב וגישה
 שפוח .שפוחה תא ?...תואמצעל ינסרההו ךשוממה םקבאמב ;ילאינולוקה םדמעמל
"."תורחתה שפוח—המזיה שפוח ,הלועפה
 רשיא ,יתזמרש יפכ ,רשא ,תיאקירמאה הירוטסיהב תופוכת הנשנו־רזוחה ערואמה
 םיפנע לש םסוסיב לע הריגהה תעפשה .הריגהה ,ןבומכ ,אוה ,םיכרע לש וז תכרעמ
 ,ןוהו םיצוחנ םירושיכ לש םתקפסא דצמ וז לש השוריפ היה המ ,םימיוסמ תוישעתו
 םקלחב םויכ םיעודיה םירבד הלא—תונוכמ לש ןתעפוהלו םיקסעה רוזחמל הסחי
 התריצי דצמ הריגהה תואצותל עגונב םישוחינב בר רוציקב לגלגל ינוצר .לודגה
.הדובע־תעמשמ לש
 תנמ־לע םירחתמ םימואל ינב לצנל היה רשפא הב הרוצה—תאזה הקיזב דחא דצ
 לש ולעפמב ישארה חיגשמה לש וירבדב ויוצימ לע אב הז דצ—תרצות רתוי טוחסל
 לכב םיעבותה ,םילגנאמ לכונש המכ דע קחרתהל ונילע" :1875־ב קודארב י׳גנראק
 םידבשה ,םיריאהו םינמרגהש דמלמ ינויסנ .תותיבשו טעומ רוציי ,הובג רכש הפ
 ,הנוכנה תבורעתב ,םיריעצ םייאקירמא רפכ־ינב—׳תמסוכ־ירענ׳ יפב םייורקה הלאו

 ודבעש םישנא 21."אוצמל לכותש רתויב חונהו ליעיה הדובעה־חוכ תא םידימעמ הלא
 םתוא ןושלב ,התיה תלבוקמ זאש יל וחס 30־הו 20־ה תונשב תוינוכמה תשורחב
 םואל ינב םילעופ לע דחא םואל ןב חיגשמ תבצה—ענה טרסה לש היצזינקלבה ,םימי
.רוצייה לש תירקיעה המישמל עירפת אל תינתאה תונמאנהש ידכ רחא
 ,הב רשא הרוצה—רחא דצמ תוחפ בושח היהש ינא חטבומ הקיזה לש הז דצ לבא
 תיאקירמאה ךתוימואל תחכוה לש הטישה השבגתנ ,תדמתמ הריגה לש םיאנתב
 תוחתפתהל םיסופד ושמישש םייתרבחה םיכרעהו יתרבחה הנבמה תלבק ידי־לע
 ,יאקירמא ךתויה תא חיכוהל הלק היעב וז התיה אל םלועמ .תיאקירמאה תילכלכה
וזיא לש הדובעה־תעוגת התיה םולכ .הדובעה־תעונת לע התיה השק דחוימב ךא
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ו יהש ךרדב תיקלטיא וא תיתפרצ וא תילגנא איהש חיכוהל תבייח תרחא ץרא
ה יה אל בוש םימיה תוברב ? םיאקירמא םהש חיכוהל םיכירצ םייאקירמאה םילעופה
ת ימואלה הירוטסיהה תליחתב הרואכל היהש יפכ תיאקירמאה תוימואלה לש ןחובה
ת כרעמל רגהמה תא ורשיקש םירשקה לכ תא קתנל תונוכנ לע הדיעה הריגהה—ונלש
ת חכוה השרדנ :רתוי ליעפ ןחבימב ףלחתנ אוהו—תונמאנ־יסופד לש רתוי הנשי

ח סינש יפכ .תיאקירמאה המזיה החתפתה הכותבש םיכרעה־תכרעמ תא לבקל תונוכנה
י נשוכרה רטשמה דגנ תויהל לוכי ךניא" ,תוריהבה־תילכתב ןועובש לש וכרוע תאז
ו ב שייבתהל וא הז רטשמ לע לצנתהל לוכי ךניא ;הקירמא דעב תויהל תאז םעו
ל ש ןבומב בוט יאקירמא תויהל לוכי התא ןיא ,ןכא .בוט יאקירמא תויהל תאז םעו
ם א 22."ינשוכרה רטשמה לע התא האג ןכ םא אלא תויאקירמאה תורוסמל תונמאנ

ת עדה לע תולעהל היהי השק ירה ,יאקירמא ךתויהל םדקומ־יאנת .דתיה ךכב הנומאה
ה דובע־הוכל םירגהמ תייסולכוא תכיפהל—רתוי רידא וא—רתוי קד יעצמא הזיא

.עמשוממ
ע טקה תא דניל גוזה ינב םיטטצמ ,רבעמכ םייניכה־ריעב העונצ םיילוש־תרעהב
־ םדקמ ותקלח לע בשי [יתפרצה רכיאה] אוה" :רלגנפש לש ברעמה תעיקשמ אבה

ל ש אצאצכ הב שרשומ אוה .ומדב הב קבדש דע ,וינרפיצ תא הב ץענש וא ,התמדק
ן אכ םשוריפ ,ולש הלחנה ,ולש תיבה .םידיתע םיאצאצל באכו םינומדקה ויתובא
ת מייקתמ תודחא אלא הרצק םיגש־תפוקת ךשמל רבדו םדא ןיב יעראה רוביחה אל
ם יאווחה" ,תיניינע ,דניל גוזה ינב םיפיסומ ךכלו ."יחצנ םדו תיחצנ המדא לש תימינפו
י שנא לש םבור יניעב םלוא ,העמיק לוהמ הז שגר ילוא םלצא םייניבה־ריע תפנב
ם ינומדקה ויתובא לש עקרקה־חפטל יתפרצה יאווחה לש ותוריסמ הארית םייניבה־ריע

23."העודי הדימב ףועמ־רסח ךא ןמאנו האנ שגר

.םתלוזמ רתוי םינתשמה םהמ שי ךא ,ןמזה םע םינתשמ םירבדה לכ

תורעה

, ב ׳דהמ) ךרוע ,דלורות .א סמיי׳ג ,תומואה רשוע לש ותביסבו ועבטב ןויע ,תימס םדא1
.45—144 ׳טע ,(1880 ,ןודנראלק תאצוה ,דרופסקוא
, דרופסקוא תטיסרבינוא תאצוה ,ןודנול) תובשומו תובשיתה לע תואצרה ,לייווירמ ןמרה 2

.13—612 ׳טע ,(1928
־ תניפס לש טוישה ,סלוא׳צ ןוטרבוא ןו׳ג לצא טטוצמ ,1853 ינויב 4 ,ינודנולה זוינ יליידה3
.61—58 ׳טע ,(1854 ,ןלוקניל תא דלונ ,ןוטסוב) ןופצה־בבוב לויטה

.2 ׳ע ,172 .סמ ןשיה םורדה ינולע
י תלשממה םיפדמה ,ןוטגנישוו) היני׳גריו־תרבח לש היתומושר ,תכרוע ,ירבסגניק .דרימ ןאזוס 3

.21 ,ג ,(35—1906 ,ב״הרא לש
.1854—1548 ,הדנקב תילרויניסה תיעקרקה תולעבל תועגונה תודועת ,ורנאמ .ב םאיליו6
.3—1 ׳מע ,(1908 ,ןלפמאש תדוגא ,וטנורוט) ג ,ןלפמאש־תדוגא ימוסריפ
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 ־ני׳גריו לש הדוסייב יתדה ףחדה : םינושארה תורפסב הרבחהו תדה״ ,רלימ ירפ לצא אבומ7
W ,״הי illia m  a n d  M ary Q u a r ter ly, 37 ׳ע ,(1949) ו ךרכ ,3 הרדס.
 ,וינבו רנבירקס .׳צ ,קרוי־וינ) התישארכ היני׳גריו ירופיסמ ,ךרוע ,רלייט רנידראג ןויאל 8

.285 ׳ע ,(1907
.356 ׳ע ,סירופיס ,רלייט לצא ,היני׳גריו לש םייללסה םימיה־ירכד ,תימס ןו׳ג »
 מרכור לש תולצנתהה ,ךרוע ,ןילייב דראנרב לצא אוצמל רשפא האווצה ןמ תואבומה תא נ0
H ,קרוי־וינ) ןייק a r p e r  T o rc h b o o k .51, 83, 74—73 ׳טע ,(1965 ,
.42 ׳ע ,(1928 ,רטופ תא טייר ,ןוטסוב) דרופדרכל "תומיילפ תעטמ לע"!!

.163 ,ע ,םש12
.150—94 ׳טע ,תודועת ,ורנאמ לצא ,ןולאטאק לש ח״ודה ןמ םיחוקל םירפסמה 13
u לש יתנש ןוכשחו־ןיד ,"השדחה תפרצ לש הירוטסיהב [הצומק א״פ] רפסה" ,טרב .ל .א 
׳ ע ,(1940 ,וטנורוט תטיסרבינוא תאצוה ,וטנורוט) 1940 תנשל תידנקה תירוטסיהה הרכחה

.370 ׳ע ,(1928 ,וניא ,תיתפרצ) הדנק לש תילכלכה התישאר ,וניר לימא־לופ ; 96
 תטיסרבינוא תאצוה ,וטנורוט) הדנק לש תיתרכהה תוחתפתהה ,קראלק .ד .ם לצא אבומ15
.72 ׳ע ,(1932 ,וטנורוט
 היני׳גריו : הרבחל ןוגראמ״ ,דנומיאד דנומגיז לצא הבחרה־רתיב חתופ ןאכ הלעוהש ןועיטה 18
 ,דנומיאד ; 1958(, 75—457 ,סרמ) LXIII ,היגולויצוסל יאקירמאה תעה-כתכ ,״ז״יה האמב
T ,״ז״יה האמב תיתפרצה הדנק :׳םזילדואיפ׳ב יוסינ״ h e  W ill ia m  a n d  M a ry  Q u a r te r ly ,
x ךרכ ,3 הרדס v m (1961 ראוני), ז״יה האמב תיתפרצה הדנק״ ,דנומיאד ; 34—3 ׳טע: 
x ,(תיתפרצ) ״תימורט הרבח v i  ,A n n a le s (54—317 לירפא—סרמ , ) 1961.

׳ טע ,(1879 ,ןוטלראק .ו .׳ג ,קרוי־וינ) ןוטלראק לש םעל־תוארקמ ,תכרוע ,ליד־לדנאר הנא17
.183—84

 ןדראג) ומצע תוחוככ חילצהש םדא לש היפרגויכה :הנופאק לא ,ילזפ .ד דרפ לצא אבומ 18
.27—226 ׳טע ,(1930 ,יטיס ןדראג תול״ומה תרבח ,.י .נ ,יטיס
 ־עשתה האמה לש תירכה־תוצראכ תוריחה יאנתו קוחה ,טסרה דראליו סמיי׳ג דחוימב האר19
 :תילכלכה החימצהו קוחה ןכו (1956 ,ןיסנוקסיו תטיסרבינוא תאצוה ,ןוסידאמ) הרשע
 תטיסרבינוא תאצוה ,׳גירבמק) 1915—1836 ,ןיסנוקסיווכ ץעה תשורח לש תיטפשמה הירוטסיהה
.(1964 ,דרווראה
 תאצוה ,ןוטסנירפ) הקוחתהו ןיד־יכרוע ,םיווט ןימינב לצא אוצמל רשפא תואבומה תא20
.54, 137 ׳טע ,(1942 ,ןוטסנירפ תטיסרבינוא
 םירפסה־תרבח ,קרוי־וינ) י׳גנראק הדלפה־תרכח לש ימינפה רופיסה ,׳גירב .ה סמיי׳ג21
.81 ׳ע ,(1903 ,ןיידלוא
x ,קילכאפיר וינב טטוצמ22 x i .120 ׳ע ,(1919 רבמצדב 24( 
 ,קרוי־וינ) תויוכרת תושגנתהכ רקחמ : רכעמכ םייניכה־ריע ,דניל .מ ןלהו דניל .ם טרבור23
.189 ׳ע ,(1937 ,׳תושו םיירב ,טרוקראה
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