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, רנרט ןוסק׳ג קירדרפ רוסיפורפה לש תמסרופמה ותסממ םיחוקל םיאבה םירבדה
ה תואש ,"תיאקירמאה הירוטסיהב רפסה תועמשמ" לע ,ןיסנוקסיו־תטיסרבינואמ
י קוליח לכ םע .1893־ב וגאקישב תיאקירמאה הירוטסיהל הדוגאה בשומב עימשה
ה בושיי תגצהב ותמורת תובישח לע םיררוע ןיא ,םויכ רנרט לש ותנשמ לע תוכרעהה
ב רעמה שוביכ ןיב סחיה תשגדהבו תירוטסיה הביטקפסרפב הקירמא תשבי לש
.יאקירמאה םייחה־חרוא לש וחותיפו תיאקירמאה הירוטסיהה ןיבו ולוצינו

 ־תובר ולאה םילמה רבכמ אל ועיפוה 1890 תנשל דקפימה־לע־חקפמה םעטמ ןולעב
 וצרפ םויכ ךא ,תובשיתה לש רעס ץראל הל היה ללכב דעו 1880־ ל דע״ :תועמשמה
 שי יכ טעמכ רמול ןיאש דע בשוימ־אלה רוזיאה ךותל בושיי לש םידדוב םישוג

 .הלודג תירוטסיה העונת לש התמיתח תא תנייצמ וז הרצק תימשר העדוה ..."רפס־וק
 בושיי לש הירוטסיה הבר הדימב תיאקירמאה הירוטסיהה התיה ונא־ונימיל דע
 תובשיתהה תומדקתהו ,תדמתמה ותגיסנ ,היונפ המדא לש רוזיא םויק .לודגה ברעמה
...הקירמא לש התוחתפתה תא םיריבסמ ברעמ־יפלכ תיאקירמאה
 םע לש םייונישל לגתסהל וצלאנש הדבועב אוה םייאקירמאה תודסומה לש םדוחיי
 ריע־ייח חותיפבו ,הממש שוביכב ,תשבי תחילצב םיכורכה םייונישל—בחרתמ
 דחא לכב רעסה לש םייביטימירפה םיינידמהו םיילכלכה םיאנתה ךותמ םיבכרומ
 הליחתמו תרזוח תיאקירמאה תיתרבחה תוחתפתהה ...תאזה תומדקתהה ירוזאמ
 תובחרתה ,םייאקירמאה םייחה לש וז תוליזנ ,וז תדמתמ תושדחתה .רעסב תישארבמ
 הרבחה לש התוטשפ םע דימתמה העגמ ,תושדחה היתויורשפא לע הברעמ וז

...יאקירמאה יפואב םיטלושה תוחוכה תא םיקפסמה םה ,תיביטימירפה
 .יאקירמאה םעל תבכרומ תוימואל לש השוביג תא םדיק רעסה יכ ונא םיאור ,תישאר
 תומדאה לא ומרז רתוי םירחואמה הריגהה ילג ךא ,עירכמה ובורב ילגנא היה ףוחה
 עזגל וכתוהו וררחוש ,םיאקירמא םירגהמה ושעג רפסה לש ףרצמה־רוכב ...תויונפה
 םימיה־תישארמ ךשמנ ךילהתה .ויתונוכתב אלו ותוימואלב אל ילגנא וניאש ,ברועמ

...ונא־ונימי דע
 ,םורדה לש ופוח טרפב ,ףוחה .הילגנאב ונלש תולתה התחפ רפסה תומדקתה םע...

 יולת היה םורדה .הילגנאב יולת היה ותקפסא רקיעבו ,תונווגמ תוישעת רסח היה
 שוקיב רצי רעסהו םימיה וכרא אל ...ןופצה תובשוממ תונוזמ תקפסאב וליפא
 תא איבהל הילגנא לש התורשפא התחפ ךכ ףוחה ןמ קחרתהש לככ .םירחוסל
 ולחה המ־ןמז ךשמו ,םלג־ילודיג סימעהלו ןכרצה לש ויפיצר לא רשייה היחולשמ
 לש ותלועפב הז בלש תעפשה .תנווגמ תואלקחל םמוקמ תא תונפל םלג־ילודיג
לש ותומדקתה הררוע ךיא ונניבהב ונל תרהבתמ ץראה לש ינופצה קלחה לע רעסה
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י ורקש המ לע םהיניב תורחתהל ר1מיטל1בו קרוי־וינ ,ןוטסוב ןוגכ ףוח־יכרכ ר?סה
..."התחימצב תורסיק לש ךרעה־ברו בחרנה רחסמה" ןוטגנישוו לש ויפב היה
ו תומדקתהב ויה תויולת םייאקירמאה םיינידמה תודסומה תוחתפתהו תוימואלה תחימצ
ת ויסמהו תוחתופמה תולועפה ןמ המכ רפסה עבת ילהנימה םוחתב ...רפסה לש
ת יתקוחתה הנפמה־תדוקנ ילוא התיה הנאיזיאול־תיינק .יללכה לשמימה לש רתויב
ס ג ומכ תימואל־ללכ הקיקחל שדח חטש הקפיסש יפל ,הקילבופירה לש היתורוקב
ך ותמ האב הנאיזיאול־תיינק לבא .דבלב ןינבו־לעפמ לש תוינידמה תלפמל הליע
. ימואלה חוכה לדג ךכ דוחיאל רפס־תונידמ ופסונש לככ .ר?סה לש ויתושירדו ויכרצ

ת ונידמה ויה 1789־ב" :ראמייל* רמ ריבסה ןוהלאקל הטרדנאה תכונח תעשב םואנב
ל ש ןתרצוי תילרדפה הלשממה התיה 1861 ־ב ;תילרדפה הלשממה לש היתורצוי
..."לודגה ןבורב תונידמה

—1825) ראמייל הטראפאנואוב ובארימ * .41—1838 סאסקט לש הקילבופירה אישנ ,(1893

ם ירופישלו סכמה יפירעתל ,תועקרקל סחיב םיקוחה יכ החטיבב רמול רשפא
ה קיקח תלועפב אל ךא .ר$סה לש םיכרצבו תונויערה יפ־לע ועבקנ ...םיימינפה
...ףוחה לש תויזוחמה דגנ רפסה לעפ דבלב
־ ילבופירל ןוסרפ׳ג לש היטרקומדה תא הכפהש איה ברעמה לש וז המיאלמ המגמ

, 1812־תמחלמ לש ברעמה .ןוסק׳ג וירדנא לש היטרקומדלו ורגומ לש תימואלה תויאק
ו צצח םירההו ךוותה־תונידמש ,ןוסק׳ג וירדנאו ,ןוסיראהו ,ןוטנבו ,יילק לש ברעמה
ל ע .תוימואלה תומגמה םע ולשמ תויראדילוס ול התיה ,םיפוחה תוזוחמ ןיבו וניב
ן יב הדידנה .תחא המואל וגזמתהו םורדהו ןופצה ושגפנ תורהנה־יבא לש ומרז

ת ודבעה ...תודסומו תונויער לש תידדה הארפה ךילהת—תוגופה ילב הכשמנ תונידמה
. דבלב תיזוחמ ראשיהל הלכי אל ברעמב לבא ,םלעיהל הנאימש תיזוחמ הלוגס התיה
ה לוכי תאזה הלשממה ןיאש רובס ינא" :זירכהש אוה ר?סה־ישנא לכב לודגה
ה לוכ וא תודבע הלוכ השעית איה .תוריח יצחו תודבע יצח םלוע־דע ראשיהל
ת ודיינ .המואה ךותב אשמו־עגממ רתוי תוימואלל עייסמה רבד ךל ןיא ."תוריח
־ דומעל־ןיאש חוכב לעפ יברעמה ר?םהו ,תימוקמ קפוא־תורצל תוומ איה םיסולכוא
ר וחאלו ר$סה ןמ ולגלגתה תואצותה .םוקמל םוקממ םיסולכוא לוטליטל וינפב
.ןשיה םלועה לע וליפאו יטנלטאה ףוחה לע ןתעפשה התיה הקומעו

. הפוריאבו ןאכ היטרקומדה םודיקב האטבתה ר?סה לש רתויב הבושחה ותלועפ לבא
ן ימב תבחרומה הרבחה תא עק^מ ןומישיה .םזילאודיבידניא רצוי רפסה ,זמרנש ומכ
ת ללוחמ איה .תיתרבח־יטנא איה המגמה .החפשמה לע ססובמה יביטימירפ ןוגרא
ל ש םזילאודיבידניאה ...יעצמא־יתלב חוקיפ לכ יפלכ טרפבו ,חוקיפ יפלכ הדילס
.הליחתכלמ היטרקומדה תא םדיק ר?םה
ן המע ואיבה ומויקל ןושארה האמה־עברב דוחיאל וסנכנש ר^סה־תונידממ ןתוא
ר תויב תובושח תורזוח תועפשה ועדונ ךכלו ,הריחב־תויוכז לש םייטרקומד םיניד
תא ביחרהל היה חרכה .ןהילא וכלהו־וכשמנ ןהיבשויש רתוי תוקיתווה תונידמה לע
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ה ריחבה־תוכז תבחרה תא הפכש אוה קרוי־וינ תנידמ לש הברעמ .הריחבה־תוכז
ץ ליאש אוה היני׳גריו לש הכרעמו ;1821־ב הנידמ התוא לש תיתקוחתה הדיעווב
ה שבוגש הקוחתב הריחבה־תוכזל עגונב רתוי ילרביל ףיעס סינכהל ףוחה־תולילג תא
. ףוחה־תולילג לש הלוצאל האוושהב רתוי םלוה גוציי רפסה־לילגל תתלו 1830־ב
 ןוסק׳ג ימיב ברעמה תומצעתה םע האב המואב שממ לש חוככ היטרקומדה תיילע
ל כ לעו םיבוטה ויתודוסי לכ לע—רןסה ןוחצנ היה השוריפו ,ןוסיראה ירנה םאיליוו

...םיערה ויתודוסי
ה חיטבמ תילכלכה המצעהו ,השעמה־ןורשכל תונמדזה שי היונפ המדא שי דוע לכ
ה תויכונאב הקזח איהש—היונפ המדאמ תדלונה היטרקומדה לבא .תינידמה המצעה תא
ת א תקחודו ,םיילהנימ הלכשהו ןויסנ יפלכ חור־תרצק ,הלש םזילאודיבידניאבו

ם ג אלא תולעמ קר אל המע שי—הלש םיאיה םימוחתל רבעמ לא טרפה תוריח
ה רוצב לשמימה יניינעל סחיב העוצרה תא ריתה הקירמאב םזילאודיבידניאה .תונכס
ר סוחמ לילעב תועבונה תולקלקה לכ תאו ללשה־תקולח רטשמ תא הרשפיאש
י אנתל התיהש העפשהה תא םג ןייצל רשפא הזל רשקב .תחתופמ תיחרזא חור
י וסיכ ןיאש תואקנבו ינויצאלפניא ריינ־עבטמ ,רחסמב תורקפה ורשפיאש ר$סה

...היתורטשל
, ןבושיילו תועקרק תריכמל םיגייס םיזעל ,םימוחתה תא ליבגהל תונויסנה לבא
ם דקתה הדמתהב .והותב ולע הלא לכ—תיטילופה המצעב וקלח תא ברעמה ןמ לוזגלו

ע יפשהו ,תוימואלהו היטרקומדה ,םזילאודיבידניאה תא ומע איבהו תובשיתהה־רפס
...ןשיה םלועה לעו ב״הרא חרזמ לע הרידא העפשה
. ..הקומע תובישח תולעב תוילאוטקלטניא תונוכת וחימצה ר?סה־ייח לש םהיאנת
ת וסג םתוא .תוטלובה ויתונוכת תא ר^סל בח יאקירמאה טקלטניאהש איה האצותה
; תולובחת אוצמל הזירזה ,תישעמ הייטנ התוא ;תונרקחו תופירח םע םיבלושמה חוכו
ה רידא ךא יתוגמאה דצב רסחב הקולה ,רמוחבש־םירבדב האלפומ הטילש התוא
, טילש םזילאודיבידניא ותוא ;ינבצע ,קקוש ץרמ ותוא ;תולודג גישהל התלכיב
ל ש התייוול־תונב ןהש םייח־תחמשו תוזילע ןתוא הז םעו ,ערהלו ביטיהל הפי וחוכש
ל לגב םירחא תומוקמב וררועתהש תונוכת וא ,ר^סה לש תונוכת ןה ולא—תוריח
ה קירמא שדחה םלועה ימימ לא סובמולוק לש תטיישה הסנכנ זאמ .ר?סה לש ומויק
ת וטשפתהה ןמ םתארשה ובאש תירבה־תוצרא לש הישנאו ,תויורשפאל ףדרנ־םש איה
ה יהי זיזפ איבנ .םהילע התפכנ וליפא אלא רשפאה רדגב קר אל התיהש תדמתמה
ה עונתה .םייאקירמאה םייחה ןמ תוטשפתהה יפוא ירמגל םלענ התע יכ עבקיש שיאה
ף יסוי םעה לע יהשלכ העפשה וז הרשכהל היהת דוע לכו ,םהב תטלשה הדבועה איה
ה נבושת אל םלועל ךא .ותלועפל רתוי בחרנ הדש עובתל רידת יאקירמאה ץרמה
ג הנמה יקיזא םירבשנ ,ר5סב ,לק עגרל .היונפ המדא לש ולאכ תונתמ ןמדזהל דוע
ת ינשקעה תיאקירמאה הביבסה ."קלח חול" ןיא .ונוחצנ תא גגוח םירוצעמה־רסוחו
ן ה םג םירבד תיישעל השרומה־יכרד ;היאנת תא לבקל הווצמו תדקופ איהו תמייק
הדש רפסו ר?ס לכ קפיס ןכא ,גהנמה תורמלו ,הביבסה תורמל ,תאז םעו ;תומייק
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 זובו ,ימצע־ןוחטבו ,תוננערו ;רבעה דובעישמ סונמ לש רעש ,תויורשפא לש שדח
 -היתונויערו היתולבגה יפלכ חור־רצוקו ,היחקלל תושידאו ,רתוי הנשיה הרבחל
 ןמ!מ ,גהנמ יקיזא רבשמ—םינוויל ןוכיתה םיה היהש המ .רפסה תא וויל הלא לכ
 היה ,המהמ רתויו ,הלא לכ—םישדח הלועפ־יחטשו תודסומ חימצמ ,תושדח תויווח
 קוחירב הפוריא תומואלו ,םירשימב תירבה־תוצראל רידת דלוהו־קחרתמה ר§סה
 םייח לש םינש האמ םותכ ,הקירמא לש היוליג תעמ םינש־תואמ עברא ,התעו .רתוי

 הירוטסיהב הנושארה הפוקתה המתחנ ותכלבו ,ר^סה םלענ ,הקוחתה ןוטלש תחת

.תיאקירמאה
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