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אחדיםשלחסייתםלמרותבאמת,התבוללהלאמעולםאשרהמערב,יהדותבעיני

 .ממששלמכרעתחשיבותפוסדדיילפרשתנודעהלאהאנטישמיים,בסלוניםמהם
הסחר-מכר,מןשנגמלהזוהגטו,אתשעזבהזוהמשכילה,המודרנית"היהדותאבל

היהנחוץהרצל:שלהנאיביתההכללהחיתהנכונהבעיניהבלב-לבה".ינדקרה

האובדים""הבנים 2עם.לבןפעםעודהיהודישייעשהבשבילהמשותף""האויב

אי-שביעותאחוזיםהםכימצאואבאביתאלוכששבומסביבתםרבותלמדוהללו

אמתמסירותושלאמיתיתפטריוטיותשלההיכרסימןתמידחיתהאשרעזהרצון

שיפוריםהוצעובוברגעכיהכרה,לידיבאוובהפתעת-מהליבםלמגינתלעם.

לנפול.מטהבנייןכיראוהזמןוכלממנו.לגרשםהוחלטמידהיומין,עתיקבמבנה
עיתוןבשבילהראשוןדרייפוסמשפטאתלסקרכדיבזמןממשבאהרצלתיאודור

"מדינתאתלכתובוישבליהודים!""מוותההמוןקריאתאתשמעהוא .וינאי

בעיצומהכן,לפנישניםכמהצרפתבדרוםהולדתומעירבאלזרברנארהיהודים".

דרייפוס,פרשתלפניקצרזמןפנמה.שערורייתשעוררההאנטישמית,המהומהשל

היתר,ביןאותה,לזקוףישכיקבעובוהאנטישמיות,עלכרכיםשניבןחיבורפיוסם

אתבסוציאליזםמצאכיסברעתבאותה 3היהודים.שלהלא-סוציאליתלהתנהגותם

עםביחדאדנדט,שלהקצרהשרטוטבקריאתטמונההדההחיבורשלמשמעותוהמתרגם:העדת *
המקוראלהקוראיםאתומפנהבאנגלית,במקורמצטטתהיאשלה.המדוברתהשולייםהעדות

אלתמידהפניתיהרצללכתביבאשדוהאחדים).לדד(אצלבצרפתיתאוהרצל)(אצלבגרמנית
תידגמתי Les juifs en Roumanieומתוך;כגימאתהקטעיםאתבעברית.הקיימיםהתרגומים

מרובעים.בסוגרייםהקפתישליהזiוספותאתהאנגלית.מן-השאראתואילוהמקור,מן
 :) 1897באוגוסט 29 [הראשוןהציוניבקונגרסהפתיחהבנאוםהרצלתיאודודשלהעדותיודאו 1

נתוןהיההואכל-כך,וזעופותכל-כךתכופותאותנומוניםהיושבווהשיתוף,ההשתייכות"דגש
שבנולומד,אפשראנו,האנטישמיות."עלינושהסתערהשעהגמורה,התפוררותשלבתהליך
"כתביבמפגיע."תיקוןהטעוניםדבריםכמהבומוצאיםהביתההשביםהבניםאנוהביתה."

ח.ייבין,י.תידגמו , 1899-1895ציונייםומאמריםנאומים-א'ועולםעםבפני :'דכדךהרצל",
 . 113עמ'תש"כ-תשכ"א),הציונית,הספדיה(ירושלים:מלצדוש.אידאק

לפיהיא"אומה :] 1902ביולי 7 [דדיםלהגירתהבריטיתהוועדהבפניהרצלשלעדותואתדאו 2
אויבבידיומאוחדיםניכר,באופןזהאלזההקשוריםבני-אדם,שלהיסטוריקיבוץהשקפתי
אחיאסף,(ודשה:בדקוביץמ.תידגםרביעי-חמישי,ספדהרצל",תיאודודכתבי"כלמשותף."

 nach meiner(במקור:השקפתי""לפיהצירוףאתתידגמהלאאדנדט J • 192עמ' ,) 1924
Ansicht (.[ 

3 ) 1894 , Bemard Lazare, L 'antisemitisme: son histoire et ses causes (Paris :האנטישמיות"]

וגורמיה"].תולדותיה
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לחכותלאבלינואומרגמרוהואררייפוסלמשפטראייהעדהיהלזרגם .הפתרון

נוכחהאספסוף,שלהגואהשנאתומולפניםאלפניםכשניצבהעולמית.למהפכה

שלמגיניובין .האתגראתוקיבל 4מנודה ) pariah (~ר~ההואואילךמעתהכימיד
העםולמעןבכלל,צדקלמעןונאבקמידעכיהודימקוםלותפסלבדוהואדרייפוס

T 

 sבפרט.היהודי

הסתירלאמהםאחדאףהאנטישמיות.מכוחליהודיםהפכוהאנשיםשני
שיחיואפשרכישניהםנוכחוכךכל"מתבוללים"שהיומשוםרק 6זו.עובדה

כיראואבלמתה,אותבגררתישארלאשהאמנציפציהבתנאירקנורמליים,חיים

למסורתמחוץעמדושניהםהמודרני.והעולםשללפריההיהודינהיהבמציאות
-; T 

מנותקים,היושניהםאליה.לחזוררצהלאמהםאחדואףהיהדותשלהדתית

פריה"אני"מעתההאפר"]:בתוך["איוב Lazare, Le fumier de Job (Paris, 1928), p . 64דאו 4

העםעלמקיףלחיבורכהבנהלזדאחריושהשאירהפדגמנטיםמתוךפלגארמוןעדךהספד[את
והוסיפהאדנדטשעדנהבספרהזה,המאמראחדישניםכששבאנגלית,פרדסםמבחרם .היהודי

 Job s Dungheap: Essays on Jewish Nationalism and Social Revolution ,והעדות:מבואלו
Lorin Binsse (New yחwith a Portrait of Bernard Lazare by Charles Peguy, trans. Ha 

) 1948 , York: Schocken Books . בקובץארבלמנשהשלבתרגומובעבריתפרדסםדומהמבחד
ידאפעל:(רמתגורןויעקבזליגמןחייםעורכים:יהודים",אנרכיסטיםמיהזם:לנדאואד,"לזד,

 ].) 1997טבנקין,

הרבנים,"הפוליטיקאים,["נעורינו"]: Peguy, Notrejeunesse [Paris, 1910], pp . 68-69 , 74דאו 5
הסעדהאתמעליהםלהדחיקכדידדייפוסאתלהקריבמדי."יותרהסכינוישראל,קהילות
הגדוליםייעודיואלמובלהואאיןהיהודים."שלהגדולהדובאשליה].למעןתידגמה:[אדנדט

ראשיםכמהסביבהמקובציםוקנאים."מטורפיםחבורתאותו."שכופהמתוךאלאוהכואבים
בדכאוהיההעולם,ושלישראלשלזהגדולבמשברהנביא,ישראל."נביאידבבדיוקשהם
לזד."

גידמן,(משה)מודיץוינה,קהילתשלהראשיהרב[אל 1895משנתבמכתבהרצלשלהעדתודאו 6
היהודיםאתדוחפתשהאנטישמיותשכשםאלאבעיני."נחשבהלאיהודי"היותיביוני]: 16

אתעצוםבדחףמתוכיוהעלתהסחטהכךהנצרות,עבדאלוהשאפתניםהלבמוגיהחלושים,
וכקרטיוסףתרגם , 1898אוקטובר- 1895יוני :'אכדךיומן",ספדי"עניין-היהודים:יהדותי."

שלהכרזתואתביומניו.ושםפהמופיעותזהבנוסחאמידות . 135עמ' ,) 1997ביאליק,(מוסד
עליהיהודים."עלרבדיודעואינייהודי"אניהאפר":בתוךב"איובלמצואאפשרלזדבדכאו
עמ'מיהזם",לנדאואד,["לזד,להיות."יכולאנימילדעתעלישנוא.אניומדועאנימילדעת

52 .[ 

אליכםמתייחסיםאיןמקום"בשוםהדוטשילדים:שלהמשפחה"ב"מועצתהרצלשלהעדתודאו 7
אזרחיםתידגמה:אדנדט J (Staatsangehorige (המדינהאזרחיבכםדואיםאיןאףשווים,כאל
עםהראיוןלקראתברשימותיודומהבאופן . 175-174עמ' ,'אכדך"עניין-היהודים", ".]'בסוג

אתמכםייקחושמאתמיד,לרעודמוכרחיםאתםפאדיה."אתםההבחנה:מופיעהחידשהבדרן
ומאמריםנאומים-ב'ועולםעםבפני :'חכדךהרצל","כתבירכושכם."אתאוהאדםזכויות
היהודיכלומדהלא-מודע",ה"פדיהעללזדשלהעדתוגםדאו . 339עמ' , 1904-1899ציוניים
המערבית:החברהשלהמודע"ה"פדיהועללאמנציפציה,שזכה

. 8 . Le nationalisme juif (Paris, 1898), p 
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צמחואשדוהקרתניות,האופקיםצדותהיהודיותהקליקותמןכאינטלקטואלים,

דברכלעלששימרהרוחניהגטומןהגריית.החברהמסגרתבתרךכלשהובאופן

ממערב.מזרחכדחוקדחוקיםשניהםהיושלו,האינטימיותמןחרץהגטומחיי

בחזרה,אליוכשנמשכושניהם.ברחוממנוהדיהטבעיים;תוצריוהיושניהםואולם,

לקליקהפהבחציהצטרפותלאגםאבלדת,בעיניהםלהיותהיהדותיכלהלאכבד

הםולארמית.פוליטיתמשמערתבעיניהםנודעההיהודילמוצאםרבות.מניאחת

ארמה.הואהיהודיהעםכןאםאלאהיהודי'בעולםמקרםלהםלמצואיכלולא
בפוליטיקהאזששלטרהכוחותעםרציניעימותלידיבאשלובקריירהאחדכל

למדראותם,התישושלבסוףהללו,בעימותיםהפילנתרופים.עםכלומדהיהודית,

השפעתגםאלאמבחוץהאנטישמיםדקלאמאיימיםהיהודיהעםעלכישניהם

 sמבפנים."נדבניו"

דברשלבסופרהובילאשדהגדול,השוניומתחילהדמיוןנגמדשבכךאלא

הציונית.ההסתדרותשלהפועלברועדיחדשכיהנובעתהשניים,ביןאישילקרע

-בביתגאולהארבדיחההיהאחרון'בחשבוןהיהודית,לבעיההרצלשלפתרונו
אלאאיןכעוין;כולוהגוייהעולםלונדאהדדייפרספרשתבעקבותמולדת.

ואףזהעויןעולםעםלהתעסקיצטרךכיבחשבוןהביאהוא 9ראנטישמים.יהודים

למעשה,הגרי;שלהעוינותמידתכלפיאדישהיההואמוצהרים.אנטישמיםעם

היהודיםשביציאתהיתרונותאתיותריעדיךכךיותר,אנטישמישאדםככלחשב,

גרידאתוצאה-משניתהטריטוריהשאלתחיתהלזדבעיניזאת,לערמת 10 !מאירופה

לא 11ארמה".ונצרדתכעםלאמנציפציהיזכו"היהודיםכיהראשוניתהדרישהשל

בבהירותניכרהדבראויביו.נגדהעםאתלגייסאלאביקש,האנטישמיותמןלברוח

לדינריכ"מכרנההיהודיתהצדקהאתהרצלתיאר ] 1902ביולי-4ב lרוטשילדהלורדעםבראיון 8
לידיבאהוא . 27עמ' , 1904מאי- 1902אפריל :'גכדך"עניין-היהודים",הזעקה".קריאות
בגללמכןלאחדקרסהבנקהיהודי.הקולוניאליהבנקאתכשיסדהפילנתרופים,עםגלויעימות

 334עמ' ',זכדךהרצל','ב"כתביבאריכותנדרןהענייןיהרד~ים.כלכלייםחוגיםבידיהחרמתו

עלנהגינוצדפתיהדותכלעםהתעמתלזדדרמה,באופןביומנים.תכופותמוזכרוהואואילך,
ידו . Baruch Hagani, Bernard Lazare, 1865-1903 (Paris, 1919), p. 28 ffדאודדייפרס.

דוגמה . Peguy, Notre jeunesse, p. 75 ffכשלמרתשמראהכפיהזה,בעימותהתחתרנהעלחיתה
לאגדול""יומוןלהקמתרמתןמשא"כשהתנהלמשמעותית:היא ) 84(עמ'פגישמביאאחת

בר."יכתובלאלזדשבדנאדאחד:תנאיאלאהיהודיםהמשקיעיםהעמידו
"העמים :) 29עמ'פדלמן,ש.תרגםהחזרן, :'אכדךהרצל','("כתביהיהודים"ב"מדינתהעדתודאו 9

ברשת."בבליארברשתבמעטההם,אנטישמיםכאחדכולםבתרכם,יושביםשהיהודים
יהיר"האנטישמים : 116עמ' ',אכדךב"עניין-היהרדים','המתועדתהנשנית,ההבחנהדאו 10

במכתבביותר."הטובותבעלות-בריתנו-האנטישמיותהמדינותביותר,הנאמניםידידינו
הרעיוןאתלמעשהפירשכיצדמתגלה '-1903בקישינבלפרעותבקשרשנכתבקצנלסרן'לנניסן]
המאיים".האסוןמןתרעלתשלמסוימתמידה"להפיקמבקשהואמכתבבאותוהזה.

. 11 Le fumier de Job 
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 12בדומניה.היהודיםרדיפתעלכךאחדשחיברהמזכרומןדדייפוסבפרשתמחלקו

אחים·אלאיותר,אופחותאנטישמייםמגיביםחיפשלאשהואמשמעותהזו,גישה

בת·באירופההמדוכאותהקבוצותכלבקרבלמצואקיווהואותםממש,שללנשק

וכיאוניברסלית,לאוגםמבודדתתופעהאיננההאנטישמיותכיידעהוא 13 •זמנו

סימפטוםבגדדחיתהאירופהבמזרחבפוגרומיםהמעצמותשלהמבישהשותפותן

המוסדייםהערכיםכלשלהתמוטטותםלסכנתכלומדיותר,הרבהעמוקלמשהו
 14האימפדיאליסטית.הפוליטיקהבלחץ

 1sמאחיהם,אחדלמעןיהודים,לצדבמאבקשלווניסיונודדייפוספרשתבעקבות

איננועמושלהאמנציפציהבדדךהאמתיהמכשולכיהכרהלידילזדבא

החייםוהנדכאים,הענייםמןהמורכבעם,שלמידותיו"השחתתאלאהאנטישמיות,

מדיכוילאאךמבחוץמרדיפותדקהמתחלחלג;יםהעשירים,אחיהםנדבותעל
 א~~החידותעקרון 16 "שלהם.בחברתםלאאךהבוכריתבחברהמהפכניםמבפנים,

12 ) 1902 , Les juifs en Roumanie (Paris ברומניה"]["היהודים

!הבורגנותתביאשאם"אפשר : Lesjuifs en Roumanie, p . 103מתוךזהקטעזולגישהאופייני 13
עצותיהםלמרותסבילותו,למרותאזכימכליו,אותותוציאאםייאוש,לידיהיהודיאתהרומנית!

מנוגדתהעול."אתמעליולפרוקלוויעזורהאדמהעובדעםיתאחדהואהחששנים,עשידיושל
הסולטן,עםפגישתובעקבותזה:באירועמתגלהשהיאכפיהרצל,שלגישתובולטניגודלכך
זהכיהודההואמדוכאות.אומותמיניכלבניהכוללותסטודנטיםמאסיפותמחאהמבדקיקיבל

לוגדםשזההואבו,השאירזהענייןאשדהיחידהפוליטיהרושםאךאותו,ו"הדגיז"לו"הכאיב"
אוקטובר :'בכדך"עניין-היהודים",דאו !הסולטןעםבשיחותיוהללוהמבדקיםניצולעללדבר
האדום""הסולטןעםקשריועלהרצלאתבחריפותגינה!לזד . 367עמ' , 1902אפריל- 1898

 ]. 65-63עמ'מיהזם",לנדאואד,"לזד,דאוהארמנים.לטבחהאחראי
אנגליה,פיה?לפצותתעזאומהאיזוזאת,"מלבד : Lesjuifs en Roumanie, p . 91ב-העדתודאו 14

והמתכוננתהווייטנמים."טובחתצדפת,והיהודים?הפיניםרודפתרוסיה,הבודים?משמידת

תלייניתםגרמניה,מחד?טריפוליושלאתמולאריתדיאהשלזואיטליה,המרוקאים?להרג
השחורים."?"שלהאכזרית

האימפריאליזםמדיניותוביןבעמיםהאנטישמיותשעודדההאכזריותביןהקשרעלמענייןמבט
 " Le Mal politique etבמאמרודדייפוס,שלסניגודו ,) Femand Labori (לאבודיפדנאןחושף

276 . les partis," in La Grande Revue (October-December 1901), p הפוליטית["הדעה
זה.לעידןאופיינתתכונההיא."הקולוניאליתההתפשטותתנועתדומה,"באופןוהמפלגות"]:

כאחד."וחומרייםמוסדייםקרבנותהאנושותמןגבתהזומדיניותכילצייןלמותר
יהודיעללומדללזדשהיהמההנה ,) 1901באפריל L'Echo Sioniste (20העתכתבמתוך 15

מכידאנישלנו.הצרפתיםהיהודיםאת"דאודדייפוס:משבדבזמןלהכירםשלמדכפיצדפת,
החוץ;ילידיאחיהםעםסולידריותכללדחותלהםדילאמסוגלים.הםלמהויודעהזההקהלאת
לאומניםלהיותלהםדילאמביאה.שפחדנותם-שלהםהדעותכלאתבהםלתלותצריכיםגםהם

מרצונםצריכיםגםהםמקום,בכלהמשוחרריםהיהודיםככלהמקום;ילידיהצרפתיםמןיותר
עללהגןהמוכניםבצדפתאנשיםשלושים-וכמהשכנגדעדהסולידריות.קשריכלאתלנתק
לצדהשדים,באיהמשמרעללעמודהמוכניםאלפיםכמהלמצואתוכלהמעוניםמאחיהםאחד

שבפטריוטים."הקנאים

16 LefumierdeJob, p. 151. 
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שיהיואפשרחידותלוחמיחירותו-שלו.עלאדםיוותרתחילהאםחשב,נפסד,

שלבחירותןלהכירמוכניםשהםבזאתמתכווניםהםאםדקאינטדנציונליסטים,
עללזדשלביקורתו 11אנטי-נציונליסטים.שיהיואפשראילעולםהאומות;כל

ולאלהםבזלאמעולםאך ,הרצלשלכביקורתולפחותחריפהחיתהעמובני

מולכשניצב 18מלמעלה.לכווןישהפוליטיקהאתכיהרצלשללרעיוןשותףהיה

הנבחרתבקבוצהעצמואתלכלולאופוליטיכוח-השפעהללאלהישארהבדידה

עשותיוכללאאםבואשדמוחלט,לבידודלפרושהעדיףהואהמושיעים,של

בצדפת.תומכיםלמצואיכוללאלזדשכן 19העם.אחדלהישאריוכללפחותדבר,

היהודים-שבפיוהמסדעללהגיבחיתהשעשויהאירופהבמערבהיחידההקבוצה
החופשייםבמקצועותהאינטלקטואליםהקטנוני,הסוחרשלהסחר-מכדמןשנגמלו

המרוששים,ההמוניםוביןבינו ,אחדמצד .הארץבאותהקיימיםהיולאכמעט-

דנהבמסירותעליהםשהגןהיהודים,והנדכאיםכך,כלעמוקהאהבהאותםשאהב

הרצל,אפוא,מסוים,.במובןלשוןשלהבדלוכןקילומטריםאלפיהפרידו 20כך,כל

היהגמורכהלמעשה,לזד.שנכשלהיכןהצליחואוסטריה,גרמניהיהודיבתמיכת

קתולים.סופדיםאלינווהשיבוהו 21ממנו,התעלמוהיהודיםשבני-זמנועדכישלונו

גדולוסופדגדוליהודיפטריוטהיהלזדכימאיתנויותרטובידעואנשיםאותם
 22כן.גם
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מקוםבכל ...העולםגטאותבכלשדימםלביהודי."המלהחיתההזאתובשורהאחת,שורהקלט
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