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הפטריוטי הרעיון

ן צ'סטרטו ג"ק

של הייחודי סגנונו ועם רעיונותיו עם היכרות ערכו כבר תכלת של הוותיקים הקוראים
עטו פרי אחד) מספר פרקים (1936-1874) בשתי מסות (ולמעשה צ'סטרטון קית' גילברט

של "האתיקה סתיו התשס"ד/2003; ,15 תכלת קודמים ("המטורף", בגיליונות שפרסמנו
והאהודות מן הדמויות הציוריות צ'סטרטון, קיץ התשס"ז/2007). תכלת 28, הפיות", ממלכת
היה הוגה העשרים, המאה של הראשונה במחצית האנגלי והעיתונות הספרות ביותר בעולם

העיתונאיים הטורים הספרים ואלפי עשרות עליון. כותב בחסד שהיה כשם מקורי דעות
וכמבקר ואמונותיו הישן" ערכי "העולם של שנון מעמדו כסנגור את ביססו חייו בימי שפרסם

ברבות לו שקמו המעריצים וסילופיה. עם הפרזותיה המודרנית, על המציאות של מושחז
גם אך - בורחס לואיס וחורחה גרין כגון גרהאם שמרניים רוח אנשי למנות ניתן השנים
ז'יז'ק. סלבוי הפרוע הסלובני התיאורטיקן דוגמת השמאל, מן רדיקליים אינטלקטואלים

המאמרים בקובץ ב־1904 לראשונה אור ראה הפטריוטי", "הרעיון להלן, המובא המאמר
אהבת על נלהב כתב הגנה בו צ'סטרטון מציג לוסיאן אולדרשאו. שנערך בידי אומה אנגליה:

האידיאל הקוסמופוליטי, מצד חסידי הערך הזה הנחרצת על בתגובה להתקפה המולדת,
לאחרונה תורגם הפטריוטיות, בנושא, על טולסטוי (שחיבורו לב הרוסי הסופר ובראשם
בכללה האנושות של טובתה שוחרי רק נגד אותם יוצא אינו צ'סטרטון אבל לעברית).

על גם חריפה ביקורת מותח הוא עצמם; האנשים מן בסלידה לדבריו, האשמים,
שנים בריטניה הסתבכה שבה השנייה, הבורים מלחמת אירועי את ומזכיר האימפריאליזם

צ'סטרטון של אף שדיונו השחורה. ביבשת שלה ההתפשטות עקב שאיפות לכן קודם ספורות
החתירה כנגד מעלה שהוא הטיעונים הפוליטיות של זמנו, בהתפתחויות היטב מושרש בנושא

מתמיד. רלוונטיים ותרבותית נראים פוליטית להאחדה
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כשם הפטריוטי את הרעיון תקפה המאות האחרונות שתי של ואולם, הספקנות על האנושות. קסם המהלכים שאר הרעיונות כל את  שתקפה
המחברים שעם משום כבוד ואף עניין עוררה הפטריוטי הרעיון על המתקפה
בעלי גם אלא בלבד ספקנים שאינם אישים נמנו הובילוה אשר המודרניים
גדול בניה אולי טולסטוי, והפוליטיקה. הפילוסופיה בתחומי אמונה מושרשת
מעטות אינן מגרעותיה (והן שלמרות חדשה אסכולה אירופה, ייסד של החיים
תורתו גדולה, דת ככל גדולה. דת של הסגולות בכל מתייחדת קטנות) או
הטולסטויאני פרדוקסלית. הכל ומעל פומבית  חיובית, היא אף טולסטוי של
אפלה אותה שמחה אמונתו מתוך של ביותר עיקריה הקשים להציג את נהנה
"אסור לומר, נהנה הוא  שנים. ארבע־מאות זה ידעּה לא שהעולם ומקסימה
לומר, נהנה  שטרטוליאנוס  כדרך המולדת", הגנת לשם גם ולו מכה,  להחזיר 

*.“Credo quia impossibile”
אחרים, מודרניים רבים להוגים ומאמינים, חברה כוח זו, הצוברת חשובה כת
גדול רגש בפני כמכשול הפטריוטי הרעיון של בהוקעתו שונות, אסכולות בני
של אויבו לעולם הוא הפרטיקולרי אלה, הוגים של לדידם האדם. אהבת - ממנו
דומה כך לשיטתם, האנושות. של יריבה מרה היא אומה כל לשיטתם, הכללי.
מסוים של אנשים, זן מזכירים הם האנושות. של מר יריב הוא פעם, כל אדם לא
ומכאן שרוי בכל אלוהים כי בכנסייה, לבקר שלא מוטב כי את הטענה המפיצים

התפילה. בבתי נמצא שאינו
ובחשכה, בגשם לוט ישימון אפור, באיזה אנשים, תועים שני בנפשנו נשווה
מקלט מוצאים שהם נניח בית. איזה של ממרפסתו הבוקע באור המבחינים
הבית שבני בשעת משחק; אפשר נשף או המצוי בדיוק בעיצומו של הזר, בבית
במשחק שקועים היו שמא כבר או קליל, מחזה להצגתו של עת באותה נערכו
לשולחן מנצח קלף מטיל בחגיגה; משתתף  לבו,  כטוב הנוודים, אחד וויסט.
הוא וכך הילדים. את ההצגה, משעשע לצורך בצבע שחור פניו מורח הְמש�חקים,
את כך אומר: "אני אוהב כל חברו למארחיו. אך משום שהוא אסיר תודה נוהג
אני משחק הוויסט; נחלקים בשל אותם לראות שאיני יכול הבית, עד באי כל
מכוסות פחם אותן לראות יכול שאיני עד בצלם, שסותתו אדם פני כך אוהב כל

טרטוליאנוס השתמש שבו המדויק האמת, הביטוי אפשרי". למען בלתי שזה כיוון מאמין "אני *
“credible est, quia הוא: באינקרנציה,  העוסק ,De Carne Christi בספרו לספירה) 220-160)

על הדעת". מתקבל בלתי שזה מאחר אמין, "זה - ineptum est”
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אחת, אישה בת מזל לטובה בכך אפְלֶה בשניים, כי לרקוד שמן; לא אצא וצבע
שני האורחים מבין שהראשון ספק אין מידה". באותה כולכן את הרי אוהב ואני

הנוכחים? כלל את בתורו, יותר, יאהב לא והאם הבית. באי לכלל יותר ינעם
עד באפלה דרכו את וגישש הנצח של האפור בישימון תעה מאתנו אחד כל
עוברים בשער אנו שמש. קוראים מעליו התלוי שלפנס זה, עולם שעריו של
עתיקים, ובטקסים בחגים העוסקת אנושות של בחברתה עצמנו ומוצאים
לחברה להציע אפשר שהבאנו,  בסיפור וכמו מסוימות. ובחלוקות  בתחרויות
את עמה  לחלוק  יתיימר  עניות דקדוקי המדקדק אהבה. סוגים של שני  זאת 

חלּוקֹותיה. את עמה יחלוק היישוב מן האיש אחדותה;
או מוסרית בלתי  בהבחנה מבחינים באו מקרוב שזה האורחים  אם
למחות; חובה עליהם אז כי מצפונם, מעומק החלוקות כנגד אחת מתקוממים
מדירות ולפיכך מבחינות, הן באשר ההבחנות נגד למחות להם אל לעולם אך
ולפיכך באשר הן מחלקות, החלוקות נגד למחות לעולם אל להם מה; במובן
למשחק מוסריים מטעמים מתנגד ללון שנטה הזר אם מה. במובן שרירותיות
להתענג לו אל אך המשחק, מן לפרוש עליו אז כי רווח, למטרות קלפים
שודכתי זה "מדוע  לשאול, לו אל אך המשחק, מן לפרוש עליו פרישתו.  על
היסוד הרציונלי להבחנה לשאול, "מהו לו אחר?"; אל זה ולא בשרירות לשותף
הוא ובתמים, באמת מינו את אוהב הוא  אם  היהלומים?" ובין התלתנים בין
חיוניות; ושופעת עולצת מסורת לאותה ייענה הוא במשחק. תפקידו את ימלא
בעונג הוא יחזה הלאומיות: של התחרותיים הספורט בענפי את כוחו ינסה הוא

הדת. של העתיקות החובבים בהצגות
נוהגים אינם הפטריוטי הרעיון מן המסתייגים המודרניים האינטלקטואלים
של אי־ מטריד וטבועה בחותם משונה בצינה שלהם טובלת האדם כך. אהבת
ישיבו לך בכנות הם האנושות, את אוהבים הם אם אותם ממשות. אם תשאל
בנוגע אותה. אך אם תשאל אותם אוהבים מוטלת בספק כי הם אמנם שאינה
הם אחת. עד כולן את הם שונאים כי האנושות, תיווכח של משדירותיה לאחת
מלחים. שונאים הם חיילים, שונאים הם כמרים, שונאים הם מלכים, שונאים
נואשו הם הבינוני, המעמד את מוקיעים הם מדע, באנשי אמון נותנים אינם הם
שהם אלא  האנושות. את מעריצים הם  אבל  - הפועלים מעמד מבני כליל 
מתבדלים הם ואקזוטית. זרה אומה הייתה כאילו האנושות של בשבחה מדברים
להיות חדלים הם האנושות. של המשונה הגזע את לפאר כדי האדם בני משאר

אנושיים. להיות מאמץ מרוב אנוש בני
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עם טובים יחסים על כמובן, נשענת, אמיתית שאוניברסליות היא האמת
יותר, משוקע אוניברסלי שלו ילדיו את שאוהב מי המיידית. הסביבה נציגיה של
מוביל עולל־היפופוטמים או בחיקו שמערסל ממי הכולל, בסדר העולם יותר
היפופוטמי עושה מעשה שלו הוא לילדיו בעגלת תינוקות. באהבתו צעיר תמסח
מה עושה הוא היפופוטם; של מערסולו כך) להתבטא אפשר (אם שיעור לאין
האנושות את שאוהב מי הפטריוטי. ברעיון הדין הוא ההיפופוטמים. שעושים
מרעיף אינו ארצו שאוהב את האנושות. אפשר מקפח הפטריוטיות את ומקפח

החיקוי. היקרה שבמחמאות - את לה מעניק הוא על האנושות, אך מחמאות
דומים סנטימנטים ושל הפטריוטי הרעיון של העיקרית הרוחנית המעלה
לאהבם, שראוי כפי הדברים כל את אוהבים אנו שבאמצעותם זו אלא אינה
לנו נותנת  הקוסמופוליטיות בייחודם. הדברים כל את אוהבים שאנו משום 
היא אחת מהן וכל ארצות, מאה לנו נותנת הלאומיות טובה: אחת, והיא ארץ
מקהלה מציעה הפטריוטיות  ברכה; מציעה הקוסמופוליטיות בכולן.  הטובה
ביותר, הסמוך  בדבר העולם את לפאר מתחילה הפטריוטיות הלל. דברי  של
תחת השמש לא יעבור שדבר היא מבטיחה בכך עד האופק. במקום להרחיק
שצורתו הר וממנו מיתמר בודד אי שוכן שבו במקום אותו כערכו. שיעריכו בלי
הפטריוטיות דואגת שם - עבות ביער לא־ידוע פרי צומח שבו במקום משונה,

בשיר. שייזכרו
הרעיון הפטריוטי. של לטובתו אותנו המטה נוספת הבחנה עקרונית ישנה
האיפוק יכולת לו את לרכוש המבקש הנבון האדם עומדות בפני שיטות שתי
במין, במלחמה, בשתייה, - העניינים  בכל  המוסריות חותרת שאליה
מלחמה שיכרות, בלא שתייה האפשר, במידת מבקשת, האחת בפטריוטיות:
הא�ְמסו�ורת'.* את סר אלפרד בלא פריצות ופטריוטיות בלא אהבה טבח, בלא
לכנות ההיסטוריה, אפשר נאמנים משחר מליצי יושר לה הזאת, שנמצאו הגישה
הגדולים ביצרים הגלומה רואה בסכנה היא מה.  ויהי הפיכחון שיטת בקירוב
(שאני האחרת השיטה חסידי וכל. מכל מהם להינזר מספקת סיבה והקדמוניים
והיחידה האחת הדרך להשקפתם, בתכלית. הפוכה בעמדה מחזיקים עמם) נמנה
טוענים אנו בהן. לעומקן ולהתנסות התאוות להבין את היא הסכנה מן להיפרע

הפופולארית העיתונות ומאבות מצליח מו"ל ,(1922-1865) הארמסוורת' אלפרד סר *
האשימו שבגינן מיליטנטיות, בעמדות והחזיק גרמניה עם להתעמת בבריטניה דחק המודרנית.

מלחמה". ב"חרחור מתנגדיו אותו
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אימה, וכי של כלשהי מידה נלווית החיים של הגדולים הרגשות מן שלכל אחד
בעולם התרופה החזקה את כדי להפיק במבחנות הדמיון זו לזקק אימה רק צריך
המלחמה; על משהו לדעת המלחמה יש מפני כדי לפחד היצרים. השתלהבות נגד
משתייה להימנע כדי האהבה; על משהו לדעת יש האהבה מפני לפחד כדי
של בעניינה גם הדין וכך הוא של היין. מסגולתו המשכרת לטעום יש לשוכרה
היצר לכיבוש ביותר הטובה הערובה כי גורסת הראשונה האסכולה הפטריוטיות.
בארץ חיים היא לכך ביותר כי הערובה הטובה טוענים אנו למנזר: פרישה היא
הטוהר את להבטיח הטובה ביותר הדרך כי הם טוענים ויקבים. כרמים שופעת
דרך עוברת להבטיחו ביותר כי הדרך הטובה אומרים אנו הפרישות; נדר היא
אותה אלא אם תאסור הפריצות מפני הגנה אין כי האהבה. הם אומרים קדחת
אחת. פעם בה תתנסה אם אלא מפניה הגנה לך אין כי משוכנעים אנו בשבועה;
בעיקר; גס לִבנו יהא שלא כדי המולדת באהבת להגזים לנו אל כי טוענים הם
שורש זה להימנע מכך. כדי המולדת באהבת להגזים לנו כי מוטב טוענים אנו
את הופך האיסלאם כיבוש היצר. בשאלת ובין הנצרות האיסלאם בין ההבדל

לסקרמנט. אותו הופכת הנצרות לרעל: היין
ללאומיות כאל בחלחלה מתייחסים המודרניים ההומאניסטים רבים מקרב
במידה בה  - זה לתואר ראויה הלאומיות מסוים, במובן המלחמות. כל  ֵאם
והקדוש היקר  למען תמיד יילחמו  האדם בני והדת.  האהבה לו שראויות 
לנו אחד שאל עוד דבר יש אך לקרב. בצדק ייצאו הם בעיניהם, ובמקרים רבים
ההכרה לראשם  מחלחלת כך האדם בני של תבונתם שגוברת שככל לשכוח: 
אלימה בתחרות אחת ראשונית ומיסטית לב איזו נטיית להציב אווילי זה שיהא
בשם למלחמה יוצאים הם כאשר נכונה נוהגים האדם שבני אפשר האחרת. עם
דבר־ ללמדנו אמנם הניצחון עשוי זה שבמקרה הרציונליות, משום העדפותיהם
שניצחון במאבק משום עבורו, שיילחמו מכדי מעודן עניין היא אך גחמה מה.

מאומה. מלמד אינו כזה
- טבעי דחף מתעורר בו שלווה, ופורעי נשגבים באדם רגשות צצים כאשר
ההמיה אנשים. להרוג - כמותו מאין הדעת על ומתקבל ראשוני דחף
ההמיה בהם שנתגלגלה גלגולים באותם ההיסטוריה במהלך נתגלגלה הרומנטית
הגלומה לעוצמה ביניימי התוודע טרובאדור ימי שאביר או משעה הפטריוטית.
הוא הזדרז היצרים, של רעבונם מעל המתעלה המונוגמית, האהבה בטהרתה של
אינני חושב המיוחל. ספק בזיווג שהטיל במי משכניו ולטבוח ארוך ליטול רומח
האחרונות, המאות ירדה במהלך הרומנטית של האהבה קרנה כי לטעון שאפשר
אדרבה, בשמה. להילחם כדי דיה חשובה אינה היא אין כי הבינו האדם שבני
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הבינו כי בני האדם בשמה. להילחם מכדי חשובה האהבה הבינו כי בני האדם
נכונים אינם הניצים שממילא משום בקרבות בצע אין הלב, בהטיות האמור בכל
תבל, ממש שבארצות הטובה ארצו היא סבור כי אחד כל הכרעתם. לקבל את
לאחר שחשבנו אך שבאמהות. הטובה היא אמו כי לחשוב עשוי שכל אחד כשם
דוחקים המערכה. אין אנו בשדה ביניהן להכריע מנסים אלה, אין אנו מחשבות
הפשוט הטעם מן הגלדיאטורים, בזירת בזו זו להילחם האהובות באמותינו
השפעה תהיה ממילא כל לא ולתבוסתה של אחרת אם אחת שלניצחונה של
העובדה עצם הדו־קרב. היחידה למנהג ההתנגדות הרצינית זוהי עמדותינו. על
וציד־שועלים כדורגל  במיוחד: חשובה לי נראית אינה לקטל גורם  שדו־קרב
היחידה הרציונלית הסיבה זאת לעתים קרובות. עושים לונדון של החולים ובתי
להכריע כדי מדם ועקוב מכאיב הליך תובע שהוא זו אלא אינה לדו־קרב להתנגד

ליישבה. בכוחו אין אשר בשאלה
של המזדמנות  מהגזמותיה להימנע הנכונה הדרך כי אפוא מאמינים אנו 
- במלחמה או במין מהפרזות להימנע לנו המאפשרת דרך אותה היא הפטריוטיות
היין ושל של המשכר שכוחם שכשם מאמינים אנו אודותיה. על לדעת דבר־מה
מלחמה פטריוטית. של סכנתה תמיד לפתחנו תרבוץ כך תמיד, יעמוד להם המין
חטוף; פלרטוט על נלהב אפוס  לחבר יתקשה באהבה  אי־פעם שקדח אדם
האנגלו־סקסוני, הדם ועל ג'ק"* ה"יוניון על שנשפכו המילים כל מידה, באותה
האחרונות, השנים שש במהלך  בעיתונינו ההומור להשבחת  נכבדות שתרמו
למשמע את הרגשתו אחד לרגע שישווה בנפשו מי של על דעתו תתקבלנה לא
קלות מתוך לאומיים בניצחונות היל.** המדברים בּבֹוְקס זר חנה צבא כי הידיעה
תהיינה המצוי, הפטריוטי. האזרח מזגם חולשת מעידים על יד וכלאחר ראש
אנו פטריוטיות. עודף האלה ימצא בדיבורים תהיינה, אשר הפוליטיות נטיותיו

לחסרונה. ראיה בהם נמצא
האנושות את  לאהוב המתיימר הקוסמופוליטי, לטיפוס אפוא נשיב  וכך
דבר אנושי ולשנוא האנושות לאהוב את "איך תוכל מקומית: העדפה ולשנוא כל
היא וכי בעיניו ממש של חטא היא המקומית שההעדפה לנו יאמר ואם כך?" כל
כך שאם לו אנושית, נשיב היא שהכאת נשים מובן אלא באותו אנושית אינה
שלנו עד מזה שונה כל כך אותו המנחה שהמוסר מנוס מן המסקנה אין הוא חש

המאוחדת. הממלכה דגל *

ובנינוחות הטבעי ביופיו ידוע המקום אנגליה. מזרח בדרום סורי, במחוז גבעה - היל בוקס **
משרה. שהוא הפסטורלית
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יתרצה ויאמר ואם "חטא". המונח בפשרו של יחדיו שנשיח טעם שאפילו אין
אופקים צרות של בכל זאת אינה חטא ממש, אלא ביטוי המקומית ההעדפה כי
סוגרים עלינו שאופקיו אנו חשים הנה כי רושם, עניינים של אלה כי גרידא, נשיב
אל להבקיע בידו הימים יעלה מן שביום ונייחל נתפלל למענו, או־אז מחנק. עד
ושמיה הפתוחים שדותיה העולם הקוסמופוליטי לעבר של הדחוס לצינוק מחוץ
כי - ספק זאת ללא יאמר והוא יאמר - ולבסוף, אם של אנגליה. האינסופיים
וכי לאמיתו אחר, במקום ולא אחד במקום גבול לשרטט הוא מעשה שרירות אך
זו מומך: את הסגרת לידינו "עכשיו לו, נשיב מהי, יודע אומה הוא אין דבר של
הרבה בעולם יש בדרכך. נקרית שזו בשעה אומה לזהות יודע שאינך חולשתך,
או אהבה לזהות יודעים היישוב מן אנשים אבל שיר. סוגי הרבה אהבה, סוגי
היא אהבים פרשיית כל לא יודעים כי בדרכם. הם נקרים שאלה בשעה שיר
שהוראתן מבין מילים אינך אם מחורז הוא שיר. פזמון כל כי לא אהבה; סיפור
מוטב למבינים". החיים מלאכת את והנח המדקדקים, ליציע לך ּפְרֹוש עמומה,
להיקלע מאשר הרים, בשם לגבעות גבעות, או בשם להרים בפעם מפעם לקרוא
של המדויק בגובהו נקבו ולא להאמין כי הואיל אותך המשיא נפשי מצב לאותו

אין הרים בעולם. הר,

אפוא הוא הנוקבת, צלילותו  ולמרות רצינותו כל עם  הכוח הטולסטויאניזם, עם השוואה בר אינו המוסרי שערכו ונוקשה, שרירותי  תעתוע
זאת בכל נידרש אם יומין. ועתיקת ממשית לאדמה חיים אנשים הקושר
העמדה האחרת ואילו רדודה האחת שהעמדה בפשטות, נמצא, להשוות ביניהן
עצמו על להעיד המצוי האנגלי בלבנו כי יכול ספק אין אחרות, במילים חיה;
בה לפטריוטיות; הנמרצת התנגדותו  את  טעמים בק"ן  ולנמק כטולסטויאני
טרפלגר כיכר מעל רוסי מתנופף דגל מראהו של כי לנוכח בלבנו, ספק אין במידה
היוצאת אותה משנה הומאניטרית אך שורשיו.* אותו האיש עד של שערו ילבין
לפטריוטיות שקם ביותר המר היריב אינה חשיבותה, כל עם הלאומי, הרגש כנגד
בעוינותו לפטריוטיות מקודמו נופל אינו והוא בזירה, פועל כוח נוסף בימינו.
לנצח ממש וסיכוי של וממון עוצמה לרשותו שעומדים בכך נבדל ממנו בעת ובה
עוד לקרוא צריך כלום הפטריוטי - הרעיון של האויב השני במערכה הפוליטית.

הצי גבר שם ספרד, של מערבי הדרום בחופה צוק שם על קרויה בלונדון טרפלגר כיכר *
ב־1805. הספרדים ועל הצרפתים על הבריטי
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להרוס האימפריאליזם מבקש אימפריאליזם. בכינוי שנודע הוא מה - בשמו?
ובלתי רחוקים מיזוגים של  החיוור שרטוטם ידי על  ולא הפטריוטיות, את
דרך, באיזה באיזו המורה מתכון מפורט על ידי אלא שונים, עמים מושגים בין
קוסמופוליטיות הוא האימפריאליזם כזה. מיזוג להשיג אפשר שעה ובאיזו מקום
אותו ופוקדים יש הוא אומר (כי שלו במצבי הרוח הרציונליים אופורטוניסטית.
"אין בהם): אלא לדבר לנו מתירה אינה וההגינות לעילא, רציונליים רוח מצבי
כך סתם  שנחרחר או שבדבר התענוג לשם ספרד את שנספח אומרים אנו 
למחוק הזדמנות לנו ימציא האירועים שמהלך אימת כל אך נורבגיה. עם מלחמה
בדרכנו שתיָקרה אימת כל נעשה כן. - איזו לאומיות לבער דגל, להסיר חלוקה,
של לנתח ובסמליה, בזיכרונותיה ייחודית רפובליקה, או ממלכה להפוך הזדמנות
ואת עליה את זיכרונותינו ולאכוף הגרמנית, או הבריטית או הרוסית האימפריה
אנו כופים לצדנו, ולפיכך הציוויליזציה כי מאמינים אנו נעשה כן. אנו סמלינו -
אין אנו אנחנו אימפריאליסטים; אירים. או בורים, פולנים או פינים אותה על

אויביו". אנחנו זאת ובכל - הפטריוטי הרעיון של הפזיזים אויביו עם נמנים
במהומת כי  יודע  אני והמשכיל. השפוי האימפריאליזם של  קולו  זה
בשם האימפריאליזם על זכות שלימדו  מי היו  המפלגתיות, ההתכתשויות
תעמולה יצירי מאותם אחד הפטריוטיות. אך אין זה אלא של האלמותי הרגש
נרתם הפטריוטי הרגש באנגליה. פוליטית, בייחוד מערכה בכל הצצים תימהוניים,
העריצים כנגד את שנאת לרתום היה שאפשר כשם לטובת האימפריאליזם ממש
משמע, בכנות והאְמּפְֶדן* - לשון החוקה כנגד ּפִים את או הצרפתית המהפכה
גדולים. רעיונות בין ההבדלים ממש בדבר של הבנה ללא אך טעם, של ובמידה

פטריוטיות אימפריאליסטית כי ברור לאשורם, את הדברים שוקלים כאשר
עמים של עולם חובק אוסף כלפי לחוש יכול אינו שאדם ברי אפשרית; אינה
כשהוא בצדק, שלא או בצדק  בו, המתעורר רגש אותו  את טובים־כרעים
של מולדתו. המיוחדת סגולתה ועל אבותיו של המיוחדים על מנהגיהם מהרהר
ממש אימפריה, כלפי פטריוטי רגש על  מטפורי  באופן לדבר כמובן, מותר,
התאהבות על אנושות, או כלפי רגש פטריוטי  על גם כך לדבר  שמותר כשם
לתמוך, אדם הסנטימנט הלגיטימי המדריך רּואן.** אך ראשון בקתדרלת ממבט

שהתייצבו אנגלים פרלמנט היו חברי (1643-1594) וג'ון האמפדן (1643-1584) פים ג'ון *
עימות - הראשון צ'רלס המלך  של האבסולוטיסטית המדיניות כנגד  שיצא המחנה בחזית

האזרחים. מלחמת לפרוץ שהוביל

צרפת. מערב שבצפון נורמנדי בחבל גותי, בסגנון כנסייה **
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דומה לסערת העצומה הקוסמופוליטית הקונפדרציה בחזון מסיבות פוליטיות,
שההערצה כמו בערך המולדת למען ולמות  לשיר אדם בני המניעה הלב
רומיאו. בלבו של שבערה התשוקה את מזכירה נורמנדיה לארכיטקטורה של
לפיסת ומיוחדת עתיקה זיקה אותה כי לומר מבקש אינני הדיון של זה בשלב
הפוליטית שהמשנה אפשר הנכון. בכיוון הלב את מטה אחד לדם או אחת קרקע
מודרנית גדולה בציוויליזציה מילנר כלורד וגרמנים כדיזראלי המלכדת יהודים
שהרעיון הפטריוטי הנושן.* אפשר הרגש מן דחף רציונלי יותר מבטאת אחת
להחלים של האדם שבכוחו פרימיטיבית, רוח פרי אכזר הוא תעתוע הפטריוטי
מה אלא לומר אינני מבקש שעה לפי בהמשך. הללו ֶאָּדרש לשאלות עוד ממנו.
הקוראים האימפריאליסטיים, המצע הרעיון או מאליו: מובן בגדר כמעט שהוא
להיקרא יכולים אינם נפרדות, ומדינות קהילות ועוד עוד של להיתוכן־יחדיו
אדם. מעולם בקרב בני זו למילה שנודעו המובנים מן פטריוטיים בשום מובן
מסוימות למסורות ומוצהרת מוגדרת  כהעדפה  מובנת  אינה הפטריוטיות אם
דוגמת - אימפריאלית כלל. ישות מובנת אינה אז היא כי מסוימים, לנופים או
האימפריה או קדומים, ובריטונים וגותים יוונים שהכילה הרומית, הקיסרות
ליוקרה אולי זכאית - קונג ושחורים וסינים מהונג הולנדים המכילה הבריטית,
פטריוטי בתואר זה יחס לזַּכות זה נלעג יהא אך מזן מסוים, אינטלקטואלית
שמפעליו אפשר והנהר. הגבעה של הקדמוניות האלוהויות את בשמו ולהשביע
בשם להזכיר לנו הניסיון לתמיכה, אך אפריקה ראויים בדרום אלפרד בייט של
כי המשפחתי הרגש בשם לנו להזכיר כניסיון כמוהו הוא אחינו כי הפטריוטיזם

שלנו.** דודה־רבא הוא
במשוכות הגבוהה ניצבת האימפריאליזם של הפטריוטית הפרשנות דרך על
האימפריה פסיכולוגי. גם אלא בלבד, פיננסי או פוליטי שאינו מחסום - אנוש
לכל פזורה היא עצומה, הלאומית. היא המחבלות בזיקה התכונות בכל ניחנת
מוגדרת ומשוללת בלתי היא ובראשונה, בראש עצמה. בתוך היא מסוכסכת רוח,
את מכיר אינו תשוקה כל מסכלים אלה תווים כיצד רואה שאינו מי גבולות.
להוקיר או עליהם שאפשר להתענג הדברים האנושי. כל הלב של האלף־בית

בשנים בריטניה ממשלת כראש (1881-1804), מדינאי וסופר בריטי, כיהן דיזראלי בנג'מין *
נתמנה גרמניה, יליד אנגלי פוליטיקאי ,(1925-1854) מילנר אלפרד סר ו־1880-1874. 1868

אפריקה. בדרום בריטניה של העליון לנציב ב־1897

אפריקה. ותעשיין מדרום פוליטיקאי בייט (1906-1853), אלפרד **
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שאנו אימת כל - המגבלה. אחת חיונית מצטיינים בסגולה שלם בלב אותם
בהירותו לנוכח  גדותיו על  עובר  ולבנו  קשת,  של  לקימורה  מבעד מתבוננים 
של בנחיצותם מכירים אנו  מעֶברה, הנשקף הנוף של  המהפנטות ושלמותו
אמת לאותה נשמעים  אנו במסגרת, תמונה נותנים שאנו אימת כל  גבולות.
או כותבים שאנו פעם  בכל קטנות.  אומות של  ערכן את  הקובעת קדומה
שבים אנו אי, על אדם שחי חיי הרפתקה ואושר סיפורו של את בעונג קוראים
את להכריע עתידה שהיא כשם הרומית האימפריה את שהכריעה האמת אל

הוא. באשר האימפריאליזם
רודיארד של המוקדמת (כביצירתו במיטבה אפילו האימפריאלית, השירה
באמת דבר־מה אוהבים כאשר אנו שהרי, פרכה פסיכולוגית. על עומדת קיפלינג),
הפטריוטיזם של הפסיכולוגיה בקטנותו. אלא בגדלותו משוקעים אנחנו אין
לעייפה ומצוטט נפלא באותו קטע ובראשונה שייקספיר, בראש אצל לנו מצויה
באהבה גדותיו המתרומם על שירת הלב המבטא את ריצ'רד השני, המלך מתוך
ארצו לפאר את שייקספיר של בחירתו במשמעות להפריז לאנגליה. אי־אפשר

ותכשיט: מצודה לשני דברים - השוואתה אגב

כסף של ים מוקפת חן אבן זו
בצורה כחומה לה המשמש

אלה של דרכם לחסם כתעלה או
המאושרת.* בזו המתקנאים

משרה היא יחד; גם המעשי ולאינסטינקט הילדותי לדמיון קורצת המצודה
היותו בעצם נעוץ התכשיט של ערכו העצום ואילו ביתית. חמימות באיה על
בכל למצוא  ניתן שכמותו ותכשיט הגנה  מספקת  שאינה מצודה וזעיר. נדיר 
חומות את פורץ האימפריאליזם וללא תקנה. הכר לבלי זו תחושה משנים מקום
של מיוחד זה לסוג הנוגע בכל צדק שייקספיר התכשיט. את המצודה ומוזיל
האחרים. המשוררים המודרניים לסוגים הנוגע שצדק בכל אהבה, כשם שירת
וחלל גודל אודות על מתלהמים בעודם התשוקה את לעורר מבקשים האנמיים
כי המולדת את להלל גם בבואו לזכור היטיב האליזבתיאני הענק המשורר ונצח;

ללשון הקטנה. נוטה שירת אהבה כל

שמעון זנדנבנק תרגם ראשונה, תמונה שנייה, מערכה השני, ריצ'רד המלך ויליאם שייקספיר, *
.56 עמ' ,(1988 עובד, עם אביב: (תל
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המעלה שייקספיר, של הציורי הפטריוטיזם את להשוות הוא מאלף אך
ספרות לנו העמיד קיפלינג של קיפלינג. ליצירתו הקטנה, אנגליה את נס על
הנוסע של לבו מרחשי  מביאה היא כאשר  במיטבה היא אך  לעילא, יפה
כי אותנו מלמד גונט איש  ג'ון וארצות. ימים פני על הנודד  הקוסמופוליטי,
הגלובוס אפילו כי מורה לנו המלכותי" הנווד והותר.* "שירת די היא אנגליה

להספיק: בו כדי אין כולו

רחב, עולם העולם! על אלוהים ברכת
- וטוב. סוף בלי נמשך, נמשך

אומר, מותי אני לפני
כולו!"** את "אהבתי

הגמור היפוכו גם אך  - שהיא מביעה אמיתי והרגש אמיתית  שירה זוהי
את התוקפת הקלה המלנכוליה את בה מוצאים אנו הפטריוטי. הרעיון של
שייקספיר של הפטריוטיות רבות. ולנשים רבים לאלים אמונים שנשבע מי
נגועה בעצבות הפוקדת קיפלינג האוהב; זו של של מתרוננת בשמחתו ובכאבו

רבות. של אומות מאהבן את
שאינו כשם  בקוסמופוליטיות רוצה  אינו  הבריא  האדם רוחנית, מבחינה 
מבקש הוא בלאומיות. רבה במידה שמתגלם מה מבקש הוא לאימפריה. מתאווה
בהיסטוריה לתפוס מקום כדי שהנה גדולה דיה קהילה מסוים עם יחס לקיים
של עולם תכנונו על השוקדים אלים היינו לו בלבו. מקום לתפוס כדי וקטנה דיה
לחלק עלינו אז היה כי אוטופיה, בדמיוננו המשווים היינו משוררים לו מושלם,
טעות תהא זו לפיכך, בגודלן. ומתונות בהרכבן אחידות העולם לקהילות את
זה אין הגשמה; בעינינו בר שאינו אידיאל היא אנושות קוסמופוליטית כי לקבוע

גמור. סיוט אלא כלל, אידיאל

ובקבוצות מעין זו בנאמנות מעין האמונה לנו את שזיקקנו כה וכעת, משעה עד האדמה. אל המוסר והשירה של משמי הנצח להנמיך עלינו  אלה,
הרעיון על נעלה הן המופשטת במתכונתו הלאומי הרעיון להראות כי ניסיתי

לַנְַקְסֶטר. של המלכותי הבית של מייסדו אנגלי, ומדינאי נסיך ,(1399-1340) גונט איש ג'ון *
מושמות בפיו. השייקספירי, המחזה מן לעיל, השורות המצוטטות

קיפלינג (1936-1865). האנגלי רודיארד והסופר המשורר המלכותי", מאת "שירת הנווד מתוך **
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להבחין שניתן בכלל במידה האימפריאליסטי, הרעיון על הקוסמופוליטי והן
convertimur - המעשיים לאנשים לפנות השעה באה כעת האחרונים. שני בין

*.in gentes
קהילות כי לאמונה מבעד המעשים של ההיסטוריה את בוחנים אנו כאשר
ומן הקוסמופוליטית מן האנרכיה לו כבית, וטובות לאדם לשמש יפות קטנות
כי נוכחים אנו לציון. עובדה ראויה מזדקרת לעינינו יחד, גם האימפריאליזם
או התפרקה רק לא מעשית בפוליטיקה העולם את שהנהיגה הציוויליזציה
למדרגת אותן והעלתה אותן קידשה אף אלא זה, מטיפוס לקהילות הסתעפה
הלאומית הציוויליזציה גם היא מכולן, הפרקטית הציוויליזציה אירופה, מופת.
והאינטלקטואלית המובחרת צורתו אסיאתי. הוא האימפריאליזם היחידה.
האומה. את נס מעלה על זאת, אירופה, לעומת התרבות הסינית. היא ביותר
באירופה שבטם. של עצמאותו  למען נלחמים אדם בני  אחרים במקומות
וזהו השכן. השבט של לעצמאותו  כבוד אדם בני רוחשים  לבדה הלאומית
את להציל מבקש שאדם העובדה דת.  של למציאותה  היחיד המבחן כמובן
אויבו מרצח הימנעותו אבל בעיניו; קדושים שהחיים לכך ראיה אינה שלו חייו
כיוון - הטרנסוואל** חבל לסיפוח התנגדנו ולכן לכך. הוכחה לשמש עשויה
עומדת לא לאיש הפטריוטיות. של האירופית הסגולה נגד פשע זה שהיה
כשם הבורית, האומה את להרוס מחייב הבריטי הפטריוטיזם כי לטעון הזכות
עם לברוח מחייבת אותו הנישואין שקדושת לטעון עומדת הזכות לא שלאיש

השכן. אשת
ועוברות הקטנות הולכות האומות כי התחושה לים רווחת מעבר אלה בימים
הלאומים ואילו לחיות, להוסיף ועתידות חיות האימפריות הנה, כי העולם: מן
ימיה לדברי ביחס מבורּות ספק, ללא נובע, זה רעיון למות. עתידים מתים או
נראית והאומה חזקה קרובות לעתים נראית שהאימפריה הדבר נכון אירופה. של
מצטיירים הנצחיים הדברים שכל אלא משום זאת אין אך חלשה, קרובות לעתים

הדתות. כל היא זרע הזאת הפשוטה כחלשים. התגלית תכופות

- התרגום ה"וולגטה" השליחים 46:13 (גרסת מעשי הגויים", הברית החדשה, אל "הננו פונים *
הנוצריים ללטינית). הקודש של כתבי המקובל

לבורים, האנגלים בין העימות דרום אפריקה. מזרחה של בצפון ארץ חבל הוא טרנסוואל **
ביניהם: מלחמות  שתי לפרוץ הביא  המשגשג בחבל  השליטה על  הולנדי, ממוצא מתיישבים 

.1902-1899 בשנים והשנייה 1881-1880 בשנים התחוללה הראשונה
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חלוף ובני קלים יצורים ומעולם מאז  היו האימפריות למעשה, הלכה
להן. יכול לא דבר  ומנצחות;  ומוצקות עמידות ועודן היו  האומות  כפרפר:
גדול משהו היא הקטנה שבאומות אך אופנה, אינה אלא שבאימפריות הגדולה
או המצאה מרושעת דרך תגלית פורצת - מנהג. האימפריאליזם אינו בהרבה
משומש, שיגיון הוא האימפריאליזם מקצתם. אולי שסוברים כפי האנגלים, של
במרבית אחרי שנוסתה בלא הצלחה אלינו אירופית בלה ויגעה, שהגיעה אופנה

השכנות. המדינות
כמו ונשנה, חוזר הוא דבר: חותם ואינו דבר מתחיל אינו האימפריאליזם
לאופנה חוזר לקרינולינה,  בדומה שהאימפריאליזם, בשעה אך הקרינולינה.* 

בגדים. ללבוש הנוהג כמו עומדת, בעינה הלאומיות חליפות, ממנה ויוצא
יותר המצאה ורבת מזהירה  קולוניאלית אימפריה לפנים  הייתה ספרד
בעד למות הנכונים  אנשים יש עוד אך ואיננה, נעלמה האימפריה שלנו.  מזו
ספרדים. אינם כי תאמר אם באגרופיהם בך שיהלמו אנשים יש עוד ספרד;
מקצה אירופה שהקימה צרפת בעקבות סערת המהפכה חלשה על האימפריה
הנכונים אנשים יש עוד אך נגוזו, ורעיונותיה כליל נעלמה האימפריה קצה. עד
של השווא מחלום בה תחזור התמותה בת אומתנו וכאשר צרפת. בעד למות
הקולוניות בדרכן האחרונה של של אנגליה כל הקולוניות כאשר ילכו האלמוות,
של הקטן כי חלומו לנו אחרת תוכיח או ווטרלו כזו כאשר מערכת הספרדיות,
זאת בכל משהו יישאר נפוליאון, של הגדול חלומו כמו סהרורי ממש דיזראלי
אנשים יהיו עוד הקלים כנוצה: הללו, הדברים מכל חשוב יותר יהיה והוא בידינו,

בעד אנגליה. הנכונים למות
של אי־ממשותו בין  בהבדל לחוש מבקש בתכלית רגיל  אנגלי אם
פשוטה. בדיקה לבצע אלא לו אין הלאומיות, של ממשותה ובין האימפריאליזם
אנגליה השפעתה של מכרעת, "במידה בנוסח: משפט לעצמו עליו לומר תחילה
זעם בו יעורר זה משפט מעין לגרמניה". של אוסטרליה לסיפוחה שהביאה היא
כדוגמה מאג'ּוּבָה,** קרב לצד האירוע,  את להחשיב  עשוי הוא למדי. מוצדק 
הבא: המשפט את לעצמו לומר עליו או–אז ארצו. של לחולשתה שערורייתית
אנגליה של לסיפוחה שהביאה היא אוסטרליה של השפעתה מכרעת, "במידה

ברזל. על ידי חישוקי הנתמכת למראה, מנופחת תחתונה - מין חצאית קרינולינה *

הבורים. מידי ניצחת תבוסה הבריטים נחלו ,1881 בפברואר ב־28 שהתרחש מאג'ובה, בקרב **
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של חולשתה על עוד יחשוב לא הוא הזה, המשפט את שאמר משעה לגרמניה".
על עוד יהרהר לא הוא חולשה. לה לייחס ארץ לו אין שוב כי יחשוב הוא ארצו.

האלים.* �גְנארֹוק, דמדומי על אלא מערכת מאג'ובה,
של תביעתה המפרידה בין לתהום עיוורים האימפריאליסטים המודרניים
ובחוסר ברדידות לוקה חשיבתם כך ומשום האימפריה, של לתביעתה האומה
על בבקשה שיוותר פנייה לאנגלי בין ההבדל כי הגזמה לומר זו לא תהא רצינות.
בין כהבדל כמותו על אנגליה שיוותר בבקשה פנייה אליו ובין שלו האימפריה
השניים ראשו. צורת את שישנה הבקשה ובין כובעו צורת את שישנה הבקשה
דקדקני עשויים לראות במוח שהתברכו ומי הדוקה, שרויים בשכנות גיאוגרפית

ממושכת. להתפלפלות עילה לראש כובע בין הגבול בשאלת
הסתם האוכלוסייה מן - הגדולים בעיתונינו הקוראים ערינו הגדולות, תושבי
כמו לרעיון שמעשים הסתגלו הזמנים - בזמן מן העולם ביותר שידע הפותה
הם ההיסטוריה. של הטבעי ממהלכה  חלק  הם הטרנסוואל  חבל של סיפוחו
קטנות, אירופיות  אומות ומעולם מאז בלעו אירופיות שאימפריות מאמינים 
מאחר זו באמונתם הם מחזיקים רקק. דגי מאז ומעולם בלעו שלווייתנים כדרך
לנוכח לצפות, עשוי המושבע הפטריוט אפילו ואמנם היסטוריה. יודעים שאינם
הגדולות הממלכות תטמענה המקרים במרבית כי עולמנו, של הפרועים מנהגיו

בהצלחה. העיכול וכי במרבית המקרים יושלם הקטנות, האומות את
וכי מעולם בלבד, נדירות הדבר התרחש לעתים כי מלמדות ואולם, העובדות
עם אלזאס־ שאירע כפי אומות, של משטחן נתחים נקרעו ושם פה עלה יפה. לא
פראיים שבטים בלעיסה. קשיים נתעוררו אלה במקרים אפילו אך לוריין,**
שבטים - האירופי במובן לאומי רגש כל ומשוללים ומבולקה בבוקה השרויים
מסוגלים  - באסיה מתקיימים ועודם באירופה  לפנים שהתקיימו אלה  מעין
כבר עניין שונה היא ממש של אומה אך אלה; את אלה עדיין לטרוף ולבלוע
אחת אף לא אך השנים, במרוצת נבלעו אמנם נוצריות אומות בתכלית. כמה
כרסן על עודן מכבידות של פולין בלתי מעוכלות מעולם. פיסות עוכלה מהן
לא הטבע ישורנו. מי שאחריתו בטן כאב היא אירלנד הגדולות; האימפריות של

צלחתנו. לעלות על אומות חיות הועיד

האלים מוצאים יום הדין, שבה מלחמת את הנורדית "רגנארוק" מציין במיתולוגיה המושג *
קצם. את

.1919-1871 בשנים לגרמניה שסופחו של צרפת במזרחה מחוזות היו ולוריין אלזאס **
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ויחיד של אחד מקרה העולם הנוצרי אפשר להצביע על של בכל תולדותיו
זהו חדש. שלטון עליו שהושת העובדה עם בשלום חי אשר פטריוטי אירופי ַעם
המוכיח את הכלל הכלל מן יוצא האדמה פני על יש ואם המקרה של סקוטלנד;
מאותו סופחה לאחר שארצם קומתם את זקפו כי הסקוטים לפנינו, הוא הרי
אלה גם שכן - שארצם שוחררה קומתם לאחר שהשווייצרים זקפו טעם עצמו
הטרנסוואל של בין המקרה להשוות שמבקש מי יש מעולם. אם נכבשו לא אלה
להניח את כתרו את אדוארד השביעי אלא לשכנע אין לו למקרה של סקוטלנד,

אפריקה.* בדרום ההולנדים נדאג לנאמנותם של כבר ואנו סטיין, לנשיא
תאריך לא הבריטית האימפריה  ניצחת. עובדה היא האירופית  הלאומיות
הספרדית שהאימפריה כשם באפריקה ההולנדים של הפטריוטיות מן יותר ימים
עומדות אומות ההולנדים באירופה. של מן הפטריוטיות יותר ימים האריכה לא

בלימה. על תלויות אימפריות ואילו מכונן על
או חזקות אימפריות, האם אחרת: חשובה לשאלה מגיעים אנו וכאן
אם נזק? גורמות או תועלת מסבות חלשות,  או חזקות ואומות, חלשות,
העושה בכוח נצדד האם הבריטית - באימפריה הספרדית או באימפריה נתמוך
עלינו אז יהא כי הוא, כך אכן אם כי לציין למותר האנושי? של המין לרווחתו
כנגד של האימפריות האבודה את תקוותן ולגבות של החלשים לצדם להתייצב

הלאומיות. של הנמשכת עריצותה
לבוז אחת, ואין עיקרית סגולה לאימפריאליזם מייחסים אנשים טובים הרבה
הללו הטובים האנשים הראוי. הכבוד בכל לרסיסים לנפצה אלא זו, לאמונתם
גם יחדיו מלכד האימפריה הבריטית, כמו של עמים, עצום מקבץ כי מאמינים
ההודים, מן המיטב את כי בדרך זו אפשר להפיק מאמינים הם מעלותיהם. את
יצמחו הקוקנים.** ומן השחורים מן ההולנדים, מן האירים, מן האוסטרלים, מן

ההילולים. פרי תלקט את אחד, והתרבות במטע אלה כל
לבסס  כדי שהיא מנפיקה הלשון במטבעות שדי בכך גדולה ניכרת  מיתולוגיה
אפילו הנצרות, של לגדולתה לשמש ראיה האדם" כדי "בן בכינוי די גדולתה. את
כדי להוכיח האלים" בביטוי "דמדומי די של ישו.*** לאישיותו כל העקבות נמחו

.1910-1904 בשנים אירלנד ועל בריטניה על מלך (1910-1841) השביעי אדוארד *
בשנים בדרום אפריקה עצמאית בורית רפובליקה בראש עמד סטיין (1916-1857) מרטינוס

.1902-1896

אנד. מן האיסט בעיקר מבני מעמד הפועלים, לונדון - תושבי קוקנים **

לעצמו. ישו כהתייחסות של כלל החדשה, בדרך תכופות בברית מופיע "בן האדם" הצירוף ***
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דמיון עתיר שלם, יקום במידה, בה ופילוסופים. משוררים גם היו הנורדים כי
פלאית מיתולוגיה העלומים".* ואותה "ארץ בעצם הצירוף בפנינו נחשף קדום,
הוורד דוגמת עמוקים מני חקר, אחרים, מושגים רעיון זה, כמו לנו שהעמידה
חשכתם הקדמונית בפשטותו הפראית את הבר השחור, האוצר או חזיר הסודי,
גיא עלום באיזה אירופה, של מפינותיה הנידחות פינה באיזו - כל הדברים של
נתגלתה היא באירלנד. נתגלתה היא לעולם? נתגלתה הקווקז בארצות שם
בה ראינו שלא הארץ מכולן, עלינו והשנואה הארצות מכל אלינו הסמוכה בארץ
המיתולוגיה רבות על כה ידענו זה מדוע שלנו. האימפריה מנוון של איבר אלא
בבקיאות מופלגת צורך אין האירית? המיתולוגיה על מאומה ידענו הגרמנית ולא
אירלנד של החומרי שכיבושה משום אלא זאת שאין להבין כדי העולם בהלכות
כמאמר שהיהודים, כשם באוזנינו לא שרו האירים האירית. הרוח מן הרחיקנו
דבר וחצי דבר היודע כל הבבלים.** באוזני זימרו לא ונהדר, אותו פסוק נוקב
לגולל הנכבשים של האירים מצדם ניסיון שכל יודה בוודאי עולם של מנהגו על
בריאן על בבדיחות אלא נענה היה לא אגדותיהם ואת קורותיהם את באוזננו
למדה מאירלנד. היא ללמוד מעולם נכונה לא אנגליה כי יודעים בארּו.*** כולנו
או הנרי השלישי אדוארד בידי לו עלה לכבשה. הצליחה שלא מצרפת משום
למדים משירת היינו שלא עלינו לאימפריה,**** חזקה צרפת את הרביעי לספח
של מגאונותו נשכרים היינו ולא מאגדות המלכה ֵמּב, שלמדנו ממה יותר רולאן

ּפַא�נֶל.***** של מגאונותו משנשכרנו יותר מיראבו

זקנה, בו שאין במערב אגדי אי היא נ'אֹוג, נא טיר הקלטית "ארץ העלומים", במיתולוגיה *
ומוות. חולי

קלז:ד. תהלים **

הוויקינגים בידי ונהרג שנים תריסר במשך באירלנד שלט (1014-941) בארו בריאן ***
בְקלֹונְטארף.

כנגד יצא ב־1337 .1377-1327 בשנים אנגליה מלך היה (1377-1312) השלישי אדוארד ****
מלך על (1413-1366) הרביעי הנרי מאה השנים. במלחמת ופתח השישי, פיליפ מלך צרפת,
את לעצמו הנרי גם תבע המלוכה האנגלי, כס על בדומה לקודמיו .1413-1399 בשנים אנגליה

התואר מלך צרפת.

מיראבו אונורה האירית. המיתולוגיה מן מוכרת  דמות היא מב הלוחמת המלכה *****
הצרפתית. המהפכה של המתונים עם הכוחות צרפתי שנמנה ונואם מדינאי הוא (1791-1749)
מתן למען הבריטי, לחם הפרלמנט וחבר מדינאי אירי ,(1891-1846) סטיוארט פארנל צ'רלס

ולילידיה. לארצו יותר רבה אוטונומיה
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האומות התרוצצו בשנים במישור אחר: במשך מאות אם גם עניין, ובאותו
הפסימיזם של ההוויה, המטפיזיות של השאלות אנגליה, סביב ובהן האירופיות,
משנה בהודו רווחה עת אותה כל והנה, והריבוי. האחדות של והאופטימיזם,
היא מוטעית, שהיא ובין נכונה זו  שמשנה ובין  ונהירה; עצומה פילוסופית
המאה הגות אחריו. חיפשו רבים אנגלים שפילוסופים למה השערה כחוט קלעה
לא מעולם היא אך לרוב; ועצובות פרועות כרס סברות הפיקה השמונה־עשרה
בבהירות נוסחו כבר העגומה שיסודות משנתה בדעתה להעלות לכת הרחיקה
שבשעה לחשוב מוזר אסיה. של בישימונים עור וחומי עירומים אנשים בידי
המוות, ושל החיים של ערכם את ושקל אקדח בידו אחז המסכן קלייב שרוברט
לטינופת, פסימיזם בעיניו שנמשל בלואים, לבוש פאקיר מאיזה היה ללמוד יכול
זאת, לגלות יכלו לא האנגלים אך שלו.* מזה יותר ורציונלי שיעור לאין עמוק
שבתורות הגדולה של גילויה מעין זו בדעתם. אפשרות להעלות אפילו יכלו לא
האונים בחוסר נכבלו לא ידיו גרמני.**  לשופנהאואר,  הונח טמיעת־האני

האימפריה. של המוחלט
שבו. בטוב זוכים אנו ַעם כיבושו של עם הסברה כי את אפוא מפריך הניסיון
כיבושה עם האירים של סגולותיהם את קרבה אל סופחת שאימפריה המחשבה
אינה הודו, של כיבושה עם ההודית החכמה את לעצמה מסגלת או אירלנד, של
אינה היא העולמית. לפוליטיקה הטיפוסיות השווא אמונות מאלף אחת אלא
אמיץ, איש אכילת ידי על אומץ לרכוש ניתן כי הקניבלים של מאמונתם שונה
ביכולתנו אין מנוסה. פרש  אכילת ידי על סוסים על  ברכיבה להתמחות או
מכפי יותר סין של סיפוחה ידי על הסינית הסטואיות של ליבתה אל להבקיע
לבו את יסעד רק אמן אם לשחקן להיעשות אחד הפראים של ביכולתו שיש
אין האדונים גזע ובין הנתין בין גלוי לעין: לכך והטעם ווינדהאם.*** צ'רלס בסר
הצד על ערך בעל דבר י�דע הצדדים שאחד הנמנע מן אמיתיים; יחסים מתקיימים
בביתו. העובדת או למשרתת לש�ָּמשֹו אדם של ליחסו דומים אלה האחר. יחסים
משרתה האישי לבו של צפונות את יודעת שהדוכסית טען באוזנינו פלוני לו
המשרת מתראה עם משום שהיא חבריה, נפשות יודעת את מכפי שהיא יותר

של בדרומה האנגלי השלטון שפעל לביסוס בריטי גנרל ומדינאי ,(1774-1725) קלייב רוברט *
לדיכאון. נטייתו כנראה בשל להתאבד, ניסה בהודו הראשונות במהלך שנותיו ובבנגאל. הודו

מסוגו ניסיון ראשון זוקפים (1860-1788) שופנהאואר ארתור הגרמני של הפילוסוף לזכותו **
המודרנית. המערבית בהגות ההודית המחשבה מן יסודות לשלב

תיאטרון בריטי. שחקן היה (1919-1837) ווינדהאם סר צ'רלס ***
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היינו מגבשים דעה מחמיאה לא אחת, קומה אלא יום ולא מפרידה ביניהם בכל
על העלינו לא מעולם אך עולם. בהלכות הזה האיש של בקיאותו על במיוחד
הצרפתי בעוד המזג של ממעלותיו נשכרים שיצאנו לכך הסיבה זוהי דעתנו כי
בין כידידות כמוה אומות בין ידידות שכן, במאומה. לנו הועיל לא האירי שהמזג
העצמאות חורין. הצדדים בני ששני בשעה אלא מן האפשר אינה היא יחידים:
שהיא חיונית לקיומה כשם עמים בין אמת ידידות של הלאומית חיונית לקיומה
ובכל שוויון ואחווה, חירות, על העת כל שומעים אנו אמת ביניהם. עוינות של

השוויון. ועל על החירות אלא אינה עומדת לשכוח שהאחווה נוטים אנו זאת
עד כדי נדיבותו מגעת העולם; שבעמי הנדיב הוא העם האנגלי בדרך כלל
ששים אינם אשר עמים  בעולם שיש למחשבה להסתגל מתקשה  שהוא כך,
- מיסטי גוון בה בנדיבות שיש מתייחדים האנגלים של דבר לאמיתו לתשורותיו.
להם להניח נכונים אינה  בעת ובה העניים, על טוב כל  להרעיף ששים הם
לדון מתחילים אנו  אימת כל לכן,  ברשותם. נמצאים  שכבר בטובין  להחזיק
הטיפוסי האנגלי באלה, והעצמאות המדינית וכיוצא העצמי הממשל בסוגיית
ספסלים ובו האנגלית, השיטה יסוד על שנבחר אנגלי פרלמנט לעצמו מדמה
בלתה שאין האחת צורתו זו כי שהוא מאמין ומאחר פאה; חבוש ונואם ירוקים
בעולם אומה עוד אין כי מבחינתו, גמור בצדק אומר, הוא עצמי, ממשל של
כי בדעתו מעלה אינו הוא  האנגלית.  האומה כמו  כזה  ממשל למען שעשתה
עריץ וכי כל נבחרת ממשלה הייתה הזמנים מן בזמן ממשלה שהתקיימה כל
הפוליטיקה, היא אל לבה את מטה שאומה משעה ההמונים. של גבם נישא על
לפוליטיקה הרוחשים האנגלים, אנו, אפילו בפוליטיקאים. נציגיה את מוצאת
אוהבים אותנו, מייצג שמר צ'מברליין עקב כך להודות ונאלצים מסוימת חיבה
ִמַמר לייצגנו ספק ללא מיטיב פְ�יי ב' וצ'רלס משחק הקריקט; את יותר הרבה

צ'מברליין.*
הודו. של הפוליטיקה הראוי כלפי היחס מתברר לנו זה עיקרון של לאורו
שתהא משום ולא ההינדים, על הפוליטיים מנהגינו את לכפות הרצוי מן זה אין
ההודית שהממשלה  כיוון  אלא נלעגים, לחזיונות בימה או  למרד עילה  זו
להודים, זר הפוליטי והטעם לכך: מאחר שהעיסוק נבחרת. תהיה לא הנבחרת
מכל הפחות הודיים ההודים יהיו הארץ על להמשיל עתיד הפוליטיקאים שהוא

המושבות. כשר כיהן 1903-1895 בשנים בריטי. מדינאי ,(1914-1836) צ'מברליין ג'וזף *
קריקט כשחקן נודע בריטי, ומורה ספורטאי, פוליטיקאי, עורך ,(1956-1872) פריי ב' צ'רלס

הראשונה. העולם למלחמת שקדמו בשנים מצטיין
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פוליטי, מנגנון שום שתהיה, ככל ורחבה מקיפה הצבעה, שום כולם. ההודים
לנציגה מבנגאל המתלהם ההרפתקן להפוך את בכוחם אין שיהיה, ככל משומן
החקלאי החיים לאורח שנאה תקנן שבלבו העובדה את ישנה לא דבר הודו. של
הצדקה, לתעב ביתר מועד, העתיק החקלאי החיים ושאורח הודו, העתיק של
הפוליטיים כישוריהם את לטפח כמובן, עשויים, מסוימים הינדים אותו.
מיותר זה ומיוחד נאה הישג יהיה  הודו של בעיניה  אך לשלמות, ולהביאם
לחנוך הבנגאלים הפוליטיקאים עתידים דמוקרטית מסגרת בכל רבה. במידה
תנחיל זו ששיטה הדמוקרטיה ונבער. קנאי דיכוי משמע, - מומחים של ממשל
בה נערכה אילו של אנגליה בחלקה נופלת לדמוקרטיה שהייתה משולה להודו
העם של הגדולה שנשמתו האיש כדי לבחור את כללית הצבעה שנים שלוש מדי

ביותר בממלכה. המעולה הטרומבון נגן את ובתמים בו באמת רואה
את עולם באי לכל להנחיל  עליה שמוטל אנגליה, של  הנדיבה אמונתה
הגדולה הבעיה נוכח שאון בקול אפוא מתנפצת הפוליטיים, מוסדותיה דוגמת
שסם להודות אלא לנו אין הודו, לנוכח ההודית. הבעיה - בפניה הניצבת ביותר
ומשעה שהודינו בכך, אחרת. המוות של אומה סם הוא אומה אחת החיים של
נשען שעליה האנגלו־סקסונית הציוויליזציה תפיסת כל את אחת באבחה ניתצנו
מצבה את בהכרח ישפרו לא הפוליטיים מוסדותינו אם זמננו. בן האימפריאליזם
המקומי; במזג הפוליטי תלוי הכל אז כי ההינדים, את ייצגו נאמנה או הודו של
לא שיפרו הפוליטיים מעולם שמוסדותינו באפשרות יש להרהר ובאותה מידה,
וייתכן שלעולם האירים, של מאווייהם את ביטאו ולא אירלנד מצבה של את
של את מאווייהם ולבטא של דרום אפריקה מצבה את בידם לשפר יעלה לא
לעמים להועיל כמובן, עשויות, התרבותיות ִמנְחותינו מסוימים במקרים הבורים.
לאדם לחם הניתן בכל מקרה, כמו מועילות הן שוב אי־אפשר לטעון כי אך אלה,
- שמוסדות הלאומיות של היסוד בעקרון להודות אלא לנו נותר רעב. לא מזה

שכאלה. בתור מיתרון נהנים המקום מאדמת הצומחים פוליטיים

האינסופית האל, לאהבת דומה אינה היא אך טוב, דבר היא כשם הציוויליזציה תרבות  מדי  יותר  קרבו  אל לספוג עלול  אדם  טבעה.   לפי 
הטמון הרוע את לתמצת אפשר בירה. מדי יותר קרבו אל לספוג עלול שהוא
דמיונו. את להדביק האדם  להישגי  מתירה היא אחד:  במשפט  בציוויליזציה
כמלוא זה מגבול חורג ואינו אודותיו, על לחשוב יכול שהוא במה מחזיק האדם
חודש מדי לירות מיליוני שנים־עשר המׂשתכר דהוא מאן בנפשכם שוו הנימה.
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לא כאילו זה הרי מיליונים,  שלושה־עשר זאת במקום לו ניתנו  לו בחודשו;
את בשכלו לתפוס בכוחו היה לא שממילא משום הפני, רבע אפילו לשכרו נוסף
ששלטונה אימפריה, של מאזרחיה אזרח בנפשכם שוו דומה, באורח ההבדל.
אותו של למורשתו נוסף לו מניין; לאין ומוזרים זרים עמים על משתרע כבר
אזרח הוא בדבר. האדם היה משגיח שלא חזקה עליו זר ומוזר, עם עוד אזרח
הקהילה ואם אחרת. קהילה לו אין בדמיונו; להשיג מסוגל הוא שאותה הקהילה
הזה הוא הרחוב אז כי ּבְלֶקפְ�אי�ירס,* מדרך רחוב המסתעף אלא אינה הזאת

את דמו. לשפוך דגל או עליו להניף ארצו, ולמענו
עצמה. המציאות הוא יתרונן אך  צרּות, היא קטנות קהילות של סכנתן 
סכנה לאנושות נשקפת  אם לשאול עלינו  חובה  העולם ימי בדברי  שלב בכל
הגדּולה מהזיות או קטנים עמים של האופקים צרת מגאוותם יותר גדולה
השקול. האירופי של לפתחו אלה בימינו הרובצת השאלה זו האימפריות. של
הלאומיות, קלקלות את למנות נלעג זה  יהיה במיוחד: קשה אינה התשובה
תחושת מאבדן המרחק, נובעות מן המודרני רעות העולם כי לכל שגלוי בשעה
הרחק המנוהלות המלחמות מן מיצרניו, הרחק המתגלגל ההון מן המציאות,
מן בשמות, הגס השימוש מן בסטטיסטיקה, הפרוע השימוש מן הפיקוד, ממטה

האחוזה הנפקד. ומאדון התיאורטיקן המשקיע ומן
חיינו שכל כך, כדי עד לכת הרחיק המודרני בעולם המציאות היעלם
מימיהם שפגשו מבלי של ארצות גורלן את אדם קובעים בני הנייר. אל הורחקו
ברחוב בהם נתקלו לו אשר לאנשים, ושנאה אהבה והוגים מילידיהן, אחד ולו
תיאורטית בגישה הפורטוגלים. או הפולנים ובין בינם להבדיל מסוגלים היו לא
יקלע אירוני דיוק באיזה דעתם על העלו לא שממציאיו ביטוי נקשר זו מופלגת
לילדים, בדומה באדום".** המפה "לצבוע את הפוליטי: עיסוקם של למהותו
בצבעי האטלס. מאודם בכל האימפריאליסטי טרודים המשחק משתתפיו של
על לשמור רשאיות הארצות גופן באדום, המפה למרוח את להם ניתן עוד כל

ושדותיהן. יערותיהן משוחים שבהם שיעור לאין והרבים המוזרים הגוונים

בלונדון. נמצאת בלקפראיירס דרך *

המניע הכוח שהיה ,(1902-1853) רודז ססיל העסקים ואיש למדינאי מיוחס הביטוי **
שמו, על "רודזיה" קרויה שהמדינה רודז, אפריקה. בדרום הבריטית התרחבות השליטה מאחורי
האימפריה עם המזוהה גוון - באדום" אפריקה] [של המפה את "לצבוע שואף הוא כי לומר נהג

הבריטית.



• תכלת 116117 • 2009  / אביב התשס"ט

ממש זו ובנקודה המודרנית,  הציוויליזציה של משחר לפתחה כבר הניוון
שהאימפריאליזם סבורים הם מאודי: בכל האימפריאליסטים מן נבדל אני
(או שהאימפריאליזם סבור אני  התרופה. הוא  הקוסמופוליטיות) (או
וסיפוחים צירופים אם לשאלה לרגע  נניח  המחלה.  הוא הקוסמופוליטיות)
את לרפא הניסיון וקווי אלחוט הם דברים טובים או רעים. אך קיטור וספינות
צירופים עוד ידי על שיקגו של נשמתה את ולהציל ברמינגהאם של תחלואיה
הוא גמור; טירוף בעיניי הוא אלחוט קווי ועוד קיטור ספינות ועוד וסיפוחים
הדברים סובלים מן אנו הרי השקוע בהזיות. לאדם ברנדי רופא הרושם מזכיר
מתלהמת מרדידות מטושטשת, מגיאוגרפיה מופקרת, מעיתונות - עצמם האלה
של טיפוסים מאבדנם להם, לא בעניינים הכל של מהתעניינותם לכל דבר, ביחס
ושל הזיכרון תחושת מחסרונן של דתיות, הגבלות מהעדרן של חזקים, לאומיים
קנאים לאותם במיוחד מסוכן או מכאיב מדמיון סובלים אנו אין האל. יראת
מן סובלים בנפול ירושלים. אנו או מתו משלו בספרטה ואכזרים אשר יהירים

השוקעת. לאספסוף ברומא הדמיון
בדרום האחרונה להסתבכותנו שהגורם בכך שמפקפק מי יש עוד האם
באנגליה, היומין עתיק ענייננו לא הלאומיות? ולא האימפריאליזם, הוא אפריקה
עדויות אלף להביא אפשר המקומות? שאר בכל והפזיז המודרני ענייננו אם כי
אולי אפריקה. דרום  של  לנשמתה ביחס  בה  שרויים שאנו  הגמורה  למבוכה

דוגמאות. בשתי להסתפק שעה, לפי מוטב,
בשאיפות גדולים, בכישרונות התברכו רודז ססיל ומר קרּוגר* הנשיא
אחד וכל רבים, אנגלים של מתמיכתם נהנו שניהם מסעירים; ובחיים כבירות
איש פה. ופעורי המומים חסידיו את שהותירו מעשים משבר בשעת עשה מהם
לא אחד אף הפשיטה; על זכות ללמד יכול אינו רודז של האנגלים מבין תומכיו
לכך הטעם האולטימטום.** להסביר את הבורים יודע של האנגלים מאוהדיהם

הנהיג טרנסוואל. ממשלת וראש אפריקני מדינאי דרום ,(1904-1825) קרוגר (פול) סטפנוס *
השנייה. הבורים במלחמת הבריטים נגד המערכה את

בדרום השנייה הבורים למלחמת הדרך תקריות שסללו את הם וה"אולטימטום" ה"פשיטה" **
חבל אל פרטית  מיליציה ג'יימסון  סטאר לינדן הוביל ב־1895 שנערכה  בפשיטה אפריקה. 
ולקדם הבורי נגד השלטון להתקומם במקום הבריטים המתיישבים לעודד את כדי טרנסוואל,
להתפטר ורודז נאלץ כישלון, נחלה הפלישה אפריקה. דרום של לאיחודה של רודז שאיפתו את
מהם ותבע לבריטים אולטימטום קרוגר הציג 1899 באוקטובר הכף. מושבת ממשלת מראשות
הבריטים לא נענו שעות. ושמונה ארבעים בתוך טרנסוואל של מגבולה כוחותיהם להסיג את כל

המלחמה. פרצה זאת ובעקבות לדרישה,
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אבל להבינם; אין ביכולתנו אנגלים. מדינאים כאחד אינם וקרוגר שרודז הוא
זה. את זה הבינו שהם להניח סביר

והעיתונות הטלגרפיה שירותי כמו שהמצאות הטענה נשמעת לעתים
להחריד. מסוכנת  טעות טעות, זוהי המרחק. של לביטולו הביאו המודרנית 
אלה אך מסוימים, נתונים בנקל להעביר אמנם עשויות והעיתונות הטלגרפיה
בצורתה תאריכים. אירועים, שמות, - מורידים ואינם מעלים שאינם נתונים
בעובדות. היא מסתפקת במיטבה, בכזבים; אותנו העיתונות מלעיטה הגרועה,
הנן והזמן המקום ומן הרוח ומהלוך האווירה  מן שנעקרו משעה והעובדות,
מה בורים; אך שוטרים בידי נורה פלוני כי יודעים אנו עצמן. ּכַּבְדיות בדויות
חריג, או טיפוסי זה מקרה אם היה הוא מה שעלינו לדעת זו? בידיעה לנו בצע
בכלל אפשר אם הסברים, לו נמצאו אם מועד, מבעוד תוכנן המעשה אם
דו־קרב גרמני של מסוגו לדעת אם היה זה אירוע עלינו הסברים. להמציא לו
אלא לדעת בידנו יהא לא אלה כל ואת בווייטצ'אּפֶל.* הרציחות נוסח מעלל או
אפילו אלה, מכל דבר לנו לספר עיתונינו של בידם אין עצמה. בקהילה נחיה אם

הגונים. היו
באותו להרגיש של העיתונים: אי־אפשר על דוגמתם רגע עוד להתעכב ואם
כי עורכו יודעים אנו קצר. עיתון, אלא מטווח של יוקרתו דק וחמקמק, דבר
שיתיימר ההגון האנגלי אך איזהו דַנְדֹונַלד,** הלורד על קטרג הטֹומָהֹוק הקנדי של
הדיילי של  או הטיימס של  דמותו בן הוא האמור הקנדי  העיתון אם  לדעת
את הוקיע כאשר הרחיק צ'מברליין בטיפשותו עד כמה נדע לא לעולם אקספרס?

בצרפת חיים אנו שאין משום ויקטוריה, המלכה של הצרפתיות הקריקטורות
עד כמה לדמיין עלינו יקל אך �יר.*** לֶה של בטעמו ובצבעו לחוש דרך לנו ואין
יישא מחר שהקייזר לעצמנו נתאר אם בטיפשותו, צ'מברליין אפשר שהרחיק
סֹוסַאי�יטִי. במֹוֶד�ן לו שהוקדשה ּפִסקה בעקבות את גיסותיו לדגל יקרא ובו נאום
שעלינו לשוב משום יותר, קטנות מדיניות לישויות מחיר בכל עלינו לשוב
הישר, ולשכל ולשנאה לאהבה מעט־מעט לחזור עלינו המציאות. אל מחיר בכל

לונדון ב־1888. של ווייטצ'אפל ברובע שאירעו המרטש", ל"ג'ק המיוחסות הכוונה לרציחות *

שירת ,(1935-1852) מדנדונלד ה־12 הרוזן קֹוצ'�יין, האמילטון ּבֵיילי מקינון דוגלאס  **
בחזרה נשלח  ב־1904 הקנדית.  המיליציה של למפקדה נתמנה כך ואחר  הבורים במלחמת 

סכסוך פוליטי. לאנגליה בעקבות

בשנת 1894. בצרפת שנוסד הומוריסטי שבועון ,Le Rire ***
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העניינים הנוכחי, במצב בני אדם. אמת בפניהם של ולאמירת לשיפוטים אישיים
הצל שקיעה, של באורה של טעויות. קומדיה עצומה היא העולמית הפוליטיקה
באנגליה מתקבל רוזוולט הנשיא ממידותיהם. בהרבה גדול אנשים שמטילים
ֶסדֹון למר  מתייחס צ'מברליין מר באמריקה.* חלקו מנת שאינה בהערצה 
ססיל של האמיתי נזקו זילנד.**  בניו  זוכה הלה מזו שלה יותר רבה ברצינות
להבין, היטיב שאותה הקולוניאלית, הפוליטיקה על בהשפעתו ניכר אינו רודז

הבין. לא אנגלים, שאותם על ג'נטלמנים בהשפעתו אלא
את להביא בחשבון שלא נוטה עולמית פוליטיקה הקרויה מבוכה רבתי אותה
לנו חדשות למשל, מספרים כך, שלה. לשיטתה העיקר יהיה זה העיקר, אפילו
בנו לחצות ודוחקים הגזע האנגלי לקולוניזציה, כבני מוכשרים אין לבקרים כי
אי אחד יש והנה טריים. ואיים רעננות יבשות למצוא כדי ימים ואוקיאנוסים
- לעשות כן אינם מורשים הם זאת ובכל נקלה, על האנגלים ליישב שאותו יכלו
האנגלים בין משוכות כלואים לבדה באנגליה המודרניות, אנגליה. מכל הארצות
בתחומי בהן להשתרך דרכים להם למצוא נאלצים הם לבדה ובאנגליה חיות,
היא עיקר: כל לאנגלים שייכת אינה אנגליה אחר. או כזה אחוזה בעל של נחלתו
הבריטים למתיישבים השתייך הטרנסוואל שחבל מכפי פחות הרבה להם שייכת
יישובה את אבסורד מסכלים עד העצומים שנכסיו אותו מעמד המלחמה. לפני
בקצהו רצוי אחרים, מקומות ליישב האנגלים  את שמדרבן הוא אנגליה של
שקרוי למה  מייחלים שלנו האחוזות שבעלי פלא אין העולם. של המרוחק 
האנגלים של לפלישתם מפללים הם רבת־מעוף. קולוניאלית מדיניות בפיהם
כל שכן  טיבט; ועד הטרנסוואל מן וגלמודה זקנה תיאוקרטית מדינה לכל 

לאנגליה. יפלשו האנגלים שבו ונמהר, מר יום דוחות אותו הללו היזמות
אנגליה את משרתת אינה למולדתם האנגלים של נאמנותם הטיית נטעה: בל
הכבירה הנוצרית הציוויליזציה על שמוטל מה עושים אנו כן בעשותנו לבדה.
- עמה עייפה, וטעמיה היא זקנה; ציוויליזציה זוהי היא. חפצת חיים אם לעשות
הדיבורים, מן הספקנות, מן הזולה, התרבות מן הציוויליזציה, מן עייפה היא
עליה האימפריאליסטית. הפוליטיקה מן  עייפה היא בקצרה, השמועות; מן
לדברים למסירות לעוצמה ולענווה, הנצרות, באימוצה של שעשתה כדרך לשוב,
זה שכל אחד: דבר אלא לזכור לנו אין האירופי לאימפריאליזם ובאשר מסוימים.

ארצות־הברית. של ה־26 הנשיא ,(1919-1858) רוזוולט תיאודור *

.1906-1893 בשנים הממשלה כראש כיהן זילנדי. ניו מדינאי ,(1906-1845) סדון ג'ון ריצ'רד **



• תכלת 118119 • 2009  / אביב התשס"ט

הרומי העידן לפני אלף שנים. בשלהי קץ העולם כבר התרחש לפנים. אירע כבר
החזיר קץ אין בייסורי לעד. טעמם את איבדו הרומיים הדברים שכל היה נדמה
שהאימפריה לא כבשה שבטים כמה לפליטה נותרו עוד כי העולם את עלומיו,
הודות שיניהן והיבשת ניצלו בעור לא קראה. האימפריה שבהם כתבים וכמה
הלא־נודע המזרח מן הגיחו משונות דתות האימפריאליזם. של לכישלונותיו
משום מהם, צמחה ותועלת רבה הוכנע - הצפון שלא הגיחו מן משונים וגזעים

אותם. זנחה שהאימפריה
את ולדמיין להעז לנו חלילה משמח;  כישלון  האימפריאליזם נחל כך
הכל כילה אשר כוח אודות על המחשבה את לשאת מסוגל מי וכי הצלחתו.
את הפסימיסט שיש בכוחו לדמות איזהו בעצמו? עצמו ולפתע הוא מואס מלבד
ואנדרטאות הרומיות כי הדרכים היא מגלה רגע שבו באותו הכבירה האימפריה
זרועותיה את שבו היא מותחת רגע באותו הן הבל הבלים, הרומיות הניצחון
שאין הווייתה החובקת־כל מלבד כלום מוצאת ואינה ולסוף מערב מזרח לסוף
ודרכים רומיות ניצחון אנדרטאות מלבד כלום מוצאת אינה - עוד לשאתה

רומיות?

וולקשטיין עודד תרגם:


