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 תרוק

 □ ■רפו

 תומגודה לכ דגנ

 רונ רמ"הדרונ רפוע

Eugene Sheppard / Leo Strauss and the Politics of Exile: 

The Making of a Political Philosopher, Waltham: Brandeis 

University Press, 2006, 191 pp. 

 תחא אוה ,(1973-1899) סוארטש ואל ינמרג־ידוהיה רקוחה

 לש הירוטסיהב תקולחמב תויונשהו תוקתרמה תויומדה

 וא ,השדחה תונרמשה איבנ הנוכש ימ .תיברעמה תוגהה

 םינשב הכוז ,םידסיימה היתובאמ דחאכ תוחפה לכל ההוזמ

 תאז .תילגנאה הפשב דוחייב ,תרבוג בל־תמושתל תונורחאה

 ידימלתו וידימלת לש בר רפסמש ,הדבועל תודוה ראשה ןיב

 לש ינרמשה ינקירמאה לשממב חתפמ ידיקפת ואלימ וידימלת

 ,לוכמ רתוי .ןבה שוב 'גרו'ג רקיעבו ,באה שוב 'גרו'ג ,ןגייר דלנור
 םיגהונ ,םירחאו (Norton)ןוטרונ ןא ומכ ,םייטילופ םיפוסוליפ

 תיביטברסנוק־ואנה תינידמה השיפתל סוארטש תא ךיישל
 עקר לע .קריעב המחלמה תמזוילו תינקירמאה ץוחה תוינידמב

 רקחמ ,סוארטש ואל לש ותנשמל םלש רקחמ הדש שדקומ הז

 הכובסה םירשקה תכרעמב ,תבכרומה ותנשמ חונעפב קסועש

 ותודהי ןיב ,יפרגויבל יפוסוליפה ןפה ןיב ,וייח ןיבל וז הנשמ ןיב

 .חתיפש תיטילופה היפוסוליפה ןיבל

 תונורחאה תומורתה תחא אוה דרפש ןייגוי לש ורפס

 ותוגה תנבהל חתפמה ,דרפש יניעב .הז רקחמל תוידוחייהו

 .ולש תמדקומה תולגה תייווחב ןומט סוארטש לש תבכרומה

 שארב אוה סוארטש ואל :רפסה לש אצומה תדוקנ יהוז

 ותביזע ,ןכ לע רתי .תולגב יחש ינמרג ידוהי הגוה הנושארבו

 םויקה .תכשמתמ תופדרנ תעדותב הוולמ התייה הינמרג תא
 .ומלוע תשיפת לש התומקרתה לע לוכמ רתוי ןירקה יתולגה

 םימדקומה ויבתכ לע רקיעב דרפש ססבמ תיזכרמה ותנעט תא
 .םיבר חיש ינב ןיבל וניב םיבתכמה תפילח לעו סוארטש לש

 רקיעב ,תולגה תייווחו תולגה גשומ דציכ ,הארמ דרפש
 ,םינמרג םידוהי ידי־לע רקיעבו ,םידוהי ידי־לע התווחנש יפכ
 .תועד־הגוהכו םדאכ סוארטש לש ותנבהל חתפמה איה

 ןיב וכרד תא טוונל ידוהיה לע הכרדש ,המזירפה איה תולגה
 לש היתועפשה לע] תינויצ היגולואדיאו תידוהי היפוסוליפ

 ,(Popper) רפופ לרק ,רחא תועד־הגוה לע התפכנש תולגה
 .[101 םינמזב יאכז והיבאו ןייטשנייו דוד לש םרמאמ ואר

 ששוח וניא דרפשו ,סוארטש יבגל תירוקמו השדח הנעט יהוז

 ותנשמבו סוארטשב תורושקה תובכרומה תולאשה תא רותפל

 וז האירקמ ץלחלו ,תיזכרמ תננוכמ היווחל היצקודר ידי־לע

 .תוינשדח תונקסמ

 ןייהשריקב תיסקודותרוא תידוהי החפשמל דלונ סוארטש

(Kirchhain), םיצאנה תיילע .הינמרג לש הברעמב הנטק הרייע 

 דוע הילא בש אל אוהו ,הינמרגל ץוחמ ותוא הספת ןוטלשל

 יח ותחירב ירחא .םישימחה תונשב םימי רפסמ ןב רוקיב טעמל

 וכרד תא ךישמה 1937 תנשב .הילגנאבו תפרצב תולגב סוארטש

 :דסמתה אל סוארטש ואל ,תימדקא הניחבמ .תירבה־תוצראל

 ימדקאה םלועה ילושב יח אוה םינש רושעמ הלעמל ךשמב

 יטמזירכ הצרמכ עדונ הבש ,וגקיש תטיסרבינוא לא עיגהש דע

 הלוכסא סוארטש םיקה וז הפוקתב .ילאוטקלטניא "ורוג"כו

 תומש םנשי וידימלת ןיב .וכרד יכישממ לש העפשה־תבר

 הקיטילופהו הימדקאה תא םויכ םיגיהנמה ,םיבר םירכומ

 םולב ןלא אוה וידימלתבש םיטלובה דחא .תינקירמאה

(Bloom), תינרמשה ותרוקיבב םינומשה תונשב עדונ רשא 

 חורה לש הלודלד ,עודיה ורפסב .תינקירמאה הימדקאה לע

 לש רצותכ חורה יעדמב הכיעדה לע םולב עיבצה ,הקירמאב

 .םישישה תונש לש םזיביטלרה

 ותביתכ ןיבל תולגב םייחה ןיבש רשקה תא דדחמ דרפש

 ךרוצה ידי־לע דימת תכרדומש הביתכ ,סוארטש לש הריהזה

 תידסומ תוטלבתהמ ענמיהל ,תויתימאה ויתועד תא תווסהל

 דרפש ,ינוריא חרואב .םיניוע םימרוג דצמ תרוקיבמ קמחתהלו

 םיירוטטקידה םירטשמה לש םתמורת קוידב יהוז ,הארמ

 םינמאמו תוריהזב ךרוצה תא םידדחמ םה :םיירטילטוטהו

 .ןפוצב רשקתלו תרתחמב בותכל םלוע תחת םייחש ימ תא

 סא םג ,אוה רשאב הלוגה תא שמשל הפיסומ וז הקיטקרפ

 .תינקירמאה היטרקומדה איה "הלוג"ה

 .תחאכ תדהואו תיתרוקיב ןיעב סוארטש תא ארוק דרפש

 הצרמכ ,סוארטש .ןרמשכ סוארטש תשיפת לע קלוח אל אוה

 ,םייפוטוא םייטילופ תונוזחמ גייתסה ,תיטילופ הירואתל

 תליפנ רחאלו ,םישרוש־תרסח תיתרבחו תיטילופ תונקתפרהמ

 תובישח סחיי אוה .םזינומוקה לש וילשכ תא שיגדה ,םזיצאנה

 םמשב ארק םהלש ,םיינתוכמס םירטשמ בעית םלוא ,תוכמסל

 יסלקה ינוויה
 הריתחמ דלס אוה .(הינריט) תוצירע ירטשמ —

 תוברל ,יונישש ןימאה אלו הדיחי המצעמ לש תימלוע הינומגהל

 לגד סוארטש .אקווד הבוטל יוניש חרכהב אוה ,יטילופ יוניש

 תורמל ,"תוחפ הקיזמה לשממה תרוצ"כ תילרבילה היטרקומדב

 שטנ ןהבש תודוקנ ןתואב רקיעב ,תופירחב רקיב התוא םגש

 הנומא תבוטל תיסלקה תיטילופה השיפתה תא םזילרבילה

 םוחתב סוארטש דמע ינויצה רשקהב םג .המדקב תרוויע

 תינויצה העונתב ךמת סוארטש דציכ הארמ דרפש :םייניב

 וירוענ ןמזמ דוע ,םידוהיל רתויב בוטה ןורתפכ לארשי תנידמבו

 הייפוא תא הדח ןושלב רקיב ךא ,ראמייו תקילבופר תפוקתב

 תרוסמל ףילחת קפסל התרמוי תאו תונויצה לש ינוליחה

 רקחמהמ תובר םימעפ תמלענ וז הדוקנ .םינש יפלא תב תידוהי

 .תירקחמה המבה תמדקל התוא ריזחמ דרפשו ,סוארטשב ןדש

 ותדמע תא בציעש ישיאהו יללכה רשקההמ קלח הב האור אוה

 תודהיה תשיפת לומו תויטילופה ויתודמע לומ ,סוארטש לש

 .ינרדומה הרשקהב ולש

 "הנותא" ןיב הדרפהה תא סוארטש שיגדה ותוגהב םא

 תולגתה ,עדמו הנומא ,היגולואתל הקיטילופ ןיב ,"םילשורי"ל

 ןחבמ הרקמכ האר תונויצל סחיב ותדמע תא ירה ,הנובתו

 "םילשורי"ל "הנותא" ןיב תומיעה .םיבטקה ןיב הדימע לש

 גי mm 1 ץברפ ש"ע !ברמב רקחמ תימע אוה רמ רמ"הדרמ רפוע רייד

 תירבעה המיטרבינואב תיבמרבה־תידוהיה תוברתה תודלותו תורפמה רקחל

 .םילשוריב

 nur@ucla.edu :ל"את
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 ,ונייהד ,ותוגה לש הלחתהה תדוקנ תא סוארטש יניעב ןמיס
 רתיא רבשמה רוקמ תא .המצע תינרדומה היווהה רבשמ

 יפלכ תודגונמ תושיג יתש ןיב ,בושייל ןתינ וניאש ,חתמב
 התוקבד תא תגציימ הנותא סוארטש יניעב .התוהמו תמאה

 תינובתהו תיתרוקיבה השירדב תיסלקה היפוסוליפה לש

 תגציימ ,תורצנהו תודהיה לש ןתרוה ,םילשוריש דועב ,תמאל
 איה וז תולגתה .שדוקה יבתכב תולגתהכ תמאה שוקיב תא

 אבילא .םיסנב םג ןימאהל הב ןימאמה לעו ,סנ תניחבב

 תיפוסוליפה ,הלא תושיפת יתש ןיב חתמה ,סוארטשד

 ,הז חתמ לע רשגל ןויסינ לכו ,רושיגל ןתינ וניא ,תיגולואתהו
 קר ליבומ ,תינמרגה תילרבילה תודהיה לש הנויסינ תמגוד

 .תימצע היימרל

 הדירפמה ,תיטסיטילא השיג סוארטש םדיק לוכמ רתוי

 תולגוסמה) תוליכשמהו תויטילופה ,תוטילאל טושפה םעה ןיב

 אוה ,הלאכ תוטילא .(םייפוסוליפ םיטסקט בותכלו אורקל

 הנושארבו שארב םינמאנה םיטסקט רצייל תולגוסמ ,ןימאה
 סוארטש .רשפתמ־יתלב ןפואב הב קובדלו תמאה שופיחל

 לש םייפוסוליפה םיטסקטה ,הירצותו וזכ הקולחש ,שיגדה
 םייפוסוליפה םיבתכב :תונכס תרסח הנניא ,ברעמה תוברת
 ידיל אובל תולולעש ,תובר תונכס סוארטש יפ־לע תונומט

 וזכש האירק .טסקטה לש הנוכנ־יתלב האירקב יוטיב
 סוארטש ואל םהל 1יאש הלא דצמ תומילאו היכרנאל ,טקש רסוחל ליבות

 וז הנעטל .הזכ טסקטב קוסעל םיילאוטקלטניאה םיבאשמה

 (ותלוכי־יא ,רתוי ןוכנ וא) ותלוכיב קסוע ןושארה :םידבר ינש
 .דבלב היפוסוליפל המצמטצה אל סוארטש לש ותנעט וז אל .קימעמ יפוסוליפ טסקט אורקל טושפה םדאה לש

 םהיתונווכ תאו תמאה תא םיתעל ריתסהל םיאנידמה לע םג תנבהל םיילאוטקלטניא םילכ רסח טושפה ארוקהש דבלב

 רוביצל ןיא ,סוארטש לש ותעדל .םינומהה ינפמ תויתימאה םניא ףא םעה יטושפש אלא ,בתוכה לש ויתונווכו טסקטה
 תבוט תא וא ללכה תבוט תא רוחבלו ןיבהל םילכ בחרה רבדב תוביאכמ תותימא םע הצימא תודדומתהל םינכומ
 תומוד תוביסמ .ךייתשמ אוה הילאש תינידמה תושייה הרדעיה םע דדומתהל םינכומ םניא םה .םלועה לש ותוהמ

 הציפמ תדה :תדה לש המויקב טסיאתאה סוארטש ךמת רסוחבו תוומה לש תויפוסב הרכהה םעו תיסיפטמ תושי לש
 םתואש ,תוילשאהו םירקשה תא רתויב יביטקפאה חרואב תותימאש ,ובל לכב ןימאה סוארטש יכ ,הארמ דרפש .ורשפ
 רשא ,םהיתודרח תא תככשמ איה .םבל לא םינומהה םיצמאמ ,םייקה יטילופה רדסל הנכס תווהמ ןתא תודדומתההו הלא

 ,אילפמ הז ןיא .וצרפתי םא םיינסרה תוחוכ ררחשל תולולע תמצמוצמ תרגסמב אלש וז תודדומתהמ ענמיהל שי ןכלו
 ולוקינ לש תינידמה תוגהה תא ץירעה סוארטש ואלש ,ןכ םא תחא איה וילע הדימעהש ,ינשה דבורב .ההובג היפוסוליפ לש
 .ילבאיקמ יוצמ ,סוארטש לש רתויב תועודיהו תובושחה תומורתה ןמ

 םייפוסוליפה ויבתכב דרפש ןייגוי לש הדומצה האירקה הפידר ורפסב סוארטש בתכ ךכ לע .יפוסוליפה טסקטה בתוכ
 םיקויד־יא לע העיבצמ סוארטש ואל לש םייטרפה ויבתכמבו םילודגה םיפוסוליפה ,סוארטש יפ־לע .(1952)הביתכה תונמאו

 הממ תוברש ,הלוע ורפסמ .סוארטש לש וישרפמ לצא םיבר םהיבתכש ועדי םג ועדי ,הזוניפשו ם"במר ,ןוטלפא ןוגכ

 לשממה ידיקפ לש "איבנה" לע תונורחאה םינשב בתכנש תודמוע הלא תונכס .יוארכ ונבוי אל םא תונכס םבוחב םינמוט

 תויומשרתה לע ססובמו העטומ היה ,םישדחה םינרמשה לש ןתוביצי לע תומייאמו םיסונמ־אלה םיארוקה לש םחתפל

 לומ :הרורב איה דרפש לש תירקחמה הפדעהה .תויחטש - ומצע בתוכה לש וחתפל םג תודמוע ןה םלוא ,תוליהקה

 ,תירבה־תוצראב סוארטש לש ותוגה לש תיחטשה הגצהה ווסיה ,סוארטש הארה ,ןכל .ןרתחו תיסמ בשחיהל לולעש

 םילאוטקלטניא ותוא ושריפ ובש ןפואה תא תפומכ דרפש דימעמ ובתכ םה :רתויב םיבושחה םירסמה תא םילודגה םיפוסוליפה

 אל םתאירק םא םג ,סוארטש לש ונמז ינב םינמרג־סידוהי לע ,רתויב תוילקידרה םהיתונעט תא ריתסמה ,ירטוזא ןפואב

 ןייפא םולש םושרג ,ותעדל .סוארטשל תדהוא דימת התייה ,תויטילופהו תויתדה תויושרה לש ןתמח תא ררועל אלש תנמ

 טדנרא הנח ;"וילותפנב םדא"כ עלוק ןפואב סוארטש ואל תא םיריהז תויהל םיפוסוליפה לע .םתוא ופדרי אלש תנמ לעו

 תועצמאב ותוא הראיתו תילאוטקלטניאה ותופירח תא הכירעה .סטרקוס לש ולרוגמ ןוטלפא דמל ךכ ,םהיתויואטבתהב

 םג םלוא ,יסקודותרואה־ידוהיה טסיאתאה לש סקודרפה יולגה דבורה :םידבר־בר ןונגסב אופא ובתכ םיפוסוליפה

 ךותמ בתוכ דרפש .ותוא תבבחמ הנניא יכ ,תשוביב הפיסוה ףוסוליפה קסע םהבש ,םיווסומ םידברו ,םיארוקה ללכ ןעמל
 ותנבהל הנוכנה ךרדה תא הב האורו וז תינמרג־תידוהי תרוסמ םצמוצמ םיארוק להקל ודעונו רתויב תובושחה תותימאב

 .סוארטש לש .ן"ח יעדוי לש רתויב
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 (6611ץ1חר3965/לארשי קנביגמיא) 1955 תנש ,באה שוב 'ברויגו ו"ו 'גרויג ,הרברב ,שוב תחפשמ

 ורפס :רתוי תקתרמל ףא ורפסב האירקה תייווח תא תכפוה לש תיטילופה־תיטרואתה תונשרפה ןמ לודג קלחל דוגינב

 לש רואיתה ךרדל ינאיסוארטשה םידברה יוביר תא קיתעמ שיגדמ אוהו ,ירוטסיה ןויעכ בתכנ דרפש לש ורפס ,סוארטש

 תינאיסוארטשה תוגהה תא ןה ןמזב וב ביצמו ,ומצע סוארטש תבכרומ הנבה םשל יגולונורכה רואיתה לש תוינויחה תא

 הדהאב ךייחמ היה סוארטשש ,המוד .הדגנ הריתחה תא ןהו לש תילאוטקלטניאה ותוחתפתה תאו שיאה סוארטש תא

 .הלא תורוש ארקמל ירוטסיה רפס לש וניד המ ,תאז לכבו .ףוסוליפה סוארטש

 ,וניתומוקמב הז בושח הגוה לע עודי דואמ טעמש ,הדבועה לש ףירח רקבמ היה ,רוכזל שי ,ומצע סוארטש ?סוארטש לע

 ורפסש יפכ .וארקל הבוחש רפסל דרפש לש ורפס תא תכפוה סוארטש יניעב התייה תירוטסיה השיפת .םזיצירוטסיהה

 תונכומ תורדגהל םאתהב סוארטש תא גייתל רשפא־יא ,שיחממ תירוטסיה האירק :תמאה תשיפת לש תביוא הבר הדימב

 "םלש זכרמ"ןתונש ,הכימתה .תויביסרגורפ וא תוינרמש ,שארמ בתכנ ובש ירוטסיהה רשקהה רוזחש תא השיגדמ

 יבתכ ףא םיללכנ ובש ,ינרמשה םוגרתה לעפמל םילשוריב ףסונ .ומצע יפוסוליפה ןוידה תא החינזמ איהו ,טסקטה

 לש הייארה תיווזמ המצע תא קידצת חרכהב אל ,סוארטש :המדקה דסב ןותנ םזיצירוטסיהה ,סוארטש ןעט ,ךכ לע

 אקווד עיבצמ ורפס ,סוארטש תא ינרמשה סוכינל דוגינב .דרפש ,רבעה לע םינוילע דיתעהו הווההש ,חינמ ןוירוטסיהה

 שומישה לע ,סוארטש לש ותוגהב תובכרומהו תונרתחה לע — האצותה לע העידיה תא ליכמ רוחאל טבמש םושמ

 תומגרותמ רשא ,תוינרמש תודמעב השוע אוהש םכחותמה .ןודנה טסקטה לש וא ירוטסיהה עוריאה לש ויתוכלשה לע

 ןי'גוי לש ורפס .הכופהה תיטילופה הדמעל אקווד תחא אל רקחב ינורקע תוויע סוארטש האור רבעה לע הווהה תונוילעב

 לש יפוסוליפה קמועהו ןורשיכה תא הבר החלצהב ףשוח דרפש ירוטסיה רפס תביתכ םאה ,לואשל שי תאז רואל .תמאה

 — תומגודה לכ דגנ רתוחה — סוארטש ואל ,ומצע סוארטש לש ותדמעל הריתס רדגב הניא סוארטש לע
 יוארה ןמ ךכיפלו

 .תירבעל םדקהב םגרותיש איהש ירה ,דרפש לש ותרטמ וז םא זהיתחת תרתוח רמולכ
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