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  הקדמה

 לראשונה נתקלתי גורדו� דוד אהרו� של בהגותו. יהבהיסטור גמר כעבודת מוגשת זו עבודה

, ספציפי נושא לי היה לא א,, גמר עבודת לעשות שרציתי לי זכור. דווקא העבודה במסגרת

 של מהגותו קראתי, ובכ�. אותי יעניי� בטח זה כי, גורדו� של מהגותו לקרוא לי הציע ומישהו

 לאתיקה מבוא אקולוגיה מגמת במסגרת למדתי תקופה באותה. אותי עניי� אכ� והדבר גורדו�

, גורדו� ד"א של הסביבתית הגותו על עבודה לכתוב החלטתי. לי התחברו והדברי�, סביבתית

  .הפועל אל יצא והדבר

 לנגד והשתנתה הלכה דמותו לפתע, גורדו� של לכתביו יותר מעמיקה בצורה ניגשתי שכאשר אודה

, העבודה בעזרת, כ,. קוד� אותה הבנתי לא כמה תיהבנ, בהגותו ויותר יותר שהעמקתי ככל. עיני

 ככל, הפלא למרבה. כ, על מצטער לא ואני, גורדו� של רעיונותיו את לעומק להכיר למדתי

, ומגבלותיה חסרונותיה את ג� הבנתי, ויופיה מורכבותה את והבנתי בהגותו יותר שהתעמקתי

 כתיבת בראשית. למבקר אותי הפכה, גורדו� של מערי( להיות אותי שתוביל במקו�, וההתעמקות

 ספק אי� א,, דר, מורה בו רואה איני וכעת, גורדו� של עולמו לתפיסת יותר קרוב הייתי העבודה

  .עולמי תפיסת על השפיעה שהגותו

. ויצירתית מקיפה, מדוקדקת תורתו וכי, המובני� בכל מרשימה דמות היה גורדו� כי מאמי� אני

 ישנ� בימינו כאשר ובפרט, ימינו של בישראל תופסת שהגותו יהשול המקו� את לראות עצוב

 להשיב יש כי מאמי� אני. הגותו את לאמ( יכולות שהיו רבות וחברתיות סביבתיות תנועות

 ישראלי �האר( השיח אל אותה ולהחזיר, האבק את מעליה לנער, זוהרה את גורדו� של להגותו

  .המודרני

 מאוד אותי שהחכי� דבר, גורדו� של בכתביו ומההתעמקות העבודה כתיבת מתהלי, מאוד נהניתי

 שאיני, האלמוני לאד�, ובראשונה בראש, להודות רוצה ואני, האישית להתפתחותי רבות ותר�

 כל לאור, ותמכו שעזרו, להוריי להודות ברצוני, כ� כמו. גורדו� על לי שהמלי(, הוא מי זוכר

 אות� עניינו שלא א+ על, לה� שסיפרתי דברי�ל קשב ברוב שהקשיבו, לחבריי, העבודה כתיבת

  .שלי המנחה להיות שהסכי�, היקר אבלמ� לעשהאל כ� וכמו, במאו�

 היא זו ושעבודה, בעולמו שטמ� והחכמה הידע כל על, דעת לאד� החונ�, עול� לבורא רבה תודה

  .החכמה אותה אל להגיע הרבות מהדרכי� אחת עוד

  

 את רק אחריו והשאיר לעולמו הל, גורדו�. ד.א. גורדו� של תופטיר ליו� בסמו, מוגשת זו עבודה

  �הפסוק בו ויקוי�, לזכרו מצבת תהה זו שעבודה תקווה כולי. ערירית נפטרה אשר, יעל בתו

  1".ֵרתִי:ָ  9א ֲא7ֶר לוֹ  ֶאֶ.� עֹוָל� �7ֵ ,6ִמ4ָנֹות ִמ4ִָני� טֹוב ,ָו�7ֵ ָיד 6ְבחֹוֹמַתי 4ְֵביִתי ָלֶה� ְוָנַתִ.י"

                                                           
1
 'ה פסוק ו"נ פרק, ישעיהו 
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 מבוא

. למדי קשה בצורה המפותחות במדינות הסביבה איכות נפגעה התעשייתית המהפכה במהל,

 האנושי המי� שבה חדשה לסיטואציה נקלעו שלאחריה ובתקופות תקופה אותה בני אנשי�

 זה מצב בעקבות. אותו להחריב אפילו יכול היהו, הטבע על שליטל הפ, האד� � היה לא מעול�

 היה לא לכ� שקוד� נושא, לטבע האד� בי�ש �ביחסי העוסקות, חדשות אתיות תתורו התפתחו

  . במוקד

. ביותר מגוונות עול� תפיסות בעלי דעות הוגי קמו, הציונות תקופת ראשית, 19ה המאה בסו+

 דמותו בלטה, 2"ומלט בטו� שלמת נלביש," כמו ותפיסות השרירי� יהדות התפתחה בו, זה בנו+

 יחסו הינו בהגותו מרכזי נדב, ,ביותר ייחודית תורה שפיתח אוטופיסט ידיאולוגא ,גורדו� ד.א של

 ההוגי� שאר של תורותיה� בי� בשונותה בולטת גורדו� של תורתו. בו ומקומו לטבע האד� של

), הגדרתו פי על( דתי היה הוא ואילו, ורציונאליי� גמורי� חילוני� לרוב שהיו, הציוניי�

, השנייה העלייה בתקופת החשובי� האידיאולוגי� בי� היה גורדו�, זאת תלמרו. מובהק ואוטופיסט

  .רוחני ואב דר, מורה בו ראו רבי� וחלוצי�

 תקופה מאותה ישראליי� אר( הוגי� הרבה אי�. הסביבתית משנתו נוצצת, גורדו� של תורתו בתו,

 עסק גורדו� .בטבע האד� של במיקומו, הטבע ע� האד� של ביחסיו מעמיקה כה בצורה שעסקו

 המודעות כאשר, אלו בימי�. בכלל להגותו חשוב בסיס היא בנושא והגותו אלה בשאלות רבות

 כתב מה ולראות אחורה צעדי� מספר לחזור יש כי מאמי� אני, חשוב נושא להיות הפכה לסביבה

  .באר( הראשו� הסביבתי ההוגה היה שהוא כיוו�, בנושא גורדו�

 מתאימי� לא כ, כל הנראי� בתנאי� המתפתחת גורדו� של זו כמו תורה רואי� אנו כאשר

 זו כמו הגות יכלה כיצד. שלה והמקורות המניעי� היו מה לבחו� עלינו, להתפתחותה

 מאילו? תקופה באותה הציוניי� הדעות הוגי שאר לצד להתפתח גורדו� של האוטופיסטית

, תקופה מאותה נוספות תלתורו אותה ולהשוות לברר ג� חשוב, כ� כמו? ינקה היא מקורות

  .יותר משמעותי באופ� ולהבינה ההתפתחות את לבחו� בכדי, אחרות במסגרות שהתפתחו

 �להבי� וננסה, בפרט הסביבתית הגותו ואת בכלל הגותו את, גורדו� של חייו את נסקור, זו בעבודה

 הראשוני� הפרקי� בשני? שונה היא ממי? דומה היא למי? מקורותיה היו מה? מניעיה היו מה

 היא מה נראה, מכ� לאחר. להמש, ומבוא בסיס בתור, הגותו ואת גורדו� של חייו את נסקור

 הסביבתית הגותו על נעבור, כ, אחר. בסיס מושגי הסברת ידי על לנושא וניכנס, סביבתית אתיקה

 להגותו והמקורות המניעי� חקירת ידי על נמשי,. תורתו בתו, מיקומה ועל גורדו� של

  לעיל שהסברנו כפי, בתקופתו אחרי� להוגי� אותה להשוות וננסה, חותהולהתפת

 אותה ולמק�, מדוייקת בצורה גורדו� של הגותו את לאפיי� ננסה, אלו ומהלכי� שאלות ידי על

 עשרה התשע במאות שהתפתחו הסביבתיות האתיקות שאר בי�, ומסודרת מוגדרת, כראוי

  .והעשרי�

                                                           
2
 "זמרשת" אתר מתו, המילי�, אלתרמ� נת� מאת", בוקר שיר" 
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  גורדו� של חייו

  תווילדו לידתו

 פודוליה שבמחוז טרויאנו בכפר), 1856( ז"תרט שנת של השבועות בחג נולד גורדו� דוד אהרו�

 חיבר, גדול למד� היה, דוד אהרו� נקרא שמו שעל, סבו. ליטאי ממוצא למשפחה, באוקראינה

 שהודפס", נחלי� אפיק" בש�, מערכות בשלוש מחזה כתב א+ והוא, תורניי� חיבורי� מספר

 שאותה מחנות והתפרנס להצעה סירב הוא א,, מרבנות להתפרנס לו הוצע. 3ו"תקצ בשנת בווילנא

).  וגרמנית עברית ידעה היא( הימי� באות� לנשי� יחסית מאוד משכילה שהייתה, אשתו ניהלה

 אשתו. בתורה ועסק מצוות שקיי�, פשוט יהודי היה, גורדו� אורי, ובנו, לשקלוב מווילנא עבר הוא

). לעילוי נחשבת הייתה גבר הייתה שאילו עליה נאמר( בחכמתה ידועה הייתה ,דבורה, אורי של

 עסק אורי ש�, גינזבורג יוס+ הברו�, משפחת� קרוב של לאחוזתו, לפודוליה עברו ודבורה אורי

 את. טרויאנו הכפר את חכר א+ אחדות שני� ולאחר, ש"היי על המכס את גובה והיה, בפקידות

  . בתורה לעסוק התפנה והוא, ואשת לקחה הכפר משק הנהלת

 גדלה גורדו� ודבורה אורי של בבית�. בילדות� מתו ה� א,, ילדי� ארבעה נולדו ולאשתו לאורי

 לקרוביה עברה אז, עשרה שש גיל ועד שנתיי� מגיל אותה אימצו וה�, הוריה עליה שמתו ילדה

 ילד היה הוא. היחיד בנ� נשאר והוא, דוד אהרו� היה ודבורה אורי של החמישי בנ�. באובודובקה

 גרמו, חולני והיותו יחיד ב� היותו, אמידה למשפחה ייחוסו �הללו העובדות שלושת וצירו+, חולני

 א+ ואמו, צימוקי� לאכול שירבה עליו ציוו הרופאי�. ברופאי� ומוק+ מפונק כילד גדל שהוא לכ,

 את מחלק היה והוא), לאכול אהב לא אות�( צימוקי� הרבה שיאכל מנת על אותו שיחדה

 אפיו על לרעה השפיע לא פינוקו כי סבתה פי על מספרת בתו". חדר"ל חבריו בי� הצימוקי�

  �הבא הסיפור את סבתה בש� מספרת ג� היא. ורגיש מוסרי ילד היה הוא וכי, המוסרי

, ומיוזע עיי+ כשהוא ערב ע� הביתה חזר הוא, שמונה כב� בהיותו, אחד קי( ביו�"

: אמר. לאכול רוצה הוא מה, שאלה. בניסיו� להעמידו אמו בדעת עלה. אוכל וביקש

 רוצה הא� � במרת+ נמצאת שהשמנת, הא� ענתה. עליו האהוב המאכל היה זה. שמנת

 לאכול מסכי� הוא כי, השיב? מבוקשו את לו להביא לש� תרד העייפה שהמשרתת, הוא

 אחרי� מאכלי� וג� החמאה ג� כי, הא� אמרה. המשרתת את להטריח שלא כדי, חמאה

. כלל אהב לא זה ומאכל �חמו( חלב רק נמצא ובבית, במרת+ כול� שמורי� שביקש

 הא� פרצו אז. חמו( חלב לאכול הוא מסכי� הפע� כי הילד אמר בקולו עצב של בנימה

  4"בבית למענו מוכני� שהיו, לחיכו הנעימי� המאכלי� את לו והגישו, בצחוק והמשרתת

 בבית גדל הוא. ב. ומוסרי רגיש מאוד ילד היה גורדו�. א � דברי� מספר ודללמ נית� זה מסיפור

 מפונק ילד היה הוא. ג!) חולבות פרות 16 היו הוריו במשק' (וכד שמנת, משרתת � עשיר מאוד

 פלא לא. חסדי� וגומלת אמידה, טובה משפחה אצל, טוב כילד גדל שגורדו� איפוא נמצא. מאוד

 אהבה אותו אהבו ואלה, בהוריו תלוי מאוד היה הוא חולני כילד. ומוסרי רגיש כילד גדל שהוא

                                                           
3

 שבדגניה גורדו� בבית נמצא הספר של עותק
4

 9' עמ, ב"תשכ דגניה גורדו� בית הוצאת, מורנומורנומורנומורנו    רענורענורענורענו, דגניה קבוצת מתו,
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' שמש' הרבה הכניסה, בילדותו לו שהעניקו, הגדולה האהבה" �בשמו אמרה שבתו וכפי, רבה

  5."הימי� כל אותו מחממת והיא, לנפשו

, קצת שגדל לאחר. כ, לש� לביתו שהוזמ� פרטי מלמד אצל קריאה ללמוד התחיל הוא שבע בגיל

 קרובי גרו בה, אובודובקה ובעיירה, גולובניבסק הסמוכה בעיירה מלמדי� אצל ללמוד אותו חושל

 לו מגישי� היו הוריו, בשבת לביתו חוזר היה כאשר. שבוע מדי לביתו חוזר היה והוא, משפחתו

 להפריע שלא בכדי, חדרו סביב רעש לעשות שלא מאוד נזהרי� והיו המיטה עד הבוקר ארוחת את

 הוריו החליטו, קשי� לבטי� לאחר, עשרה ארבע שבגיל עד, שני� כשבע למד הוא כ,.  �לישו לו

. לטרויאנו חזר מכ� ולאחר, שנה בווילנא למד הוא. תורה ש� שילמד בכדי, לווילנא אותו לשלוח

 רב אצל, באטה'בחשצ ללמוד והל,, באובודובקה שגרה דודו בת, טרטקוב פייגיל ע� התארס הוא

  .שנתיי� במש, דלמ וש�, הרשקה

 על המשפחה של החכירה חוזה, הנראה פ"ע 6.עבודה מטעמי ביער לגור משפחתו עברה, בינתיי�

 המגורי�. בעצי� סחר כנראה �"היער עסקי"ב עסקו ש�, הסמו, ביער לגור עברו וה�, נגמר הכפר

 צור, היה ג� ולעיתי�, לבית� מתקרבות היו חיות אי, תיאר והוא, רבות עליו השפיעו ביער

 נחרטו רוסיה של מהטבע והרשמי�, ביער לטייל הרבה הוא. לבית ייכנסו שלא כדי בה� לירות

 אותו מבי� אתה שג� אלא, אות, שמבי� רק לא רוסיה אר( של הטבע" �בלשונו או, בנפשו עמוק

 פשוטה כא�, פשוט באופ� והכל �ילטפ, ולפעמי� יוכיח, שלפעמי�, ותמימותו פשטותו בכל, כולו

  7".ואוהבת התמימ

 ,"תנ ג� מגמרא חו( אותו שלימד, מלמד שכרו ה�, עשרה שבע בגיל, משפחתו ע� ש� גר כאשר

 החל הוא תקופה באותה בער,. תקופה באותה ישיבה לב� מקובלי� מקצועות היו שלא, ודקדוק

 השפות את עצמו בכוחות למד הוא. עצמו בכוחות אות� למד והוא, חול בלימודי ג� להתעניי�

 הוא. האלה השפות ארבעת בכל ושירה פילוסופיה ספרי וקרא, וצרפתית גרמנית, רוסית, יתעבר

, הוריו. ניסויי� ער, וא+, וכימיה פיזיקה עצמו בכוחות למד ג� הוא, הכלליי� לימודיו את השלי�

 א,, רפואה ללמוד ללכת לו הציעו א+ אלא 8,בו מיחו שלא רק לא, בלימודיו מצליח הוא אי, שראו

  .לאוניברסיטה ללכת רצה שלא ומשו� רופא להיות רצה שלא משו�, סירב הוא

 עד יתחת� שלא ואמר סירב הוא א,, ארוסתו את סו+ סו+ שיישא הוריו רצו עשרה שמונה בגיל

 מוכני� היו וה�, יחיד ב� שהיה מכיוו�, שיתגייס בכלל רצו לא הוריו. הצבאי שירותו את שיסיי�

 אז, שוחד ישלמו שא� מכיוו�, לכ, מוכ� היה לא הוא א,, תגייסי שלא בכדי שוחד הרבה לשל�

 הוא. במקומו יסבול שאחר מוכ� היה לא והוא, במקומו אחר ויגייסו הצבאי מחיובו אותו ישחררו

 הוא כי לעיל צוי� כבר( בריאות מטעמי שוחרר שנה חצי לאחר א,, הוריו של רוח� למורת, גויס

  ). חולני ילד היה

                                                           
5
 9' עמ, מורנומורנומורנומורנו    רענורענורענורענו 
6

 זה דבר. מאי חוקי ה� הלא", הזמניי� החוקי�" בעקבות נעשה זה דבר", לתולדותיו רשימה"ב, אהרונובי( יוס+ פ"ע
, 1856 בשנת שנולד, גורדו� ואילו, 1882 בשנת נחקקו מאי חוקי �פשוט מתמטי בחישו י"ע זאת אסביר ואני, הגיוני אינו
 .נחקקו ה� כאשר 26 ב� היה

7
, ב"תשי ירושלי� הציונית הספרייה הוצאת, והעבודה האומה', א כר,, גורדו� ד.א כתבי. ד"תרס, ישראלישראלישראלישראל    מאר(מאר(מאר(מאר(    מכתבמכתבמכתבמכתב 

 78' עמ
8

 .חול לימודי ללמוד חרדי� יהודי� בקרב) מקובל לא ועדיי�( מקובל היה לא
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  בגולה יי�והח נישואיו

, באובודובקה לגור ועבר, טרטקוב פייגיל, דודו ובת ארוסתו את לאישה נשא 9ושתיי� עשרי� בגיל

 לעבוד הל, שאביו מכיוו�, היער את עזבה משפחתו ג�, העת באותה. אשתו משפחת גרה ש�

  .גינזבורג הברו� של שבבעלותו, מוהלינה בכפר פקיד בתור

 עליו השפיע זה דבר. החסידות ע� לראשונה נפגש וש�, הבאובודובק כשנתיי� גר גורדו� ד.א

 ע� מאוד הזדהה הוא. גמור ככופר אותו ראו והחסידי�, ליטאי מרקע בא שהוא מכיוו�, מאוד

 הרבי קבלת ע� להשלי� התקשה הוא א,, הגותו על רבות השפיעה והיא, החסידית התפיסה

 הגדולי� ה� וכ,, האד� בני ה� כ," �כדבריו או, האינדיבידואליות מחיקת ועל מוחלט כמנהיג

 היעלה. בעדרו הרועה כמנהג בה� ונוהגי� מה� הקטני� נפש את הגדולי� ה� יודעי� אכ�. שלה�

  . 10?"עדר רועה אלא אד� בני רועה שבה� הגדול אי� עדר ה� אד� שבני זמ� כל כי, דעת� על

 מטייל היה הוא. הנוער בני בקרב רבי� ידידי� לעצמו מצא א,, החסידי� ע� רבות התווכח הוא

 עימו שמרו א+ וחלק�, מאוד אליו נקשרו מצד� וה�, אית� ומשוחח ספרי� אית� קורא, אית�

 מקלקל שהוא שטע�, נלהב חסיד שהיה, גיסו ע� קשה ריב לו היה זו מסיבה. שני� במש, קשר על

  .חול תרבות החדרת ידי על בניו את

 הוא. לש� ועבר, גבוה פקיד בתור, במוהלינה עבודה דו�גור ד.א השיג, באובודובקה שנתיי� לאחר

, ילדי� שבעה במוהלינה לו נולדו. באמצע אחדות הפסקות ע�, שני� ושלוש כעשרי� ש� עבד

  .יעל �ובתו, מיכל יחיאל – בנו רק לו ונשארו, בקטנות� מתו מה� שחמישה

. באטה'לחשצ גורשה פחהוהמש", מאי חוקי" לתוק+ נכנסו למוהלינה שהגיע לאחר שנתיי� �כשנה

 והיו בכפרי� גרו שכבר משפחות מספר מלבד, בכפרי� לגור ליהודי� היה אסור, מאי חוקי פ"ע

 מכיוו�, ודבורה אורי של, אחת גורדו� משפחת רשומה הייתה במוהלינה. השלטונות אצל רשומות

 יישאר מי לבחור למשפחות נתנו השלטונות. אב בית מאותו הייתה דוד אהרו� משפחת שג�

 כיבד� הוא א,, לעבור רצו, ודבורה אורי, דוד אהרו� של והוריו, באטה'לחשצ יגורש ומי במוהלינה

 מצליח היה ולעיתי�, ערב כל הביתה חוזר והיה, כפקיד במוהלינה לעבוד המשי, הוא. לכ, וסירב

 א, ,למוהלינה משפחתו ע� בחשאי חוזר היה פע� מדי. בשבת ולחזור שבוע במוהלינה להישאר

  . מש� אות� מגרשי� היו מה זמ� לאחר

 בעבודת מאס הוא. בעבודתו רע הרגיש הוא �נוספת מצוקה ג� לגורדו� לו הייתה, זו מצוקה מלבד

 והיו, אידיאלי� ונטולי מתבוללי� אנשי� היו ה�. האחרי� הפקידי� למקצוע ובעמיתיו, הפקידות

 לעיתי� היה אלה התנגשויות בעקבות. ודהעב ומוסר יושרה ענייני על, רבות התנגשויות אית� לו

 את כשנה ניהל לדוגמא כ,, באחוזה אחרות מזדמנות בעבודות ועובד, הפקידות עבודת את נוטש

                                                           
9

 לאחר, 47 בגיל פקיד להיות וחדל, 48 בגיל ארצה עלה גורדו�, העדויות כל פ"ע. תעלומה הוא גורדו� של נישואיו גיל
 שנתיי� גר במוהלינה מגוריו שלפני לנו שידוע ומכיוו�, 24 בגיל למוהלינה הגיע שגורדו� מכא�. פקידות שנות 23

 התחת� גורדו�", לתולדותיו רשימה"ב' אהרונובי( יוס+ של עדותו לפי א,. 22 ילבג התחת� שהוא ברור, באובודובקה
 לא�. 19 בגיל התחת� שהוא איפוא יוצא, שנה כחצי ושירת 18 בגיל גויס הוא א�. הצבא מ� שחרורו לאחר שנה כחצי
 ?שני� שלוש נעלמו

10
 195' עמ, ד"תשי ירושלי� הציונית ייההספר הוצאת, והרשימות המכתבי�', ג כר,, גורדו� ד.א כתבי, כותרתכותרתכותרתכותרת    ללאללאללאללא 
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 לעיתי�. הסמו, ביער לעצי� חרושת בבית פקיד בתור עבד או, גינזבורג דוד הברו� של ספרייתו

 פ"ע, הפקידי� מצד. הפקידות למשרד לבסו+ חזר הוא תמיד א,, חלופית עבודה מוצא היה לא

  11."כתמהוני ויש, כקדוש שראוהו יש. כול� בעיני נפלה היה הוא"  ברוצקוס' ב פרופסור

 של ג� א,, עצמו בכוחות לימד שאות�, ילדיו של ובראשונה בראש, בחינו, מרצו את השקיע הוא

 כל לביתו מגיעי� שהיו, הנוער לבני רוחני אב מעי� היה הוא. באטה'וחשצ במוהלינה הנוער בני

 ואפילו, ערבי�, הרצאות ביניה�, פעילויות ומארגני� ספרי� קוראי� היו ש�, שרצו אימת

 מרבה היה בדרשותיו. דרשותיו את אהב הנראה שכפי, לציבור רבות דרש הכנסת בבתי. מקהלה

 ראשי ע� מעט להסתכס, לו גר� זה ודבר, העניי� את עושק שהיה, העיירה פרנס כנגד לדבר

  .ציונות על הרבה לדרוש נהג ג� הוא. קהלה

, מיוחד מלמד ג� אות� לימד בעיירה גרו וכאשר עצמו בכוחות חינ,, שאמרנו כפי, ילדיו את

 התייחס הוא. להתבוללות הפקרת� תו, ממנו ולהרחיק� לגימנסיה אות� לשלוח רצה שלא מכיוו�

 הבנות לשאר בניגוד, לאחיה ותזכוי שוות הרגישה היא כי מעידה ובתו, ולב� לבת שווה באופ�

 לא, שחטאנו חטא על מודי� היינו א�" � כי מעידה ובתו, לערכי� ג� אות� חינ, הוא. שהכירה

 להימנע כיצד לנו ויוע( המעשה את מנתח, אתנו משוחח היה ורק, עונש שו� לנו צפוי היה

. שעשתה רע מעשה איזה ממנו העלימה פע� שמדי מכחישה לא היא א, 12"בעתיד דומה ממכשול

 הכלבי� מ� לפחד לא אות� חינ, הוא. בוקר בכל עימ� והתעמל, בריאי� לחיי� אות� הרגיל הוא

 עיי� בה, שלמה שנה התכונ�, ,"תנ ילדיו את ללמד שהתחיל לפני. בלילה החוש, ומ� בכפר

 עושה היה מה, ידידו י"ע שנשאל לשאלה. למעניי� הלימוד את להפו, אי, בדעתו וחכ, בפירושי�

  ". אפשרי לבלתי זה דבר עשיתי אני" ענה, משתמד היה מבניו אחד אילו

 ג� והוא, ציונות על הכנסת בבית רבות דיבר הוא. מאוד אוהד היה זו בתקופה הציונות אל יחסו

 הירש הברו� של שליחיו אליו באו כאשר". דרכי� פרשת על" הע� אחד של מספרו מאוד התרש�

 ואס+ ציו� חובבי לארגו� הצטר+ עצמו הוא א,, סירב הוא טינהלארגנ אית� להצטר+ לו והציעו

 התקיי� וכאשר, הרצל על בהתרגשות לה� מספר היה הוא כי מספרת בתו. כספי� בעבור�

, בלילות עליו חל� וא+ 13,"התרגשות מרוב בקדחת כתקו+" היה הוא הראשו� הציוני הקונגרס

  .ש� משתת+ עצמו הוא כאילו

 א+ אמו( אותו ופינקו אותו אהבו הוריו אחד מצד. אלו בשני� מאוד רכבמו היה הוריו אל יחסו

 של עדותה פ"וע), בעצמו ילדי� לו היו שכבר אפילו, אהב שהוא המאכלי� את לו להכי� התעקשה

 גורדו� יעל. רוח למורת לה� היו דת בענייני דעותיו שני מצד א,, אותו העריצו א+ ה� יעל בתו

 ותו,, ודת אמונה בענייני והב� האב בי� וסוערי� חריפי� ויכוחי� לי�מתנה היו"...  � כי מעידה

 מזדעזעת סבתא היתה כיצד אני וזוכרת..... אפיקורוס בש� אותו מכנה סבא היה הפולמוס ריתחת

 בי� מתיחות שהייתה מסתבר 14."שיחדלו בפניה� מתחננת והיתה, והב� האב בי� ההתנצחויות מ�

  .מיכל יחיאל בנו ע� בהמש, שקרה כפי הגבולות את חצתה לא היא א,, הוריו ובי� גורדו�

                                                           
11
 21' עמ, מורנומורנומורנומורנו    רענורענורענורענו 
12
 15' עמ ,ש� 
13
 12' עמ, ש� 
14
 11' עמ, ש� 
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 הוריו ע� לגור עבר והוא, במוהלינה גורדו� של החכירה חוזה הסתיי� ושבע ארבעי� בגיל

 לימודיו אודות על, ויכוח היה לב� האב בי�. בליטא בישיבה אז למד, מיכל יחיאל, בנו. באובודובקה

 רוצה שהוא מה כל את ללמוד יכול הוא וכי, לישיבה ללכת רי,צ אינו בנו כי האמי� גורדו�. בישיבה

 הועילו לא. בישיבה ללמוד ללכת מאודו בכל ורצה, ממנו" אדוק" יותר היה, זאת לעומת, בנו. לבדו

, בישיבה נשאר בנו, בהמש, ארצה עלה גורדו� כאשר. לישיבה נסע מיכל ויחיאל, הוויכוחי� כל

 קוד� כשנה מטיפוס מת בנו כי הידיעה לידיו הגיעה א"תרפ סלושבכ עד עוד אותו פגש לא וגורדו�

  .15לכ�

 זו בהתלבטות עמד והוא. דרכו המש, לגבי בהתלבטות גורדו� את העמיד החכירה חוזה סיו�

 ארבעי� בגיל, ישראל לאר( לעלות החליט הוא, זו בשנה מתו הוריו ששני ולאחר, כשנה במש,

 בסו+, אחריו שני� כחמש הגיעו ובתו ואשתו, ד"תרס דרא בחודש לבדו ארצה הגיע הוא. ושמונה

 .ט"תרס שנת

                                                           
15
 בה לעבוד התכוו� וא+, ארצה לעלות עצמו את הכי� מיכל יחיאל כי עדות ישנה", היחיד" בספרו, שביד אליעזר פ"ע 

, הזו ההתפתחות את עצרה העול� חמתמל א,, כמורה הכשרה ורכש הטבע מקצועות את למד כ, ולש�, כמורה
 .מת הוא לאחריה וכשנתיי�
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  ישראל באר(

 בהיותו, וגורדו�, השנייה העלייה תחילת ימי ה� הימי�. 1904, ד"תרס אדר א"בי י"לא הגיע גורדו�

 ארצה שעלתה והסוציאליסטית החילונית, הצעירה בחברה דופ� יוצא היה, ומבוגר דתי אד�

 הוא ברוחו א,, היש� והישוב הראשונה העלייה לאנשי החיצונית בצורתו דמה �גורדו. זו בתקופה

 קשה שהיה דבר, במושבות עבודה לעצמו חיפש מיד והוא, השנייה העלייה לצעירי יותר דמה

 כפקיד לעבוד לו הוצע). 48( כמוהו מבוגר אד� להעסיק רצה לא איכר שא+ מכיוו� בעיקר, מאוד

 מוכ� היה לא והוא, אדמה לעובד להפו, מנת על ארצה עלה הוא .לכ, סירב הוא א,, וכספר�

 .תקווה פתח של ובפרדסי� בכרמי� עבודה מצא דבר של בסופו". גלותית" עבודה על לשמוע

 למשפחתו וממכתביו, י"א בפרדסי עובד, עברי לפועל הפ, הוא סו+ סו+. מאושר היה גורדו�

, ישראלי האר( הטבע ע� לראשונה נפגש הוא. לשמחתו גבול היה לא כי לראות נית� זו בתקופה

  �כ, י"א של הטבע את מתאר הוא. עזי� רשמי� עליו הותיר זה ומפגש

 בת של, מרבבה דגולה, חכמה א� של עדינות בזרועות חבוק עצמ, את מרגיש הנ,"..

 חסר, נהמע6 אליה שב ועכשיו בעבדות שגודל אהוב ב� על כמו אלי, שמביטה, מלכה

 מוכשר אינ, אתה א,, חכמה המלא בליבה היטב אות, מבינה ושהיא, רבותת שפל, חינו,

  16."להבינה

 כי ההבנה אצלו ונפתחת, כה עד שהכיר מה מכל השונה, י"א של טבעה ע� לראשונה נפגש גורדו�

 נית� לדבר ניצני�. הגותו ועל עליו רבות ישפיע עוד זה ודבר, העברי הע� את להחיות נית� י"בא

   �מכתבה בהמש, לראות

 ה� כ, כל. הארצישראלי הטבע את מביני� אינ� פה היושבי� האד� בני כי ל, ונדמה"

, בה והיושב �גדלות המלא, להפליא הנהדר הטבע! ממנו ה� שוני� כ, כל! ממנו רחוקי�

 כי, מעידי� והישימו� התרבות חוסר וכל. חיי� אינ� שחייו, מושפל, מזוה� יצור איזה

  17..."הארצישראלי הטבע למדרגת התרומ� לא המקומי האד�

 זה דבר כי וראה, איתה נפגש ממש הוא כעת א,, י"בא תחייה על גורדו� דיבר כ� לפני עוד אמנ�

  .לחיי� יחזור היהודי הע� שבו המקו� היא י"א וכי, אמיתי הוא

 ביקבי לעבוד עבר הוא הבציר ובתקופת, הפועלי� ככל, רע בכי היה גורדו� של הכלכלי מצבו

 היכו שהפקידי� לאחר, התפטר הוא היקב מ�. לביתו ולשלוח כס+ לחסו, הצליח ש�, לציו� ראשו�

 שקלי� לרכוש הפועלי� את שהכריחה ההנהלה על ומחה נגד� שדיבר, צמח. ש את

  . גורדו�. ד.וא, וילקנסקי. מ, צמח. ש התפטרו זה אירוע בעקבות. טריטוריאליסטיי�

 ולאחר, החולי� בבית שבועות כשלושה קדח הוא, במלריה גורדו� חלה היקב מ� התפטרותו לאחר

 בו טיפל הללו החודשי� בשלושת. חודשי� שלושה של החלמה תקופת לו דרושה היתה מכ�

 גורדו� את אירחו ואשתו קי�'רוצ. תקווה בפתח גר שהיה משפחה בעל פועל, קי�'רוצ הפועל
                                                           

16
 78' עמ, והעבודה האומה', א כר,, גורדו� ד.א כתבי. ד"תרס, ישראלישראלישראלישראל    מאר(מאר(מאר(מאר(    מכתבמכתבמכתבמכתב    
17
 ש� 
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 האוכל בעד לה� שיל� הוא ולעבודת שב וכאשר, לעבודתו לשוב יכול שהיה עד בו וטיפלו

  . אותו שהאכילו

 יחתמו שהפועלי� עד, הפועלי� על תקווה פתח איכרי שהטילו חר� � "בויקוט"ה החל, 1905 בשנת

, ללח� ורעבו עבודה מצאו לא הפועלי�. ומצוות תורה לשמור מתחייבי� ה� שבה הצהרה על

 שמר אמנ� הוא. י"בא היישוב מאמצי בכל פגע שהוא מכיוו�, זה חר� על מאוד הצטער וגורדו�

 על רבות הצטער הוא. זאת לעשות שלא הפועלי� של זכות� זו כי האמי� הוא א,, ומצוות תורה

  .האיכרי� מעשי את להצדיק הצליח לא הוא א,, הפועלי� לעצמ� שהתירו החופשיות

 הפועל" ארגו� את הקי� ברחובות הפועלי� ע� ביחד. כלבבו חברה מצא ש�, לרחובות עבר גורדו�

 רשמי בתפקיד לשמש סירב הוא. זו תנועה של האידיאולוגיה בעיצוב פעיל לשות+ והפ,", הצעיר

  . התנועה בבטאו� רבות כתב והוא, מאוד בה תמ, הוא א,, בתנועה

 החל הוא. שלושי� בת הייתה כבר זמ� שבאותו, בתו יעל ארצה עלתה ח"תרס אלול בחודש

 את לסדר בכדי ליפו ברגל יצא כאשר, אחד ויו�, שתוא להעלאת הדרושי� המסמכי� בסידור

 ג� מהתקיפה הזדעזע הוא. אנושות אותו ופצעה חמושה ערבי� חבורת עליו התנפלה, המסמכי�

 מ� להתאושש חודשי� מספר לו לקחו. לערבי� ביחס דעותיו על השפיעה והיא, המוסרית ברמה

 ובסיוו�, בתו בו טיפלה אוששותוהת בזמ�. בתרגו� עסק הוא אלה חודשי� ובמהל,, הפציעה

 לא וכאשר, תקווה בפתח עבד גורדו�. גני� בעי� לגור עברה והמשפחה, לאר( אשתו הגיעה ט"תרס

  ". הצעיר הפועל" של" לע�" ספריית עבור" פופולרי מדע" חוברות בתרגו� עבד עבודה לו נמצאה

 ודוד כצנלסו� ברל, ברנר. ח.י כמו, השנייה בעלייה מפתח דמויות ע� גורדו� נפגש גני� בעי�

 לעיתוני� השעה בנושאי מאמרי� של אינטנסיבית בכתיבה ש� המשי, הוא'. שמעונובי(

 ע�, זו תקופה נפסקה ע"תר בחשוו�. ותרבותית כלכלית בפריחה היו וחייו, ציוניי� ולבטאוני�

 שכבה וכחודשיי�, חלתה יעל ג�. ארצה שעלתה לאחר בלבד חודשי� כארבעה, אשתו של מותה

. אית� לעמוד והמשי,, התייאש לא והוא, גורדו� את שברו לא האלו האסונות כל. חולי� בבית

 שיעורי� העבירה והיא, בשדה עבד הוא, גני� לעי� אליו הצטרפה היא החלימה שבתו לאחר

  .פרטיי�
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  בגליל

, מגדל בחוות שבהתיי הוא. לגליל עבר הוא) 1912( ב"תרע ובשנת, גני� בעי� שנתיי� עוד גר גורדו�

, רה'לסג עבר הוא. הפועלי� אחד כלפי המנהל של יחסו על במחאה עזב וחצי חודשיי� לאחר א,

 הפועל" מטע� הציוני בקונגרס כציר נבחר הוא. אוריה לכפר שעזבה פועלי� לחבורת הצטר+ וש�

 מכפר הקבוצה ע� עלה הוא ד"תרע בשנת. �11ה הציוני בקונגרס והשתת+, לווינה טס", הצעיר

. לשרונה עבר, בדגניה שנה לאחר, ו"תרע בשנת. לדגניה עבר מכ� לאחר וכשנה, לכנרת אוריה

 ובסו+, לכנרת חזר, מה� לצאת יכלה שלא כלכליי� לקשיי� שרונה משנקלעה, זמ� כמה לאחר

 שבט ד"בכ, פטירתו עד נשאר וש�, לדגניה חזר ט"תרע באייר. עדשי� לתל עבר) 1917( ז"תרע

  .1922 בפברואר 22ה, ב"תרפ

 השנייה העלייה בני של בכתביה� קל עיו�. תקופה באותה נדיר מחזה היו לא גורדו� של נדודיו

 סייעו הנדודי�, הזה במקרה. שהתמקמו עד רבות פעמי� לישוב מישוב נדדו רבות שדמויות מראה

 שהיו, וצי�החל ע� להיפגש לו עזרו הנדודי�. חלוצי וכאידיאולוג דר, כמורה בתפקידו לגורדו�

  .מאוד לו זקוקי�

 היו רבי� וצעירי�, זו בתקופה רבות כתב הוא. בגליל שהותו בזמ� דר, כמורה שימש גורדו�

, לבד שעלו צעירי� המקרי� ברוב היו השנייה העלייה צעירי. נושאי� מגוו� על איתו מתייעצי�

 ה� שעימו, ואוהב סהמנו, ח�, מבוגר היה הוא. גורדו� לה� סיפק אותה, אב דמות חסרי� והיו

 את מסוימת במידה עיצבו ודעותיו, בעיתוני� רבות כתב ג� הוא. התחנכו ה� וממנו, התייעצו

  .הזו בתקופה הרווחת העול� השקפת

 בגליל ג� א,, ביהודה המושבות כמו בגליל המושבות סבלו לא הראשונה העול� מלחמת במהל,

, לסובלי� שאפשר כמה לסייע השתדל ורדו�ג. בכפיה אות� וגייסו ביהודי� השלטונות התעללו

 רעב ממצוקת תקווה בפתח סבלו כאשר. הגולה ליהדות מכתבי� שלח וא+, למגורשי� סייע הוא

  . כ� לעשות שלא אותו שכנעה בתו א,, אליה� להצטר+ גורדו� ביקש

 האמי� גורדו�. אליה התנגד הוא �מפתיעה בצורה הגיב גורדו�, בלפור הצהרת פורסמה כאשר

 מחכי� בעצ� היהודי� כי, הגלותיות מסממני אחד עוד היא ההצהרה בעקבות שפרצה שהשמחה

 היהודית המדינה כי האמי� הוא. בעצמ� זה את עושי� ולא, המדינה להקמת מהגויי� לאישור

 בדבר ג� כ,. יהודיות לא הצהרות של תוצאה ולא, ארצישראלית יהודית יצירה להיות צריכה

 כי גורדו� האמי�, אות� ושיבחו העבריי� בגדודי� תמכו היישוב אנשי שרוב בעוד, העברי הגדוד

 היהודית המדינה שבה, פציפיסטית די עמדה מציג הוא( פסול דבר כשלעצמו שצבא בלבד זו לא

 של ולא, אחר ע� של כאגרו+ משמשי� העבריי� הגדודי� ג� אלא), הגנה לצור, רק צבא מקיימת

  .הערכי� של ואבד� היסחפות אליה� סותבהתגיי ראה הוא. היהודי הע�
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  היישוב ע� קשריו

 רחל, ברנר. ח.י כגו�, השנייה בעלייה מפתח דמויות ע� מאוד מורכבות יחסי� מערכות היו לגורדו�

 הותיר והוא, מאוד חשוב היה תפקידו דר, כמורה. ועוד פיכמ� יעקב, כצנלסו� ברל, המשוררת

  .זמנו של ציי�החלו האידיאולוגי� על עזי� רשמי�

 צעירה �כזו היתה אכ� שהיא מכיוו�, הצעירי� שאר ע� ליחסיו דומי� היו רחל ע� יחסיו

, עימו שהתייעצו הצעירי� מבשאר יותר רב עניי� בה גילה הוא א,, גורדו� ד"א ע� שהתייעצה

. גורדו� של על ג� אלא, רחל של נפשה תהפוכות על רק לא אור שופכת שלה� המכתבי� וחליפת

 על נכתב", נפש הל,, "בעברית הראשו� שירה ואפילו, לה סייע גורדו� כמה לראות נית� מכתביה�מ

  .גורדו� ע� שלה המכתבי� חליפת את ללמוד בלי רחל של חייה את כראוי להבי� נית� לא. גורדו�

 שבי� מהמבוגרי� היו וברנר גורדו�. דעות הוגי בי� מתמדת מחלוקת של יחסי� היו ברנר ע� יחסיו

 הקשר סביב בעיקר סבבו מחלוקותיה�. בינ� הפריד של� דור זאת בכל א,, השנייה העלייה אנשי

 אי� בלעדיה� כי סבר גורדו� ואילו, להתנתק שיש סבר ברנר שמה�, היהודיי� ולשורשי� לדת

, הצעיר דמותו ב� את בו וראה ברנר את אהב מאוד מצדו גורדו�. יהודית למדינה טע�

 להחזיר המנסה מיסיונר בו וראה גורדו� את תעב מצדו ברנר. מאוד לו כאבו ומחלוקותיה�

 ובעזרת", ומכא� מכא�" בסיפורו", לפידות אריה" דמותו ב� את הכניס וא+, הישוב בני את בתשובה

 תפיסת את מסביר, גורדו� של דמותו את מציג ברנר זה בסיפור. ללעג גורדו� את ש� זו דמות

   � בדבריו או, אותה מבקר וא+, עולמה

 שבהכרה מדבר יותר הוא דנא" כזה" הא�, בעצ�, אבל. כזה הוא הרי לפידות אריה, כ�"

 שבאידיאל מדבר יותר אצלו תהא הגדולה שהחלטתו, אפשרות איזו יש הא�? גרידא

 כלו�, לו יש כלו�? כרחו בעל בעבודתו, מטבעו עובד הבלתי, הוא מאושר כלו�? בלבד

 מעבודת יותר היא לגביה ידיו עבודת כלו�? אדמה בודתע של האושר, לו להיות יוכל

 אצל ההחלטה� ליל באותו כמוני – זה תמוה יהודי אי� הא�? עצמו�ומאונס שכל

 החורב� בזמ� שהיה, העלוב האיסי מאותו אחרו� שריד – העיר שבלב התיאטרו�

  18?"דמיו חמי� הא�, רבי� הא�? האחרו�

 כלפי נוקבת ביקורת), גורדו�( לפידות אריה של ותיאור את החותמת, זו בפסקה לראות נית�

 של במעשיו ראה שברנר הצביעות על ובמיוחד, שבה המציאותיות חוסר על, גורדו� של תפיסתו

 בפקידות העבודה הצעת את המאתר, הבא בציטוט לראות נית� לצביעות ראיה עוד. גורדו�

  �י"לא הגיע עת לגורדו� שהוצעה

 הוא אבה לא כבר – שנמצאה, קטנה משרה איזו נעוריו�ידיד לפניו כשהציע, ולימי�"

 גאוותנית בענווה עצמו את ביטל –? דומה הדבר למה? אני משרות� מקבל איזה. "לקבלה

  19"."כפרי אני –

                                                           
18
 "יהודה ב� פרויקט" האתר מתו,, ומכא�ומכא�ומכא�ומכא�    מכא�מכא�מכא�מכא�, ברנר ח"י 
19
 ש� 
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 את הגשי� שגורדו� העובדה ע� וא+, הגותו ועל גורדו� על חלק ברנר כיוו� שמכל איפוא יוצא

  20.צבוע דו�גור כי וטע� התעמת הוא בגופו תורתו

 באספות +השתת, בשדה עבד הוא. השורה מ� חבר כשל לכאורה היה בדגניה גורדו� של מעמדו

 ולאחר, בדגניה בטוב חש עצמו גורדו�. מהחברי� אחד כל כמו ליכל באופ� והתנהג, החברי�

 טוב פה עצמי את מרגיש הנני. בדגניה אני �ובכ�" � לבתו כתב הוא ש� לישיבתו כשבועיי� שמלאו

 האידיאולוגי� מ� אחד היה גורדו�. החברי� כל כמו באמת היה לא הוא א, 21,"המובני� כלב

 הייתה לדגניה והגעתו, החברי� משאר בהרבה מבוגר היה הוא, השנייה העלייה בתקופת החשובי�

 מאשר כבוד ביתר כלפיו התייחסו החברי�, אוטומטי באופ�, ולכ�, אותו הזמינה שהקבוצה לאחר

 אוכל בחדר החברות אחת אליו פנתה וכאשר, כבוד מקבלת נרתע עצמו גורדו�. החברי� לשאר

 משנה ולא, החברי� משאר זק� היה גורדו�. 22" אותואותואותואותו שאלי" �ענה?", אכל כבר הואהואהואהוא" � אותו ושאלה

 לה� שכתב במכתב. ביניה� משמעותי פער הגיל היווה, כ, על לכסות והחברי� הוא ניסו כמה

   �ותבכ הוא בצפת ההבראה מבית

. חציצה במקצת יש כבר בלבד ובזה, אחר דור בני, צעירי� בי� תמיד ונמצא, זק� אני"

 האלה שהיחסי� מתו, דווקא אבל, וזקני� צעירי� בי� ג� נפשיי� יחסי� ישנ� כי, מוב�

 של הנפשי יחסו את כהלכה הצעיר מבי� תמיד לא. להיפג� קלי� יותר ה�, טהורי� יותר

   23."הזה היחס לו חביב או לו חו(נ תמיד ולא, אליו הזק�

 כונה ג� הוא. החברי� שאר ובי� שבינו הגילי� מפער מאוד חשש גורדו� כי נראה זה ממכתב

 ביראת יותר יהיה אליו שהיחס לכ, גר� שני ומצד, אחד מצד הפער את שהדגיש דבר", הזק�"

 היחס היה בדגניה דו�גור אל היחס, זאת בכל א,. בעיניו ח� מצאו לא הללו הצדדי� ושני, כבוד

 של מעמדו על שנשאלה מדגניה הילדה לטוב תיזכר. רב זמ� ש� נשאר כ� ועל, אהב הכי שאותו

  .24"זק� לו שיש רק, החברי� כל כמו הוא גורדו�" ש כ, על והשיבה, גורדו� החבר

                                                           
20

 העבודה בתנועת השפעת� ושאלת לברנר גורדו� בי� העימות של הקיומית התשתית, "שביד אליעזר �להרחבה
 . ח"תשס גוריו� ב� מכו� הוצאת, לנקודה מסביב", באר(

21
 110' עמ, והרשימות המכתבי�', ג כר,, גורדו� ד.א כתבי. ט"תרע, גורדו�גורדו�גורדו�גורדו�    ליעלליעלליעלליעל    מכתבמכתבמכתבמכתב 
22
 30' עמ, מורנומורנומורנומורנו    רענורענורענורענו 
23
 159' עמ, והרשימות המכתבי�', ג כר,, גורדו� ד.א כתבי. א"תרפ, לדגניהלדגניהלדגניהלדגניה    מכתבמכתבמכתבמכתב 
24
 31' עמ, מורנומורנומורנומורנו    רענורענורענורענו 
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  מותו

, בגרונו סרטני גידול בעקבות), 22/2/22( 1922 לפברואר �22ה, ב"התרפ שבט ד"בכ נפטר גורדו�

 ג� וחש, הארוחות בשעת בוושט בלח( גורדו� הבחי� מותו לפני כשנה. לחייו ושש השישי� בשנה

 לה ייחס ולא המחלה את לאבח� ידע לא הוא א,, הרופא אל פנה הוא. ונחלש הול, שהוא

 כחצי". זיקנה"ה על ולהתגבר בעבודה להמשי, והשתדל, מזדק� שהוא מכ, הסיק גורדו�. חשיבות

. הסרט� מחלת בגרונו אובחנה ש�, בצפת מרפא לבית ונסע" זיקנה"ל גורדו� נכנע מותו פניל שנה

 כדאי י"בא למות ברצונו א� כי לו רמז שרופאו עד, כחודשיי� שהה ש�, בווינה לטיפול נשלח הוא

  . מת כחודש וכעבור, ארצה חזר גורדו�. בהקד� לחזור לו

 בעיקר עסק בה�, המוות לפני אחרונות מותרשי מספר חיבר הוא גורדו� של מחלתו במהל,

 גורדו� מסוי� במוב�. בהתכתבויות והרבה, לעריכה אות� ומסר כתביו כל את סידר הוא. במוות

  .ה"תנצב. ארוכה התכוננות לאחר למות זכה
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  גורדו� של הגותו

 הזמ� כל מנסה גורדו� של הגותו. החיי� והיא, אחת נקודה סביב כולה סובבת גורדו� של הגותו

, חמקמקה ומאוד גמישה מאוד היא ולכ�, ההוויה תמצית את, דבר שבכל החיי� ניצו( את למצוא

 דמיו� בהגותו שמצאו יש. סביבה הזמ� כל סובבת אלא, הנקודה אל ממש פע� א+ מגיעה ולא

 דומה אותו שמצאו יש ואפילו, לטולסטוי אותו שהשוו יש, קוק הרב לכתבי שמצאו יש, לחסידות

 ההוגה הוא גורדו�. אותה לפרוט מאוד וקשה, רחבה מאוד היא שתורתו איפוא יוצא. לקאנט

, החיי� כל את הכוללת, ושלמה חדשה פילוסופית תפיסה כאידיאולוגיה שהציג מתקופתו היחיד

 בנה אלא 25",סוציאליסטית ציונות" כמו מסובכי� להלחמי� שונות פילוסופיות דעות אימ( ולא

  .אחרות מתפיסות ולא, מעצמו ישיר באופ� והנובעת, החיי� כל את ללתהכו תפיסה עצמו בכוחות

". הוויה"כ האד� של הכולל קיומו את רואה גורדו�. גורדו� של הנפש מתפיסת נתחיל, ראשית

 נכללי� החי של מציאותו ועצ� תחושותיו, רצונותיו כל. בעול� החי של קיומו כל היא ההוויה

 ההכרה �דרכי� בשתי עצמה ואת המציאות את) מבינה( משיגה ההוויה. החיי� עצ� והיא, בתוכה

  .גורדו� של תורתו בהבנת מאוד חשובות מילי� שתי שה�, והחוויה

 פשוט מושג והיא, המרגישה, המבינה, החושית ההשגה היא. המקובל ההשגה אמצעי היא ההכרה

 דורשת איננה והיא ,ההוויה את) להבי�( להשיג הרגילה הדר, היא ההכרה. החוויה לעומת להבנה

  .רב הסבר

 בדבריו נשתמש במלואו המושג את להבי� ובכדי, מורכב מושג היא החוויה. החוויה ישנה, לעומתה

  �26המילה את חידש הוא עת, גורדו� של

 וביטוי מיוחדת הגדרה הדורש, חדש למושג מקו� נותנת' חיי�' המושג של זו בחינה"

 יש" חי כל א� הייתה היא כי ,חוה" :הביטוימ הוויה משקל על הוא חוויה הש�, מיוחד

' הוה' שיש כמו', חיה' לעומת חיי� במוב� בקל' חוה' הפעל ג� בעברית היה כי, לראות

 הש� .לוו ידועי� במקרי� להשתנות הסגולה לו יש' חיה' בפעל שהיוד או', היה' לעומת

 כוח', 'חיוניות', 'חיות', 'חיי�:'השמות.  מה בצד לזה מסייע בארמית חיה במוב�' חיוה'

 הדרוש התוכ� את להלו� קרוב היותר;  הולמי� אינ�' החיי� כוח', 'חיוני כוח', 'החיי�

 של שונות צורות או שוני� מצבי� להוראת הרוב על משמש הוא אבל', חיי�' הש� הוא

 להוראת לצמצמו וקשה'), וכו שעה חיי, עול� חיי, לאומיי�, חברותיי� חיי�( החיי�

 עוד לו יש זאת מלבד, חיי� בש� לנו הידועה הקוסמית הוויה בחינת או מיהקוס הכוח

, ברבי�, התואר לש� שווה הוא זו שבצורה – זאת וג� ריבוי בצורת בא שהוא – חסרו�

  .חיי� אנשי�, למשל

                                                           
25

. להסבירה וניסו בה עסקו רבי� שהוגי� מורכבות זוהי" סוציאליסטית ציונות" המונח א,, לפרטי� אכנס לא אני
 . באינטרנציונל דוגל והסוציאליז�, לאומית היא מטבעה הציונות

26
 .וריהמק המושג של נגזרת הוא היו� בה המקובל והשימוש, גורדו� של המצאתו פרי היא חוויה המילה 
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 עצ�, החי הטבע של החיוני הכוח, החיי� כוח היותו מצד, אחד מצד חוויה המושג

 היותו מצד, שני ומצד, המציאות עצ� בו מביני� שאנחנו, 'הוויה' למושג מקביל, החיי�

  27'." הכרה' למושג מקביל הוא, השגה כוח

, חי דבר כל של העצמיות היא החוויה. גורדו� של תורתו עיקר היא, החיי� כוח היא איפוא החוויה

 דלההב הצגת י"ע, המודרנית בעברית שימוש י"ע זאת להסביר נית�. בשכל או בחוש איננה והיא

 את מכיר האד� בהכרה. הנפש כוחות כל משתתפי� בחוויה, אותו לחוות ובי� משהו להכיר שבי�

 ביניה� היחס את מסביר גורדו�. הדבר את חי ממש האד� ובחוויה, אותו מרגיש, אותו יודע, הדבר

  �בדבריו

, האד� של נפשו לתו, שופעת, סופי�האי� הטבע, העולמית ההוויה כי, איפוא מסתבר"

 ומאותו, אותה ומכיר מרגיש שהוא, הצד מאותו: הצדדי� משני והכרתו הרגשתו ,לתו

 מצד: תאמר כאילו; אותה חי שהוא אלא, לו מורגשת ואינה מ6כרת אינה שהיא, הצד

 באה העולמת ההוויה שכל, בו משתקפת כולה הבריאה שכל השקו+ מצדו, הראי של פניו

 גופה ההוויה שאותה, האטו� מצדו, הראי של ואחורי ומצד, ידועות בצורות גילוי לידי בו

 כלי, וכליו שהגו+ בעוד, שק6+ לראי כ, ידי על אותו ועושה עצמה ידי על אותו אוטמת

, בַזכותה הוא ערכה כל אשר, הזכוכית אלא אינ� מכשיריה� כל על וההכרה ההרגשה

 שופע כרהוהה ההרגשה מצד: תאמר כאילו או.  שקו+ ראי להיות בסגולתה, ובבהירותה

 השמ�–מורגשי� והבלתי מ6כרי� הבלתי החיי� ומצד, הלהבה דיי על המתעורר, האור

 ה� וההכרה ההרגשה כלי אשר בעוד פרנסתה צור, לפי הלהבה את המפרנס, למאור

 שני של התחברות� ולהוליד תוכה אל לקבל קיבול� בית ע� מכונה אלא שאינה המנורה

  28." הצדדי� משני הנובעי�, הזרמי�

", חוויה" המילה הומצאה בטר� ונכתב גורדו� של בכתביו יחסית מוקד� קטע שהוא, זה קטע

 ה� והרגש ההבנה. ההכרה את מחיה החוויה אי,, החוויה מתו, נובעת ההכרה אי, מתאר

 או, עצמו הדבר חיות היא". למאור שמ�"ה היא החוויה א,, המתרחש את לקלוט שלנו האמצעי�

 למושגי� החוויה של פריטה רק והיא", קר אור" היא ההכרה, אחרי� ותבמקומ גורדו� דברי פ"ע

  . בה� להשתמש מסוגלי� שאנו

 בגבול מוגבלת ההכרה.  הכל היא והחוויה חלק היא ההכרה.  ההכרה על היתירה החוויה"

. סופית�אי� היא שהחוויה בעוד, בדפוס כמו המ6כר הדבר את התופסות, קבועות צורות

 אבל, חלק חלק למסרה וג� לתפסה אפשר כ, ידי שעל, ההוויה פירוט היא ההכרה

 פרטי� ההוויה את מכיר ההכרה בעל החי. מתפרטת ואינה מתחלקת אינה החוויה

, כ� לולא( סו+ לאי� מסתריה ובכל גילוייה בכל, סופית�האי� בכלליותה אותה וחי פרטי�

 או למנו+ זה במוב� ומהד החוויה). מכיר שהוא מה כל את להכיר ג� בכוחו היה לא הרי

 במתינות רק, אחת בבת ההוויה כל את, המשא כל את המרימה, מנופי� של לשיטה

  .מורגשת ההגבהה שאי� עד, מתאימה

                                                           
27

 אביב תל הציונית הספריה הוצאת, והטבע האד�', ב כר,, גורדו�. ד.א כתבי, לנצרותלנצרותלנצרותלנצרות    היהדותהיהדותהיהדותהיהדות    בי�בי�בי�בי�    ההבדלההבדלההבדלההבדל    לבירורלבירורלבירורלבירור  
 277' עמ, ז"תשי

28
 43' עמ, והטבע האד�', ב כר,, גורדו�. ד.א כתבי, מודעמודעמודעמודע    והבלתיוהבלתיוהבלתיוהבלתי    ההכרהההכרהההכרהההכרה: : : : והטבעוהטבעוהטבעוהטבע    האד�האד�האד�האד� 
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. ההכרה על יתירה החוויה) העומק מצד ביחוד או( העומק מצד ג� –,ההיק+ מצד רק ולא

 שלפני חיונית גההש לכלל או עמומה הרגשה לכלל בא הוא, לחיות מעמיק שאד� במידה

 מעי�, גלויי� שאינ� חיי� מעי� ודע חי הוא הגלויי� החיי� מלבד כי, הברורה ההרגשה

 איזו עוד ישנה כי, החוויה בעומק משיג הוא. מה� חלק אלא אינ� הגלויי� שחייו, חיי�

, כוללת חיי� בחינת איזו, בהכרה חי שהוא החיי� מבחינת בהחלט השונה, חיי� בחינת

 הטבע לגילויי ביחס א�.  חיה סופית�האי� ההוויה שכל, חי בכללו הטבע לשכ, עולמית

 אי�, בכללו הטבע אל ביחס הנה, ספרית, מוחית, נבובה הבנה ע� משלי� הוא הפרטיי�

 בשעה, הטבע בתו, יחידי נמצא שהוא בשעה ביחוד מרגיש הוא.  כ, להתיחס יכול הוא

 חללו ברוחב יחדי אטו�, האנושיי� תיוותהומו שמיו כל ע�, בודד עצמו את רואה שהוא

 הבריאה ע� מיוחד אופ� באיזה מאוחד הוא כי, ישותו בכל מרגיש הוא –,עול� של

 דבוק עצמו את רואה האד� אי� כי עד, עמוק כ, כל והאיחוד.  הזאת הנצחית, העולמית

 אוהב, בעצמו דבוק עצמו את רואה הוא שאי� כש�, אותה אוהב או, הזאת בבריאה, בה

  29."עצמו את

 ואילו, ההוויה מ� חלק לקלוט צורה היא שההכרה כיוו�, ההכרה על יתירה, גורדו� פ"ע, החוויה

 ואי� טבעית על היא החוויה, ואנושית סופית היא שההכרה בעוד. כולה את חיה פשוט החוויה

 אי�, תזא, בכל א,. יותר חיי� ומלאי לעמוקי� אות� והופכת החיי� תוכ� את מעמיקה היא. סופית

 הדר, היא ההכרה. סת� קיימת אינה והיא, הוויה את להשיג צורה היא שג�, ההכרה על לוותר

  .עדיפה שהחוויה פי על א+, רב ומשקלה, למציאות החוויה את לפרוט

 חיי, חיי� אנו בה� לחיי� בניגוד וזאת, מהחוויה המושפעי� החיי� ה�", התפשטות של חיי�"

" דגדלות מוחי�" חסידיי� � הקבליי� המונחי� את מזכיר זה דבר. "צמצו� של חיי�" שה�, ההכרה

 וזאת, מלאי� חיי� חיי והוא, מתרחבת האד� של נשמתו התפשטות בחיי 30".דקטנות מוחי�"ו

 והוא, בפרטי� ממוקדת,  קטנונית בצורה החיי� את רואה האד� בה�, צמצו� של חיי� לעומת

 מוב� במלוא וחיה יוצרת נשמתו בה�, פשטותהת חיי לחיות האד� על. בעצמו בעיקר מרוכז

 מגיע אד� כאשר .מצומצ� קיו� הוא בעול� כא� שקיומנו כיוו�, צמצו� חיי לחיות ג� א,, המילה

  .חי הוא אז רק, להתפשטות הצמצו� בי�, להכרה החוויה בי� הראוי השילוב למצב

 מושפעי� מהלכיו כ� ועל, לו ורק א, הייחודית חוויה בעל הוא אינדיבידואל כל, גורדו� פ"ע

 החוויה על ההכרה שלטו� בשל א,, ייחודי הוא אינדיבידואל כל כ� ועל, שלו הפנימית מהחוויה

 תפיסה ע�. ממנו נשללת האינדיבידואל של וייחודיותו, וממקומה מערכה החוויה מאבדת

 מ� מושפעת הלאו� בתו, פרט כל של חווייתו �לאומית תפיסה גורדו� משלב זו אינדיבידואליסטית

 בעצ� הוא לאו� כל. משתיי, הוא שאליו הלאו� של התרבות מאוצרות נובעת חיותו וכל, הלאו�

  ".אד� �ע�"ה �שלו הלאומיות תבנית את גורדו� יוצר וכ,, עצמו בפני חוויה בעל ג�

 פרט וכל, האומה בגו+ איבר הוא פרט כל לכ�. אד� בעצמו הוא הע� כל", אד� �ע�"ה תפיסת פ"ע

 לאומית תפיסה גורדו� יוצר בעצ� כ,. לע� לעזור כדי יכולתו מיטב את לתת צרי, הבאומ

 את ג� ומאבד, עדריות גורר הסוציאליז�, גורדו� פי על. בזמנו שרווח לסוציאליז� המנוגדת

                                                           
29
 88' עמ, והטבע האד�, 'ב כר,, גורדו�. ד.א כתבי, השגההשגההשגההשגה    ככליככליככליככלי    החוויההחוויההחוויההחוויה: : : : והטבעוהטבעוהטבעוהטבע    האד�האד�האד�האד� 
30
 המשקפי�, נפשיי� מצבי� שאלו נאמר רק, אות� מכיר שאיננו לקורא. הללו המושגי� את להסביר מורכב מעט 

 .הדעת רחבות לחלופי� או קטנוניות
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 חיי� שחיה, יצרנית אוכלוסייה הע� מסגרת בתו, ליצור יש לכ�. הע� את וג� האינדיבידואל

 את ממצה" אד� � ע�"שה כ,, לאומית תרבותית יצירה במקביל ויוצרת, להש החוויה מתו, מלאי�

 האד� תבנית שאת רק, מערכת אותה את ליצור יש" האד� �עמי" בי�. שלו הפוטנציאל מירב

  .עול� �ע� של במבנה דומה יחס שיוצר מה, הע� מקבל

 את האד� מאבד בסוציאליז�. לעדריות מחנ, שהוא מכיוו�, הסוציאליז� את שולל גורדו�

 מכ, נפגעת וחווייתו"), סטיכי כוח" זאת מכנה גורדו�( להמו� שיש הכוח לטובת שלו האינדיבידואל

, הלאומית החוויה בתו, האינדיבידואל את מחזקת, זאת לעומת, הלאומיות. משמעותית בצורה

 א,, ותלשיתופי חינ, גורדו�. הקיבוצי הכוח את שומרת זאת וע�, המקורית להווייתו אותו מחברת

 שנית� מה כל, שיטתו פ"ע". אד� �ע�"וה הלאומיות תפיסת מתו, אלא, סוציאליז� מתו, לא

 זאת ובכלל, ההדדית הערבות עקרו� לפי, הלאומיות בש� לדרוש נית�, הסוציאליז� בש� לדרוש

  .לה לתרו� ומוכ� האומה בתו, חלקו את מבי� אחד כל בה, מרצו� שיתופיות

 האד� על, גורדו� פי על. טובה הכי בצורה ביטוי לידי מגיעה חוויהה שבו המקו� היא היצירה

 הכי בצורה ביטוי לידי מגיעי� שהחיי� מכיוו� וזאת, אדמה עבודת הכוללי� יצירה חיי לחיות

 עבודת דהיינו, הטבע ע� הרמונית יצירה ובמיוחד, יצירה של במצב נמצאי� ה� כאשר טובה

 זה א,. המילה מוב� במלוא חי הוא ובכ,, הטבע ע� פותבשות יוצר האד� האדמה בעבודת. אדמה

 עבודה אלא, כדר, עבודה לא. לחיות, לעבוד הרצו� מתו, לעבוד האד� על. לעבוד רק מספיק לא

  .עבודה לש� עבודה, כמטרה

 עקרו� מיצוי לידי מגיע שבעבודה מכיוו�", אד� � ע�"ה תפיסת ע� משתלבת העבודה תפיסת

 ומסייעת בהדדיות שמתקיימת עובדי� מערכת מצריכה האדמה שעבודת מכיוו�, ההדדית הערבות

 כ,. לאומה הולכת והתוצרת, לשני מסייע אחד כל, העבודה בש� עובד אחד כל כ,. לזה זה

 �ע�"ה של וחווייתו, האדמה עבודת לש� אדמה עבודת אלא, כס+ לש� עבודה איננה היא העבודה

  .ביטוי לידי מגיעה" אד�

 היהודי הע� של ניתוקו של תוצאה ה� בגולה שנוצרו היהודי הע� של הבעיות כל, גורדו� פ"ע

 לא חיי� לחיות והחל, באדמתו יצירה של חיי� לחיות איפוא הפסיק היהודי הע�. מאדמתו

 לא כי —" חטאנו: "אומר אינני( בעבודה לקינו אנחנו" �גורדו� אמר לכ�. בגולה פרודוקטיביי�

 להתחיל עליו, לקדמותו לחזור רוצה היהודי הע� א�. 31"נירפא בודהובע), כ, לידי באנו באשמתנו

 ספק יעורר הבא במקור עיו� א,", העבודה דת" כונתה גורדו� של תורתו. פרודוקטיביי� יצירה בחיי

   �זה לכינוי בנוגע

 מהמצוות התרחקותו על צער מתו, והוכיחו] נפתולסקי[ לנוח גורדו� פנה פע�."..

 לגלג. העבודה דת היא דתו וכי משלו מצוות לו ג� כי נוח יבהש. הדת של המעשיות

  32".'העבודה דת, 'נוח שיצר החדש האליל על גורדו�

                                                           

 
31

 .137' עמ, והעבודה האומה', א כר,, גורדו�. ד.א כתבי. א"תרע, העבודההעבודההעבודההעבודה
32
 . מובא בתו, "מסביב לנקודה"125מ' , תל אביב תשט"ו, עבכור מכורהבכור מכורהבכור מכורהבכור מכורהש' קושניר,  
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, העבודה את העריצו כ, ובשל, חולי� לחיי והתמסרו הדת את שנטשו, אחרי� לחלוצי� בניגוד

 יחסי� איתה ומקיימת לדת כמתחברת אותה ראה הוא, לדת כתחלי+ העבודה את ראה לא גורדו�

  . משלימי�

 מ� כמה נטש ימיו סו+ לקראת( כזה כאד� חי חייו ומרבית, דתי כאד� עצמו את ראה גורדו�

 פנימיות של כהתבטאות בדת האמי� והוא), סיבות מכמה, תפילי� מצוות ג� ביניה�, המצוות

 ההתלהבות את לחדש הזמ� כל וניסה, העיקר היא שהכוונה החסידי� כמו האמי� ולכ�. האד�

 של תיעוד כ, על יעיד. העיקר היא הכוונה כי חשיבה מתו,, ההלכות של אובד� כדי תו, ג�, דתב

  �גורדו� השתת+ בו, ד"בתרע שרונה בחוות הפסח

 בחווה אתנו שעבד גורדו�. ד. א. באר( מאתנו לרבי� ראשו� פסח ליל, הפסח חג הגיע"

 את החברי� ממזוודות והוצאנ קוד� יו�. מסורתי סדר לערו, הבטיח שנה רבעי כשלושת

, מטפחות, סדיני� הוצאנו הסדר וביו�. החג לקראת אות� גיהצנו, טובות הכי החולצות

 השולחנות את כיסינו, האול� את מעט קישטנו, החברות במזוודות הנמצא הלוב� מכל

 כרי והנחנו הדלקנו נרות ג�. המסורת חוקי לפי השולח� את ערכנו, הלבני� בסדיני�

 ומראה הנרות אור. הורינו בבית עושי� שהיו כדר,, הסדר ראש, גורדו� בשביל הסבה

 להתכנס החברי� החלו. ועצב חגיגית מתיחות באול� השרו, החגיגי, הערו, השולח�

 לקר� פורש והיה, הפני� חוורו, עזי� געגועי� המראה בו עורר חבר משנכנס. באול�

 השולח� מראה ק� אחד כל לעיני. ושלישי שני ג� וכ,. מהעיניי� נושרות ודמעות זווית

 ליד הנפקד מקומו, המיותמי� המשפחה ובני והאב הא� פני, לי� שמעבר בבית הערו,

 המיתרי� רעדו באול�. זה ברגע אליו השלוחי� וגעגועיה� תפילותיה�, השולח�

 בקצה ישב גורדו�. בפינותיה� דוממי� וישבו עמדו החברי�. אחד כל בלב הנמתחי�

 עמוקה דממה. אבר להניד מבלי ארוכה שעה ישבו כ,. פניו על מאהילה כשידו השולח�

, נאכל: ואמר, הסדר את לערו, כוח אי� D הרגיש גורדו�. מאוחרת השעה. מסביב

 שילב, הסדר מרוח לאט לאט גורדו� הישרה הארוחה בשעת. לסעודה ישר ניגשנו. חברי�

 על דיבר הוא. בחיינו הפסח סמל ועל בכלל הפסח ער, על דיבר, אגדה ודברי פסוקי�

, לנו ייעוד הוא זה סבל. לגעגועי� ער, מה, הזה לסבל ער, מה. וגעגועינו סבלנו, חיינו

 מעשנו גודל את כעת להערי, יכולי� אנו אי�. עולמנו לנו נקנה בזכותו, זכות הוא זה סבל

  33."לתוקפו החג נכנס וכ,. אחריו וכול� בשקט לזמר התחיל הוא. וייעודו

  

 החוויה את להרוויח בכדי הפסח חג של מסורתיותו על מוותר גורדו� אי, כא� לראות נית�

   �הבא בסיפור ג� כ,. ממנו שיוצאת הרוחנית

  

 שהוא אד�: בדעותיו סתירה על גורדו� את] נפתולסקי[ נוח הוכיח פולמוס בשעת פע�"

 מעור עשויותה תפילי� של ורצועות תפילי� עליו ישי� הכיצד, בשר טוע� ואינו צמחוני

 גורדו� את עוררו הדברי�? המצוות קיו� לש� הנשחטת, חיה מנפש, פקועה–ב� של

                                                           
33
 "לנקודה מסביב" מתו,. iv-26-108 תיק, העבודה ארכיו�, צנטרצנטרצנטרצנטר    יהודיתיהודיתיהודיתיהודית    שלשלשלשל    עדותהעדותהעדותהעדותה 
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 בעת תפילי� לקשור חדל ואיל, שיחה מאותה אול�, דבר ענהו לא הוא. להרהורי�

  34." תפילתו

  

 אמונתו את משקפת, הפסח מסורתיות על ויתורו ע� ביחד, התפילי� מצוות על גורדו� של ויתורו 

 לו מתאימות אינ� אלו שהנחיות אינדיבידואל א,, הציבור לכלל הנחיות נותנת הדת כי ו�גורד של

,  המצוות, לציבור ההנחיות. הדת בנושאי ההכרה על החוויה התגברות נראית כ,. אות� לשנות יכול

 לוותר אפשר החוויה את תואמת לא מצווה וא�, בחוויה נמצאת עצמה הדת א,, להכרה ניתנו

 היה לא בעצמו שהוא מכיוו� הסת� מ�, דתיותו על מאוד מעט דיבר גורדו� הרונובי(א פ"ע. עליה

 בש� מאמר לכתוב החל מותו לקראת. מתמדת בתנועה הייתה והיא, בנושא דעתו ע� של�

  .הושל� לא הוא א,", הדת ע� חשבוננו"

 את ביאלה, דבר שבכל החיי� אל להגיע מנסה גורדו� של הגותו כי לראות נית�, סיכו� לש�

, בחסר לוקה הגותו של זה פרק. דבר שבכל החוויה את ולהאיר, ראוי איזו� לידי וההכרה החוויה

 פרק בהמש, יבוא עוד ולכ�, והטבע האד� בנושא גורדו� של הגותו כלל בו מוזכרת שלא כיוו�

  . זה לפרק משלי�

                                                           
34
 . מובא בתו, "מסביב לנקודה"125, תל אביב תשט"ו, עמ' בכור מכורהבכור מכורהבכור מכורהבכור מכורהש' קושניר,  
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  סביבתית אתיקה

 עקב, למדי קשה בצורה המפותחות במדינות הסביבה איכות נפגעה התעשייתית המהפכה במהל,

 להבחי� מדע אנשי החלו הסביבתי המשבר בעקבות. סביבתית מודעות וחוסר מדי מהיר פיתוח

 העוסקות אתיות בתורות לעסוק החלו נפגע הטבע את שראו והוגי�, המשבר שגר� בשינויי�

 תיקהוהא הסביבתית המודעות �חדשי� מושגי� שני התפתחו וכ,, בטבע האד� של במקומו

  . הסביבתית

 במשברי� עוסקת פשוט שהיא מכיוו�, פרקטית ויותר מדעית יותר היא הסביבתית המודעות

 הייתה הסביבתית המודעות. נוספי� זיהומי� ומניעת, הנחל טיהור, נחל זיהו� �לדוגמא, ופתרונות

, התעשייתית ההתפתחות שיצרה הנזקי� בכל טיפלה שהיא מכיוו�, מאוד חשובה התפתחות

, קארסו� ל'רייצ של ספרה. מחיר יש גדולה כה בכמות משאבי� לניצול כי לאנשי� הבהירהו

 פירט הספר. הסביבתית המודעות בתולדות דר, אב� הוא, 1962 בשנת שיצא", הדומ� האביב"

, רבות סביבתיות תנועות הוקמו ובעקבותיו, הדברה בחומרי השימוש שגור� הנזקי� את והסביר

  .הסביבה איכות על שמירהל חוקי� נחקקו וא+

 ההוגי� ראשוני. והטבע האד� יחסי של ההגותי המישור היא, זאת לעומת הסביבתית האתיקה

 נופי של היכחדות� לרוב היה פעילות� את שעורר ומה, עשרה התשע במאה חיו הסביבתיי�

 עבטב האד� של מקומו בשאלת עוסקת הסביבתית האתיקה. היחיד הגור� היה לא זה א,, הפרא

 התייחסו ג� התעשייתית המהפכה שלפני בתקופות מסוימי� הוגי� אמנ�. לצרכיו לנצלו ובזכותו

 לא שה� מכיוו�, לאחריה שחיו ההוגי� של מעמדת� לגמרי שונה בה היו שה� העמדה א,, לנושא

  .המודרני האד� כמו הטבע על שליטה בעמדת לגמרי היו ולא הסביבתי המשבר את ראו

, הביוצנטרי הזר�, האנתרופוצנטרי הזר� �עיקריי� זרמי� שלושה ישנ� הסביבתית באתיקה

 בי� ההבדל. ואחת העשרי� ראשית �העשרי� המאה בסו+ לראשונה שפותח, האקוצנטרי והזר�

  .האקולוגית במערכת או, בחיי�, באד� � הבריאה מתמקדת במה הוא הזרמי�

 ער, �או( פנימי וער,) ומנטליאינסטר ער, �או( שימוש ער, המושגי� את להסביר יש ראשית

 לו שיש ומכיוו�, תועלת מביא שהוא מכיוו� רק ער, בעל הוא שימוש ער, בעל עצ�). אינטרינזי

 �פנימי ער, לה אי� א,, שימושית להיות יכולה שהיא מכיוו� למזוודה ער, יש לדוגמא כ,. שימוש

 ליחס זכאי לא שימוש ער, רק לו שיש חפ(. מביא שהוא תועלת ללא, עצמו בפני הדבר של ער,

 מכיוו� ער, לו יש, פנימי ער, בעל חפ( א,, מביא שהוא בתועלת רק תלוי ערכו שכל כיוו�, מוסרי

, מביא שהוא לתועלת קשר כל וללא, למצבו או בו השימוש ליכולת קשר כל ללא. שהוא מה שהוא

, שלנו סבתא את לא א,, לפח ישנה מזוודה נזרוק כ,. למצבו קשר ללא מוסרי ליחס זכאי הוא ולכ�

  .בעבורנו פנימי סנטימנטלי ער, לה שיש מכיוו�, שלנו מסבתא שירשנו המזוודה את לחלופי� או

  האנתרופוצנטרית הגישה

 במרכז הוא ,הבריאה נזר, האד�) מרכז=צנטרי, אד�=אנתרופו( האנתרופוצנטרית השיטה לפי 

 רק ה�, אורגניי� ולא אורגניי� ,שבטבע העצמי� שאר כל. פנימי ער, יש בלבד ולו ,הטבע
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 המהפכה לפני בעיקר מקובלת הייתה זו גישה. ולתועלתו האד� לשימוש שנועדו משאבי�

  . זמני� באות� המקובלת הדת מתפיסת מאוד מושפעת והיא, התעשייתית

 יכול האד� כי מסכימי� האנתרופוצנטריי� ההוגי� כל לא, הטבע על האד� של עליונותו למרות

, משק מנהל הוא Stewardship )steward בש� גישה ישנה. רוחו על העולה ככל בעבט לעשות

 בחוכמה לנהל האד� על. חובה ג� היא הטבע על האד� של עליונותו כי הטוענת) סדר� או, מכלכל

. הבאי� ולדורות לו משאבי� שיישארו ולמע� יזדה� לא שהעול� בכדי, המשאבי� צריכת את

 למדי� שממנו 35",ולשמרה לעבדה עד� בג� ויניחהו" בראשית מספר הפסוק על מבוססת זו גישה

 בשל ונופי� משאבי�, חיי� בעלי על שמירה תיתכ� כ,. הטבע על ושומר כעובד האד� תפקיד על

  .הפנימי ערכ� בשל לא אבל, לאד� מביאי� שה� התועלת

  הביוצנטרית הגישה

 אי� לכ�. פנימי ער, יש חיי� בעל לולכ, במרכז ה� החיי� )חיי�=ביו( הביוצנטרית השיטה לפי

 להתפתח האד� על ולכ�, אד� כהריגת כמוה יתוש הריגתו ,פיל עד מזבוב, חי יצור בשו� לפגוע

 בעיקר, הביוצנטריי� ההוגי� בקרב רבות הסתייגויות ישנ�. בחי אופ� בשו� תפגע שלא בצורה

 שרק הטועני� יש, המוסרי ליחס זכאי� יונקי� שרק הטועני� יש. המוסרי היחס גבולות בנושא

 העצי� על ג�" חיי� בעל" המושג את שמחילי� כאלו ויש, מוסרי ליחס זכאי� אינ�אינ�אינ�אינ� מיקרובי�

  . והצמחי�

 על מדובר לא. החיי� בעלי לצרכי האד� צרכי בי� התנגשות יש כאשר בעיות נוצרות, כ� כמו

 כאלה יש. ח"בבע יי�ניסו על אלא, צמחוני חיי� אורח לאמ( יש כי לה� ברור שכ�, אכילה

  . הגבלות תחת, המתירי� ויש, וכל מכל זאת שאוסרי�

 בכ, בה� השימוש את מתנה היא, למשאבי� ובאשר, חיי� לבעלי רק מתייחסת הביוצנטריות

  .החיי� בבעלי יפגע לא שהשימוש

  האקוצנטרית הגישה

 יש האקולוגית המערכת לכלש טוענת, השיטות בי� ביותר הצעירה שהיא, האקוצנטרית תפיסהה

, הוליסטיות מתפיסות כהשפעה, ביותר החשוב הדבר היא האקולוגית המערכתו, פנימי ער,

 יהיה הכחדה בסכנת הנמצא יצור, כ, ".חלקיו מס, גדול השל�" כי ובמשפט בשלמות המאמינות

 אקולוגיות במערכות פגיעה אסורה תהיה כ,. האד� כמו, בהמוני� שקיי� מיצור יותר חשוב

 את משמר שזה מכיוו�, מותרת תהיה אכילה לצור, בחי פגיעה. לאד� יסייע זה א� אפילו

 .אסורה תהיה אוויר זיהו� י"ע האקולוגית במערכת שייפגע חשמל ייצור א,, האקולוגית המערכת

  .הביולוגיי� לצרכיו רק א,, אלו במגבלות לצרכיו בטבע להשתמש לאד� מותר

 כ� ג� מושפעת והיא, (New Age)" החדש עיד�ה" מ מאוד מושפעת האקוצנטרית התפיסה

, המודרנה נגד לרוב ה� האקוצנטריי� ההוגי�. והודיות אינדיאניות לרוב, פגאניות מתפיסות

                                                           
35
 ו"ט' ב בראשית 
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 נפוצה האקוצנטרית בתפיסה האמונה. ומשמיד הורס, מרושע הוא האד� כי מאמיני� ורוב�

  .אחרות מפותחות במדינות ג� א,, באמריקה בעיקר

 מפרשות ה� כי וטוע�, ביקורת האקוצנטריות התפיסות על מעביר גוהה נדרה'רמצ ההודי האקולוג

 מערביי� של טבע מתפיסת נובעות ה� וכי, מתבססות ה� עליה� המזרחיות התורות את נכו� לא

לכאורה  אליה הפרימיטיבית בצורה שחיי� המתפתחות במדינות האנשי�, לדבריו. עשירי�

, להתפתח אלו ממדינות תמנע והתפיסה, ממנה מרוצי� נ�אי ,האקוצנטרי� ההוגי� שואפי�

  . הנמוכה החיי� רמת את העול� ובכל בה� ותנציח

  האקוצנטרית בגישה שוני� זרמי�

 יימס'ג החוקר ידי על פותח והוא", גאיה השערת" הנקרא האקוצנטרית בגישה מעניי� זר� ישנו

, ענקי חי אורגניז� עצמו הוא ר(הא כדור כי טוענת הגישה. השישי� בשנות באמריקה לאבלוק

 אקולוגי אסו� בעקבות כאשר. ושוב שוב עצמו את המתק� פנימי משוב בעלת מערכת המכיל

 אורגניזמי� ויצר, עצמו את תיק� האר( כדור, הדינוזאורי� הוכחדו שני� מליוני לפני שהתרחש

 או עצמ� דתהשמ בעקבות א� בי�, האד� בני של זמנ� יעבור לבסו+ כאשר ג� כ,. חדשי�

 של לקיומו דאגה אי� ולכ�, אחרי� זני� בו ויתפתחו האר( כדור יתאושש, אחרת סיבה בעקבות

  .האקולוגית והמערכת א"כדוה

 האקו". פמיניז� אקו" נקראת והיא, האקוצנטריות ע� הפמיניז� את הקושרת גישה ישנה

 האד�. אחד דבר ה� כרהז בידי הנקבה ודיכוי האד� בידי הטבע דיכוי כי טועני� פמיניסטי�

 על עליו� שהוא חושב הוא שכ�, הטבע את וג� הנקבה את ג� למרותו מכפי+, השולט, הזכרי

  בביטויי� משתק+ זה ודבר, הנקבה אל לו שיש יחס אותו הוא האדמה אל הזכר יחס. כול�

 י�שמתפרש", האר( ידיעת" או" האר( אל תבואו כי" �לדוגמא, העברית בשפה וג� שונות בשפות

 או 36"ִעHIָ ַו7ְGִַ:ב, ֵאֶליהָ  ַוGָֹבא, ִא7ְ.וֹ  7ֶַבע�4ַת ֵאת, Fִָוד ַוְיַנֵח� " כמו, וביאה ידיעה של המיני במוב�

 ואפילו, בנקבה וג� באדמה ג� זורע שהזכר העובדה עצ�. 37"ִא7ְ.וֹ  ַחJָה�ֶאת ֶאְלָקָנה ַוGֵַדע "

 ג� בעלות תחושת הזכר אצל יוצרי�, למי� וג� ותלחקלא ג� מתייחסת" זרע" שהמילה העובדה

  .והטבע הנקבות דיכוי את תפסיק הזכרית שהחברה הוא התיקו�. הנקבה על וג� האדמה על

 והנקבה, הזכר מאשר לטבע מחוברת יותר עצמה שהנקבה טוענת נוספת פמיניסטית אקו גישה

 יותר שלה והדאגה האמהות שישרג שמכיוו� ג� ומה, טובה יותר בצורה הטבע אל להתייחס יכולה

 בסוגיות כ, לטפל יש ולכ�, בנה אל א� כמו הטבע אל להתייחס יכולה הנקבה, מפותחי�

 טקסי וניהלו, לאדמה הנקבה בי� שקישרו פגאניות לדתות עצמה את קושרת הגישה. הסביבתיות

 דימוי י"ע, לטבע הנקבה של גופה את קושרות ה� כ� כמו". אדמה אמא, "האדמה לאלת סגידה

  .הלבנה למחזור מחזורה ואת לאדמה גופה

                                                           
36
 ד"כ ב"י ב שמואל 
37
 ט"י 'א א שמואל 
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  שימור או שמירה

 באתיקה חלוקה עוד ישנה, הטבע או החיי� האד� את במרכז המציבות העמדות מלבד

 דומה זו חלוקה). Preservation( הטבע ושמירת) Conservation( הטבע שימור �הסביבתית

? הטבע של ערכו מהו �מעט שונה היא כא� השאלה א,", צנטריות"ה העמדות בי� לחלוקה במקצת

. נובע הוא בדיוק ממה היא השאלה א,, האד� כלפי ער, יש לטבע כי מאמינות השיטות שתי

 הוא הטבע של ערכו כי הטוענת, 38השמירה בעמדת ינקטו לרוב האנתרופוצנטרית בעמדה הדוגלי�

. לאד� מביא שהוא התועלת פי על הוא הטבע של ערכו וכל), אינסטרומנטלי ער,( שימוש ער,

 כי הטוענת, השימור בעמדת לרוב יצדדו ביוצנטרית/ האקו בעמדה התומכי�, זו גישה לעומת

 אינ� אד� שחיי כפי, בתועלת נמדד לא וערכו), אינטרינזי ער,( פנימי ער, הוא הטבע של ערכו

  .ערכ� פי על אלא, מביא שהוא בתועלת נמדדי�

 � השאלה ונשאלת, לאד� הטבע בי� התנגשות יש כאשר יביטו לידי יבוא אלה שיטות בי� ההבדל

 א, היער את נכרות, השמירה גישת פ"ע �לכריתה מועמד יער, לדוגמא, כאשר? לצדד עלינו במי

 פי על. חדש וניטע היער את נכרות שפשוט או, לעתיד עצי� שיישארו בכדי עצי� מעט בו נשאיר

 ביער הקיימת האקולוגית ולמערכת שלעצי� �כיוו, וכלל כלל היער את נכרות לא, השימור גישת

 עשרה התשע במאות הברית בארצות התפתחה השימור גישת. כלכלי דווקא שאינו ער, יש

  ".טבע שמורת" המונח את שטבעה זו והיא, והעשרי�

 הבדלי� לראות נית�. צעירה יחסית עוד והיא, היו� ג� להתפתח ממשיכה הסביבתית האתיקה

 שחיו לאלו העשרי� המאה וראשית עשרה התשע במאה שחיו ההוגי� בי� הסביבתית באתיקה

 ובעקבות, הסביבתי והנזק הסביבתית במודעות הצמיחה בעקבות, ואיל, העשרי� המאה מאמצע

 שהראשונות בעוד, יותר ומיסטיות יותר מגוונות המאוחרות הגישות'. אייג הניו תרבות השפעת

 הצעירות הגישות על רבה ביקורת ישנה ולכ�, �מערביי בעקרונות ומשתמשות בנאליות יותר

  . רציונאלי וללא למיסטי יותר נוטות שה� כיוו�, יותר

                                                           
38
 שמירת דהיינו, הפוכי� ה� השמות שטסל זאב מאת" סביבתית אתיקה" שבספר ובדההע היא מעניינת אנקדוטה 

 מסעות" לספר דבר ובאחרית, האינסטרומנטלית העמדה היא הטבע ושימור האינטרינזית העמדה היא הטבע
 .האינסטרומנטלית העמדה היא הטבע ושמירת, האינטרינזית העמדה היא הטבע ששימור בר� שחר כותב" באלסקה
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 גורדו�. ד.א של הסביבתית משנתו

 כל את ומקיפה חובקת והיא, הנושאי� בשאר להגותו מאוד קשורה גורדו� של הסביבתית משנתו

 בצורה גורדו� של הגותו את ללמוד אפשר אי. החיי� לעקרו� שורשה בעצ� קשורה, תורתו

 בהתאמה ומתחבר מתקשר לעיל שנכתב מה וכל, הסביבתית משנתו את ללמוד מבלי מעמיקה

 תורתו תו, אל נצלול העבודה של זה בפרק, בעצ�. העבודה של זה בפרק שייכתב מה לכל מדויקת

  .גורדו� של תורתו כל את המקשרת לנקודה יותר להתקרב וננסה, גורדו� של

 הוא והאד�, והחוויה ההוויה של מקורה הוא הטבע, בטבע נמצא החיי� כל שורש, רדו�גו פ"ע

 מ� להבדיל, הטבעית ההוויה כל את בחובו כולל טבע המונח, גורדו� פי על. מהטבע חלק בעצמו

 זה דבר. אותו להשיג יש וכ,, החוויה של המציאותית הגרסה הוא הטבע. המכאנית, המלאכותית

  .הפרק בהמש, אותו נסביר אנוו, מורכב מעט הוא

 דרכי� שתי בי� מבדיל גורדו�. והחוויה ההכרה �הוויה להשיג דרכי� שתי ישנ�, לעיל שנכתב כפי

 תפיסות ה� אלו תפיסות שתי. והמדעית והתפיסה, האסתטית התפיסה �הטבע את לתפוס

 מנתח רהחוקו, לטבע מחו( עצמו מציב אסתטית בצורה הטבע מ� הנהנה שהאד� כיוו�, הכרתיות

  .אותו לחוות יש? הטבע את לתפוס יש כיצד, כ, א�. במובהק והכרתית חיצונית בצורה הטבע את

 לו חיי� אי� אויר באי� כי, ידע לא אשר, האויר� ער, את הכיר לא האד� אשר, ימי� היו"

 מה, האד� ידע לא אשר, ימי� היו וכ�.  מי� בלי לדג חיי� שאי� כמו, האדמה על חי ולכל

  …ולחייו לו רהאו

, הכיר תהומי�האי� עמקו ובכל סופי�האי� מרחבו בכל, בכללו הטבע ער, את אול�

, הטבע את הערי( האד� אשר, ימי� היו.  ברייתו מתחילת עוד, תמיד האד�, ל, כמדומה

 – והאמני� והמשוררי�.  באמונה אותו ויעבוד לאלהי� בו אשר כל ואת אותו חשב אשר

.  הזה היו� עד ורע טוב האד� דעת מיו� אחת שעה אפילו משירת� פסקו לא הרי ה�

 חדשי� אפקי� גילה אשר, הבהיר, הברור, המושכל המדע – המדע בא הנה ולאחרונה

 עניי� אנו אי�' כי, מחליט הוא והנה.  ונאדר גדול אבל, ונרא קר אור – חדש אור ויאר

 …'הכל לפני הפרוש מהטבע נהני� שאנו בשעה

 מ� בזמ�, האד� הכיר א�, בדבר ספק להטיל מוזר חפ( ב, וררשמתע יש זאת ובכל

 מ� עראית הנאה: בעצמ, הגע.  לו הטבע מה להכיר ובתמי� באמת רצה א�, הזמני�

 על יעלה לא הרי!  עניות מכלל להוציאו לאד� מספיקה תכופה לא או תכופה א�, הטבע

 כלו� חסר הדג אי� כי או, האויר מ�' נהנה' שהוא בשעה עני אד� אי� כי להחליט הדעת

 מי הוא גמור עני אכ�: לקרוא מסית, שהיצר יש, כ�!..  המי� מ�' נהנה' שהוא בשעה

  !..הטבע מ�' נהנה'ש

 לא נשימתו צור, די מי� עליו תצק א� אפילו, המי� מ� הדג את בהוציא, כי, לכל ברור

.  המי� לש הספירה את הוא חסר.  חסר הוא הנשימה את רק לא כי.  הרבה לו תועיל

 המקפת הלחיצה אותה–גופו מנקודות נקודה כל על לוחצי� שה�, הלחיצה את הוא חסר
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 שבינו הקשר את הוא חסר; לחיות עצמה בפני בריה להיות אותו המכריחה, והמאחדת

 ושכולו מה� יונק מאטומיו אחד שכל העולמית, ההווית, הנעלמה היניקה את, המי� ובי�

–גופו נקבוביות מכל להתפר( דמו מתחיל, המי� מ� יאוֹ תוצ כמעט כ� על.  מה� יונק

  .ההתפרדות מתחלת

 נשימתו רק לא ;לנשימה הראוי מכפי הרבה דק באויר נתו� כשהוא, באד� הדבר וכ�

, לכל ברור זה הג�?  והטבע. גופו נקבוביות מכל להתפר( מתחיל דמו ג� כי, קשה נעשית

 לדג ה� שהמי� מה ממש לאד� הוא' להכ לפני הפרוש, 'הגלוי, הרחב הטבע, הטבע כי

  39?.."האדמה פני על חי לכל הוא שהאויר ומה

יל נית� לראות מהי על פי גורדו� הצורה הטובה ביותר לתפוס את הטבע. יש עבטקסט המובא ל

להשיג את הטבע בצורה טבעית, פשוט לחיות אותו, להרגיש כחלק ממנו, כמו דג בתו, המי�. 

בע, ואי� להתייחס אליו בצורה חיצונית ו"להנות" ממנו, כמו שאיננו המקור לכל קיומנו הוא הט

מעלי� על דעתנו שהדג נהנה מהמי�. המושג "אהבת הטבע" זר לגורדו�, כיוו� שהוא מאמי� שאד� 

  � צרי, פשוט לחיות את הטבע. וכמו שמתואר בהמש, המאמר

 מ� יותר לוקח שהוא במידה האד� כי, אתה רואה. מזה ההפ, ממש רואה אתה ובפועל"

 מתרחבי�, מתעשרי� שחייו במידה; ממנו ומתעל� ומתרחק הול, הוא, הטבע

 ומצטמצ� הול,, הטבע ובי� בינו עבה ויותר יותר חי( לו ובונה הול, הוא ומתעמקי�

, ראשו� למכשול לחשוב הורגל כבר כי עד שריונו בתו, הזה כצב חומותיו בתו, ומתכוו(

, הטבע של הנגלה אורו את המבקש, המדע ג� כי, אתה הרוא. לחוד וטבע לחוד חיי� כי

 מצווי� ואינ� האד� את מכריחי� אינ� שניה�–הגנוז אורו את המבקשת, האמנות ג�

 שניה�; עול� חיי לבקש, המרחב את לבקש, קליפתו מתו, לצאת, במפגיע, בהחלט עלייו

 דרישהוה העבודה חדרי לתו, זה–אותו ולדחוק הטבע את לצמצ� מבקשי� כאילו

 מתו, האחרוני� האד� נשמת שרשי את ולעקור–המשכית חדרי לתו, וזו, המדעית

 לעג מעי� בהזמנת� יש ממילא זו ובצורה( האד� את מזמיני� ה� היותר לכל. הטבע

 תורה לבקש הטבע אל עראי יציאת, רחוקות או קרובות לעתי�, לפרקי� לצאת) נסתר

  40."ממנו' להינות'ו בו להסתכל, מפיהו

שמתגברת ההכרה על החוויה, מתרחק האד� מ� הטבע, ודבר זה מוביל להיחלשות חווייתו,  ככל

להיחלשות כוח החיי� שבו. כיוו� שהחוויה, ע"פ גורדו�, היא ה"שמ� למאור" של החיי�, והיא 

   �עצמה מקושרת לעצ� הטבע, כ, נחלשי� כוחות החיי� בסביבה המנותקת מ� הטבע

 שיש מה כל.  וכלה הול,' למאור השמ�' כי, ופוחתי� לכי�הו החיי� בעצ� כי, עקא דא"

 נשאר הוא הרי, היצירה מ�, האידיאליות מ�, האמונה מ�, האהבה מ� הנאורה בחברה עוד

 למרות, נפשנו בקרב ידועה במידה מתקיי� ועודו הקודמי� הדורות מאלפי בירושה לנו

 התחדשות אול�.  הרגשתנוו מחשבתנו אופ� כל למרות, נקרנותנו למרות', חכמתנו' כל

 הקיבול בית נפשנו בקרב שמתרחב במידה החיי� זר� והתגברות אלה כל של החיי�
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40
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 תמורת' אותה כל', הד� תקופת' אותה כל–,מתרבה וההוצאה העולמיי� החיי� לזר�

.  הטבע מ�–החיי� ממקור אנחנו רחוקי� כי, נפשנו בקרב אי� הרוחנית החמרי�

, אצבעותינו אנחנו יונקי�, חברו של' השמ�' משיירי איש ,הספר מ� אנחנו מתפרנסי�

  41 ."נאכל זרועו בשר איש

  �ולמצב זה, בו אנו מתפרנסי� משאריות החוויה, יש מחירי� כבדי� מאוד

  

 יותר עוד, היבשת מרובה יותר עוד ש� והנה הפנימיות ההרגשות אל מזה ולכשתפנה"

 אהבת, הבריות אהבת.  האד� נפש לתו, הטבע מתו, השופע, החיי� זר� עניות גלויה

', מתקד�' שהאד� במידה ופוחתות הולכות הרחמי� מידת, רעי� אהבת, המשפחה

 ה� הלא הגדולות הערי�( הגדולות בערי� ומתרכזי� הולכי� החברה שחיי במידה, ביחוד

 חשבו� על מתקיימות ה� ותמיד, ההשחתה ושל ההשכלה של המרכזי� תמיד בכלל

 שאתה, במקו� ג�).  מחורבנ� שלה� הגרעו� את וממלאות טנותהק והערי� הכפרי�

 א� כי, הלב מתו, נובעות ה� אי� הרוב על כי, רואה אתה, האלה ההרגשות את מוצא

 שנאה מעי�, טובות שאינ� אלו בי� הטובות בי�, ההרגשות כל בכלל. המוח מ� מושפעות

 מתגלה שהיא כפי, הטבע את האהבה ג�.  ומתנוונות ונובלות ונמשכות הולכות–וכדומה

 מכל שפחות פשוט היותר הרגש ואפילו. וטבעית בריאה תמיד איננה, ידועות ביצירות

 שאי�, טבעית אהבה, והול, פוחת–לאישה גבר בי� האהבה–יתירה רוח לאיזו זקוק הוא

 עזה, 'עמוקה אהבה, החולנית, הזרה האש מ� ולא החולניות, הזרות ההפתעות מ� לא בה

 הרוב.  מאד רחוקות לעיתי� אלא היו� תמצא לא, לפני� אומרי� שהיו כמו', כמות

 את.  בסקי'ברדיצ. י. מ ביחוד בה שמטפל, כזו' אהבה' במי� לפרקי� משתעשע הגדול

  .הגסה התאווה–ויותר יותר תופסת האהבה מקו�

 בספירת הטבע מצד העליו� השפע צינורות של סתימת� את רואה אתה ביחוד אול�

.  והחיי� הספרות לתו, הראשונה בסקירה מרגיש אתה זה את.  היצירהו האידאלי�

 הכל.  יתרה בחיבה בו מטפלי� הזה זמ�ה שבעלי, הדברי� מ� אחד הוא פסיכולוגי ניתוח

 יותר ניתוחו מחברו הגדול וכל, העלובה האד� בנפש ומנקרי� מחטטי� הכל, מנתחי�

 כל את לקעקע אלא בא אינו ההז החיטוט וכל.  חברו משל עמוק יותר וחיטוטו דק

 אי�, בדבר תלויה בלתי אהבה אי�.  היצירה שלעול� וג� האצילות עול� של היסודות

, קיבה ישנה.  שבעה ידע לא' אנכי' יש אבל; אמת אי�, צדק אי�, אידיאליות אי�, אמונה

 מעריצי� עוד� היפה הנפש בעלי.  עצמו את האד� הונאת וישנה ופניות תאוות ישנ�

 בחיי בטוח אינו היופי אליל ג� כי, לראות קשה לא אבל.  היופי את וממליכי� ישי�ומקד

 לא לבוא לעתיד כי, מנבאי� ויש', הקודש רוח' של עני� עוד אינה היצירה ג� הלא.  עול�

  42."מושכלי� וצירופי� מחוכמות הרכבות של שכלי עסק אלא היצירה תהיה

ל האד� בטבע. ראשית, יש להבי� כי מקומו של מקטעי� אלה אנו יכולי� ללמוד את מקומו ש

האד� הינו בתו, הטבע, לא חיצוני לו. ג� א� אד� מאוד אוהב את הטבע, ויוצא לטייל בחיק 

אל הטבע. כמו כ� החוקר,  יוצאיוצאיוצאיוצאהוא  �הטבע בכל הזדמנות, הוא אינו ממש בתו, הטבע, והראיה
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אינו מתרגש ממנו כל עיקר, כמו  שאיננו חי בתו, הטבע אלא חיצוני לו. אד� שבאמת חי בטבע

שדג אינו מתרגש ממי� ואד� חי אינו מתרגש מאוויר. הצורה שבה הטבע נכנס אל חיינו בדר, 

  לחוות אותו. �הטובה ביותר היא פשוט לחיות את הטבע, או בשפה הגורדונית

וי מכיוו� שבימינו ההכרה גוברת על החוויה, ואנשי� כבר אינ� יודעי� להשתמש בחוויה כרא

ומעדיפי� על פניה את ההכרה, רוב המפגש ע� הטבע מתבצע דר, ההכרה, ולא דר, החוויה. 

רומנטי, וישנו ההבדל ברור בי� הבית לטבע.  � מדעי או אסתטי �המפגש ע� הטבע הוא לימודי

  החוויה יוצאת מכ, נפסדת, שכ� החוויה מתעצמת בטבע, שהוא הרי מקורה.

שות החוויה, נחלשי� כוחות הנפש של האד�, והוא נכנס כתוצאה מההתרחקות מ� הטבע ומהחל

למעי� "חיי� של צמצו�" (המונח הוסבר לעיל) בה� האידיאות נחלשות, והאהבה, היופי, ושאר 

הערכי� העליוני� של האנושות הולכי� ומצטמצמי�, או שא+ ה� נהיי� חלק מ� ההכרה, ולא מ� 

  יבה אל הטבעיות ואל החוויה.החוויה. מצב זה הוא מצב מקולקל, ויש לתקנו בש

זה היה יחסו של גורדו� אל הטבע ויחסו אל שאלת מקומו של האד� בטבע. ביחס לשאלת 

עליונות האד� על החיה עמדתו של גורדו� מעט מורכבת. ראשית נזכיר כי גורדו� עצמו היה 

ו, אלא צמחוני, והוא ראה זאת כחלק חשוב מתפיסת עולמו, א+ שהוא לא עסק בזה בכתבי הגות

  במכתב ששלח לידידו נת� ביסטריצקי, לאחר שזה ביקש להוציא קוב( הגותי בנושא צמחונות.

 בעלי אל היחס, האחרונה בשורה, בעצ� אומרת זאת, הצמחונות אל היחס ובאמת"

 והעול� החיי� אל יחסנו כל של והברורה הגלויה, נאמנה היותר הבוח� אב� הוא, החיי�

 שו� עמו שאי�, משוחד שאינו, החיי� בעלי אל היחס. רכוספ ובלי כחל בלי, שה� כמו

, נסתרי� או גלויי�, וכדומה כבוד של, תועלת של מניעי� שו�, גמול תשלו� של חשבו�

, הצדק כל ה� מה, מוחשית כמעט בבהירות, כמוה מאי� מאירה באספקלריה לנו מראה

 כאילו, עצמנו את לראות אוהבי� כ, כל שאנחנו, העליונות המידות יתר וכל האמת

! ואכילת� החיי� בעלי וטביחת –' וכו' וכו אמת, צדק. עליה� נפשנו את נותני� אנחנו

? אד� בשר אכילת ובי� בהמה בשר אכילת בי� קוסמי�אנושי, יסודי הבדל איזה ובאמת

 בני את( שבטו בני אכילת את רק עצמו על אוסר אד� שאוכל, בזה רק הוא ההבדל

 בני אכילת ג� עצמו על אוסר בהמה בשר ואוכל), אוכלי� ינ�א אד� אוכלי ג� שבט�

 למגוחכות ולהפו, לבטל יכול היה פיקח אד� אוכל כי, בעיני ברור. יותר לא אבל, מינו

 ההוכחות ובאות� ההגיו� באותו, עוותתו את לו להראות בא שהיה מי של טענותיו את

 את למגוחכה פו,ולה לבטל בכדי בה� משתמשי� פיקחי� שבשרני�, החיי� מ�

  43." הצמחונות

גורדו� רואה את נטילת החיי� לצור, מאכל כדבר מזעזע, המשק+ ריקבו� פנימי בעול� הערכי� 

של אוכל הבשר. אי, אד� יכול לדבר על צדק ושלו�, ובד בבד לאכול חיות מתות? הוא ג� משווה 

מה מאוד לאכילת יצורי� בי� קניבליז� לאכילת חיות, שהרי אכילת בני ד� שאינ� מהשבט של, דו

  �שאינ� מהמי� של,. על שאלת נטילת החיי� מ� הצמחי� לצור, אכילת� הוא משיב כ,
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 131' עמ, והרשימות המכתבי�', ג כר,, גורדו� ד.א כתבי. א"תרפ, ביסטריצקיביסטריצקיביסטריצקיביסטריצקי    לנת�לנת�לנת�לנת�    מכתבמכתבמכתבמכתב 



31 
 

 בו שיש דבר ואוכלי� ממיתי� הצמחוני� שג� נמצא, חיי� הצמחי� ג� הרי: אומרי�"

  ?בתקנת�, אפוא, יועילו ומה, חיי�

 פי על אנחנו, אשיתר. לראות לבלי או לשכוח כ, הטועני� יואילו קטני� דברי� שני

 כאופ� אינו, הרגשה בו יש א�, הצמח של ההרגשה אופ� כי, לשפוט יכולי� גופנו

 אשר, השערות: צמחי� יש בגופנו ג�. החי כמו כאב מרגיש אינו: החי של ההרגשה

 מתו, מכי� בעצמו הצמח כי, רואי� אנחנו, שנית. כאב שו� מרגישי� איננו אות� בגזוזנו

, להפראתו המועילי�, הרמשי� בשביל המתוק המי(: החיי� בעלי לאכילת דברי� עצמו

 ידי על כול� נועדו הרי הפירות. ההפראה לצור, כ� ג� הפירות אוכלי בשביל והפירות

 חרצניה� יפלו כ, שמתו, בכדי, החיי� בעלי ידי על שייאכלו בשביל רק בעצמו הצמח

 מתנהגי� שאנחנו זמ� לכ אופ� בכל. שוני� במקומות הקרקע על שהוא אופ� באיזה

 ממש ומרגישי� חיי� אות� רואי� שאנחנו החיי� בעלי ע� בהמית כ, כל באכזריות

. בכ, אותו רואי� אנחנו שאי�, הצמח אל רחמינו שיגיעו לדרוש קצת מוקד� עדיי�, כמונו

 משמינית יותר יש כיו� האד� של החיונית ההשגה במצב הצמחונות נגד כזאת בטענה

 האד� יגיע הזמני� מ� בזמ� וא�. צביעות פשוט לא א�, ראש לותק של שבשמינית

 ומרגישי� רואי� שאנחנו מה ממש בצמח וירגיש שיראה, כזאת חיונית השגה למדרגת

, לאכילה לו נותנ� בעצמו שהצמח, וכדומה הפירות עוד לו ישארו אז שג� מלבד, אז, בחי

  44."הדומ� מ�, בכל לא א�, בהמרו במידה להתפרנס דר, לו ימצא אז כי, לקוות יש הנה

השערות, שג� ה�  �הצומח, איפוא, אינו חש בכאב, ואת זאת גורדו� לומד מ� הצמחי� שבגופנו

, ומלבד זאת, הרי הפירות נועדו לאכילה, בכדי שהזרעי� יופצו והצמח יופרה. 45אינ� חשות בכאב

שה עוד יותר על חו( מזאת, הקושיה הזאת אינה מקשה על הצמחוני�, אלא אדרבה, היא מק

אוכלי הבשר. כאשר אוכלי הבשר יחדלו ממנהג� המאוס, או אז יתחילו לדבר על הסבל הנגר� 

  לצמח. לא הגיוני לחוס על הצומח ולאכול את החי.

  � גורדו� רואה את החי כחלק בלתי נפרד מהטבע, ודבר זה נית� לראות בציטוט הבא

 שלימה, בהחלט אחת מבריה אבר כעי�, מהטבע חלק היא, האד� מלבד חיה בריה כל"

 בתור.  בהחלט נצחית), כלו� אי� ושמלבדה הכל שהיא, המוב� באותו שלימה( בהחלט

 חלק בתור, טבעית לפחות או, עצמה בתו, שלימה החיה הבריה שלימה מבריה אבר

 צירו+ אלא שאינה, הזמנית בצורה לא, כמוב�, נצחית  –, נצחית היא נצחית מבריאה

 יסודותיה בכל, חלקיה בכל נצחית א� כי, סו+ לאי� המתחלפי� רופי�הצי בארג עובר

, החיה הבריה, היא, בהחלט אחת מבריאה אבר בתור.  הצירופי� בכל המתקיימי�

 כלומר, עליונה אחת ובהשגה עליו� אחד ברצו� הפרטי� יתר כל ע� בהחלט מאוחדת

 ההוויה באותה י�הפרט כל ע�, מצדה רצו� כל ובלי ידיעה כל בלי מאליה מאוחדת

  46."הכוללת העולמית
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בקטע זה נית� לראות את שלמותו של החי, את השתלבותו המושלמת בטבע. החי, ע"פ גורדו�, 

הוא איבר מאיבריו של הטבע, ומשתלב בו בדיוק, כפי שמצופה מהאד� להשתלב בטבע, בחיותו 

  �בהמש, המאמר אותו. א� כ,, מדוע האד� שונה מהחיה לעניי� זה? על כ, גורדו� עונה

 מיוחדת צורתו, ומלואו עול� להקי+ העשויה, היתירה הכרתו ידי על, האד� כ� לא"

 בכלל האנושי המי� צורת, הזאת הצורה.  החיי� בעלי כל של מצורת� שונה, לגמרי

 לעצמו ונבדל מיוחד עול� היא, ומלואו עול� בקרבה הנושאת פרט כל של וצורתו

 פרט בכל ונשנית החוזרת תביעה, מוחלט קיו� על התביע לעצמה כשהיא בה וצפ6נה

, הכרתית שאיפה, אחד מצד: אחת בבת מתנגדי� צדדי� לשני שאיפה – מכא�.  ופרט

, הפרטית הצורה של – לנצחיותה ומכא� – המוחלט לצמצומה, המוחלט ליחודה גלויה

 יתהעולמ ההוויה כל ע� מוחלט לאיחוד וסתומה נעלמה, נפשית שאיפה – שני ומצד

 של, משלימותה נקרע, עצמו בתו, כל קוד� האד� נקרע כ, ידי על.  פרטיה ובכל בכללה

, הבהמי מצבו משפלות האד� את שהרימה, ההכרה.  האחדות מ� נקרע, העולמית ההוויה

), החיי� בעלי יתר של לרצונ� בער, חפשי אופ� בכל( חפשי ברצו� לכאורה אותו שחננה

 אותה –, חדשי� עולמות לפני את שכבשה ומלואו �העול את, החיי� את לו שהאירה

, החיי� בעלי יתר מכל יותר הרבה משועבד שהאד�, כ, לידי הביאה עצמה ההכרה

 לאחיו משועבד), אחרי� על השלטו� תאוות ג� ובכלל�( עצמו לתאוות כל קוד� משועבד

 לטבע כל וקוד�, עליו לשלוט אומר שהוא, לטבע ג� משועבד, האנושית לחברה, האד�

 במידה למדוד א�, בעצ� ה� האד� חיי כי, רואה אתה וכ,.  המצומצ�, הקט� האנושי

 יותר הרבה ביחוד אבל, חשכי�, קשי�, מצומצמי� יותר הרבה, קוסמית, עליונה

 של המצומצ� בעולמו כלואי� שה� מפני –, החי יתר כל מחיי ומזוהמי� מכוערי�

  47."עול� חיימ וסתומי� סמויי�, קרועי� שה� מפני, האד�

עליונות האד� על החיה נובעת מההכרה, שהיא חזקה בהרבה אצל האד� מאשר אצל החיה, א, 

העליונות הזו היא ג� מפלתו של האד�. ההכרה מצד אחד רוממה את האד�, ומצד שני ניתקה 

  אותו וקרעה אותו החוצה מחיי הטבע.

  �נת� ביסטריצקיבשאלת עליונות האד� על החיה ממשי, גורדו� לעסוק במכתבו ל

 לבעלי ביחס אד� בבני מוצא אתה אנושי רגש ואיזה אמת ואיזו צדק איזה, בכלל"

 מ� ואפילו, משלנו מי. מקרוב להתבונ� די, עדותי להרחיק צור, לי אי�? החיי�

 או ושותה אוכל, בצל או בבית לו יושב שהוא, לו כשתראה, במקצת יגח, לא, הצמחוני�

 בשמש רתומה או קשורה עומדת שלו העבודה או רכיבהה ובהמת, שעות משוחח סת�

 גוזל הוא אכזריות באיזו, לו תראה א� או? בפיה הברזל ומתג וגש� בקור או הלוהט

 האורווה אל לו חיה שנפש מי ייכנס או? כ, כל עליו עמלו שה�, הדבש את מהדבורי�

 מנוחה שו�, התנועה חופש שו� לבהמות אי� אז שג�, עבודה יו� אחרי, הלילה באמצע

 של, עמוקות היותר אולי האנחות, הבהמיות האנחות את וישמע, חפשית, חיה, טבעית

 אז. בהמי באופ� כ� ג� המיואשות תנועותיה� את, מבט� את, פניה� את ויראה, הבהמות

 מעשי בה� שמצויי�, מאלפי� אחדי� קלי� משלי� ה� הרי ואלה. לשפוט ידע אולי
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 כאשר, יתירה פיקחות מתו, יגח, לא מי? לזה לב ישי� מיו, קשי� יותר הרבה אכזריות

  ?כ, על תעירו

? זה מה ובתמי� באמת נפש בעל כל יאמר, אדרבה? החיי� בעלי אל הזה היחס מהו

 ואותו? החי נפש לתו, לחיות חיונית יכולת חוסר לא הא�? לב טמטו� לא הא�

 שבי� היחסי� בכל ג� מוצא אתה השני נפש לתו, לחיות היכולת חוסר אותו, הטמטו�

. ומקובלי� מסורי� יחסי� של, נימוסיות של במסווה מכוסה הדבר שכא� אלא, אד� בני

, ואסתטיקה מוסר של, תרצה א�, וקבלה תורה של יחסי� ה� האד� בני בי� היחסי� רוב

 המצומצ�" אני"ה של הפרטיות גבול את העובר, חיי� שפע של, חיי� של יחסי� לא אבל

 –, החיי� את לחדש באי� אנחנו ובתמי� באמת א�. והווה שחי מה כל לתו, ומשתפ,

 היחס את. כלו� חידשנו לא – נחדש לא זה את וא�, לחדש כל קוד� באי� אנחנו זה את

 את; ישותנו כל ושל רוחנו של בחיוניות, בפעולות, בעבודה מבקשי� אנחנו הזה החיוני

 ובשאיפתנו, החיי� מקור אל, עהטב אל בהתקרבותנו מבקשי� אנחנו הזה החיי� שפע

  48.."וביצירה בעבודה, בחיי� עמו להשתת+

האד� מנצל את עליונותו על החיה כדי לכבוש ולמשול בה, והיחס המשפיל כלפי בעלי החיי� לא 

נעצר רק באכילת�, אלא ג� בשעבוד�, שג� הוא איננו מוסרי כל עיקר. שורשי� לדבר זה נית� 

ע� האחר, ג� במידה שהוא ב� אד�. איננו מסוגלי� לחיות את  לראות בכל יחסיו של ב� האד�

ההוויה,  איננו מסוגלי� להכיר בנפש השני, אנו מתמקדי� רק ב"אני", ולא חווי� את כאב החיות 

שמסביבנו, או את האד� שמדבר איתנו. כאשר אנו באי� לחדש את כל האד� בהתקרבות אל 

ביותר שאנו באי� לשנות. גורדו� רואה את האד�  הטבע ואל החוויה, זהו אחד הדברי� החשובי�

  �והחיה שווי� במעלת�, וכ, נית� לראות בפסקה הבאה

 הראתה כאשר, כזו למדרגה להגיע רק לו חסר"!  עליו� אד�" התואר רק לאד� לו חסר”

 והגבורה –, הרצו� כוח של אחת הגונה התאמצות עוד, אחד הגו� צעד עוד.  המלחמה

: היא השאלה אבל.  לבאר למותר וג� לבאר צור, אי�, כאמור, זה לכ.  הושגה העליונה

  ?החי יתר ובי� האד� בי� נפשי, חי קשר שו� באמת אי� הא�

 האד� יהיה לא אד� מבני גמורה רחיקות של, גמורה בדידות של במקרה, למשל, הא�

 או חמור או שור על ואפילו, צפור על, כלב על, למשל, וקרובה חיה בריה כל על שמח

 קוד� לו היא כי, שבתועלת מדבר יותר לו היא החיה הבריה כי, אז ירגיש לא הא�?  שה

 מקו� אי� הא� – והעיקר?  תועלת של בער, להעריכה שאי�, חיה נפש מכל ויותר כל

 בצורה הפועל, החי כל אל האד� של הזה והמטומט� המצומצ� היחס מתו, כי, לחשוב

 יסוד מהרגשתו ושלא מדעתו שלא בנפשו מתרק�, מתמדת כ, כל פעולה ממשית כ, כל

  49?"עצמו אל – שני ומצד, האד� אל יחסיו ארג כל

האד� והחיה שווי� במעלת�, וה� בני ברית מטבע�. ערכ� של החיי� לא נמדד בתועלת שלה�, 

אלא בערכ� העצמאי. היחס המצומצ�, המשפיל, המשעבד, הוא זה שיוצר אטימות בי� האד� 

דבר ג� בי� אד� לאד�. את היחס הנ"ל אנו רוכשי� לא רק כלפי בעלי החיי� לחי, ובסופו של 
                                                           

48
 132�3' עמ, והרשימות המכתבי�', ג כר,, גורדו� ד.א כתבי. א"תרפ, ביסטריצקיביסטריצקיביסטריצקיביסטריצקי    ת�ת�ת�ת�לנלנלנלנ    מכתבמכתבמכתבמכתב 
49
 159' עמ, והטבע האד�', ב כר,, גורדו� ד.א כתבי, המבוקשתהמבוקשתהמבוקשתהמבוקשת    והתרבותוהתרבותוהתרבותוהתרבות    המזויפתהמזויפתהמזויפתהמזויפת    התרבותהתרבותהתרבותהתרבות: : : : והטבעוהטבעוהטבעוהטבע    האד�האד�האד�האד� 



34 
 

ושאר בני האד�, אלא ג� כלפי הטבע עצמו, ואולי אלו ה� השורשי� של היחס הנ"ל, כפי שנית� 

  � לראות בפסקה הבאה

 פסיכולוגית הכרה אותה להכיר קשה כי א�, זו בהופעה להיפגש אפשר יו�� יו� בחיי"

 הדבר ברור לא, גלוי לא שעדיי� משו�, כ, כל וברורה גלויה היא אי�.  אמצעית�בלתי

 הכוחות שמאפשרי� מכפי יותר נרחב כלכלי יסוד על המתבססי� חיי� שכל, לרבי�

 מאוד העמיקו זה יצר שרשי.  באד� האד� שלטו� את בתוכ� כבר נושאי� –, העצמיי�

 שרשי� הכה זה יצר.  האפשר ככל ונוחי� קלי� חיי� לחיות האד� שאיפת בתו,

 כשה� אלה כל –, ועצמה גד6לה, כבוד, אושר.  אלה ימינו שעד התרבות בכל עמוקי�

  .לשלטו� נרדפי� שמות אלא אינ� בעשירות מתבטאי�

 מכירה החדשה התרבות.  לגמרי חדש קרקע השלטו� יצר לו מוצא החדשה בתרבות

 של הרעיו� בעצ� אי,  .העיוור בטבע בו למשול – שאיפתה ואחת הנהו שעיוור בטבע

 כל, החיי� עניי� כל א�.  באד� האד� ממשלת שרשי כבר מסותרי� הטבע על השתלטות

 מ� אז כי, בשלטונו היוצר שליט עצמו חש שהאד� בזה כלולי�, וגבורת� יופיי�, טעמ�

 בני על שליט עצמו לחוש, רצו� בו יקו� שלא, מחשבה בתוכו תיוולד שלא הוא הנמנע

 שאיפה רק זאת תהי ול6, ליוצרי� אדו�, עליו� יוצר, שליט גבי על ליטש להיות, אד�

 השתררות, בלבד רוחנית השתררות רק זאת תהיה ול6, הפשוט האד� ב� על להתעלות

 הנהו רחוק תמיד, שלטו� להיות תמיד מוסי+ השלטו�.  שהיא צורה בכל העליו� האד�

 שני ומצד.  אחד מצד זה.  העול� ואל החיי� אל, האד� אל ולבבי אמיתי אנושי מיחס

.  באמת החפשית האד� רוח בשביל נסבל�בלתי תמיד, מזיק להיות תמיד מוסי+ הוא

 רגיל שלטו� להיות ומגיע, דרגה יורד הוא הסופות שבסו+, בזה הוא הרעה עיקר ואול�

 וכיוצא עניות, עבדות, שעבוד:  אחרי� בשביל זה בשלטו� הכרוכי� הפגעי� כל ע� מאוד

  50."זו הנחה בצדקת להיווכח יוכל, מסווה מחיצת בלי ישר בחיי� יסתכל אשר מי.  להבא

את תאוות השלטו� של האד�, המבוססת בהכרה, הוא משליט על מה שסביבו. על הטבע, על 

החיות, ועל בני האד� האחרי�. האטימות כלפי האחר לא רק מתבטאת באטימות כלפיו, אלא ג� 

מייש� גישה זו, גורדו� הפ, לצמחוני. כמו שהזכרנו לעיל, הוא ג� חדל בניסיו� לשלוט בו. כשהוא 

  להניח תפילי�, כיוו� שאלו עשויות מעור של חיות מתות. 

העבודה, לעומת זאת, לא נתפסת אצל גורדו� ככבישה של הטבע, אלא כהתקרבות אליו. כאשר 

  �ת העבודה והטבע כ,הוא מתאר את התחברות האד� והטבע, בלשו� נבואית משהו, הוא רואה א

 רעב לא–חדש רעב, חדש רגש והרגשת, חדשה רוח, אד� ב�, ב, וניתנה ההוא ביו� והיה"

 ובכל, תעבוד אשר, עבודה בכל עונג ומצאת.  לעבודה א� כי, לכס+ צמא ולא ללח�

 ההוא ביו� לב, ושמת.  והשתיה באכילה מוצא אתה אשר כעונג, תעשה אשר, מעשה

 הנ, וכאשר, מאכל, את להנעי� היו� לב ש� הנ, כאשר, בודת,ע את ולהטעי� להנעי�

 לא. יו� בכל סיפוק, די לעבוד וידעת.  הכס+ את–עבודת, פרי את להרבות היו� לב ש�

 בתו,, הטבע בתו, מעשה וכל עבודה כל לעבוד לב תשי� כל יתר אבל.  תוסי+ ולא תגרע
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 עבודת, את תעשה כ�  .העולמי והמרחב העולמיי� החיי� בתו,, העולמית העבודה

  .הבית את תבנה כ, כי.  בבית עבודת, את תעשה וכ� בשדה

–והטבע ואתה המלאכה בית עול� של חללו בעיני, והיה, עבדת, את בעבד, והיה

 אבל, בפניו הטבע הוא יפה: ההוא ביו� ואמרת.  אחת ורוח לשניכ� אחד ולב.  עובדי�

, רוח ולשאו+ קומת, את ליישר רגע ד,בעמ והיה.  בעבודתו, חייו ברוח שבעתיי� יפה

 מה�דבר, מה�דבר עוד קרב, אל אתה שוא+ כי, והרגשת, לנשימה אויר רק לא ושאפת

 יוסי+ אשר, מחשבת, ואת הרגשת, את יפרה אשר אבל, הוא מה תדע לא אשר, כמוס

 אז.  סו+�האי� בתו, כול, תתמוגג כמו אשר, רגעי� ל, יהיו והיה.  לרוח, ואור חיי�

 ג� וא+, הקודש כחילול בעיני, תהיה השירה ג� כי, הדיבור רק לא.  דומיה ל�תיא

 רק לבטאו אי� אשר, דבר והרגשת.  וקדושתה השתיקה סוד את והשגת.  המחשבה

: ואומרת עבודת, מתו, יוצאת קול�בת ושמעת.  בשמחה, בעוז, בכוח ועבדת. בעבודה

 רוח אוצר בעבודה יש כי, לבב, אל תוהשיבו אז וידעת!'  עבדו כולכ�, אד� בני, עבדו'

 רק ייראה לא וכולו, אחת פינה רק, אחד צד רק, קצהו אפס רק רואה אתה אשר כזה

–'אמ�: 'עונה הטבע–קול�הבת ואחרי …הצדדי� מכל עליו יביטו אשר, הרואי� כל לעיני

 והשלמת�! עבודה לכ� את� אני–בעיניכ� עבודתכ� תקט� אל! אד� בני, עבדו: לאמור

  51"…לכ� החסר את אני השלימי למע�, החסרתי אשר את

העבודה נתפסת בעיניו של גורדו� כהתאחדות ע� הטבע, כיצירה משותפת איתו בהרמוניה מלאה. 

חוויית העבודה מתוארת כנירוונה, כהתאחדות ע� השל�, ע� האחד. העבודה מספקת את כל 

תנאי שהעבודה היא עבודה צרכיו הרוחניי� של האד�, את התאחדותו ע� הטבע, וכל זאת ב

בטבע, ללא אינטרסי� וצרכי�, ללא משכורת והספקי� יומיי�. העבודה היא לש� עבודה בלבד, 

לש� ההתאחדות ע� הטבע, לש� חיי התפשטות ולחיי החוויה. לעומת זאת, עבודה לצור, כס+ 

מאפשרת נתפסת כמחריבה והורסת. העבודה לצור, התשלו� היא אינטרסנטית ומצומצמת, ואינה 

  התאחדות או אפילו התקרבות אל הטבע, אלא משקפת התרחקות ממנו. 

היופי של  �הטבע, כמו כ�, הוא מקורו של היופי הטבעי. גורדו� מבחי� בי� שני סוגי יופי

ההתפשטות והיופי של הצמצו�. ממש כפי שהחיי� של התפשטות באי� מ� החוויה  והחיי� של 

  י סוגי היופי. צמצו� באי� מ� ההכרה, כ, ג� בשנ

 התפשטות של היופי: כ, מבוטא להיות יכול אלה יופי מיני שני בי� הקונקרטי ההבדל"

.  תכנה את היוצרת צורה מתו, – צמצו� של והיופי, צורתו את יוצר תוכ� מתו, בא

 כמו, חי ולא חי יציר וכל חיה בריה כל.  התוכ� לגבי טפלה הצורה התפשטות של ביופי

.  הווי� או חיי� שה� מתו, יפי� ה� –, נבראו היופי לש� לא, יתהעולמ הבריאה כל

 צורת� יפי – הצפור, החיה, הפרח, האיל�.  שבה� ההווי אור או החיי� אור הוא ָיְפי�

 חי בה�.  ולעומק לרוחב שבה� החיי� זר� כמידת יפי� ומידת, שבה� החיי� מתו, בא

 כי, דומה;  נעל� קס� איזה מלאה וכאיל שבגופ� נקודה כל –, קו כל, פרק כל, אבר כל

 הוא נעל� כוח איזה פעולת ידי על אשר, זור� אוירי נוזל איזה א� כי, מוצק גו+ כא� אי�

 א�, מת הצמח או החיי� כשבעל, זה משו�.  יפה הכל ולפיכ, –, אחת בצורה תמיד זור�
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 הדי� והוא.  בחייו בו שהיה היופי אותו בו אי�, שינוי כל בלי, שלימה נשארה צורתו ג�

 הכל האנושיי� החיי� בגבול כי – הטבע בתו, נמצא כשאתה.  הדומ� מהטבע בעצמי�

 שאי� או צורה שו� לכאורה לו שאי�, בסלע, למשל, ומסתכל – ומצטמצ� מיטשטש

 גלוי, הוויה כוח איזה שבו נקודה בכל בו רואה אתה כי, ל, נדמה, יופי שו� בצורתו

, יפיו סוד וזה.  עול� של כבשונו, העליונה השתיקה לסמ, הוויתי סוד איזה, ונעל�

  ....להביעו ביד, ואי� תופסו ואינ, מרגישו שאתה

, ההכרה צורות מתו, ומשתק+ הנעל� החיי� מאור החוזר, צמצו� של היופי שורש את...

 הצורות ביפי כלומר', וכו הסימטריה ביפי, ההנדסיות הצורות ביפי עוד מוצא אתה

 רעיו� צמצו�: הביטוי, ההבלטה, הצמצו� היא היסודית תכונתו.  כרההה של היסודיות

 והבלטת רצויה בצורה, ידועה חיי� ספירת של אורה צמצו� או, ידועה אידיאה, ידוע

 כאילו הַפָסל כי, אומרי�, הפיסול באמנות, למשל, כשעוסקי�.  סביבתה מתו, הצורה

 כאילו, רעיו� כל המחוסר, �האיל השיש גוש מיד הרצויה התמונה את ומשחרר כובש

 תכונתו אשר בעוד.  העכור החומר מתו, אור קוי חוצב הוא מפסלתו של וחת, חת, בכל

, מצומצ� ביטוי כל העדר, הבלטה כל העדר הוא התפשטות של היופי של היסודית

, סופי�אי� אחד ברעיו� הספירות וכל הרעיונות כל איחוד –, סוד, מוחלטת שתיקה

 זה ובכלל( מהכל אטו� כל בתו,, מהכל חלק כל בתו, והכבוש השל� להכ מתו, המבהיק

  52). "הממשי לפסלו ממשי חומר לפסל ששימש, השיש אותו בתו, ג�

היופי שבטבע, יופי ההתפשטות, נובע מהחיי� שבטבע, מחיות�, מעצ� הוויית�, ולא מהצורה 

חיי�. אפשר להסביר עניי� שלה�. זאת לעומת היופי שבצמצו�, שהוא נובע מ� הצורה, ולא מ� ה

יופיו של פסל מול יופיו של אד�. יופיו של האד� לא  � זה ע"י שימוש בדוגמה המתאימה ביותר

נובע מצורתו, אלא מ� החיי� שבו, שא� כ�, כפי שגורדו� אמר, היה ממשי, להיות יפה ג� במותו, 

ו בו חיי�. א� כ�, מדוע ואנו יודעי� שלא כ, הדבר. לעומת זאת הפסל הינו דומ�, ומעול� לא הי

הפסל יפה? הוא יפה כיוו� שצורתו יפה, א, לא התוכ� שלו. התוכ� לא משנה לו מאומה. לא כ, 

האד�, שכל יופיו נובע מתו, חיותו, מ� הטבעי שבו, מתוכנו, ולא מצורתו. כ, ג� הטבע, והיופי 

  האמיתי הגלו� בכל חלקיו, הנובע מתוכנו, מטבעיותו.

רדו� מקשר כל שלמות אל הטבע, כל דבר עליו� בסופו של דבר מוצא את מקומו כ, אנו רואי� שגו

כחלק מהחוויה ומהטבע. ג� הדת, שהיא תמצית ההיקשרות לעליו�, מוצאה מהטבע, וכמו כ�, ג� 

יחסי היחיד והאומה מתקשרי� בסופו של דבר אל הטבע. כמו שחוויית היחיד היא חלק מחוויית 

אד�" קשורי� ג� ה� אל  �וטבעה ה� חלק מאותה חוויה. יחסי ה"ע� האומה, כ, ג� לדוגמה האר(

הטבע ואל החוויה, והאומה והדת מתקשרי� יחד, שכ� הדת היא ביסודה לאומית, ולכ� גורדו� 

משלב אות� בתפיסתו. ראשית, נסביר את הקשר שבי� הדת לאומה. הקישור הוא קצת קשה 

  � להבנה, ולכ� ניעזר בדבריו של גורדו�

 קוד� כי, מחייב הדבר טבע.  במקו� קשור כאילו האד� של המתהווה עולמו להבהתח"

 או אחת משפחה, מחבריה אחד שהוא, האד� בני שקבוצת, המקו� האד� את העיר כל

 במקו� שיש מה כל ע�, ש� וחיה ש� נמצאת וכדומה עדה בצורת אחדות משפחות
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 את, הירח ואת השמש את, האר( ואת השמי� את עובד האד�.  חש6ב מהיותר ההוא

 הקרובי� ויתר האבות רוחות את ביחוד עובד.  המקומיי� והאב� הע(, העו+ ואת החיה

 נחשבי�, אחד במקו�, אחת בקבוצה הנעבדי�, האלילי� כי – העיקר. הלאה וכ�, שמתו

 או הקבוצה על והמשפיעי�, הקבוצה מבני אחד לכל הקרובי�, לאלהי� כול� בעיני

 הקבוצה אישי כל את המאחדת, אחת שלמות כעי� הקבוצה בנפש מדעת שלא מורגשי�

 פה פועל בעיקר כי – הזה הדבר.  חיה אחת לשלמות מקומ� טבע וע� עצמ� לבי� בינ�

, קרבנות הקרבת בעת או – הקבוצה לבני חג ביו� ביחוד מתגלה – האיחוד רגש

 האלילי� ע� ביחד הקבוצה בני כל בו שמשתתפי� – חג של למשתה ה� ג� שנחשבי�

 .ק( לאי� גדולי� וההתלהבות שהשמחה, לו שמקריבי�, האליל ע� או –

 מתאחדות כשהקבוצות, כזה במצב.  האומה אל – השבט ומ�, השבט אל – הקבוצה ומ�

, אחת לאגודה הקבוצות שבכל מה� חשובי� היותר או האלילי� כל מתאחדי�, לשבט

 כשהשבטי�, מזה יותר ועוד רהדב וכ�.  השבט כל את והמאחדת השבט בכל הנעבדת

 רק, וכיבושי� מלחמות ידי על ג� במקצת לבוא יכולה התאחדות( לאומה מתאחדי�

 עד, מזה זה רחוקי� כ, כל תכונותיה� פי על אינ� והנכבשי� שהכובשי�, אחד בתנאי

 מתרומ�, האומה בהווצר, האחרו� הזה במצב).  אחת למשפחה להתמזג יכולי� שאינ�

 השמש או והאר( השמי� הרוב על( ואשה איש, אלילי� זוג או חדא אליל הרוב על

 הממשלה נמסרת – הנבחר לזוג או הנבחר לאליל, לו אשר, האלילי� יתר כל על) והירח

 האלהות לזיכו, השאיפה בולטת פה.  האומה בני כל על וממילא, האלילי� יתר כל על

 שבני במידה.  חיה אחת תלשלמו מקומה טבע ע� ביחד האומה בני של האיחוד ולהגברת

 הולכי� במידה בה –,אחת לא6מה, חיה אחד ונפש אחד לגו+ ומתאחדי� הולכי� אד�

 ומתקרבת הולכת שמהותה, אחת לאגודה ומתאחדי� ומתמעטי� הראשיי� האלי�

 לפחות – האלהות דבר על המושג הול, במידה בה; שוני� תארי� בעל עצ� של למהותו

 צורה ולובש והגשמית הגסה צורתו את ופושט – ושבותוח מרגישות היותר בנפשות

 לאחדות מתקרבת שהאלהות ובמידה.  רוחנית, כללית, אחדותית, זכה ויותר יותר

 – כל וקוד�, אחת לשלמות עובדיה את לאחד וגדל כוחה הול, במידה בה, מוחלטת

, כלה את המהווה, יחידה באלהות הידבקו ידי על כאילו, עצמו בתו, האד� את לאחד

 הכל ע� האיחוד את לעצמו להשיב האפשרות לו ניתנה, הכל בעד והאחראית הנצחית

 להרגשת יסוד ולמצוא הבהמיות ממצב בצאתו לו שאבדה, הנצחיות ואת העולמי

  .ועולמו חייו בעד, עצמו בעד האחריות

 נפש מתהווה כ,  כלומר, הגדולה המשפחה, החיה האומה מתהווה, לחשוב יש, כ,

 אומות ובולעת ומשעבדת הכובשת, הממלכה מתהווה, כנראה, כ, לא אבל, האומה

, פה ג� מתאחדי� אמנ� האלי�.  יפה מתמזגות שאינ�, לאומיות תכונות בעלות, שונות

 רומא דת – הראיה. קוסמי איחוד ולא מדיני איחוד מתאחדי�, כ� לאמור יש א�, אבל

  53".הקדמוני� הכובשי� העמי� כל של הדתות ובכלל העתיקה

גורדו� מקשר בי� התחברות קבוצות אנושיות קטנות, כמו שבט, עיר או מחוז, ללאו� גדול המכיל 

הרבה קבוצות, לבי� ההתחברות של אלילי הקבוצות והזדככות�. כאשר הקבוצות מתחברות, 
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פנתיאו� האלי� שלה� מתאחד ג� הוא והופ, ליותר מופשט, יותר נעלה. מע( ואב� מקומיי�, 

נה על העצי� ואל הממונה על האבני�. לעומת זאת, הכבישה והשיעבוד גורמי� נעשה אל הממו

להיבלעות האלי� הלאומיי� ולהשתלבות� בפנתיאו� האלי� בצורה מדינית, לא כללית. כאשר 

משתלבות קבוצות, נוצר זיכו, של הדמות האלוהית, מחומר מקומי ארצי לדמות פרסונלית 

ליה של אומה אחרת לנחותי�. כאשר שתי אומות מופשטת, א, הכבישה גורמת להפיכת א

משתלבות בצורה נכונה, כל דמות האל עולה מדרגה, מזדככת, וכ,, על פי גורדו� יכול להיווצר 

  � המצב האידיאלי

 אומה בי�, אומתו ב� לחברו אד� בי�, עצמו לבי� אד� בי� העליו� האיחוד את אול�"

 שחי מה כל ע� והטבע האד� בי� וכ, ,השונות האומות בני בי� – כ, ומתו,, לחברתה

 להשגת מגיעה כשהיא רק הדת משיגה העליונה האחריות את – זה כל ומתו, בו והווה

 השגה למדרגת להגיע עשויה או שהגיעה, דת רק, בהחלט נעל�, בהחלט ומיוחד יחיד ֵאל

 גוי אל גוי ישא לא', 'כמו, לרע, ואהבת: 'מעי� לרעיונות להגיע יכולה, אתכז עליונה

 ומבחינה', מכסי� לי� כמי�' ה את דעה האר( מלאה כי', 'כבש ע� זאב וגר', 'חרב

  54'."אלהיכ�' ה אני קדוש כי, תהיו קדושי�: ' האחריות מבחינת, אחרת

השילוב הנכו� והמתאי� בי� אד� לאד�, בי� שבט לשבט, בי� עיר לעיר ובי� לאו� ללאו�, ללא 

אד�" בריאי� ונכוני�, שלו� כלל עולמי ועבודת  �חסי "ע�כבישה וללא שיעבוד, הוא זה שיוצר י

אל אחד. יש להדגיש שרק התחברות טבעית ואמיתית, לא כובשת, היא זאת שמאפשרת את קיומו 

דוק בי� המושג שלו� עולמי לעבודת אל אחד מופשט. האד�", וכ,, בעצ�, נוצר קשר  �"ע�של ה

ת כל הלאומי�, ללא כל הבדל וללא כל עליונות רק אל מונותיאיסטי מופשט יכול להכיל בחובו א

ונחיתות. האל היחיד הוא הזדככות� של כל האלי�, והוא זה שמאפשר את השלו� הנוצר 

מ�  � מהתחברות� ומהתאחדות� של כל העמי�. יש לציי� שזו מערכת העובדת לשני הכיווני�

  ורר אמונה באל אחד.האומה לאל, ומ� האל לאומה. האמונה באל אחד גוררת שלו�, והשלו� ג

יש לחזור ולשי� לב, כי מקור כל התהלי, הוא בעובדה שלכל אומה יש את חווייתה ואת דתה 

  הלאומית, הנובעת מ� הטבע, וכל התהלי, הדתי מתחיל מ� הטבע המקומי.

  � גורדו� מרחיב על דבר הקשר בי� האומה לטבע במאמר אחר

 ממקור נקרעה האומה כי יע�, דוללג חדל שבאומה האד� כי, לראות רחוק לא, מכא�"

 שהתחיל במידה, הגלוי כוחו מצד לגדול התחיל שהאד� במידה דוקא, מהטבע, חייה

 התרכז בעיקר שש�, העירוניי� בחיי� כולה שנתבצרה, ההכרה, היחיד של כוחו לגדול

 ג� והלאומיי� הפרטיי�, החיי� כל על ממשלתה את שופכת היא ומש� פעולתה כוח

 נצטמצמה כי יע�, הוא חייו מקור נצטמצ� כי יע�, ונצטמק נצטמצ� שביחיד והאד� ;יחד

 כלומר, מהאומה היחיד נקרע במידה בה, מהטבע נקרעה שהאומה המידה כי, האומה

 של כוחה עיקר, החוויה בי� הקרע מתחיל מכא� .מהטבע שוב – האחרונה בשורה

 היצירה כוח ירידת חילהמת מכא� כלומר, היחיד של כוחו עיקר, ההכרה ובי�, האומה

 של היוצר כוח – שהאומה, החזיו� מכא�.  שלו העשיה כוח של עליתו מידת לפי שבאד�
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 האנושיי� החיי� מתחילי� בעצ� שמש�, במקו� דוקא לפעול חדלה – האומה

  55."העליונה פעולתה מתחילה בעצ� שמש�, העליוני� החיי�, האמיתיי�

מהטבע. התנתקות היחיד מהטבע מתבטאת ג�  עיקר כוחה ועיקר חיותה של האומה הוא

חוויה, במבט בד� בפני עצמו, המתרכז בהכרה ולא בהתנתקותו מהאומה והפיכתו ליחיד, לא

מצומצ� ו"עירוני", כפי שנכתב בפסקה. הקריעה של האומה מהטבע מתבטאת ג� היא בהתרחקות 

ר אל הטבע, אל מקור היחידי�, ומכא� לשקיעה של המונח "אומה". על האומה להתחדש ולחזו

  חיותה.

 אלא בחשבו� בא אינו הטבע יתר .האנושי במי�, באד� החיי� מצטמצמי� בתחילה"

 ממילא מצטמצ� האנושי המי� חוג. חייו את לו ממרר או בחייו לאד� עוזר שהוא במידה

 חיי� אי� שהרי, החיי� עצ� פי על, הטבע עצ� פי על באומה מוגבל בהיותו, באומה

.  האומות לכלל קיבוצי ש� אלא האנושות ואי�, אומה�אומה חיי א� כי, יי�כלל אנושיי�

 במידה בה, הגדול כוחה עצ� ומתגלה שהול, במידה, מתגברת שההכרה במידה אול�

 את אמנ� מכירי� מופשט מושג בתור.  ביחיד, הפרטי באד� ומצטמצמי� החיי� הולכי�

 דומה, מופשטי� במושגי� בעיקר פועלת שההכרה שמתו, אלא עוד ולא, האנושות

 על לוותר כדי עד מכירי�, מאז יותר האנושות של בזכותה עתה מכירי� כאילו, הדבר

 החי הממשי היחיד .חיי� ולא, מכירי� אבל .האנושות של זכותה לש� האומה של זכותה

 מאוד קל הדבר ולכאורה, המופשטת האנושות לתו, ישר החיה האומה על לדלג רוצה

 של הממשי צמצומו בי� בעצ�.  הכלל לבי� היחיד בי� סתירה מתגלה א�כ אבל, לעשותו

 כי א�, למלאותה שאי�, תהו� מתגלה .הכלל של המופשטת התפשטותו לבי� היחיד

  56."וממלאי� ממלאי� לכאורה

על עצ� כלל האנושות כותב גורדו� כי הוא פרי ההכרה. ההתמקדות בבי� לאומי ולא בלאומי היא 

והמצב הטבעי. החוויה הלאומית היא חלק מחווייתו ומנפשו של היחיד, ואי� התרחקות מהחוויה 

להחמי( אותה. המעבר בי� היחיד לאנושות נראה פשוט כאשר אתה בוח� אותו בהכרה, א, בעצ� 

האנושות היא מושג מופשט מאוד, והאד� אינו יכול להתקשר אליה באופ� רגיל, אלא הוא צרי, 

בי� היחיד לאנושות, א, אי� לטעות בה. האומה היא מושג חשוב  את האומה. האומה היא הצינור

  בפני עצמה, ויש לחיות אותה.

א� נעיי� שנית במקור שהובא לעיל, נוכל לראות שהקשר בי� הלאו� לאדמת המולדת הוא טבעי 

וחיוני להתהוות הלאו� וקיומו, כיוו� שכל קיומו של הלאו� נובע מהאדמה, מהסביבה הקרובה, 

יומה של הדת הלאומית. התהוות� של הדת והלאו� תלויי� בסביבה הקרובה, בטבע וכ, ג� ק

  �המולדת

 קוד� כי, מחייב הדבר טבע.  במקו� קשור כאילו האד� של המתהווה עולמו בהתחלה"

 או אחת משפחה, מחבריה אחד שהוא, האד� בני שקבוצת, המקו� האד� את העיר כל

 במקו� שיש מה כל ע�, ש� וחיה ש� נמצאת וכדומה עדה בצורת אחדות משפחות

 את, הירח ואת השמש את, האר( ואת השמי� את עובד האד� .חש6ב מהיותר ההוא
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 הקרובי� ויתר האבות רוחות את ביחוד עובד.  המקומיי� והאב� הע(, העו+ ואת החיה

 נחשבי�, אחד במקו�, אחת בקבוצה הנעבדי�, האלילי� כי – העיקר. הלאה וכ�, שמתו

 או הקבוצה על והמשפיעי�, הקבוצה מבני אחד לכל הקרובי�, לאלהי� כול� בעיני

 הקבוצה אישי כל את המאחדת, אחת שלמות כעי� הקבוצה בנפש מדעת שלא מורגשי�

  57."חיה אחת לשלמות מקומ� טבע וע� עצמ� לבי� בינ�

אחת.  הטבע, האומה והדת, לנקודה �כ, מתאחדי� שלושה עקרונות חשובי� בתורתו של גורדו�

הדת והטבע מתקשרי� ג� ה� בתורתו של גורדו�, כיוו� שכפי שהזכרנו לעיל, מקורה של הדת הוא 

בטבע הקרוב. על היווצרות� של הדתות המונותיאיסטיות, והרחבה על הקשר בי� דת לטבע, מספר 

  �גורדו� בקטע שמשו� מה לא נכלל במהדורות כל כתביו שער, ש.ה ברגמ�

 משני סמוכי� לה יש הזאת הדעה. המדבר ב� הוא המונותיאיז� יכ, הדעה נכונה ואולי"

 למשו, העשויי�, בפרטי�, ובגוני� בצורות עשיר המדבר טבע אי�, אחד מצד: צדדי�

 סו+ באי�, בפרטיות מלא עול� לפניה ולגלות בפרטיות להשקיעה, האד� נפש את אליה�

 מבתחלה נועדת כאלו ד�הא נפש במדבר. הכלליות אל לפנות להזקיקה מבלי, שבצמצו�

 סו+ �באי� עולמה את ולבקש העולמית הבריאה בכלליות כולה שקועה להיות

 איש קרובי� יותר להיות בו היושבי� את מכריח כאלו המדבר, שני ומצד; שבהתפשטות

 אמיצה, מסויימת תכונה בעלת אומה להיות מסוגלי� כ, ומתו,, מאוחדי� יותר, לרעהו

, זה גר� ג� ואולי. האחדות להשגת יותר קרובה כ, ומתו,, ימיהפנ באחודה, בחיוניותה

 ולהטמיע� אחרי� עמי� לכבוש הרבה לשאו+ יכל ולא ביותר חזק היה לא ישראל שע�

  58"בקרבו

נית� לראות כא� קשר בי� הטבע המדברי שבו ק� ע� ישראל ולבי� האמונה המונותיאיסטית שלו. 

ראלי, הוא אשר התווה את אופיי� ואת כל הוויית�, האמונה והדת הישראלית נובעות מהטבע היש

כי כפי שהסברנו לעיל, ראשית היווצרות הדת הלאומית נובעת מהטבע המקומי. כיוו� שהיהדות 

נוצרה במדבר, הטבע המקומי הוא מופשט, ולא מאפשר צמצו� לפרטי�, אלא גור� לאמונה באל 

היה ע� שקט שלא שא+ לכבוש עמי�  אחד מופשט. צירו+ עובדה זאת ע� העובדה כי ע� ישראל

רבי�, וכ, התפתחה אצלו תודעה של שלו�, כיוו� שכפי שראינו לעיל, הכיבוש הוא אויב 

המונותיאיז�, ואילו השלו� והמונותיאיז� מחייבי� אחד את השני. כ, נוצרה אמונה בערכי� 

  מופשטי�, עליוני�, ולא בהצטמצמות לע( ואב�.

פי שהסברנו אותה בפרק השני, מוארת באור יקרות ומבוארת על פי כ,, כל תורתו של גורדו�, כ

עקרו� ההתקשרות לטבע. בפרק השני הבהרנו כי תורתו של גורדו� סובבת סביב החיי�, ובפרק זה 

הראינו כי החיי� והחוויה מקור� בטבע. כ, חיברנו את כל תורתו של גורדו� סביב הטבע וסביב 

ורתו של גורדו�, והארנו את כל הקישורי� הדקי� שבתוכה. החיי�, והתקרבנו יותר אל עיקר ת

להבנה אמיתית ללא הבנת תפיסת אינו נית� בי� העבודה, האומה והחיי�,  החיבור שמחבר גורדו�

  הטבע שלו.
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 131' עמ, 1924 אביב תל הצעיר הפועל של המרכזי הוועד הוצאת', ג כר, גורדו� ד.א כתבי, והטבעוהטבעוהטבעוהטבע    האד�האד�האד�האד�, ורדו�ג ד.א 
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  הגותו על ביקורות

 כל ללא המעשה לחיי יורדי� האידיאלי� בה� לחיי� הטי+ והוא, אוטופית בהגות דגל גורדו�

 הרציונליסטי� כלפי א, ,המילה של הרגיל במוב� רציונאלי איננו הוא כי בעצ� הבי� אהו. חציצה

  � הבא המשל את ונת�, הרציונאלי היחיד הוא שבעצ� הסביר

 דבר על בהשקפה הכי בלאו סגי לא שהרי, בהשקפתי הדמיו� מ� הרבה אמנ� יש..."

 של תכונה לה� אי� האלה הדמיו� ניצוצות אול�.  לעול� עוד בא שלא דבר של ולתוכו

 בכל.  המרחק מרוב העי� מ� הנעל� ממשי מאור רפה חוזר אור של א� כי, מתעה אור

 יותר היא השקפתי כי, ביטחה כ, בכל חושב היית לא, שביקשתי מה בידי עלה לו, אופ�

 שבי� ההבדל הוא מה שהרי.  שכמות, המעשיי� כל והשקפת אתה מהשקפת, דמיונית

 לב עד גבוה, זקו+, מוצק סלע לפנינו רואי� שנינו?  אתה ת,השקפ ובי� אני השקפתי

.  אי� דר,.  אליו נפשנו את נושאי� אנחנו אשר, ומסוגר סגור אית� מבצר ועליו, השמי�

 ביצות, וחתחתי� מכשולי�, וברקני� קוצי� בתו, אנחנו הולכי�.  ואפלה חוש, סביב

 לאחרי, פונה אתה והנה.  מוצא �מבקשי ואנחנו.  תהומות ומלאחרינו מלפנינו.  ואגמי�

 ההיא הדר, מ� ישר קו למשו, ל, די כי חושב ואתה, דר, איזו החשכה מתו, ש� ורואה

 ההיא בדר, כול, שקוע אתה כ, ובי�.  המבצר של המבוא את למצוא בשביל המבצר אל

 משקיע שאני בעוד'.  וכו רחבה מידת את, נטייתה את בדיוק להגביל מתאמ(, שלאחרינו

:  המבצר שבחומת והחריצי� הבקיעי�, החלונות תו, אל, שלפנינו במה מבטי כל את

 ג� הוא אשר, פנינו מגמת את נכונ� פיו על או עליו אשר, אור קו איזה ש� אמצא אולי

, מוב�.  כול על להתגבר, המכשולי� כל על להתגבר אומ( לנו יוסי+ וג�, דרכנו את יאיר

 דר, היא שלאחרינו ההיא הדר, שהרי, ממני ממשי תריו בדבר עוסק אתה עי� למראית כי

 ומי, חוזר אור אלא, טוב היותר באופ� אינו, למצוא דומה שאני, האור אשר בעוד ; ממש

 פונה כול, בהיות,, באמת כי.  עי� למראית רק זה אול�.  דמיוני אור לא א� יודע

 את אליו נושאי� נחנושא, המבצר ובי� שלאחרינו ההיא הדר, בי� כי רואה אינ,, לאחרי,

  59."..שבעול� אופ� בשו� אותה לעבור שאי�, נוראה תהו� מבדילה נפשנו

 שאיננה סלולה דר, מציג המעשי מכיוו�, אשליה ה�" דמיוני"וה" מעשי"ה כי מסביר בעצ� גורדו�

 בדר, ילכו אנשי� ומספיק במידה א,, הדר, ללא המטרה את מציג והדמיוני, למטרה מובילה

 גר� לא זה דבר א,. דבר של בסופו אפשרית שההגעה מכיוו�, למטרה הגעה תתאפשר", דמיונית"ה

  �ומכא� מכא� בסיפורו מעט צינית בצורה זו לטענה הגיב לדוגמא ברנר. להשתכנע לה�

 לא, כמוב�; ר� יותר מסוג הגיו�, הגיו� כולו הוא .עיקר כל מיסטי הזק� אי� באמת"...

�הגיו� א� כי, השכל�הגיו� לא!), לטוב זכורי�, אגב, ה� ג�ש( דורו בני המשכילי�� הגיו�

  60"...החיי�� עיקר, החיי��הגיו�, האינסטינקט

 ייחודי איננו והוא, אוטופיסט הוגה כל אצל דבר של בסופו קיי� זה כגו� ויכוח, דבר של בסופו

  . לגורדו�

                                                           
59
 103�4' עמ, והעבודה האומה', א כר,, גורדו�. ד.א כתבי. ט"תרס, והדמיוניוהדמיוניוהדמיוניוהדמיוני    המעשיהמעשיהמעשיהמעשי    עלעלעלעל 
60
 "יהודה ב� פרויקט" האתר מתו,, ומכא�ומכא�ומכא�ומכא�    מכא�מכא�מכא�מכא�, ברנר ח"י 
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 גורדו�" � גורדו� על �מנדלסו היינרי, הנודע הזאולוג של דבריו מובאי�" בישראל הסביבה" בספר

 נית� בדבריו 61."הטבע עול� על דבר שו� ידע לא הוא. מוחלט רומנטיק�, מציאותי לא לגמרי היה

, דרכיו ואת הטבע את מכיר באמת שלא, רומנטי הוגה היותו ועל גורדו� על חמורה ביקורת לראות

 נתפסי� רבי�..." ספר באותו עוד שנאמר למה שמתקשר דבר, השלמות בהיותו מאמי� ולכ�

 גורדו� את המגדיר דבר, 62..."העבודה תנועת של הרומנטי" נביא"ה, גורדו� דוד אהרו� של לכתיבתו

 הראשונה העובדה. זו טענה לפרו, מאוד וקל, בדבר יש תשובות מספר. רומנטי כהוגה רשמית

 הטבע תא כראוי מכיר איננו שהוא ולהגיד, ביער שני� מספר חי שגורדו� היא ביותר והפשוטה

 כנגדכנגדכנגדכנגד דיבר גורדו�, לעיל שהזכרנו שכפי הוא שני דבר. הבריכה את מכיר אינו שחיי� כי להגיד כמוהו

 אליעזר של בדבריו או, מהטבע מנותקת היא הסתכלות כי טע� הוא. הטבע על רומנטית הסתכלות

  � שביד

 של כתולדה גורדו�. ד. לא לו נראית הטבע אל יסוד כגישות והאסתטיקה המדע הצעת"

 לדעתו מגול� הניתוק ואמנ�. הטבע מ� האד� ניתוק לידי, למעשה, שהביא טרגי משגה

 אי� הרי. ליופי הרגיש האמ� את תחילה טול. כשלעצמה והמדעית האסתיטית בפעילות

 מ�] במקור ההדגשה[    ליהנותליהנותליהנותליהנות וכדי, לו מחוצה, כלומר, הנו+ מול בעמידה אלא נתפס היופי

 עצמו מרגיש הטבע ביפי המתבונ� והרי: תאמר שמא. בו ללפעו בלי לנצלו �כלומר, הנו+

 עמו להתאחד כיסופי� מעוררת היפה מ� ההתרשמות: זאת וא+, בו ומוק+ בנו+ כלול

 אל לאד� שיש ראשוני יחס על באמת מצביעה זו ועובדה, הדבר כ,, בוודאי �?בו ולדבוק

 אד� תופס כאשר אבל. זו להתרשמות וכתנאי, האסתיטית התרשמותו לפני עוד הטבע

 פני על רק א� כי הטבע בתו, הוא אי� שוב, עצמו בפני כעומד האסתיטי המצב את

  63 ..."בצידו או מולו, הטבע

 לטבע ועוורי�, השלמות את הטבע ביופי הרואי� הרומנטיי� על ביקורת כא� לראות נית�

 היינרי, אותו מוכ( מדע אנשי על מדובר הקטע בהמש,, כ� כמו. לו חיצוניי� ה� שהרי, האמיתי

  .לו חיצוניי� בעצ� ה� ג� א,, הטבע את מכירי� ה� כי ה� ג� החושבי�) מנדלסו�

 בי� אוטופיז� מבחינת בי�. למציאותית להופכה העצו� הקושי על היא גורדו� על הביקורת עיקר 

 �באופ אני. מקו� לה� שיש ספק אי� א,, לדחות אמנ� נית� אלה ביקורות ואת, רומנטיקה מבחינת

  .אלו בביקורות האמת מ� הרבה שיש חושב אישי
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 42' עמ ,2006 אביב תל המאוחד הקיבו( הוצאת ,בישראלבישראלבישראלבישראל    הסביבההסביבההסביבההסביבה, טל אלו� 
62
 34' עמ , ש� 
63
 99' עמ ,ל"תש אביב תל עובד ע� הוצאת, היחידהיחידהיחידהיחיד, שביד אליעזר 
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  הסביבתית משנתול והמקורות המניעי�

ראשית, מבחינה ביוגרפית גורדו� היה קשור ומחובר מאוד לטבע. סבו, אהרו� דוד, כפי שהוזכר 

לעיל, כתב מחזה בש� "אפיק נחלי�", המתרחש בטבע ועוסק בו. למשפחתו של גורדו� ולחינוכו 

כפי שתיארנו לעיל, בפרק העוסק בחייו של  מרובה על כל עולמו הערכי והמוסרי,הייתה השפעה 

גורדו�, ילדותו של גורדו� עברה עליו בנעימי�, והוא גדל בבית ח�, אוהב ומפנק. דבר זה יכול אולי 

לסייע לנו להבי� את אמונו באד�, את האוטופיה שהאמי� בה. על כל פני�, גורדו� מתואר כילד 

י, דבר שככל הנראה המשי, עד לבגרותו. דאגת אמו, שהייתה מכינה לו את האוכל רגיש ומוסר

האהוב עליו עד לגיל מבוגר, השפיעה עליו והפכה אותו לזק� מתעניי�, דואג ונחמד. נית� לראות 

שאת היחס שהרעיפו עליו בילדותו, הרעי+ גורדו� בבגרותו על סביבתו. כפי שהזכרנו בפרק 

 הכניסה, בילדותו לו שהעניקו, הגדולה האהבה"  �יעל גורדו� בש� אביההראשו� את דבריו של 

  64."הימי� כל אותו מחממת והיא, לנפשו' שמש' הרבה

  �על כוחה של השפעה זו עמד אליעזר שביד, כאשר השווה בי� גורדו� לביאליק וטשרניחובסקי 

 אל והתקשר כפרב נולד הוא. הכפולה השבירה בסימ� עמדו ויצירתו ביאליק נ.ח של חייו"

, פתאו� כמהלומת, ממנו שלל חמור דתי חיי� ולאורח הדחוקה לעיירה והמעבר, נופו

 המדרש בית של מעולמו ג� ניתק, הבחרות בתקופת, כ, ואחר; הטבע ע� המגע את

 ערכי �הדו יחסו. הארצית ובפעילות החילונית שבהשכלה" החיי� אור" אל בשאיפתו

 לא. זו כפולה שבירה בליבו שהשאירה הטראומה מ� ענב יחד ג� המדרש ולבית להשכלה

 מאדיקות רחוקה אבל, ומסורתית אמידה כפרית למשפחה כב�. טשרניחובסקי. ש כ�

 כיסוד חילונית השכלה לו להקנות דאגו ג� הוריו( עמוקה יהודית מלמדנות ג� ורחוקה

 החיי� חאור ואל ההשכלה אל דרכו את עשה הוא. השבירה מ� פטור היה!), לחינוכו

 בגידה של בהרגשה או הטבעיי� החיי� ומ� הטבע מ� בניתוק פע� אי לחוש בלי החילוני

 גורדו� ד.א של חייו. לחלוטי� לו זרה היתה הביאליקאית והטראומה, אבותיו במורשת

 אל סמו,, בכפר וגדל נולד הוא. הללו הקצוות שבי� האמצע בדר, התנהלו כאילו נראי�

 בשנות ג� מה� נתרחק לא, הכפרי� מ� הגירוש חוקי של יעת�פג ולמרות, והיער השדה

 להבדיל, ורגישה חמה לב לתשומת זכה והוא אמידה היתה משפחתו. והבחרות הנערות

 מסורת ובעלת אדוקה משפחה זו היתה א,, בה ומגורלו ביאליק נ.ח של ממשפחתו

 מסורתי היה מהוריו שקיבל החינו,. טשרניחובסקי. ש של ממשפחתו להבדיל, למדנית

 בלתי משהו, איפוא, היה. מרשות� יצא לא כשבגר וא+, בלימודיו וה� בהנהגותיו ה� אדוק

 מצד בהתנגדות נתקל לא חילונית השכלה לרכוש מעצמו התעורר שכאשר בעובדה רגיל

 כמו שקיבל האירופית ההשכלה. גלוי קרע ביניה� נוצר שלא הסיבה, כנראה, וזוהי; הוריו

 ד. א אצל א+ מקו� ומכל, דתי חיי� ואורח מסורתית למדנות �ע אחד בקנה עלתה

" הדת" בי� הניגוד של הטראומה את, ראשו� במבט לא לפחות, מגלה אתה אי� גורדו�

 עד. להיפ,. הדת כלפי גמורה חירות של הרגשה אצלו מגלה אתה שאי� כש�", החיי�"ו

 עלייתו לאחר שני� כמה ועוד, בו שנתגדל הדתי החיי� אורח את באהבה זכר ימיו סו+

                                                           
64
 9' עמ", מורנו רענו" 
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 בינ� סתירה מצא ולא המצוות שמירת על הקפיד, המסורתי במוב� דתי היה ישראל לאר(

 על יתר. ולאומיות חברה, חינו, בעניני שמרניות � הבלתי ודעותיו החילונית השכלתו לבי�

 דתי ליהודי עצמו את חשב, כהלכת� שבתורה עשה �מצוות את לקיי� חדלשכ ג�: כ�

 ."פיה �על החיי� ואת הלכהה את וכיבד
65  

אליעזר שביד טוע� כא� בעצ� כי ההבדל העיקרי בי� גורדו� לבי� ביאליק הוא העובדה שגורדו� 

המשי, בטבעיות בתו, משפחתו, ולא חווה שו� שבירה, שו� ניתוק. הוריו של גורדו� קיבלו 

מה שגר� אצלו בלנות את לימודי החול שלו ולא ראו בכ, סתירה לעומת לימודי הקודש, ובס

להבנה כי אי� כל ניגוד בי� הדת והחיי�. לעומת�, טשרניחובסקי לא חווה ג� הוא שו� שבירה, א, 

חייו התנהלו בצורה שונה לגמרי, בצורה חילונית. לכאורה, ביאליק הרגיש שהטבע והדת עומדי� 

ת, כ, שלא בסתירה, בגלל הניתוק שחווה, וטשרניחובסקי עצמו לא היה מחובר כלל לדת ולמסור

היה מסוגל למזג בי� הדת והטבע, המסורתיות והחיי�. לעומת� גורדו� הצליח לחבר ולמזג בי� 

השניי�, והשפעות רבות יש לדבר על תורתו ועל דר, חייו, החל מיחסו אל הדת וכלה ביחסו אל 

יק העבודה, האומה והטבע. טשרניחובסקי, שהיהדות הייתה זרה לו, וביאליק, שהרגיש ניכור בח

המסורת, לא היו יכולי� להגיע לאותו מקו� שאליו הגיע גורדו�, שחווה בביתו יהדות אמידה 

  ופתוחה, טבעית, אמיתית ואוהבת.

לעניות דעתי, יש ער, חשוב ג� לגיל שבו עלה גורדו� ארצה. אנשי העלייה השנייה היו ברוב� 

. מה ג� שהרעיו� של הקמת צעירי�, מה שגר� לה� למרוד באופ� טבעי במסורת הישנה והגלותית

אר( חדשה הרהיב את נפשותיה�, וגר� לה� לזלזל ביש�, בגלותי, במה שמשוי, לעבר. לעומת�, 

גורדו� היה מבוגר ב� ארבעי� ושמונה, אד� שכבר עמד על דעתו. ג� את מוחו הרהיב הרעיו� של 

רידה ביש� היא אר( חדשה, צורת קיו� חדשה, ונית� לראות זאת בבהירות עזה בכתביו, א, מ

תכונה שפשוט לא התאימה לגילו. אד� ב� ארבעי� ושמונה שחי את כל חייו כאד� דתי שומר 

מסורת, יקשה לו מאוד לכפור מבלי סיבות משמעותיות באמת. לכ� לקח לגורדו� זמ� רב עד 

  שהחלו מצוותיו "לנשור", לדוגמא מצוות תפילי�, ועד סו+ ימיו האמי� באל ובדת.

יי� בקרבת הטבע השפיעו ג� כ� רבות על תפיסתו של גורדו� את הטבע, הטיולי� אי� ספק שהח

הרבי� שער, ביערות, החיי� ביער, כל אלה תרמו רבות להכרתו את הטבע ולחוויה שחש בו, א, 

תורתו של גורדו� ומשנתו התפתחו באר( ישראל, וכל ילדותו מהווה אמנ� בסיס להתפתחות זו, 

  , יש להבי� מה באר( ישראל עורר מחדש את גורדו�.א, לאחר שני� של פקידות

מנופה של אר( ישראל, וכ� ג� גורדו�,  מאודאנשי רוח רבי� בתקופת העלייה השנייה התרשמו 

כאשר עלה ארצה, התפעל מהשינוי בי� טבעה של א"י לעומת הטבע של רוסיה, כפי שדבר זה 

  �רצהמשתק+ בציטוט הבא, שאותו כתב גורדו� ממש ע� עלייתו א

 מרגיש אני זה ביופי א,, להפליא יפה) ביהודה המושבות ד"ע מדבר אני( כא� הטבע אכ�"

 שמפני, שכזו לפרספקטיבה רגיל איני.  מדי יותר רב שהיופי מפני אולי.  חסרו� איזה

, רגילה שאינה העי� את הדוקרת, עזה בבהיר6ת מרחוק ג� נראה הכול שבאויר השקיפות

, זו גֹונ6ת�חד אל רגיל אינני.  מלאכ6תי אלא טבעי איננו כאיל6 הנרא הזה היופי ולפיכ,
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.  לנצח מזדעזע שאינו הזה השקט ואל לעול� מוע� שאיננו, הזה היופי של היציבות אל

 והצער הגדולה העולמית למחשבה הבעה שהיא, והרצינית המיוחדה לדומיה רגיל אינני

 וא�, רצ6י אורח אולי, אורח בתור מיעצ את מרגיש אני י"א של בטבע.  הגדול העולמי

.  אורח זאת בכל אבל, יקר, קרוב אורח, עיני� בכליו� לו שחיכ6 אורח ג� אולי, רוצה אתה

 של הטבע לא זהו.  לעצמ, תרשה ולא הוא הנימ6ס מ� לא ,זה בטבע ראש קל6ת לנהוג

 רק לא סיהר6 אר( של הטבע.  נפשית בקורבה חיית ושעמו התרגלת שאליו, ר6סיה אר(

 יוכיח, שלפעמי�, ותמימ6תו פשטותו בכל, כולו אותו מבי� אתה שג� אלא, אות, שמבי�

 הטבע הוא כ� לא.  ואוהבת תמימה פשוטה כֵא�, פשוט באופ� והכל – ילטפ, ולפעמי�

 רוממה היא אבל, עמ6קה יותר עוד אהבתה ואולי, ורחמניה אוהבת ֵא� היא ג�.  י"א של

.  במבטה חרישית ותוגה מצחה על נישא רעיו� של חות�, הר6חנית תהבגדל6 שיעור לאי�

, מלכה� בת של, מרבבה דגולה, חכמה ֵא� של עדינות בזרועות חב6ק עצמ, את מרגיש הנ,

, חינו,�חסר, נהמע6 אליה שב ועכשיו בעבד6ת שג6דל אהוב ב� על כמו אלי, שמביטה

 מוכשר אינ, אתה א,, חכמה אהמל בלבה היטב אות, מבינה ושהיא, תרב6ת�שפל

  .להבינה

 ה� כ, כל, הארצישראלי הטבע את מביני� אינ� פה היושבי� האד� בני כי, ל, ונדמה

 והיושב – גדל6ת המלא, להפליא הנהדר הטבע!  ממנו ה� שוני� כ, כל!  ממנו רחוקי�

, מעידי� והישימו� התרבות חוסר וכל.  חיי� אינ� שחייו, מושפל, מזוה� יצ6ר איזה, בה

  הארצישראלי הטבע למדרגת התרומ� לא המקומי האד� כי

...  

 הכל, נקיק וכל גבעה כל, אדמה שעל כל אחד מצד .בזה נגמרות אינ� המחשבות א,

 שיש, הנאדרה תרב6תו התפתחה ופה, והגדול האמי(, החי עמנו וגדל נולד פה כי, מזכיר,

 נטיעות מתוספות שנה בכל תהעבריו המושבות בגבול השני ומהצד.  עולמי ער, לה

 נעשי� החיי�, האקלי� ג� משתבח זה ידי ועל, תרבותית ויותר יותר נעשית והאדמה

.  אחר לעני� המחשבות עוברות ומזה.  רענ� יותר, בריא יותר נעשה והאד� קלי� יותר

, ודבש חלב זבת עכשיו שהיא או שהיתה מפני חש6בה כ, כל לא הזאת האר( כי, נדמה

 עבודה, וחש6בה גדולה עבודה, לעבודה העתיד לאיש תקווה נותנת היאש בזה א,

 כוחות ג� מולידה והפוריה הגדולה העבודה.  חדשי� כוחות לגידול הקרקע את שמכינה

 עבודה נפלה שבגורלו למאושר עצמו את לחשוב, זאת את להבי� צרי, עמנו.  גדולי�

  .שכזו

 אפשר וא�, הארצישראלי הטבע אל התרגלל, עיני מבט להרגיל מתחיל לאט לאט אני וכ,

  66."בעצמו ואותו לשונו את להבי� – כ, לומר

בפסקה נית� להבחי� בהל� המעבר של גורדו� מ� הטבע הרוסי המוכר, האהוב, אל הטבע האר( 

ישראלי, הזר והשונה. נית� לשי� לב ג� להכרה ביופיו האגדי והלא מציאותי של הטבע האר( 

קשרות לאר(, וע"י זה לכל מקורותינו, כפי שהוזכר לעיל על הקשר בי� ע� ישראלי, על חדוות ההי
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לארצו. יש לזכור כי גורדו� הכיר היטב את הטבע הרוסי, כיוו� שחי מספר שני� ביער, והמפגש ע� 

הטבע האר( הישראלי בכל זאת הותיר בו רשמי� עזי�. תופעה זו ניכרת באנשי רוח רבי� 

צורה שונה מעט. לדוגמא רחל המשוררת, דמות שהושפעה מתקופת העלייה השנייה, א, ב

  � מגורדו�, בשירה "כנרת"

  –! �4ָ ְוַגע ַהGָד הֹו7ֵט, גֹוָל� ָהֵרי �7ָ"

  .ֲעֹצר:  ְמַצ6ִי� 4ֹוַטַחת 4ְִדָמָמה

  ַהַס4ָא ֶחְרמֹו� ָנ� קֹוֶרֶנת 4ְִבִדיד6ת

  .ַהOְחֹור ִמNְִסMַת נֹו7ֶֶבת ְוִצJָה

  

  ,ַצIֶֶרת 7ְַפל Fֶֶקל ֵי7 ַה�Gָ חֹו+ ַעל �7ָ

  ,7ֹוָבב ְ:ִתינֹוק ַהFֶֶקל Pֵָער ְסת6ר

  ִ:Jֶֶרת 6ְבֵמי ְלַמQָה Mָ7ֶַל7

R7ֵַרְגָליו ְמ7ְַכ.  

  

  ,ַהֶ:ַרSְ  ַעל 4ַֹחֶר+ Nְָרִחי� Gְִר64 ַמה

�Fַ ַהַ:ְרֹ:� ְוֶכֶת� ַהַ:ָלִנית,  

  ,ַהGֶֶרק ָיֹרק Tז ע7ֶבַ  Nִי – ָיִמי� ֵי7

  .Iָ4ַרֹו� ַהְ.ֵכֶלת ְ.כUָVה 7ְִבִעי� Nִי

  

  ,7ְחֹוחַ  ַוֲאַהRUֵ ִא6ֵָר7 ִ:י ַג�

  – ָזִרי� ְלַמ67אֹות ַהUֵב ְוָהָיה

  ִל7ְֹ:חַ  ַהא6ַכל, R4ָ ִלְבMֹד ַהא6ַכל

  67?"ְנע6ִרי� ֶחֶסד

  

מיתיותו של הטבע. הטבע האר( ישראלי הרשי� בשיר נית� לשי� לב לדגש על יופי האר(, על א

את רחל, והיא ראתה את יופיו ואת חיותו. המשלי� בשיר מדמי� את הטבע לעצמי� חיי�, 

מלאי� בהאנשות. החרמו� דומה לסבא, הכלניות לד�, הדקל לתינוק שובב. בבית האחרו� מדברת 

ופיו האדיר של הטבע, המשוררת אל הטבע הישראלי משל היה אד� ממש. מכל השיר מהדהד י

ובבית האחרו� מופיעה חולשת האד� לעומתו. הטבע יפה לנצח, והאד� מהל, שחוח וליבו נהפ, 

  למשואות זרי�. השיר משק+ רומנטיקה, אהבה לטבע האר( הישראלי וליופיו המרהיב.

  

ראלי יש הבדל ברור בי� הרומנטיקה של רחל לבי� רשמיו של גורדו�. רחל רואה את היופי האר( יש

המרהיב, וגורדו� מכיר ג� ביופייה של אר( רוסיה. היופי האר( ישראלי הוא לו יותר מיופי, היופי 

האר( ישראלי הוא סוד. הרשמי� העזי� שקיבל גורדו� מהטבע, ההתקרבות לעליו� שחש בו, היא 

מות היא גור� חשוב מאוד ביחסו אל הטבע. חו( מזה, ג� ראינו את יחסו של גורדו� כלפי ההתרש

האסתטית מהטבע, שהיא זאת שמובאת בשיר. גורדו� ראה את עצמו חוזר אל אר( אבותיו ואל 

                                                           
67
 ד"ס' עמ, ב"תשל אביב תל דבר הוצאת, לרח שירת, כנרתכנרתכנרתכנרת 



47 
 

טבע� של אבותיו, ובכ, אל טבעו עצמו, ולכ� הוא ראה צור, לחדש את כל קיומו ולהתאי� את 

  ישראלי, ומפריע לו שלא כול� עושי� כ,. �עצמו לטבע האר(

ע� אר( ישראל, וזו מעוררת בו מחדש את אהבת  גורדו� נפגש פתאו� ע� הח� הקדמוני העברי,

הטבע. הוא ניגש לעבודה פרודוקטיבית, ג� היא קרובה אל הטבע ואל האדמה, ודבר זה מחזק בו 

יותר את הבסיס להיווצרות משנתו. יש להבי� את המניעי� של גורדו� לעבודה פרודוקטיבית, 

פוא היו המניעי� שלו לפנות אל עבודת שהרי הוא היה מבוגר, ורגיל היה לעבודת פקידות. מה אי

האדמה? אלו, לפי דעתי, טמוני� בהגות רוסית מאותו זמ�, המעריצה את הטבע, כמו זו של 

  שהשפיעו עליו.  68טולסטוי,

כל אלו מהווי� את הבסיס הנפשי להיווצרותה של התורה, ומהווי� את המצע עליה התפתחה 

התעסק בשאלת מקורותיו של גורדו�. על פי שיטת משנתו הסביבתית של גורדו�, א, עלינו ג� ל

ה"יחיד" והייחודיות של גורדו�, כל כתיבתו נבעה מחווייתו הייחודית, ולא הושפעה מהוגי� 

  �אחרי�, א, דבר זה מוטל בסימ� שאלה, וכפי שמעיד אליעזר שביד

 אול�. בכתביו החיפוש דר, לפנינו פתוחה, כמוב�? הושפע שממנה העיו� ספרות מהי"... 

 רק לכתוב התחיל גורדו�. ד.א. מספיקה תשובה מה� ג� לקבל נוכל לא ערהצ למרבה

 שאב שמה� המקורות רוב לפניו שיהיו ובלי, ונתמזגו נתגבשו השכלתו שמשקעי אחרי

 שמקורות, פנימית נביעה בהגיונותיו לראות נטה הוא:  כ� על יתר. הזכרו� פי �על

, נפש �בהל, לו קרובי� ספרי� מפני נרתע א+ י�ולפעמ, מעורריה אלא אינ� חיצוניי�

  .עצמיותו את לה� ישעבד שמא

 אימת וכל, ומחברי� חיבורי� של שמות להזכיר הרבה לא כי היא עובדה, מקו� � מכל... 

 בשיטתו ומיזג� אות� פיתח אלא ציינ� ולא בה� הבחי� לא, דבריו בכלל דבריה� שעלו

   69..."דרכו פי על

בעניי� המקורות, עלינו להבי� כי גורדו� לא רק שלא ציי� מקורות, אלא ג� עת אנו באי� לעסוק 

אלו המקורות שהיו כבר שקעו בתודעתו, והוא ראה בה� נביעה פנימית, ולא  �התכחש לקיומ�. אי

משהו חיצוני לו, ולא עוד אלא שהוא התרחק מהוגי� הדומי� לו, מפחד שתאבד לו עצמיותו 

אלו מקורות נעלמי�, אלא שהוא לא ראה אות�  �ו לגורדו� אימחמת הדמיו�. מכל מקו�, הי

כמקורותיו, אלא כחלק ממנו, כיוו� שהוא קרא אות� בגיל מוקד�, וכשהתפנה לכתיבת הגותו ה� 

  �כבר שקעו בנפשו. אליעזר שביד מבחי� בי� שני סוגי מקורות

 כוללת ראשונהה. קבוצות לשתי גורדו�. ד.א בכתבי הנזכרי� המקורות את לחלק יש"... 

 דר, על הושפע שמה� אלו כוללת הניה, המזדהית �ההבנה דר, על והטמיע שפיתח אלו

 את פיתח שבה� המאמרי� מבטאי� זה בנידו� כי לנו ונראה, הביקרתית � ההקבלה
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 למד לא מעול� כ� שעל, הלמידה בזמ� הרוחנית אישיותו עיצוב תהלי, את ג� השקפותיו

  70. "העצמאיות השקפותיו ליבו� לש� רק לאא, פורמלית השכלה של לצרכה

ההשפעה החיובית וההשפעה השלילית.  �אליעזר שביד מבחי� בי� שתי השפעות שהיו על גורדו�

ההשפעה החיובית ה� המקורות מה� שאב את דעותיו, ואשר עימ� הוא מסכי� ומזדהה, 

הוא אינו מסכי�.  וההשפעה השלילית היא המקורות שאליה� השווה והנגיד את דעותיו, ואית�

נית� לראות את דבריו של גורדו� על ההוגי� עדות להלכי הרוח שהיו לו בעת שלמד אות�, שכ� 

כל התרשמותו מה� וכל לימודו אות� היה לש� פיתוח תורתו העצמאית, ולכ� הוא שב ומשווה 

מפרט בי� תורתו שלו לשל האחרי�, שכ� כל מטרת קריאת� היה לש� בירור השקפתו שלו. שביד 

  �יותר את דבריו בנוגע להשפעות השליליות

, מקאנט, ההסכמה דר, על, הושפע הוא �בודאות לקבוע אנו יכולי� אחת עובדה"... 

 הנזכר, מטולסטוי משהושפע יותר, בלבד ספורות פעמי� במפורש הזכיר שאותו

 .שלו המופת כדמות גורדו�. ד.א של ומחבריו ממפרשיו לרבי� והנראה, רבה בתכיפות

 שימשה) לפרטי� התייחסות וללא מאוד כללי ברישו� אמנ�( קאנט של ההכרה תורת

 ומרכס בודהה, ניצשה, טולסטוי ואילו", הכרה"ל" חויה" בי� הבחנתו להסברת מסייע רקע

 נמצאת מה� שקיבל החיובית ההשפעה, ואמנ�; לויכוח שליליי� אתגרי� לדידו ציינו

, מניצשה יותר טולסטוי את שהזכיר פי על א+: כ� על יתר. מאוד דלה עניינית בבדיקה

 מיצג ראה שבו, מטולסטוי יותר ללבו קרוב, הנצרות של חרי+ כמבקר, ניצשה היה

 בתו, מתבלטת נוספת עובדה. ישראל לדת המנוגד בה שיש מה בכל הנצרות של מובהק

 ריפהח ביקורת כמושאי גורדו�. ד.א ער, שאות� המקורות: לב לתשומת ראויה והיא, כ,

 באופ�, תפיסתו פי על, לה מנוגדי� או כלפיה וביקרתיי� ליהדות חיצוניי� כול� ה�

  71."מהותי

נראה מדבריו של שביד שגורדו� לא הושפע כמעט מההוגי� המוזכרי� אצלו בתדירות, כיוו� שאלה 

שימשו כמקורות להתנגחות. לעומת זאת, ההוגה שממנו כ� הושפע, קאנט, מוזכר בדבריו הרבה 

ות מאשר טולסטוי וניטשה, שאות� הזכיר יותר, א, רק לש� התנגחות. הדבר מתחבר אל מה פח

שהזכרנו קוד�, כי גורדו� נמנע מקריאת הגות� של אידיאולוגי� הקרובי� אליו בהשקפת�, כיוו� 

שחשש מהיטמעות שיטתו במשנת�, ולכ� ההוגי� שהזכיר הוזכרו בעיקר לש� התנגחות. דבר 

יד הוא שגורדו� מעמת את תורותיה� של ההוגי� השוני� מול היהדות דווקא, מעניי� שמזכיר שב

  � ודבר זה מרמז על מקורותיו החיוביי�, בדבריו של שביד

 כתב, פ"תר משנת, פיכמ� יעקב אל במכתב. השניה המקורות לקבוצת, איפוא, עברנו"... 

 יותר לו קרובה' " ווכ הזוהר, המדרש, התלמוד, ,"התנ, העתיקה הספרות" כי גורדו�. ד.א

 משק+ המכתב כי להודות יש שוב). 118' עמ, ורשימות מכתבי�" (החדשה הספרות" מ�

 נוכל לו חיזוק אבל. ביקורת ללא עדותו את לקבל אפשר א� וספק, ויכוחי נפש הל,

" היסודיי� הספרי�" בגדר לו שנראה מה מנה שבו ט"תרע משנת קוד� במכתב למצוא

 תמיד נדפס הלא ,"התנ( התלמוד: "וה�, במנוקד לע� הדפיסל ראוי שאות�, ביהדות
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 לראות אפוא מותר). 112' עמ, ש�" (הלאה וכ�, הזוהר, המדרש, המשנה), בנקודות

 והוא, גורדו�. ד.א של היניקה מקורות את לחפש יש שבו, כיוו� הוראת הללו בציוני�

  72."דווקא המסורתית המחשבה של כיוונה

, על סמ, עדותו האישית של גורדו�, כי מקורותיו החיוביי� של גורדו� אליעזר שביד מביא טענה

היו מקורות היהדות, ולא המקורות החדשי�. חשוב לקבל טענה זו בביקורתיות, שכ� גורדו�, 

בתפיסת החוויה הלאומית שלו, ראה את חווייתו כנובעת ממקורות היהדות, ולכ� יש לו אינטרס 

  בד. להציג את עצמו כקשור אליה� בל

שביד מזכיר לעיל איזשהו קשר בי� תורתו של גורדו� לתורת ההכרה של קאנט, א, הוא מציג קשר 

זה כקשר חלוש, העוסק בהפשטת התורות ובהתעלמות מפרטיה�, ולכ� אי� לראות מקור זה 

כמקור מלא. לעומת זאת, מקורות היהדות בולטי� הרבה יותר בתורתו של גורדו�. ראשית, עול� 

קבלי, ומכיל לש� דוגמא, ביטויי� כמו "צמצו�"  � מושפע רבות מהשיח החסידיביטוייו 

ו"התפשטות", שמקורותיה� קבליי� במובהק. כפי שראינו בפרק הביוגרפיה, גורדו� נפגש ע� 

החסידי� וא+ הושפע מה�, השפעה זאת נית� לראות בעיקר בתפיסת הדת שלו, הדוגלת בעקרו� 

  החסידי ש"העיקר הכוונה". 

 � רו "אור החיי� ביו� קטנות", קושר אברה� שפירא את הגותו של גורדו� למקורות החסידיי�בספ

קבליי�, ומראה את כל ההשפעות שהיו לה� עליו. הוא עובר על כל המונחי� שגורדו� משתמש 

בה�, וחוש+ את שורשיה� החסידיי� קבליי�. במקרה הספציפי של האד� והטבע, כותב אברה� 

  �שפירא

 טבע לגביו אינו" טבע"ה; קוסמית תפישה היא, הקבלה כתפישת, רדו�גו תפישת"

 בנוכחות אמונתו. אלוהית בנוכחות כולה המוקרנת קוסמית הווייה אלא פיסיקאלי

 של שוני� היצגי�. לעיל הקשרי� בכמה ונידונה כבר אוזכרה הבריאה רבדי בכל אלוהית

 מתבלטי� שה� ג� יש א,. רשניפ ודיו� איתור מחייבי� הזו האלוהית האימננציה רעיו�

  73."הכתובי� של בפשט�

, אימננטית קוסמית תפיסה היא הטבע את גורדו� של תפיסתו כי שפירא אברה� מסביר, ראשית

 כפי, בקבלה מאתר הוא זו גישה של מקורותיה את. ממש הטבע בתו, האל של בקיומו המאמינה

 �להל� שיוסבר

 של בגילומיו ובייחוד, ל"חז בספרות כבר רווח בבריאה אלוהי� של נוכחותו רעיו�"

 גילוייו. בעול� האל נוכחות של והעצמה פרסוניפיקציה שמשמעותו", שכינה" המושג

, כולה היהודית ההיסטוריה לאור, היהודית הספרות את מלווי� זה רעיו� של וגלגוליו

 אלוהיתה האימננציה גילויי'. וכו הקודש בשירת, ובקבלה בפילוסופיה, ובאגדה בהלכה

 את להקהות כדי בה� אי�, הקבלה את להוציא, הביניי� ימי בספרות וכ� ל"חז בספרות

  :הלוי יהודה' ר של בשירו מומחש זה פני� לכפל ביטוי. האל של הטרנסצנדנטיות
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  ,ונעל� נעלה מקומ, אמצא, אנה

 74עול� מלא כבוד, אמצא, לא ואנה

 בה, בקבלה זו של וחלותה אפיונה �לבי האל של לאימננטיות אלה מבעי� בי� להבחי� יש

 רבדי בכל השורות אלוהיות בעצמויות אלא, וטרנסנדנטי פרסונלי באל עוד מדובר אי�

 פנוי אתר לית" הזוהרי בביטוי מתייצגי� האלוהית לאימננציה מובהקי� ביטויי� הבריאה

 אתר בכל שרויי� אלוהית עצמות של שניצוצות מורי� לדורותיה בקבלה 75."מיניה

  76.שלו�' ג של כלשונו", נמצא כל של אימננטית חיות או כנשמה אלוהי�; "אותו מחיי�ו

 המציאות לפיה, תורתה התגבשה יסודו על. בחסידות והועמק פותח זה קבלי רעיו�

 היא העול� תופעות של עצמות�. המהותית המציאות אינה החיצונית או הגשמית

 החסידית אלוהי� לעבודת בסיס יוותהה העי� מ� הסמוייה העצמות חשיפת. בפנימיות�

, כ,. נוספי� בתכני� בה נתמלאו האלוהית ננציהמהאי של לביטוי הקבליות והפורמולות

 את": משמעותית תוספת ט"הבעש הוסי+ "כול� את מחיה ואתה" לפורמולה, למשל

 החסידית בגשמיות העבודה תורת צמחה זה רעיו� בסיס על 77."החטא את אפילו, כול�

 מעצב של בדרושיו הושתתה החסידות של סטיתהאימננטי התפישה 78).לעיל נהשנידו(

 ניצוצות יש בעול� שיש מה בכל גדול כלל זה": ממזריטש המגיד, המרכזי תורותיה

 אתר שבכל זו אלוהית חיות. "ואבני� עצי� אפילו מהניצוצות ריק דבר אי�. הקדושי�

 בה יש עושה שאד� עבירה ילואפ עושה שאד� המעשי� בכל" מיוחדת משמעות מקבלת

 האלוהיי� הניצוצות מעלה העבירה על תשובה שעושה ובשעה. [...] השבירה ניצוצות

 המשיכו אותו, דיוק� זו לתפישה שהקנה הוא ממזריטש המגיד 79."עליו� לעול� בה שהיו

  80."בחסידות הבאי� הדורות לפתח

 או ליי�"חז מקורות על להתבסס יכול גורדו� של הטבע תפיסת רעיו� כי מסביר שפירא אברה�

 לתורתו ביותר הרציניי� התימוכי�. לשיטתו תומכי� מספיק אינ� אלו מקורות א,, הביניי� מימי

 נית� ומכא�, בטבע האל של באימננטיות המאמינות, וחסידית הקבלית התפיסות ה� גורדו� של

 מ� האל של חיצוניות ,בטרנסנדנציה דוגלי� ליי�"החז המקורות. גורדו� של תורתו את לפתח

 הטבע בתו, האל של בקיומו הדוגלת, אימננטית עול� תפיסת מייצג גורדו� ואילו, החומרי העול�

 רבי� מקורות עוד מביא שפירא אברה�. יותר לו מתאימה קבילית �החסידית התורה ולכ�, ממש

 המגיד לש מדרשו ומבית ד"חב חסידות של מתורותיה בעיקר, גורדו� של לתורתו מהחסידות

  .ד"חב דר, אותו ג� הכיר אלא, ספציפית אליו התוודע לא גורדו� הנראה שככל, ממזריטש
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 מקורותיו ולכ�, ישראל ודת ישראל מסורת של כממשי,, יהודי כהוגה עצמו את ראה גורדו�

 הוא ואות�, זרי�חש כ ליהדות החיצוניי� המקורותאת  ואילו, יהודיי� מקורות היו המובהקי�

 של לאלו גורדו� של הגותו בי� כלשהו דמיו� לראות נית�, זאת למרות. ודיו� התנגחות לש� הביא

 של השפעותיה�. ישירה השפעה ולא, דמיו� זהו 81,בכתביו שבורר כפי א,, וטולסטוי קאנט

, בדעותיה� ההתעמקותידי ל ע. והנגדה חידוד של השפעות היו גורדו� על וקאנט ניטשה, טולסטוי

 גורדו� של מקורותיו מתחלקי� 82,שביד אליעזר שכתב כפי, לסיכו�, כ,. בררהוהת דעתו התחדדה

, ליהדות החיצוניי� והמקורות, ישירה השפעה עליו שהשפיעו, היהודיי� המקורות � לשניי�

  .נגדית השפעה עליו שהשפיעו

 ע�טו הוא ש�", והטבע האד�" בכר,, גורדו� כתבי לכל במבוא ברגמ� הוגו שמואל חולק זו דעה על

  ".העליו� האד�" בתפיסת בעיקר, גורדו� על השפעות היו לניטשה כי

 ליצור צריכה היא אותו ואשר להתפתח האנושות מחויבת לקראתו אשר העליו� האד�"

  ...הקדוש האד� הוא, עצמה מתו,

 של המגמה היא זו �העול� לחיי באחריותו המרגיש אד� בריאת, זה קדוש אד� בריאת...

  ...היהודי גורדו� אותה שרואה כמו, �העול של התפתחותו

 צמצו� של החיי� יתמזגו, 'גורדו� אותו שמבי� כמו, העליו� באד�, הזה החדש באד�...

 האד� את המאפיי�', החוויה'ו' ההכרה' שבי� הניגוד יגושר', התפשטות של והחיי�

  83"היו�

 המי� של להתפתחות הקוראת, ניטשה של" העליו� האד�" מתפיסת הושפע גורדו� כי טוע� ברגמ�

 במשוואה הציב הוא", העליו� האד�" במקו� א,, יותר אצילי, יותר נעלה אד� לכיוו� האנושי

 שינוי הדורש אידיאולוג כלעל  להגיד שנית� כיוו�, בעיני מופר, מעט הוא זה דבר". הקדוש האד�"

 �ולכ, האנושי המי� של התקדמות דורש שהוא כיוו�, מניטשה מושפע שהוא האד� של חייו בצורת

  .ושפירא שביד של בדעת� יותר מצדד אני
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 התפתחויות נוספות באתיקה הסביבתית במאות התשע� עשרה והעשרי�

  אליו והשוואת�, גורדו� ע� במגע באו שלא הוגי� בקרב

  

 תחילת היו והעשרי� עשרה �התשע המאות, סביבתית באתיקה העוסק בפרק, לעיל שציינו כפי

 שנגר� לנזק לב לשי� האד� החל אז שרק כיוו�, המודרנית הסביבתית האתיקה של התפתחותה

 ההתפתחות רוב. מוחלט הפ, הטבע מ� האד� ניתוק אז רק וכ�, התעשייתית המהפכה עקב לטבע

 והערצת טבע אהבת התפתחה ברוסיה ג� א,, הברית בארצות התרחשה הסביבתית באתיקה

 בא לא הוא ואשר, גורדו� של הגותו את המזכירות יותהתפתחו נסקור זה בפרק. האדמה עבודת

 את יותר עוד להבהיר בכדי, אליה� הגותו את ונשווה, כנראה לקיומ� מודע היה ולא, במגע עימ�

 שאנו וכיוו�, ברוסיה גדל שגורדו� כיוו�. והנגדה השוואה ידי על לעומק יותר ולהבינה, הגותו

  .זה בפרק יוזכרו לא הרוסיות התורות, במגע אית� אב שלא תורות לעומת תורתו את כא� בוחני�

  

  מיור ו�'ג

 טבע וחוקר חובב גיאולוג, מיור ו�'ג הוא" הטבע שימור" גישת בפיתוח המרכזיי� מההוגי� אחד

" הכחול היער"ו באלסקה" הקרחו� מפר(" מגלה, 1914 �1838 בשני� הברית בארצות שחי

 את לחזק היא ומטרתו בימינו עוד הפועל ארגו�", ירההסי מועדו�" את הקי� 1892 בשנת. באריזונה

 ובזכותו, בארצו הטבע על לשמירה רבות פעל מיור ו�'ג. הפרא נופי על ולשמור הטבע שמירת

, הסקויה �רבות שמורות עוד והוכרזו �"יוסמיטי פארק" � בעול� הראשונה הטבע שמורת הוקמה

  . ועוד קניו� הגרנד

 הטבע בשמירת, לעיל שהוזכר כפי, הדוגלת, קלאסית רומנטית �נטריתביוצ היא מיור ו�'ג של הגותו

  �שכ�, הפרא ולנופי לטבע משמעותי פנימי ער, יש מיור ו�'ג עלפי. הפרא ונופי

 א� ובי� בה מכירי� א� בי� שנגלית עתיקה א� אהבת, הטבע אהבת קיימת אד� בכל"

  84"לרוב וחובות דאגות יכסוה א� וג�, לאו

 שהוא, הבא בציטוט שנראה כפי או, הפנימי לאני וחזרה אידיאל הטבע אל יציאהב ראה מיור ו�'ג

  �עדותו פ"ע, מיור ו�'ג של חייו סיכו�

 כי. השקיעה עד בחו( להישאר החלטתי דבר של ובסופו, לטייל יצאתי הכול � בס,"

  85."פנימה הכניסה היא, גיליתי כ,, החוצה היציאה

 ולכ�, הטבע אל החוצה יצא שבה� ברגעי� חייו של בי�והטו היפי� הרגעי� את ראה מיור ו�'ג

. עצמ, תו, א,, פנימה ככניסה עצמה היא שכ�, הטבע אל ליציאה חייו את להקדיש החליט הוא

  � הטבעיות מעלות ואת, הטבע לעומת העירונית התרבות חסרונות את הדגיש הוא, כ� כמו

 � שברחובות המתוק ביטחו�ה על, העירונית שבתרבות החסד על נפשכ� כאוות לי ספרו"

 לשמוע מרבי� כה שאנו הנעלה ייעודו לקראת האד� של הטבעית מצמיחתו כחלק זה כל
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. בה� מצוי הצח שהאוויר ובנופי� הצח באוויר רק לשגשג נועד גופנו כי יודע אני. עליו

 כ, כל אוהבי� אנו שבתוכ� הגדולות הערי� מעל התולות המוות נשיפות לעי� נראו אילו

 אחרת או זו במידה כול�. מגפה מפני כמו מה� נמלטי� ודאי היינו, עצמנו את סלדחו

  .לגמרי שפוי אחד אד� ולו פרנסיסקו בס� אי�; חולי�

 הזה העירוני השלב את לעבור האנושות מרבית חייבת א� �רענני� לחיי� פע� מדי צאו

 כדי מי�ה אל פע� מדי ועולי� נשימת� את עוצרי� שצוללני� כש� �התפתחותה של

 אל, להתרועע את� חייבי� א�, ממסיבות. אי� א� וג� אמונה בכ� יש א�, צאו. לנשו�

 הזדרזו; החיי� אל והרחיקו עלו, מקרה בכל, צאו. בקי( חמניות אל, בחור+ השלג פתותי

  86" !נא

 זאת כל רואה והוא, מהטבע התרחקות� את, העיר בני של בחייה� השקיעה את מתאר מיור

 הפריחה. המקורי מקומו ש�, הטבע אל שיותר כמה לצאת צרי, האד�, פיו על. אברי לא כמהל,

  �הבא במקור לראות שנית� כפי לטבע מקרבתו נובעת האד� בחיי

, המשוררי� גדולי. הפורייה האדמה, הקרחוני�, האד� ג� כמו הנהרות מקור ה� ההרי�"

, העול� את מניעי� ומעשיה� שמחשבותיה� המוכשרי� האנשי�, הנביאי�, הפילוסופי�

  87"הטבע בסדנאות היער עצי ע� ש� שהתחשלו הרי� שוכני כול� � ההרי� מ� ירדו כול�

 על. בטבע והתחשלו התחנכו כול�, מהטבע הגיעו כול�, האדירי� הדעות הוגי, הרוח גדולי כל

  �ל בהנגדה וזאת, להרי� יותר, לטבע יותר לצאת האד� על כי מיור טוע� זו עובדה סמ,

 כלפי מוחלט בוז רוחשי�, ההרסני המסחור חסידי, ההיכל מחריבי אות� כי נדמה"

. יכול הכל הדולר אל אות� נושאי� 88,ההרי� אלוהי אל עיניה� לשאת ובמקו�, הטבע

 כי, עמנו בני של והכנסיות הקתדרלות את מי� למאגרי לסכור כבר מוטב! י'הצ' ה( סכר

  89."מזה קדוש היכל האד� בלב קודש לא

 את מזכיר והוא, מיור של בעיניו הקודש חילול היא כלכלי הוא הטבע של ערכו כי המחשבה

, הטבע על איו� והיווה יוסמיטי בשמורת שהוק� סכר), Hetch Hetchy( י'הצ' ה( סכר על המאבק

 פני על ממו� של העדפה משק+ הסכר. הגזרה את לבטל בידו עלה לא א,, מיור התקומ� ונגדו

 ראה מיור. במי� הכנסיות את למלא כבר עדי+ היה, לדבריו. ההרי� אלוהי פני על הדולר של, טבע

 שהופ,, עד� ג� הנו היוסמיטי" �בדבריו או, האבוד עד� לג� חזרה, האל אל התקרבות, קדושה בטבע

 ביותר והמיוחד הגדול המקדש ספק בלי זהו... חשיבות לחסר כי"התנ העד� ג� אובד� את אפילו

  90"פע� אי להיכנס הורשיתי שאליו
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 ציד בספרו מזכיר הוא שכ�, צמחוני היה לא מיור ו�'שג כנראה, החיי� בעלי אל היחס בעניי�

 דעתו הנאה למטרות הציד בעניי� א,, לכ, אזכור מקו� בשו� ראיתי לא וג� 91,אוכל להשגת

  � מוחלטת הייתה

 שאינו איוד, לנקו+ צרי, מצפונו �ימיה סו+ עד לצלוע לחיה או לציפור שגור� מי. ציד"

  92"הדתיות מ� דבר בכ, אי�, להתגאות אמור

 לייסורי סיבה הוא אלא, להתגאות סיבה שאיננו רק לא, נפו( בילוי שהיה, הנאה למטרות הציד

 אד� שבי� המתוקני� מהיחסי�, הדתיות מ� דבר בו אי�, ציפור של בחייה שפגע מי. לצייד מצפו�

 בעלי על יתר זכויות שו� לאד� אי� וכי, שווי� ד�והא החיי� בעלי כי סבר מיור, כ� כמו. לרעהו

  � החיי�

 בהנחה תומכות העובדות כל לא �האד� בעבור במיוחד נברא, לנו אומרי�, העול�" 

 דבר האל של בעולמו מוצאי� שה� פע� בכל כאב עד נדהמי� האד� מבני רבי�. הזאת

  שלה� לת�לתוע, במונחיה�, שימוש בו אי� וא+ למאכל שאיננו, מת או חי, מה

...  

 שגויות בהשקפות מחזיקי� שה�, כמוב�, ייפלא לא, הבורא על אלה כגו� הבחנות ע�

 מזו� �קלה בעיה מהווה, למשל, הכבשה, שכמות� מטופחי� אנשי� עבור. הבריאה לגבי

 ייעודה עבור אלוהית תוכנית לפי כמו לבנה, חינניות ופרחי עשב אוכלת", בשבילנו" ובגד

  .עד� בג� התפוח אכילת בעקבות שנוצרה לצמר בדרישה התחשבב, מראש שנגזר זה

 כדי לכוכבי� סיוע, עבורנו שמ� מאגרי מהווי� הלווייתני�, חביבה תכנית אותה פי על

 בלי א+, הקנבוס, הצמחי� מבי�. בפנסילבניה הנפט בארות לגילוי עד דרכנו את להאיר

 ותליית חבילות אריזת, יותאונ לציוד מובהק ייעוד של מקרה הוא, זרעיו את להזכיר

, ומחרשות פטישי� עבור נוצר הברזל. הלבשה של פשוט מקרה היא הכותנה ג�. הרשעי�

  .אחרות זוטות קומ( לגבי ג� וכ,. עבורנו נועד הכל; קליעי� עבור והעופרת

 טורפות לחיות באשר מה, האל כוונות של מעמיקי� פרשני� אות� את נשאל א� אול�

 חרקי� המוני אות� או? אד� בשר מעל שפתיי� המלקקות � תניני�, נמרי�, אריות �אד�

 להיות האד� נועד ספק בלי ה�? דמו את ושותי� האד� עבודת את שמשחיתי� מזיקי�

 הקשורות פיתרו� חסרות קושיות אלה! לא אופ� בשו�! לא, הו? אלה לכל ומשקה מאכל

 רבי� כה מינרלי� עמדו? אדונ� את המי� מטביעי� ולמה. ולשט� עד� בג� לתפוח

 אדו� כפו+ מדוע? הקטלניי� אויביו ה� רבי� כה ודגי� צמחי� מדוע? אותו מרעילי�

 או, ה� השט� מ� האלה הדברי� כל, אבוי? נתיניו כמו חיי� חוקי לאות� הבריאה

  .הקדמו� לחטא איכשהו קשורי�

 יאתבבר הטבע מטרת כי ראות מרחיקי מורי� אות� של בדעת� עלה לא מעול�, אכ�

 אלה כל בריאת ולא, מאלה אחד כל של אושר� כל קוד� אולי הייתה והצמחי� החיות
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 של האדירה באחדות הקט� לחלקו מעבר האד� עצמו מערי, מדוע. אחד של אושרו למע�

 אותה של לשלמותה חיוני איננו לברוא האל שטרח אלה מכל יצור איזה וכי? הבריאה

 ג� שלמה תהיה לא היא א,; האד� לעדימב שלמה תהיה לא התבל? היקו� �אחדות

  .היהירות ולידיעותינו לעינינו מעבר השוכ� ביותר הקט� המיקרוסקופי היצור מבלעדי

 מאותו. ספיינס ההומו את עול� בורא יצר, הנפו( הבסיסי המשאב מ�, האר( מעפר

 ער, כל חסרי או לנו מזיקי� ה� א� ג�, היצורי� שאר כל את ג� ברא הוא חומר

, והיראי� הטובי�. התמותה בני אחינו, האר( ילידי לווייתנו בני כול�. ועבורנ

, המודרנית הציוויליזציה היא �הזאת המאומצת הטלאי� מלאכת של האורתודוקסי�

 מעבר בודדת שערה של בעובי ג� ולו מגעת שהזדהותו מי כל כלפי" כפירה" זועקי�

 את ג�, האר( כל בכיבוש קר מסתפקי� ה� ואי�. מיננו בני של האפידרמיס לגבול

 אותה נתכנה שבעבורו מהסוג נשמות לה� רק כי בטענה לעצמ� מבקשי� ה� השמיי�

  93.שיעור לה שאי� מלכות

...  

. תחושה כלל מייחסי� לא למינרלי�, ודאית לא, מעורפלת תחושה רק מייחסי� לצמחי�

 בשלמות, שאנו מסוג תחושה המינרלי� של החומר לתבנית א+ תוענק לא מדוע אול�

  94.".. ?איתה לתקשר מסוגלי� איננו, שלנו והעיוורת הבלעדית

 מתקדמת ביוצנטרית תפיסה מציג, מיור ו�'ג של הסביבתית משנתו כל את המתמצת, זה קטע

 נית� שהיה דבר, והצמחי� המינרלי�, בקטע נרמז, וא+, שווי� והחיה האד� של מקומ� בה, מאוד

, והרגשה חיי� על מדבר מיור ו�'ג, זאת בכל א,. אנאכרוניז� הז היה אלמלא, כאקוצנטריות להציג

, החיי� בעלי כל, מיור ו�'ג פ"ע. הביוצנטרי בתחו� נשארת עדיי� שתורתו כ,, האקולוגיה על ולא

 בתפיסה הכנסייה את ומאשי�, אנוכיות האד� בהעדפת רואה הוא. שווי�, והחיות האד�

 כי העובדה בשל עליו הבאי� האד� בפגעי טאי�הח את המאשימה, המוטעית האנתרופוצנטרית

 אלו א� ג� להזדהות האד� על. האר( כל על כעליו� האד� את ומציגה, מקומו את יודע אינו הוא

, כ� כמו. השני על נעלה מאיתנו אחד ואי�, והאד� החיות, ביחד כא� שכולנו  כיוו�, מינו בני אינ�

, פסולה התבוננות, ותועלת רווח של בעיניי�, החומריות דר, הטבע בתפיסת מיור ו�'ג רואה

  .הטבע של הדרו כל את חמיצההמ

 ומעריצי� מעריכי� שניה� לכאורה הרי. דומות ומיור גורדו� של שתורותיה� נראה, ראשו� ממבט

 בכל א,. והאד� החיי� בעלי של בשוויונ� ומאמיני�, פסול ממנו בהתרחקות רואי�, הטבע את

 על, ומיור, הטבע בתו, עצמו את מעמיד גורדו� �וגורדו� מיור ו�'ג בי� מאוד ברור הבדל ישנו זאת

 לכול� קורא הוא שהרי, לו כחיצוני עצמו את מעמיד, והחי האד� בי� לשוויו� קורא שהוא א+

  .והאד� הטבע בי� ברור הפרדה קו מעמיד והוא, הטבע אל" לצאת"
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 אלו ה� שה�, הרומנטית למחשבה ,הטבע של האסתטית לתפיסה בז גורדו�, קוד� שהסברנו כפי

 מיור ו�'ג ואילו, מהטבע נפרד בלתי כחלק הדת את רואה גורדו�, כ� כמו. להגותו מיור את שהובילו

 ג� אמנ�. בוז של לקיטונות אצלו זוכה הכנסייה א,, כמחוברי� והטבע האלוהי� את רואה אמנ�

, הטבע מ� שהתפתח דבר בדת ראה כ� הוא א,, הטבע ע� כמחוברת הנצרות את ראה לא גורדו�

  .ממנו אותו המרחיק אנושי יציר ולא

 הקרובה יצירה, הטבע ע� משותפת פעילות, האדמה בעבודת נאצל ער, ראה גורדו�, זאת מלבד

  �כ, לחקלאות בקשר התבטא ומיור, לשלמות

 פני שעל במה, בתוו, מתבונ� מי. מטה � הגיאולוג, מעלה עיניו את נושא האסטרונו�"

 רק עניינו בזו וג�, תבואה רק רואה הוא מדי תכופות א,, לי נדמה, האיכר? האדמה

  95"ומחירו הלח� בנפח

 אלא, הטבע את כלל רואה אינו, לטבע ביותר הקרוב לכאורה שהוא א+ על, החקלאי, מיור פי על

 שיתו+ או יצירה איננה היא החקלאית העבודה. התועלת את, וההפסד הרווח את, התבואה את רק

. ואינטרסנטי לתועלתני, הבראשיתי, הרומנטי, האלוהי הטבע של הפיכתו היא, הטבע ע� פעולה

, מיור. ככאלה האיכרי� כל את ראה לא הוא א,, אינטרסנטית לעבודה התנגד הוא ג� גורדו�

 חי האד� בה�, גורדו� של דעותיו ע� להסכי� יכול לא, בתוליו ואת הטבע יופי את בהערצתו

 שזה כיוו�, הטבע ע� ליצור יכול אינו, לחיה בדומה, האד�, מיור פי על. תואי ביחד ויוצר בטבע

  . מקומו אינו

 בכל עסק גורדו�. גורדו� של לזו ובהיקפה גודלה בסדר מתקרבת איננה מיור ו�'ג של תורתו, כ� כמו

 על תובנותיו ג�. בלבד לטבע מצומצ� מיור ואילו, בדת, בעבודה, באומה, האד� בנפש, החיי�

  .הטבע על מתובנותיו דבר של בסופו נובעות הדת ועל �האד
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 121' עמ, באלסקהבאלסקהבאלסקהבאלסקה    מסעותמסעותמסעותמסעות, מיור ו�'ג 
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  ורו'ת דיוויד הנרי

 בשני� הברית בארצות חי ורו'ת. ורו'ת דיוויד הנרי הוא הטבע בנושא שד� אחר מרכזי דעות הוגה

, הגות ספרי, שירי�, מסות ופרס�, בפילוסופיה ידו ששלח אדוק נוצרי היה הוא. 1862 �1817

 ועל, מיסי� לשל� סירובו בשל נודע הוא. המזרח מספרי רבי� ותרג� תרבו הושפע. ותרגומי�

, העבדות נגד התקומ� הוא, כ� כמו. 96"אזרחי מרי"ל וקריאתו, והמדינה הממשל נגד התקוממותו

, מסתור ומקומות מחסה בתי, עבדי� מבריחי של מחתרת �"המחתרת רכבת" ממנהיגי והיה

 הוא �"ניסוי"ב ורו'ת החל 1845 בשנת. 1810�1850 ני�בש לצפו� מהדרו� לחופשי עבדי� שהבריחו

 זה זמ� במהל,. חודשי� ושני שנתיי� במש, לבדו בה וחי, וולד� אג� גדת על בקתה לו מקי�

 1849 בשנת. והממשל בטבע החיי� � עיקריי� נושאי� שני כוללת והיא, הגותו מאוד התפתחה

 הושפעו וממנה, ביותר החשובה למסתו שהפ,", אזרחי ציות �אי" או", אזרחי מרי" את פרס�

  .1862 בשנת ממנה ומת, בשחפת חלה 1861 בשנת. אחרי� רבי� ומהפכני� גאנדי מהאטמה

 היא בממשלות הטובה" �שכ�, לשיפורו א� כי, הממשל של המוחלט לביטולו קרא לא ורו'ת

 לא+ אי�ו, האזרחי� בחיי שפחות כמה להתערב הממשלה על, ורו'ת פי על. 97"למשול הממעטת

 כלל שולט אינו השלטו� שבו בממשל האמי� ורו'ת. לעבדות התנגד ג� לכ�, רעהו על זכויות אד�

 על מתנהל אד� וכל, והפסד רווח של בשאלות רק אלא, אד� של והמצפוניי� המוסריי� חייו על

, ההמדינ חוקי ולא, הפרטי מצפונו פי על שמתנהל אד� כל, הקיימת במדיניות. הפרטי מצפונו פי

 המהפכני� ואפילו, בכלא הוא מקומ� המהוגני� האד� בני שכל איפוא יוצא. בכלא הוא מקומו

. מבוקשי� לפחות או בכלא מסוי� בשלב עצמ� את מצאו, המדינה לה� הודתה דבר של שבסופו

 ולא, מצפונ� פי על להתנהל יוכלו אד� שבני כ,, חוק ללא ממשלה היא ורו'ת של שאיפותיו פסגת

  .חיצוניי� קי�חו פי על

 זו חוויה ועל, ביער בבקתה בהתבודדות כשנתיי� בילה ורו'ת, לעיל כאמור, הסביבה שאלת בעניי�

 .לו שהיה מהשקט, מהתבודדותו נבעה ורו'ת. ד.ה של חווייתו עיקר". וולד�" בספרו כותב הוא

 חוויית את מתאר הוא בספרו. בו שחי" (!) צמצו� של חיי�"ה ואת, ביער החיי� את מהלל ורו'ת

 מזו� על ורו'ת חי כשנתיי�. במועט והסתפקות התכנסות, שקט, רוגע של כחוויה בטבע החיי�

 חייו את מתאר הוא. בעצמו שייצר ברהיטי� והשתמש בעצמו שבנה בבית וגר, בעצמו שגידל

 כותב הוא הצמצו� שבחיי והפשטות ברהיטי� הצמצו� על. וח� משמעות מלאי, אמיתיי� כחיי�

  �כ,

 מרוצה שאני, ולירח לשמש פרט כי, וילאות על פרוטה הוצאתי לא כי להעיר רציתי, גבא"

 לא הירח. מפניה� להישמר שעלי אחרי� סקרני� כא� אי�, פנימה אלי מציצי� שה�

 את תדהה לא א+ ברהיטי תפגע לא והשמש, הבשר את ירקיב לא א+ החלב את יחמי(

 לי ולמצוא בצמצו� לנהוג מעדי+ הריני, מדי נלהבת ידידה תיעשה לפעמי� וא�, מרבדי

                                                           
96
 333' בעמ, וולד� לספרו העברי בתרגו� תהמובא, זה בש� מסה כתב א+ הוא 
97
 333' עמ 1962 ירושלי� ביאליק מוסד, ביערביערביערביער    חיי�חיי�חיי�חיי�    � � � � וולד�וולד�וולד�וולד�, ורו'ת ד.ה 
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 במשק שמצוי מה על משהו אוסי+ שלא ובלבד, הטבע שהתקי� מס, איזה מאחורי מחסה

  98."ביתי

 מהמוני השלווה, השקט .לעיל שהבאנו מה כל לכמעט אזכור למצוא נית�, זו קצרה בפסקה

 למע� הוא ורו'ת של ספרו. הטבע של האמיתי ויופיו, במועט וההסתפקות הצמצו�, האנשי�

 א+ הוא. וכיצד כמה, עשיתי מה, חייתי אי,: פשוטה בצורה הניסיו� את ומתאר, ברובו טכני האמת

, האנושית מהתרבות רחוקי�, פשטות לחיי מחנ, ורו'ת, מקרה בכל. דבר כל של העלויות את כותב

  .מיותרות מותרות ללא

 א,, האדמה ועבודת טבע חיי חי האד� �בה, ורו'ת של החיי� צורת ע� מסכי� בוודאי היה גורדו�

 האנושי המי� את ראה ורו'ת. וכל מכל עליו חולק היה גורדו�, שלו המיזנתרופית לתפיסה ביחס

, סימפטית כחברה המתוקנת החברה את ראה זאת לעומת וגורדו�, להתרחק יש ממנו, כמטרד

 דיוויד הנרי, כ� כמו. �המוב במלוא הדדית ערבות קיימת בה, וחמי� קרובי� אנוש יחסי מלאה

 כ� שלא מה, גמור כאינדיבידואל אלא, לאומתו או לאדמתו כמשוי, האד� את ראה לא ורו'ת

  . ולאומה לאדמה אותו שיי, א,, באינדיבידואל מאוד הכיר שאמנ�, גורדו�

 בעצ� ורו'ת 99.שכאלו כלכלה וענייני, רווח, עלות בחישובי מלאה ורו'ת של הטבע תפיסת כל

 לעומת, גורדו�. משמעותית בצורה זולי� יותר ג� אלא, ערכיי� שיותר רק לא הטבע חייש מוכיח

 דיוויד הנרי. חינ, שלה� הטהורי� הטבע בחיי מעורבי� כספי� ענייני לראות מתפל( היה, זאת

 לערכי� א,, דומי� לחיי� מחנכות אולי ותורותיה�, גורדו� ליד מדי וקר מדי רציונאלי הוא ורו'ת

  .השוני כליתבת שוני�
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 97' עמ, ביערביערביערביער    חיי�חיי�חיי�חיי�    � � � � וולד�וולד�וולד�וולד�, ורו'ת ד.ה 
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 92, 84' עמ, ביערביערביערביער    חיי�חיי�חיי�חיי�    ����וולד�וולד�וולד�וולד� ,ורו'ת ד.ה לדוגמא עיי� 
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  סיאטל י+'צ

 במקו�, באמריקה שחי, הדואמיש שבט מנהיג היה) 1866 �1788, טל'סיאת במקור( סיאטל י+'הצ

 נציגי באו 1854 שנת של במר( אחרות גרסאות לפי או, בדצמבר. שמו על, סיאטל נקרא שהיו�

 נמצא שלא, ארו, נאו� בתגובה נשא י+'והצ, השבט אדמות את לרכוש בכדי האמריקאי הממשל

מקומי בש� לות'ר , Lushootseed מהניב אינדיאנית בשפה דיבר י+'הצ, עדויות פי על. בידינו כיו�

 את תרג� שלישי ואד�, באיזור המסחרי הניב שהיה, Chinook קולינס תרג� את הנאמר לניב

 לסיאט" בעיתו� הנאו� של חלקי נוסח פורס�, באוקטובר �29ב, 1887 בשנת. לאנגלית הדברי�

 וככל, י+'הצ של ידידו היה מסוימות עדויות שלפי עיתונאי', סמית' א הנרי בידי", סטאר סאנדיי

 לתוספות וזכה פעמי� מספר מחדש הנאו� הודפס, יותר מאוחר. באירוע נכח לא בכלל הנראה

, פרי טד י"ע נכתב שתסריטו עלילתי סרט", Home" הסרט יצא 1971 בשנת. הדפסה כל ע� חדשות

 הנאו� של הזו הגרסא דווקא, מה משו�. סביבתיות עמדות המביע אינדיאני י+'צ של נאו� שהכיל

 נפו( הנאו�. בדויה שהיא א+ על י+'הצ של בשמו מופצת והיא, פרסו� הרבה להכי שזכתה זו היא

  .דגל� על אותו חרתו וסביבה טבע ואוהבי, העול� ברחבי

 לקברי, אבותיו לאדמת, למולדתו האד� שבי� הקשר בעיקר מובא', סמית' א הנרי של בגרסה

  �אבותיו

 את עדיי� אוהבי� ה�. חיי� לה� שנת� היפה העול� את כלל שוכחי� אינ� שלנו מתינו"

 אל רכה בחיבה וכמהי�, הנחבאי� עמקיו את, הנישאי� הריו את, המתפתלי� נהרותיו

  100"ולנחמ� לבקר� ישובו קרובות ולעתי�, בודד וליב� בחיי� שנותרו

 החופי� לאור, השמש להט מפני כאילמי� נאצל בהוד הרובצי� הסלעי� לואפי"

 תחת אשר עצמו והעפר, עמי לגורל הקשורי� עבר אירועי מזכרונות רוגשי�, הדוממי�

 וכפות, הוא אבותינו אפר כי, לשלכ� מאשר יותר רבה באהבה לפסיעותינו נענה, רגלי�

  101"שארינו בחיי מההאד עשירה כי, האוהד למגע ערות היחפות רגלינו

 האומה, האינדיאני של מאומתו נובע אשר, לאדמתו האינדיאני בי� עז חיבור בטקסט לראות נית�

 והאומה לאומה רק שייכת האדמה ולכ�, ביחד התערבבו האדמה וחיי שחייה, באדמתה שחיה

 נובע ההאומ של חווייתה כל בו, גורדו� בכתבי מולדת �ע� לקשר דומה זה דבר. לאדמה רק שייכת

 נזכרת 'סמית' א הנרי אצל א,. בזה זה קשורי� והאומה המולדת חיי, כא� ג� כ,, מהמולדת

, האבות חיי כל היה הדגש גורדו� אצל. הוזכר לא גורדו� שאצל דבר, האבות לקברי רבה חשיבות

. ליחס כלל זוכה לא לטבע האד� בי� הקשר כל, כ� כמו 102.קבריה על ולא, האומה התהוות על

  .לא ותו, למולדת האומה בי� המורשת קשר על הוא הנאו� עוסק בו הנושא

  � אחרות מעט דעות י+'הצ בש� מובאות, גמורה בדיה שהיא, 1971משנת , יותר הנפוצה בגרסה

                                                           
100
 20' עמ, 2005 עיר ספרי� נהר הוצאת  של בתרגומה, סיאטלסיאטלסיאטלסיאטל    י+י+י+י+''''צצצצ    שלשלשלשל    מכתבומכתבומכתבומכתבו, , , , אינדיאניאינדיאניאינדיאניאינדיאני    לילהלילהלילהלילה 
101
 27' עמ, ש� 
102
 שאמנ� כיוו�, בתסבוכת נמצא היהודי שהע� הרי, אבותיו מקברי נובע לארצו הע� בי� הקשר א�,  זאת מלבד 

 .אירופה בכל מפוזרי� היהודי הע� של רבי� רי�קב א,, באר( נמצאי� האבות קברי
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 רעננות הלא, לנו הוא זר זה רעיו�? האדמה בחמימות, בשמיי� לסחור תוכלו אי,"...

 נחליט עוד? איתנומ אות� לקנות תוכלו אי,. קנייננו אינ� המי� פני נצנו( או האוויר

 אור� מחט כל. עמי לבני קדושה, הזאת באר( אדמה חלקת כל. העת בבוא כ, על

– מזמז� חרק וכל יער קרחת כל, אפלי� ביערות תלוי אד כל, חולי חו+ כל, מבהיקה

  . עמי בני של ובמסורת� בזיכרונ� קדושי�

 הוא כי, כשנייה לו נדמית אחת קרקע פיסת. דרכנו את יבי� לא הלב� שהאיש אנו יודעי�

 אלא, לו אחות אינה האדמה. לו יידרש אשר כל את האדמה מ� ליטול בלילה הבא זר

 אכפת ולא, מאחור יותיר אבותיו קברות את. בדרכו ימשי, �אותה  שכבש ולאחר, אויב

 אשר הבכורה וזכות אבותיו קברות. לו אכפת לא. ילדיו מאת הקרקע את גוזל הוא. לו

 עריכ� מראה. יותיר שממה וא,, האדמה את יבלע ברעבתנותו. מליבו נשכחי� � לילדיו

   103..."יבי� לא פרא הוא העור � שאדו� משו� הדבר כ, ליווא, לעינינו מכאיב

 או לקנות יכולי� איננו �ומבהיר, בטבע לסחור אפשר כי המחשבה מעצ� תדהמה מביע "י+'הצ"

 שמבחינתו כיוו�, זאת יבי� לא, לטבע רמחוב שאיננו, הלב� האד�. שלנו שאיננו, הטבע את למכור

  .כובש הוא, לאדמה האד� שבי� הקשר את להבי� יכול אינו והוא, לזו זו דומות האדמות כל

, באביב העלי� רחש את  לשמוע מקו� לא, שקטה פינה תמצא לא הלב� האיש בערי"..

 כעלבו� נדמה השאו� �מבי� ואינני פרא שאני מפני אולי. החרקי� כנפי אוושת את או

, התחמס של המתוק בכיו אנקות את לשמוע יכול אינ, א� בחיי� טע� ומה. לאוזניי�

  של הר, קולה את מבכר האינדיאני? האג� סביב בלילה הצפרדעי� פולמוס את או

 התבשמה או הצהרי� בגש� שהזדככה אחרי ניחוחה ואת, האג� פני על הרוח אבחת

, לעצי�, לחיות –אחת א+�נשמת הברואי� כלל כי, העור –לאדו� יקר האוויר. באורני�

 ימי� הגוסס כאיש: ישא+ אותו באוויר משגיח אינו הלב� האיש כאילו נראה. לאד�

  . מלהריח חושי��קהה הריהו, רבי�

 לבעלי להתייחס חייב הלב� האיש: אחד בתנאי זאת אעשה, הצעת, את לקבל אחליט א�

 באל+ חזיתי כבר. אחרת דר, כל דעא ולא, אנוכי פרא. אחיו כאל הזאת באר( החיי�

 רכבת מתו, בה� ירה הלב� שהאיש אחרי נטושות, בערבה מבאישות בופלו גופות

 שאותו הבופלו מ� חשוב המעש� הברזל סוס יהיה זה כיצד אבי� ולא ,אנוכי פרא. עוברת

 האנשי�  � החיות כל ייעלמו א�? האר( חית בלא האד� מהו. להתקיי� כדי רק נקטול

 הדברי� כל. כול� את יקרה אחד קרהמ ,והאד� החיה כי; גדולה נפש�מבדידות ימותו

  104..."האדמה בני את יפקוד – האדמה את יפקוד אשר; בזה זה תלויי�

 וקושר מחבר הנאו�. והחי הטבע, האד� בי� המחברת, אקוצנטרית עמדה זה בנאו� לראות נית�

 נאו� ורק א, הוא שהנאו� כיוו�. לגורדו� דומה בצורה, הניתוק את ומבכה, והטבע החי, האד� בי�

 האד� על כיצד �כלומר, הדובר של המלאות דעותיו ה� מה יודעי� איננו, ספציפית לשאלה העונה

 בסיסיי� הבדלי� ישנ�, מקרה בכל. כ� לעשות ציווי לאד� לו שיש יודעי� אנו א,, בטבע לחיות

                                                           
103
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 מיעט שגורדו� דבר, הטבע של ביופי אודמ מתרכז הנאו� שכ�, גורדו� של הגותו לבי� הנאו� בי�

 רוחניי� ולא, אסתטיי� בעיקר ה� ג� העיר חיי ידי על מהטבע בניתוק והנזקי�, בו להתעסק

 קווי ישנ� אמנ�. בנאו� חסרי� הלאומי והפ� הנפשי הפ� כל. אות� תיאר שגורדו� כפי נפשיי�

 עניי� וכל, בבריאה הטבע לש הנעלה מקומו, לטבע האד� בי� הפנימי הקשר כמו, רבי� דמיו�

, לעיל שנאמר כפי, גרסה זוש כיוו�, כל זה איננו רלוונטי לענייננו א,, הטבע מ� האד� ניתוק

 הנאו� את אפילו מתתוא ולא, אקוצנטריי� מהוגי� מאוד תמושפע ולכ�, 1971 בשנת הנכתב

  .זו עבודה במסגרת לגורדו� הלהשוות טע� אי� ג� ולכ�, �1887ב שנכתב

 באמריקה הלאומי בארכיו�, הצער שלמרבה כיוו�, בדויות הנאו� של סאותהגר כל, הנראה ככל

  �הבא הציטוט י+'הצ בש� ומופיע, המקורית השיחה של הפרוטוקול מופיע

"I look upon you as my father, I and the rest regard you as such.  All of the 

Indians have the same good feeling toward you and will send it on paper to 

the Great Father.  All of the men, old men, women and children rejoice that 

he has sent you to take care of them.  My mind is like yours, I don't want to 

say more.  My heart is very good towards Dr. Maynard.  I want always to get 

medicine from him. 

…. 

Now by this we make friends and put away all bad feelings if we ever had 

any. We are the friends of the Americans. All the Indians are of the same 

mind.  We look upon you as our Father.  We will never change our minds, but 

since you have been to see us we will be always the same.  Now! Now, do 

you send this paper." 105 

   �או בעברית

 הרגשה אותה את יש האינדיאני� לכל. ,כ אות, רואי� שארהו אני, אבי כאל לי,א מתייחס ניא"

 שהוא שמחי� והילדי� נשי�ה, הזקני�, גברי�ה כל. הגדול לאב נייר על זאת ווישלח ,כלפי, טובה

 מאוד הוא שלי הלב. יותר לומר רוצה לא אני, של, כמו אהי שלי דעהה. �הב לטפל אות, שלח

  .תרופות ממנו לקבל תמיד רוצה אני]. נוכח שהיה רופא[ מיינרד ר"ד כלפי טוב

...  

. לנו היו פע� אי א�, הרעי� הרגשות כל את בצד מי�ש ואנו חברי� אנחנו ,זה ידי על ,שיועכ

 כמו אלי, מתייחסי� אנחנו. הדעה באותה ה� האינדיאני� כל. מריקני�הא של החברי� אנחנו

! עכשיו. הדבר אותו תמיד נהיה אותנו לראות שבאת מאז כי, דעתנו את נשנה לא לעול�. אבינו

  ."הזה הנייר את שלח, עכשיו

                                                           
105

 Documents Relating to the Negotiation of Ratified and Unratified Treaties With Various Indian        

  Tribes, 1801-69, NARA Microfilm Publication T495, roll 5. 
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 ככל. בתרגו� תוקנו מהשיבושי� חלק אפילו, האמת למע�. במקור ה� העילגת והשפה השיבושי�

 מיד הסכימו ולכ�, העור לבני של כמו גבוהה חיי� ורמת מותרות בחיי חשקו האינדיאני�, ההנרא

 משנת שהנוסח איפוא יוצא, כ� א�. מאוד חשוב מצר, שהיו, תרופות בקשת אגב, להצעותיה�

. המילי� ער, את במאומה מוריד לא זה דבר א,', סמית' א הנרי של המצאתו פרי הוא 1887

, כ, א�. כתבו מי משנה לא, להתייחס יש אליו, מסוי� מסר ומעבירות ותמסמל עדיי� המילי�

  . סיאטל י+'הצ של ולא', סמית' א הנרי של להגותו גורדו� של הגותו בי� בעצ� השווינו

. א הנרי של עטו פרי היא, שהראינו כפי, הראשונה. י+'הצ לנאו� גרסאות שלוש בידינו יש, לסיכו�

 בצורה א,, והאדמה הע� את קושרת שהיא כיוו�, גורדו� למשנת דמאו במעט דומה והיא', סמית

 רבות דמיו� נקודות בה ויש, השבעי� בשנות נכתבה, השנייה. גורדו� של הגותו את תואמת שאינה

 היא אליה שההשוואה ג� מה, גורדו� של מתורתו רבי� עקרונות חסרה היא ג� א,, יותר

 והיא, גורדו� של הגותו את במאו� מזכירה יננהא, המקורית והיא, השלישית. אנאכרוניסטית

 של בפיו הרומנטיות דעותיה� את לשי� ההוגי� בעיני ח� שמצא נראה. להפליא אינטרסנטית

  .אלו כמו דעות באמצעותה להביע וקל, רומנטית דמות מהווה הוא שכ�, י+'הצ



63 
 

 

  קוק הכה� יצחק אברה� הרב

. קוק הכה� יצחק אברה� הרב היא חייה ל,ובמה באופייה גורדו� את רבות שמזכירה דמות

 שמעול� העובדה ומפתיעה, מדהימה בצורה דומות שהיו 106,תורותיה� בי� נערכו רבות השוואות

 שנה באותה ארצה עלה, 1865�1935 בשני� חי ה"הראי 107.זה של בהגותו זה נתקלו או נפגשו לא

, חכ� תלמיד היה הוא. שראלי באר( הראשו� האשכנזי הראשי כרב ושימש, 1904, עלה שגורדו�

 ורק א, עסק קוק הרב. כיו� שהיא כפי הדתית הציונות התפתחה ומתורתו, דעות והוגה פוסק

 תורה" לאידיאולוגיית הבסיס את שהיוותה בצורה והחול הקודש את בתורתו שילב א,, ברבנות

  .הדתית ונותהצי של המובהק לרבה והפ,, החרדית העדה ידי על הוחר� הוא כ, ובשל", ועבודה

 לפסקה גורדו� של פסקה בי� משווה 108",ציו� ושיבת טכנולוגיה, אקולוגיה" במאמרו, שליט דניאל

  �קוק הרב של

, טבול; חקר ואי� תכלית לאי� אור, חיי�, מעמקי�, מרחקי�, מרחבי�, לפנינו מלא עול�"

 החיי� לזר� נפש, בתי וכל לב, חדרי כל פתח, הזה הגדול הי� מעמקי בתו,, אד�� ב�

 יש עוד כי, וראית � חיה! עול� חיי חיה], גופ, תאי, אטומי,[ אטמי, בכל חיה! חיה �והאור

 עולמות ישנ� עוד אולי �?יודע מי �ואולי! ליצירה, לאידיאליות, לאמונה, לאהבה מקו�

  109 !"עליה� מושג אפילו ל, שאי�

  �ל"זצ קוק הרב, הגדול דורו ב� דברי את הדעת על האלה הדברי� מעלי� והרי

, השמיימיי� החיי� בעד� הסתכל, היקו� בכל השכינה באור הסתכל, אד� ב�, תרצה א�"

  ...שבחיי� וזוית פינה בכל מתפלשי� ה� אי,

 דע א� כי... כהה תכנית איזה בתו, לא, שבה� האלוהות בחיי, היצירה בפלאי התבונ�

  .בה חי שאתה המציאות את

 האהבה... ל, ושממעל שבקרב, החיי� מקור את מצא... עולמ, ואת עצמ, את דע

  110..."עוזה לשורש אותה העלה שבקרב,

 אל הטבע דר,, למעלה מלמטה בא, הפעלי� מורה, גורדו�: ובייחודו במקומו אחד כל

 �האלוהי האור מ�, למטה מלמעלה בא, הקודש איש, קוק ה"והראי; אותו הממלא האור

 אינו שגורדו� הש� אותו הוא �( המפורש האמוני בשמ� לדברי� קורא והוא, הטבע אל

  111)."האמונה חיי התחדשות אחר חיפוש מתו, דווקא וזה, בו משתמש
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 1995 רעננה המאוחד הקיבו(
107
 א,, ביומניו לפחות או גורדו� של בהגותו לדבר אזכורי� מוצאי� שהיינו ובטוח סמו, הריני, קורה הדבר ההי א� 
 .כזאת מצאנו לא
108
 .הספר מתו, ה� הבאות ההערות שתי, 116' עמ 1995 קדומי� תואי הוצאת, פני�פני�פני�פני�    שיחותשיחותשיחותשיחות הספר מתו, 
109
 "והטבע האד�; "83' עמ, ראשו� כר,, ח"פתר, א"ת, הצעיר הפועל של המרכזי הועד' הוצ, גורדו� ד.א כתבי 
110
 ג"פ' עמ, עליונה להסתכלות קריאה', א חלק, הקודש אורות, קוק ה"הראי 
111
 118' עמ, פני�פני�פני�פני�    שיחותשיחותשיחותשיחות, שליט דניאל 
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 שניה�, דבריו פי על, וגורדו� ה"הראי של תורותיה� שבי� וההבדל הקשר על עומד שליט לדניא

 המקו� א,, החיי� אור אל, החיי� התחדשות אל, הנעלה, הנשגב אל, הטבע אל ליציאה קוראי�

, הנשגב אל ומש� החיי� מ� יוצא הוא �למעלה מלמטה בא גורדו� �שונה הוא באי� ה� ממנו

 השכינההשכינההשכינההשכינה מאור, החיי� אל מהנשגב מגיע הוא �למטה מלמעלה בא ה"הראי ואילו, האור אל מהטבע

 צמוד, דתי הוגה הוא ה"הראי. ההבדל וזהו, שכינה במילה כלל משתמש איננו גורדו�. הטבע אל

 מורה הוא גורדו�, הקודש איש הוא ה"הראי � שליט דניאל של במילותיו. כזה לא וגורדו�, למקורות

  .לחול מהקודש מגיע ה"והראי, החיי� לאור מהטבע מגיע גורדו�, לכ�. הפעלי�

 האמינו שניה�. גורדו� ושל ה"הראי של הצמחונות בתפיסות לראות נית� לדבר דוגמא עוד

 בנושא קוק הרב של דעתו את לראות ונית�, וניצמח היה לא עצמו ה"שהראי א+ על, בצמחונות

 א,, חיובי עניי� היא הצמחונות קוק הרב לפי וג� גורדו� לפי ג�". והשלו� הצמחונות חזו�" בקוב(

 לא עדיי� זה שלב א,, מסוי� בשלב צמחוני להיות צרי, העול� כל. כעת מטרתנו ראש לא היא

  � בשר אכילת אי הוא האידיאל, קוק הרב פ"ע. הגיע

 חק ישי�, הוא ברו,, בריותיו על המרח� המעשי� כל שאדו� לצייר כלל אפשר שאי"

 את בעכרו א"כ להתקיי� האנושי למי� יהיה אפשר שאי, מאד הטובה בבריאתו כזה נצחי

, דעות והוגה משכיל איש לכל ספק אי�. ח"בע ד� ג� יהיה, ד� שפ, י"ע מוסרו רגש

 ובכל האר( ובכל ובבהמה השמי� ובעו+ הי� בדגת וירדו" בתורה האמורה שהרדיה

 המתעמר ערי( מושל של לרדיה מכוונת איננה') א בראשית" (האר( על הרומש הרמש

 כזה מכוער עבדות לחק חלילה; לבו ושרירות הפרטי חפצו להפיק רק ועבדיו בעמו

 עול�" שאמר, מעשיו כל על ורחמיו לכל הטוב', ד של בעולמו נצחי בחות� חתו� שיהיה

 האנושות התאוששה אחת שפע�, תורה העידה שכבר, וביותר), ט"פ תהלי�" (יבנה חסד

 בכתובי�) ט"ק סנהדרי�: (ל"חז של כפירוש�, הזה הר� המוסר מצב אל להתנשא בכללה

 זורע עשב כל את לכ� נתתי הנה" לאכילה בשר לו הותר לא הראשו� שאד� המוכיחי�

 בראשית" (לאכלה יהיה לכ�, זרע זורע ע( פרי בו אשר הע( כל ואת האר( כל פני על זרע

 את לכ� נתתי עשב כירק" לה� שהותרה הוא, המבול אחרי, נח בני שבאו אחר רק'). א

 רבת מוסרית טובה לנצח נאבדת שתהיה לצייר הוא האפשר, ומעתה'). ט בראשית" (כל

 דעי אשא: "נאמר באלה וכיוצא אלה על? לאנושות נחלה במציאות היתה שכבר ער,

 השאלה מ� ויוציאנו צעדינו ירחיב הוא העתיד). ו"ל איוב" (צדק את� ולפועלי מרחוקל

  112."הזאת המסובכת

 מגיע גורדו� ואילו, החול אל מהקודש מגיע ה"שהראי, קוד� שהזכרנו כפי, כא� לראות נית�

 של שטיעוניו בעוד, ומדרשי� פסוקי� מבוססי ה"הראי של טיעוניו ולכ�, החיי� אור אל מהחיי�

 ערכי� על, אידיאולוגיה על מבוססי�), הסביבתית בהגותו העוסק בפרק לעיל שהובאו( גורדו�

  � דווקא היהודיי� המקורות מתו, ולא, אוניברסאליי�

 בעלי אל היחס, האחרונה בשורה, בעצ� אומרת זאת, הצמחונות אל היחס באמת"

 והעול� החיי� אל נויחס כל של והברורה הגלויה, נאמנה היותר הבוח� אב� הוא, החיי�

 שו� עמו שאי�, משוחד שאינו, החיי� בעלי אל היחס. פרכוס ובלי כחל בלי, שה� כמו

                                                           
112
 והשלו�והשלו�והשלו�והשלו�    הצמחונותהצמחונותהצמחונותהצמחונות    חזו�חזו�חזו�חזו�, קוק ה"הראי 
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, נסתרי� או גלויי�, וכדומה כבוד של, תועלת של מניעי� שו�, גמול תשלו� של חשבו�

, הצדק כל ה� מה, מוחשית כמעט בבהירות, כמוה מאי� מאירה באספקלריה לנו מראה

 כאילו, עצמנו את לראות אוהבי� כ, כל שאנחנו, העליונות מידותה יתר וכל האמת

 החיי� בעלי וטביחת –' וכו' וכו אמת, צדק. עליה� נפשנו את נותני� אנחנו

  113"!ואכילת�

 כי המראה, ערכי� מבוסס מהל, הוא מביא שגורדו� המהל,, פסוקי� על הבנוי מהל, במקו�

 לש� חיי� בעלי הורגי� אנו ובפועל, הוכדומ אהבה, שלו�, אמת על מדברי� אנו בתאוריה

, בשר אכילת נאסרת כאשר שצצות בהלכה בעיות מיני כל פותר במאמרו ה"הראי, כ� כמו. אכילת�

 ולא לכ, נדרש לא שגורדו� בעוד, בשר מאכילת הסתייגות יש כי מההלכה ומוכיח, קורבנות כמו

  .וכלל כלל בזה עוסק

 ה"הראי א,, מאוד דומות לטבע והיחס החיי� על �גורדו ושל ה"הראי של שמסקנותיה� ייתכ�

 איתו מסכימות והמסורת ההלכה כיצד להוכיח צעד כל ע� מחויב והוא, להלכה בדעותיו כבול

, מוסריות בשאלות להתעסק פנוי שגורדו� בעוד, ההלכה מול בעיותיו את ולפתור, בעצ�

 עוסק לא ה"שהראי דבר, י�צמחוני שאינ� אלו של טיעוניה� ה� אית� מתעמת שהוא והקושיות

  .בו

 חילוני הוגה הוא גורדו�. ה"הראי של לזו גורדו� של העול� תפיסת כל בי� ההבדל כל הוא בעצ� כ,

 טענה כל מבסס לא גורדו�, בהגותו מאוד משפיע גור� היא היהדות א� ג�. שלו הטענות מבחינת

 דתי הוגה הינו, זאת ומתלע, ה"הראי. בה רק בעצ� עוסק ה"שהראי בעוד, מקורותיה על שלו

  . בקודש אות� למק� חייב הוא, חול בנושאי עוסק הוא כאשר שג� כיוו�, בלבד

 להפחית שאי� טוע� א,, זו גישה ע� הוא ג� מסכי�", והטבע האד�" לספר בהקדמתו, ברגמ� ה.ש

  �כ, בכותבו, גורדו� הגות של הדתי מערכה

 מגמת על קוק הרב דיבר שבה ההתלהבות בשפת לדבר לעצמו מרשה אינו גורדו�"

 אל מדבר גורדו�. המשיחי הרעיו� של מובנו ועל האד� ושל העול� של התפתחותו

 העתיקי� והסמלי� הנמלצה השפה איבדו לגביה� ואשר התפכחה נשמת� אשר, חבריו

 על, והחברתיי� הלאומיי� האידיאלי� על חבריו אל מדבר כשהוא אול�. כוח� את

 במעדר העבודה את לה� מתאר וכשהוא ישראל באר( העובד הע� על, העבודה כיבוש

 כשהוא, העול� של הנעל� השכל ע� האד� את המקשרי� הנפשיי� הצינורות כפילוש

 כממשי, אותו לראות אנו וצריכי� יכולי� הרי, אד� �ע� של האידיאל את מבשר

, רוחה בעול�, הגיאולוגית, הגדולה המהפכה את בישר הוא ג�. הנביאי� של בשורת�

 בשורה בעיקרה היא גורדו� של בשורתו. הגאולה בש� לקרוא רגילי� אנו שאותה

  114."דתית

 אינו הוא א,", הגאולה דור" של הוגה, דתי הוגה הוא ג� שגורדו� בעצ� כא� טוע� ברגמ� ה.ש

 אינו אליו פונה שהוא היעד שקהל כיוו�) לפחות גלויה בצורה( דתיי� ובסמלי� בשפה משתמש

                                                           
113
 131' עמ, והרשימות המכתבי�', ב כר,, גורדו�. ד.א כתבי. א"תרפ, ביסטרצקיביסטרצקיביסטרצקיביסטרצקי    לנת�לנת�לנת�לנת�    מכתבמכתבמכתבמכתב 
114
 27' עמ, והטבע האד�', ב כר,, גורדו�. ד.א כתבי, והטבעוהטבעוהטבעוהטבע    האד�האד�האד�האד�    לספרלספרלספרלספר    הקדמההקדמההקדמההקדמה, ברגמ� ה.ש 
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 של דרכ� ממשי,, דתי הוגה הוא גורדו�. כלו� בעבורו מסמלי� לא וה� אלו �לסמלי נמש,

  .הקודש דר, ולא, החול דר, זאת עושה הוא א,, הגאולה מבשר, הנביאי�

 אר( תקומת את תיאר והוא, הדתיי� דורו לבני הגאולה את להסביר בא קוק הרב, זו גישה פי על

 הוא ולכ�, החלוצי� חבריו אצל הזהה הפעולה את ללפעו בא גורדו� ואילו, דתיי� במושגי� ישראל

 הצמחונות בתפיסת ג� כ,. המטע� אותו את נושאי� שניה� בעצ� א,, אחר בשיח השתמש

 כיוו�, הצדק בטיעוני משתמש הוא, שווי� והאד� החי בו עול� לתאר רוצה גורדו� כאשר. שלה�

 כיוו�, הדתיי� ובביטויי� י�בסמל משתמש, לעומתו, ה"הראי. החלוצי� על שישפיעו אלו שה�

  . פעל הוא בו בציבור אפקטיביות ביתר ישפיעו שה�

 חולקי� לא ה"והראי גורדו�, בראשונה �שונות א,, מאוד הדומות, הדעות שתי בי� כא� לברור יש

 דומות מסקנותיה� דבר של ובסופו, שלו בדרכו מתנהל מה� אחד וכל, עול� תפיסת אותה את

 בכלי� זאת מסביר אחד כל א,, בשורה אותה את שניה� מבשרי� וגורדו� ה"הראי, בשנייה. מאוד

  .באוכלוסייה אחרי� לחלקי� שוני�

, האדמה עבודת ושל הרבנות של, והחול הקודש של, מקבילי� קווי� בשני נעי� וגורדו� ה"הראי

  . משניותיה� התנהלו וכ,, חייה� התנהלו כ,. וירושלי� דגניה של
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פמיניז� אקו  

 דוד אהרו� של בהגותו עליונה ואהבה אמהות, דת', חדשי� חיי�' בספרה רמו� עינת החוקרת

 בפרק לעיל הזכרנו אותו, פמיניסטי האקו היחס לבי� לטבע גורדו� של יחסו בי� מקשרת, גורדו�

  �דורו לבני יחסית הנקייה, מלשונו זאת מסיקה היא. סביבתית באתיקה העוסק

, במקורו. 'מרבבה דגולה' בדימוי גורדו� הסתייע', ההאומ א�, 'ישראל אר( את בתארו"

 ואילו, המאהב האוהב הגבר את מתאר' מרבבה דגול' התואר ש�') י',ו( השירי� בשיר

 העתקת'). ט,'ה רבה השירי� שיר(  ישראל אלוהי של התואר משמות לאחד הפכוהו ל"חז

 את וקולטת תהיולד האר( � לא� ומאוהב אהוב לגבר המדומה האל מ� זה תואר ש�

 חילוני הציוני הסימבולי השינוי של התבנית בתוככי היטב גורדו� את ממקמת �  הע�

 בתרבות". שלשו� תמול"ב האירוטית השניות את בתאורו באר חיי� מתייחס שאליו

 שאול של משירו שורה בעקבות זו סמלית תודעה נפוצה המודרנית הציונית העברית

 בצל�, התורה שקובעת כפי ולא" (מולדתו נו+ ניתתב אלא אינו האד�" טשרניחובסקי

. זו מתבנית חריגתו על ג� מעיד גורדו� משתמש שבה� המטפורות מבחר ואול�). אלהי�

 האר( של אירוטי דימוי מכל כתביו חפי� כ, הקבלית האירוטיקה מ� שהסתייג כש�

 מטע� הנושאי� האר( של מדימויי� מכוונת הימנעות. איש כאשת או כארוסה, ככלה

, ונכבשת כובש של עניי� האהבה כמעשה הוא האר( יישוב לפיה� אשר הייררכי�מיני

  :גורדו� של המוסרית עמדתו את שיקפה

 א�. באד� האד� ממשלת שרשי כבר מסוחרי� הטבע על השתלטות של הרעיו� בעצ�'

 היוצר שליט עצמו חש שהאד� בזה כלולי� וגבורת� יפי�, טעמ� כל, החיי� עני� כל

 עצמו לחוש, רצו� בו יקו� שלא, מחשבה בתוכו תולד שלא הוא נמנע אז כי, בשלטונו

 זאת תהיה ולו, ליוצרי� אדו�, עליו� יוצר, שליט גבי על שליט להיות, אד� בני על שליט

, בלבד רוחנית השתררות רק זאת תהיה ולו, הפשוט האד� ב� על להתעלות שאיפה רק

 רחוק תמיד, שלטו� להיות מוסי+ השלטו�. שהיא צורה כלב העליו� האד� השתררות

  115" 'העול� ואל החיי� אל, האד� אל ולבבי אמתי אנושי מיחס הנהו

. לאר( האירוטי היחס, בספרה רמו� מתארת שאותה בתופעה השתת+ לא, דורו לבני בניגוד, גורדו�

 זו) בעלי�, בעל מלשו�( ליתבע להסתכלות מתנגדי� פמיניסטי� האקו ההוגי�, לעיל שתיארנו כמו

, רמו� שמראה כפי, שאליה, כובשת גברית חברה של ושיקו+ לאדמה ביזיו� בכ, ורואי�, האר( על

 לאקו גורדו� בי� ברורי� דמיו� קווי ישנ� הטבע הרס אל היחס בכל, כ� כמו. בתוק+ התנגד גורדו�

   �פמיניז�

 הטבע לאוצרות העשרי� המאה משלהי פמיניסטיי� אקולוגיי� בכתבי� התייחסות"

 של המשותפת הביקורת היא לדמיו� הסיבה. גורדו� של מכתביו העולה לזו מאוד דומה

 המדעית החשיבה ביסוד העומדת המכנית העול� תפיסת על הפמיניסטיות ושל גורדו�

 מות על בספרה נט'מרצ קרוליי� מנסחת המיכניז� על הביקורת את. המודרנית והכלכלית

                                                           
115
 מאר( מכתבי�" מתו, הוא מגורדו� הציטוט. 172' עמ,  ז"תשס ירושלי� כרמל הוצאת, חדשי�חדשי�חדשי�חדשי�    חיי�חיי�חיי�חיי�, רמו� עינת 

 "שלישי מכתב, ישראל
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 דיכוי ואת הטבע ניצול את המטפחת המדעית החשיבה בי� הקשר את הבוח� הטבע

  :  כדלקמ� הנשי�

 האד� ושל החברה של, היקו� של חדשה לסינתיזה היסוד את הניחה המיכניז� עליית'

 מראש וצפייה חוק ידי על הנשלטי� מיכניי� חלקי� של מסודרת כמערכת הבנויה

, בגו+ הדרות בתשוקות השולט ארו�כ העצמי של חדש מושג. שיטתית חשיבה באמצעות

 ושהוא ולחברה ליקו� מחובר שהעצמי התפיסה את להחלי+ התחיל, למכונה הדומה

 הציג המיכניז�. בזה זה הקשורי� אורגניי� חלקי� של אחת משלמות נפרד בלתי חלק

  .' מבחו( למניפולציה וכנתו� כסביל, כמת למעשה הטבע את

  :  נט'מרצ של לניתוחה ביותר דומי� הראשונה העול� מלחמת משנות גורדו� של דבריו

 על שמחה ענות בקול המריעה, רוויהע הטבע גבי על בשלטונה המתימרת זו תרבות'

 זו תרבות;  הטבע אל יותר נאה, יותר אנושי יחס מחובת אותה המשחרר זה ורו�יוע

 יותר ומקבל הול, שהאד� לכ, הגורמת היא � החיי� מהל, כל את ברזל בפסי הכובלת

 לקרב שוא+ הכל. מכני להיות הופ, והרגש טכנית נעשית שהמחשבה, המכונה תכונת את

  116" 'מכנית לצורה ויותר יותר החיי� את

, הטבע אל ביחס� השנייה את אחת מאוד מזכירי� פמיניסטית האקו והגישה הגורדונית הגישה

 אל המכאני ביחס בהסתכלות�ו, אליו מהניתוק הנובעת מכאנית �הגברית התרבות אל ביחס�

  �פמיניז� אקו במסגרת שלא ג� לפמיניסטיות דומה גורדו� כי מראה רמו�. אליו וההתנגדות הטבע

 הפנימית הקיומית הריקנות כי למעשה וגרס האלימות של האירוטיזציה מ� סלד גורדו�"

 לפורק�, לרוב שואפת האלימות וכי לאלימות הנטייה ביסוד העומדת היא האד� של

. האנושי הטבע של עיוות בזו זו הכרוכות אלו תופעות בשרשרת ראה הוא. אירוטי

 הזולת ע� קשר ליצירת האד� את ודוחפת אמתית קרבה מונעת הפנימית הריקנות

 זיו+, אשליה בה שיש �אירוטית בהנאה לרוב מתבטא השליטה מימוש. שליטה באמצעות

  . נפש תו,ל נפש' התפשטות'ב כרוכה היא שאי� היות ועיוות

 בזמ�, לזה קוד� לא א�, האנושית התרבות התחלת ע�, קדו� בזמ� עוד התחיל ההיפנוז'

 עוד, כנראה, התחיל הוא( האד� של היחידי הכוח היה הפשוט במובנו האגרו+ שכוח

 בעלי יתר בקרב נוהג שהדבר כמו, הנקבה בשל ביניה� נלחמי� היו שהגברי� בעת

 בתאות ובכלל השלטו� בתאות כי, לראות מקותהתע בקצת קשה לא כ� על. החיי�

, המתעלמת או הגלויה, התשוקה, הארוטי המומנט גדול מקו� תופס והכבוד הפרסו�

 לקרוא ידע, למשל, ח� ינגיז'צ אפילו. הנחמדות הנשי� בלב וחמדה התפעלות לעורר

 האויב של בנותיו ואת נשיו את ולנשק לחבק יכלת ל, הנות�, הנצחו� נעי� מה: בעליצות

  !)'המנוצח

                                                           
116
 Carolyn merchant , the Death of Nature: מתו, נט'מרצ של דבריה. 180�1' עמ, חדשי�חדשי�חדשי�חדשי�    חיי�חיי�חיי�חיי�, רמו� עינת 

Women , Ecology and the Scientific  Revoloution , san Francisco : Harper san Francisco , 1980 , p . 214 
 "שלישי מכתב, ישראל מאר( מכתבי�: "מתו, גורדו� של דבריו
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 אלו ובי� בינו � הפע�. גורדו� ובי� רדיקליות פמיניסטית הוגות בי� דמיו� לראות נית� שוב

 המשפחה את גורדו� ראה מה� שבשונה הג�. פוליטית פילוסופיה התמחות� שתחו�

 פייטמ� קרול, הציבורית בזירה השולטי� והכוהנות הכוח מיחסי מפלט והמשפחתיות

 פסיכולוגי יסוד הוא ושליטה מי� בי� התודעתי השילוב כי כגורדו� הבחינו מקינו� רי�'וקת

 של בניתוח מעוגני� אינ� כי א�, דבריו. האנושי המי� לקה שבו המוסרי לעיוות ראשוני

  : כ, הטוענת מקינו� לדברי דומי� משפטית מציאות

, המעשה. כ,מ ונהני� בכ, רוצי� ה�, שמסתבר כפי, שלרוב היות נשי� אונסי� גברי�'

 מ� רבי�. האנס של הגבריות את ומעצי� מינית מחזק, מינית מעורר, השליטה ובכללו

  .' האונס בעקבות שלה� העצמי בדימוי עלייה על מדווחי� נתפסו שלא האנסי�

 בי�, והטבע ובי� האד� בי� חדש יחס כשביקש גורדו� התכוו� למה מבהירי� אלו דברי�

 כשאיפה לחירות השאיפה את ראה הוא. ואישה איש בי� ג� זה ובכלל ואד� אד�

 הריקנות מילוי. הטבעי למסלולו', התפשטות'ול לחיבור, לקרבה האד� יצר להטיית

 הנפש לתו,' התפשטות'ה לעצמת האד� הכוונת ידי על והתלישות הבדידות, הקיומית

, ונשלט שולט של פוסק הבלתי הקסמי� מחול להפסקת הדר, בעיניו הייתה ולאינסו+

 לחיות הכוח הגברת, הטבע אל חדש יחס"ש בכ, הכיר הוא. לשלוט ששוא+ ומי שליט של

 הרעיו� זהו[ ... ]  החיי� בעצ� א� כי, וכדומה שיטות, תורות בכוח ישגו לא הטבע ע�

 רעיו� ".העולמית ביצירה האנושית והיצירה העול� בחיי האנושיי� החיי� התמזגות של

 פשרו. בהגדרתו דתי רעיו� הוא הקוסמוס של היצירתית בזרימה האנושי הטבע התמזגות

, היהודי החינו, על, הדתי החיי� אורח על מהשקפותיו ג� מתחוור הזה הרעיו� של

  117."בו הנחוצי� והשינויי� משמעותו

 המהלכי� את תואמת איננה שהיא א+ על, מעניינת הסתכלות לפנינו מציגה בעצ� רמו� עינת

 יש. בפרט פמיניז� ואקו בכלל פמיניז� לבי� גורדו� של הגותו בי� המקשרת, גורדו� של בתקופתו

 לא גורדו� כי מאמי� אני. זאת המוכיחי� רבי� ציטוטי� מופיעי� ובספרה, לעמדתה ביסוס הרבה

 הפמיניסטית להגות מקומות במספר נשקה הגותו אלא, בהגדרה פמיניסט אקו או פמיניסט היה

  . מכוו� ונתבכו לא, פמיניסטית והאקו

                                                           
117
 �מתו, מקינו� של דבריה", פסוקה בהלכה עיו� תקצ"  �מתו, גורדו� של דבריו, 191�2' עמ, חדשי�חדשי�חדשי�חדשי�    חיי�חיי�חיי�חיי�, רמו� עינת 

Catherine a . MacKinnon , Toward a Feminist Theory of the State , Cambridge : Harvard University 

Press , 1989 , p . 145 
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  סיכו� פרק �גורדו� של הגותו אפיו�

 בנושא הגותו את ובפרט, הגותו את, חייו את, גורדו� של דמותו את ופרטנו סקרנו זו בעבודה

, הגותו להתפתחות תוא� חייו מהל, כי ומצאנו, הגותו שורשי אחר התחקינו. הסביבתית האתיקה

 השליליי�", מקורותיו" את ראינו. כמבוגר לתורתו תואמות ילדותו בבית שעבר החוויות וכי

 הוגי� לבי� בינו השווינו. ולניסוחה תורתו של להתפתחותה בסיס ה� ג� שהיוו, והחיוביי�

 הפרק, זה בפרק. הגותו את ולחדד טוב יותר להבי� בכדי וזאת, במגע עימו באו שלא מתקופתו

  .גורדו� של הסביבתית תיקהלא המדויקת ההגדרה על אופ� מסכ�ב נעמוד, העבודה את החות�

 מ�. החיוביי� והמקורות השליליי� המקורות �סוגי� לשני מתחלקי� גורדו� של מקורותיו כי ראינו

 חידד הוא ושלילת� בה� ההתנגחות ידי ועל, הנגדה של בצורה גורדו� הושפע השליליי� המקורות

 עקרונות מה� לקח הוא, פיתוח של בצורה גורדו� על השפיעו החיוביי� המקורות. תורתו את

 כ, היא החלוקה שפירא ואברה� שביד אליעזר פ"ע. בתורתו אות� ושילב בעצמו אות� ופיתח

 המקורות ה� החיוביי� המקורות ואילו, ליהדות חיצוניי� הוגי� כול� ה� השליליי� שהמקורות

 מראה והוא, ורדו�ג על חילוניות השפעות ישנ� כי טוע� ברגמ� הוגו שמואל, זאת לעומת .היהודיי�

 את ממנו וניקה אותו חידד, ניטשיאני רעיו� לקח גורדו� אי, ומראה, ניטשה מצד כזאת השפעה

  .בהגותו אותו ושילב", פסולת"ה

 לאקו אותו השווינו וא+, לו הדומי� מתקופתו הוגי� למבחר גורדו� של הגותו את השווינו

 ההוגי� ובי� בינו דמיונות ומספר בדלי�ה מספר על עמדנו. בתקופתו היה שלא א+ על, פמיניז�

  .הגותו את חידדנו ובכ,, האחרי�

 הוגי� למבחר אותה והשווינו גורדו� של הגותו כל על מעמיקה בצורה שעברנו לאחר, כעת

 כי לציי� עלינו, ראשית. הסביבתיות האתיקות בקשת אותה ולמק� אותה לאפיי� עלינו, מתקופתו

 גורדו� של הגותו כל. המילה של הרגיל במוב� לא א,, ביוצנטרית יאה גורדו� של הגותו הנראה ככל

 לגורדו� יש, לעיל שראינו כפי). מרכז( צנטר) חיי�( ביו במשמעה היא כ� ועל, החיי� סביב סובבת

, דבר של בסופו א,, ורו'ות מיור כדוגמת, הביוצנטריי� ההוגי� שאר ע� מחלוקת נקודות מספר

 מרכזה את גורדו� אצל תפסו החיי�. החיי� את ורק, החיי� כל את, החיי� את מערי, אכ� הוא

  .להתעל� נית� לא זו ומנקודה, הגותו כל של

 דוגל אינו הוא. עיקר כל אנתרופוצנטרי אינו גורדו� כי נראה לכאורה, האנתרופוצנטריות בעניי�

 סממני� ישנ�, זאת בכל א,. לחיה האד� בי� בשוויו� מאמי� והוא, החי על האד� של בעליונות

 שליט שאינו א+ על, האד�. האדמה עבודת בעניי�, גורדו� של בהגותו מענייני� אנתרופוצנטריי�

, הטבע ע� יחד יוצר הוא בה, האדמה בעבודת, החיות מאשר מרכזי יותר מקו� מקבל, הטבע על

 כמו, החיות משאר יותר חשוב מקומו, מהטבע חלק הוא שהאד� א+ על. ההוויה את ומחיה

  �וגמאלד

 מיוחדת צורתו, ומלואו עול� להקי+ העשויה, היתירה הכרתו ידי על, האד� כ� לא"

 בכלל האנושי המי� צורת, הזאת הצורה.  החיי� בעלי כל של מצורת� שונה, לגמרי

 לעצמו ונבדל מיוחד עול� היא, ומלואו עול� בקרבה הנושאת פרט כל של וצורתו
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 פרט בכל ונשנית החוזרת תביעה, מוחלט �קיו על תביעה לעצמה כשהיא בה וצפ6נה

  118."ופרט

 האמת למע� א,, אנאכרוניסטית טענה שזוהי כיוו�, כאקוצנטרי גורדו� את למק� טע� שאי� נראה

 השוותה רמו� עינת, לעיל שראינו כפי. הגורדונית בהגות נמצאי� אקוצנטריי� סממני� ג�

 להוליז� גורדו� בי� נמתחי� רבי� �דמיו שקווי ונראה, פמיניז� לאקו גורדו� בי� בהצלחה

 הוליסטית תפיסה שהיא, אחת כיחידה החיי� כל על ההסתכלות לדוגמא כמו, האקוצנטרי

 את שמהווה דבר, שבתוכו לחיות רק לא, הטבע לכל רבה חשיבות נות� גורדו� ג� כ,. מובהקת

  .לביוצנטריות אקוצנטריות בי� ההתפלגות נקודת

 והחשוב, שבה� הראשו�. טעמי� ממספר, אקוצנטרי הוגה איננו ראההנ ככל גורדו�, זאת למרות

 המאה ובראשית עשרה התשע במאה חי גורדו�. מובהק אנאכרוניז� שזהו העובדה הוא, שבה�

 אולי אותו למק� נית� לכ�. העשרי� המאה מאמצע רק פתחהתה והאקוצנטריות, העשרי�

 בעבודת תמ, שגורדו� העובדה �נוס+  טע�ול� לא נית� לעשות זאת מא, האקוצנטריות כראשית

 וכופה הטבע את משנה שאד� העובדה. האקוצנטרי� אצל במחלוקת שנוי נושא שהיא, אדמה

 האקו מבחינת וה� האקוצנטרי� מבחינת ה� פסולה רוצה שהוא הצמחי� את להצמיח אותו

 שבצתבמ אותו שינציח מה, החיי� הוא העיקר כי והדגש חזור אמר גורדו�, כ� כמו. פמיניסטי�

  .לנצח הביוצנטרית

 ההשוואות פי על לראות נית� זאת ואת, דורו את שהקדי� ביוצנטרי היה שגורדו�, כ, א�, יוצא

 א+ והיא, תחומי� יותר מכילה היא, וכוללת מקיפה יותר גורדו� של הביוצנטריות. לעיל שערכנו

 לצמצ� וקשה, יפהומק מורכבת, בעבודה שראינו כפי, גורדו� של תורתו. לאקוצנטריות משיקה

 ראה שגורדו� נראה, והשמירה השימור בעניי�". ביוצנטריות" המונח של קטנה משבצת לתו, אותה

 לא אד� בו וטבע נגע אד� בו טבע בי� הבדל ראה לא הוא א,, ומחיה מרשי� דבר הבתולי בטבע

 אורני� שתילת כדי תו, עצי� המוני וכריתת הבתולי בטבע פגיעה, מסתמא. מעול� דר,

 א,, וכבישתו בטבע פגיעה כא� יש שאכ�, גורדו� של מצידו אוהדת לתמיכה תזכה לא 119במקומ�

  .גורדו� של תורתו פי על לטבע מזיקה לא, האדמה עבודת, עצי� של ושתילה זריעה

, לרומנטיקה בז הוא וכי, רומנטיות אינ� הסביבתית ומשנתו גורדו� של הגותו כי בעבודה ראינו

 כי אומר אכ� גורדו�. יפה הכל בו מקו�, בטוב מלא ומקו� שלמות שבו יותובאסטט בטבע הרואה

 הוא, אסטטי ליופי מתכוו� לא הוא הללו המילי� את אומר הוא כאשר א,, יפה והטבע טוב הטבע

 מרכזית נקודה מהווה הזאת הרומנטיקה. לעיל תיארנו שאותו, התפשטות של ליופי מתכוו�

  .והשימור השמירה לשאלת מחו( בעצ� עומד, שראינו כפי, רדו�גו ואילו, הטבע שימור בעקרונות

 הסביבתית האתיקה תפיסות מבחינת מדויק לשיו, נית� לא שגורדו� לומר נית�, לסיכו�

 הוא, אנתרופוצנטרי לא הוא, רומנטי לא הוא � לגורדו� שליליות הגדרות בעבודה ראינו. המקובלות

. היהדות ממקורות רבות שהושפע א+ על, דתי הוגה לא הוא, רציונאליסט לא הוא, ריאליסט לא

 גורדו� של והגותו במידה. מהחוויה הנובעת הגות �תורתו את הנראה ככל הגשי� שגורדו� יוצא

 רומנטי ביוצנטרי הוגה שזה ולומר להיאנח יכולי� היינו, לשיבו( ונינוחה קונפורמית הייתה

                                                           
118
 70' עמ, והטבע האדם', ב כרך, גורדון. ד.א כתבי, הקרע -בעולם האדם של עמדתו: והטבע האדם 
119
  בישראל הסביבה, טל אלון ראה, בימינו קורהש כפי 
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, ייחודית היא תורתו ולכ�, מחווייתו, תונשמ ממעמקי כתב גורדו�. כ, לא הדבר א,, קלאסי

", חלוצי הוגה"כ לשיבוצו בנוגע ג� כ,. החוצה תבלוט היא א,, אותה לשב( נית�. לו רק וייחודית

  ".צנטרי�גורדו�" הוגה הוא גורדו�. מההגדרות אחת לא+ תוא� אינו הוא". חילוני הוגה" או

 הוגה היה הוא הכל שככלות העובדה �ולעצ, גורדו� של להגותו רבה חשיבות יש כי מי�מא אני

 בוטינסקי'ז של להגות� שמתייחסי� ראש כובד באותו להגותו להתייחס יש כי מאמי� אני. ציוני

 מה באמת ידוע שלא, מסורס להוגה הפ, גורדו�. כ, אליו מתייחסי� שלא וחבל, כצנלסו� וברל

 הצדיק", "מדגניה ר"האדמו" כמו בכינויי� הגותו ואת אותו מגדירי� אנשי�. חינ, ולמה אמר

 הסביבתית הבעיה כאשר, במיוחד בימינו. הגולל עליו נחת� ובזה", העבודה תורת", "החילוני

 לעסוק באר( הראשו� היה שהוא כיוו�, גורדו� של תורתו את לעומק ללמוד יש, כל לעי� ניכרת

  .הללו בנושאי�
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   ביבליוגרפיה

  �גורדו� שכתב ספרי�

 ירושלי� הציונית הספרייה הוצאת, והעבודהוהעבודהוהעבודהוהעבודה    האומההאומההאומההאומה', א כר,, גורדו�. ד.א כתבי, דוד אהרו� גורדו�

  ב"תשי

 אביב תל הציונית הספרייה הוצאת, והטבעוהטבעוהטבעוהטבע    האד�האד�האד�האד�', ב כר,, גורדו�. ד.א כתבי, דוד אהרו� גורדו�

  ז"תשי

 הציונית הספרייה הוצאת, והרשימותוהרשימותוהרשימותוהרשימות    המכתבי�המכתבי�המכתבי�המכתבי�', ג כר,, גורדו�. ד.א כתבי, דוד אהרו� גורדו�

  ד"תשי שלי�ירו

 אביב תל הצעיר הפועל של המרכזי הוועד הוצאת, ''''גגגג    כר,כר,כר,כר,, גורדו�. ד.א כתבי, דוד אהרו� גורדו�

1924  

   �עליו שנכתבו ומאמרי� ספרי�

 הספרייה הוצאת, והעבודה האומה', א כר,, גורדו�. ד.א, לתולדותיולתולדותיולתולדותיולתולדותיו    רשימהרשימהרשימהרשימה, א.י' אהרונובי(

  ב"תשי ירושלי� הציונית

 הוצאת ,והטבע האד�', ב כר,, גורדו�. ד.א כתבי, והטבעוהטבעוהטבעוהטבע    האד�האד�האד�האד�    לספרלספרלספרלספר    אאאאבובובובוממממ, הוגו שמואל ברגמ�

  ז"תשי אביב תל הציונית הספרייה

 להוצאת החברה הוצאת, י כר,, העברית האנציקלופדיה, דודדודדודדוד    אהרו�אהרו�אהרו�אהרו�, , , , גורדו�גורדו�גורדו�גורדו�, פרוידנברג גדעו�

   ט"תשכ אביב תל ירושלי� בבכדי אנציקלופדיות

    מחקרי�מחקרי�מחקרי�מחקרי�: : : :     לנקודהלנקודהלנקודהלנקודה    מסביבמסביבמסביבמסביב, סמדר רוטמ� – מרכזת כתעור, שלו� רצבי, גדעו� ("כ, אבנר הולצמ�

 והציונות ישראל לחקר גוריו� �ב� מכו� הוצאת, , , , גורדו�גורדו�גורדו�גורדו�    דדדד""""ואואואוא    ברנרברנרברנרברנר    חחחח""""יייי, , , , בסקיבסקיבסקיבסקי’’’’ברדיצברדיצברדיצברדיצ    יייי""""ממממ    עלעלעלעל    חדשי�חדשי�חדשי�חדשי�

  2008 ח"תשס בנגב גוריו� �ב� אוניברסיטת �

  ב"תשכ' א דגניה גורדו� בית הוצאת, מורנומורנומורנומורנו    רענורענורענורענו, דגניה קבוצת

 הוצאת כרמל, ת, אימהות ואהבה עליונה בהגותו של אהר� דוד גורדו�ת, אימהות ואהבה עליונה בהגותו של אהר� דוד גורדו�ת, אימהות ואהבה עליונה בהגותו של אהר� דוד גורדו�ת, אימהות ואהבה עליונה בהגותו של אהר� דוד גורדו�חדשי�: דחדשי�: דחדשי�: דחדשי�: דחיי� חיי� חיי� חיי�  רמו� עינת,

  תשס"ז ירושלי�

   1970 אביב תל עובד ע� הוצאת, גורדו�גורדו�גורדו�גורדו�    דדדד....אאאא    שלשלשלשל    עולמועולמועולמועולמו    � � � � היחידהיחידהיחידהיחיד, אליעזר שביד

  1957 אביב תל דביר הוצאת, גורדו�גורדו�גורדו�גורדו�    דדדד....אאאא    שלשלשלשל    משנתומשנתומשנתומשנתו, יוס+ שכטר

 קוב( � "פני� שיחות" בספרו פורס�,  הציונותהציונותהציונותהציונות    וראשיתוראשיתוראשיתוראשית    טכנולוגיהטכנולוגיהטכנולוגיהטכנולוגיה, , , , אקולוגיהאקולוגיהאקולוגיהאקולוגיה, דניאל שליט

  1995 קדומי� תואי הוצאת". נקודה" בעיתו� שפורסמו מאמרי�

 הוצאת ,ובחסידותובחסידותובחסידותובחסידות    בקבלהבקבלהבקבלהבקבלה    ומקורותיהומקורותיהומקורותיהומקורותיה    גורדו�גורדו�גורדו�גורדו�    דדדד""""אאאא    משנתמשנתמשנתמשנת    � � � � קטנותקטנותקטנותקטנות    ביו�ביו�ביו�ביו�    החיי�החיי�החיי�החיי�    אוראוראוראור, אברה� שפירא

   1996 אביב תל עובד ע�



74 
 

, קוקקוקקוקקוק    והרבוהרבוהרבוהרב    ו�ו�ו�ו�גורדגורדגורדגורד. . . . דדדד....אאאא    שלשלשלשל    במשנותיה�במשנותיה�במשנותיה�במשנותיה�    האד�האד�האד�האד�    תפיסתתפיסתתפיסתתפיסת    � � � �     ואנושותואנושותואנושותואנושות    אומהאומהאומהאומה, , , , יחידיחידיחידיחיד, שרה דיי��שטרסברג

  1995 רעננה המאוחד הקיבו( הוצאת

 תל המחבר הוצאת, א כר,, ובוניו היישוב לחלוצי האנציקלופדיה, גורדו�גורדו�גורדו�גורדו�    דודדודדודדוד    אהרו�אהרו�אהרו�אהרו�, דוד תדהר 

  1947 אביב

 אביב תל המחבר הוצאת, ט כר,, ובוניו היישוב לחלוצי האנציקלופדיה, גורדו�גורדו�גורדו�גורדו�    יעליעליעליעל, דוד תדהר

1958  

  

  �ומאמרי� ספרי�

 להוצאת החברה הוצאת, לב כר,, העברית האנציקלופדיה, דיוידדיוידדיוידדיויד    הנריהנריהנריהנרי, , , , תורותורותורותורו, בודיק אמילי

  א"תשמ אביב תל ירושלי� בבכדי אנציקלופדיות

  ב"תשל אביב תל דבר הוצאת, רחלרחלרחלרחל    שירתשירתשירתשירת, בלובשטי� רחל

    ועדועדועדועד    הציונותהציונותהציונותהציונות    מראשיתמראשיתמראשיתמראשית    � � � � ומדיניותומדיניותומדיניותומדיניות    מאבקי�מאבקי�מאבקי�מאבקי�    משברי�משברי�משברי�משברי�, , , , טבעטבעטבעטבע    משאבימשאבימשאבימשאבי: : : : בישראלבישראלבישראלבישראל    הסביבההסביבההסביבההסביבה, אלו� טל

  2006 אביב תל המאוחד בו(הקי הוצאת,  �21212121 � � � הההה    המאההמאההמאההמאה

 ספרי� נהר הוצאת ,בר� שחר מאת דבר אחרית פלד ניצה תרגמה ,באלסקהבאלסקהבאלסקהבאלסקה    מסעותמסעותמסעותמסעות, ו�'ג מיור

   2007 בנימינה

 נהר הוצאת, פלד ניצה תרגמה, סיאטלסיאטלסיאטלסיאטל    י+י+י+י+''''צצצצ    שלשלשלשל    נאומונאומונאומונאומו    � � � � אינדיאניאינדיאניאינדיאניאינדיאני    לילהלילהלילהלילה, במחלוקת שנוי מחבר

  2005 בנימינה ספרי�

    שבטשבטשבטשבט� � � � ראשראשראשראש, , , , סיאטלסיאטלסיאטלסיאטל    י+י+י+י+''''צצצצ    מאתמאתמאתמאת    בבבב""""ארהארהארהארה    יאיאיאיאנשנשנשנש    אלאלאלאל    1885188518851885    משנתמשנתמשנתמשנת    מכתבמכתבמכתבמכתב, במחלוקת שנוי מחבר
  כמעט, דיצני רמי תרג�. השבטהשבטהשבטהשבט    אדמותאדמותאדמותאדמות    אתאתאתאת    לרכושלרכושלרכושלרכוש    להצעהלהצעהלהצעהלהצעה    בתגובהבתגובהבתגובהבתגובה    וואשינגטו�וואשינגטו�וואשינגטו�וואשינגטו�    במדינתבמדינתבמדינתבמדינת, , , , הסוואמישהסוואמישהסוואמישהסוואמיש

   .1998 ינואר, 27 גיליו� 2000

 להוראת המרכז � בירושלי� העברית האוניברסיטה הוצאת, סביבתיתסביבתיתסביבתיתסביבתית    אתיקהאתיקהאתיקהאתיקה, זאב שטסל

  .2009, המדעי�

 ,אלקי� שמעו� מאת מבוא, קלעי וחנו, אבינע� ראוב� תרגמו, ביערביערביערביער    חיי�חיי�חיי�חיי�    � � � � ����דדדדוולוולוולוול, ידדו הנרי ורו'ת

  1962 ירושלי� ביאליק מוסד הוצאת

  ט"תשי ירושלי� מאגנס הוצאת, טולסטויטולסטויטולסטויטולסטוי    ביצירתביצירתביצירתביצירת    והיקו�והיקו�והיקו�והיקו�    האד�האד�האד�האד�    אחדותאחדותאחדותאחדות, לאה גולדברג

  

  � אינטרנטיי� מקורות

 Jerry L. Clark, Thus Spoke Chief Seattle: The Story of an Undocumented Speech, 

prologue magazine, spring 1985 

http://www.archives.gov/publications/prologue/1985/spring/chief-seattle.html#F16    
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  2013 בינואר 25 בתארי, נצפה ,זמרשת, בוקרבוקרבוקרבוקר    שירשירשירשיר, נת� אלתרמ�

http://www.zemereshet.co.il/song.asp?id=156   

  2012 ביולי 22 בתארי, נצפה, יהודה ב� פרויקט, ומכא�ומכא�ומכא�ומכא�    מכא�מכא�מכא�מכא�, חיי� יוס+ ברנר

http://www.benyehuda.org/brenner/mikan1.html   

 באוקטובר 19 לאחרונה עודכ�, ויקיטקסט, והשלו�והשלו�והשלו�והשלו�    הצמחונותהצמחונותהצמחונותהצמחונות    חזו�חזו�חזו�חזו�, הכה� יצחק אברה� הרב קוק

2012 

http://he.wikisource.org/wiki/%D7%97%D7%96%D7%95%D7%9F_%D7%94%D7%A6

%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%95%D7%94%D7%A9%D

7%9C%D7%95%D7%9D   

 בספטמבר 3 נהלאחרו עודכ�, 2012 בינואר 17 בתארי, נצפה, ויקי אקו, סיאטלסיאטלסיאטלסיאטל    י+י+י+י+''''צצצצ    שלשלשלשל    נאומונאומונאומונאומו

2011

http://ecowiki.org.il/wiki/%D7%A0%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%95_%D7%A9%D7

7%A3_%D7%A1%D7%99%D7%90%D7%98%D%9C_%D7%94%D7%A6%27%D7%99%D

7%9C   

 2012 בספטמבר 20 לאחרונה עודכ�, ויקיפדיה, ורוורוורוורו''''תתתת    דוידדוידדוידדויד    הנריהנריהנריהנרי

wiki/%D7%94%D7%A0%D7%A8%D7%99_%D7%93%D7%99http://he.wikipedia.org/

%D7%99%D7%95%D7%95%D7%99%D7%93_%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%95   

 2012 באוקטובר 17 לאחרונה עודכ�, ויקיפדיה, גורדו�גורדו�גורדו�גורדו�    דודדודדודדוד    אהרו�אהרו�אהרו�אהרו�

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%94%D7%A8%D7%95%D7%9F_%D7%93%

D7%95%D7%93_%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%93%D7%95%D7%9F   

 2012 בדצמבר 16 לאחרונה עודכ�, ויקיפדיה, מיורמיורמיורמיור    ו�ו�ו�ו�''''גגגג

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%27%D7%95%D7%9F_%D7%9E%D7%99%D7%

95%D7%A8   

  � מתו, צוטטו פסוקי�

  בראשית ספרו ישעיהו ספר, שמואל ספר


