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 דמההק

 

-עבודה זו עוסקת בזהות, וליתר דיוק במשבר הזהות שפקד את יהודי מרכז אירופה עם תחילת המאה התשע

יותר ויותר חילונית. לעשרה, עת נפתח בפני היהודים שער היציאה מן הגטו לתוך חברה נוצרית ההופכת 

נרגיה מקצועית, יהודים בתקופת מלחמות נפוליאון שיחררה אשניתנה להאמנסיפציה החוקית הקצרה 

כלכלית ותרבותית עצומה, כאילו נפרץ באחת סכר עצום מימדים. למרות כניסתם המאוחרת של יהודי מרכז 

"אולי אירופה לציביליזציה האירופית, תרומתם העשירה והמגוונת לאמנויות ולמדעים מדהימה בעליל: 

כותב הכינו עצמם לבחינות הכניסה", חדשים היו באוניברסיטאות הגרמניות, אבל דומה היה כאילו אלף שנה 

"שחשבו וכתבו גרמנית והעלו את  גרינפלד בספרו "נביאים בבלי כבוד" המוקדש כל כולו ליוצרים היהודיים

באהבה ובהערצה אימצו יהודי מרכז אירופה את האידאל הבורגני של  1היצירה הגרמנית עד פסגות".

 2 יפתם להפוך ולהיות גרמנים לכל דבר., כפי שנוסח על ידי גתה, כאשר כל שאBildung-ה

 

"היותי גרמני והיותי יהודי אינם פוגעים זה בזה והם עושים הרבה זה למען זה... האחדות הכפולה הזאת המוזרה 

כמותו חשו  3 כתב גוסטב לנדואר, סופר יהודי סוציאליסטי אוטופי. והאינטימית היא בשבילי דבר יקר ערך",

"אני גרמני ואני יהודי, האחד אינו נופל ממשנהו, ואין יניהם הסופר יעקב וסרמן: אנשי רוח יהודים רבים, ב

 4.להפריד בין אחד למשנהו"

אך אל מול חזון של אחדות ומעורבות הולכת וגוברת של היהודים בחיי התרבות, הכלכלה והחברה הגרמנית, 

חלו לקרוא לנו זרים, לראות בנו "שוב ה החל תהליך של ניכור ודחיה ששיאו הטרגי במלחמת העולם השניה.

, "אנו היהודים 1911כתב המבקר מוריס גולדשטיין בשנת  אנשים מסוכנים במקדש הציביליזציה שלהם",

 5מנהלים את הרכוש הרוחני של אומה הכופרת בזכותנו וביכולתנו לעשות כן".

 

גרמנים ועינתה -היהודים השניות של היות יהודי וגרמני, שתי נשמות בגוף אחד, הטרידה את אנשי הרוח

לחפש  . העובדה שהמשיכו לחוש דחויים למרות מעורבותם בחברה הגרמנית דחפה אותםרףאותם ללא ה

: להתנצר )מתוך אמונה . כמה ברירות עמדו בפניהםהנוגעת לזהותם האישית והקולקטיביתלבעיה  נותפתרו

, להתבולל, להדחיק כל סממן לאומי או כפי שעשה וורפל, או מתוך שיקולים פרגמטיים, כפי שעשה מאהלר(

דתי ולהחזיק בהומניזם אוניבסלי )כפי שעשה צוויג(, להשאר יהודי ולהגר לארצות מקלט )כפי שעשה 

 ברוד(. מכסאיינשטיין(, להפוך לציוני ולהגר לארץ ישראל )כפי שעשו מרטין בובר ו

 

 ת הספרות לצורך התמודדות עם הבעיה.אגייסו אנשי הרוח היהודים במקביל לכתיבה פובליציסטית ישירה 

במודע ושלא במודע, הביעו סופרים אלה את זהותם הכפולה על ידי יצירת דמויות שהכפילות היתה אחת 

לכתוב  וחלקם, סופרים יהודיים כצוויג, ברוד, וורפל, פויכטוונגר ולודביג, בחר 6קריות.ימתכונותיהן הע

על עובדות ותכנים היסטוריים, מהווה מעצם טיבה מצע מתאים  ביוגרפיות. הביוגרפיה, בשל היותה מבוססת

לדיון פוליטי מוסווה. היא גם מאפשרת הסתתרות מאחורי דמות ידועה והבאת רעיונות דרכה ובשמה. כך 

יכולה הביוגרפיה לשקף בעת ובעונה אחת זהות כפולה, לא רק את זהותו ההולכת ונבנית של גיבור 

 ו של מי שכותב אותה.הביוגרפיה, אלא גם את זהות

 

של שלושה יוצרים גרמנים,  תביוגרפיטרילוגיה  אוסטרי,-, סופר יהודיצוויג סטפן רסםיפ 1925בשנת 

המשותף לשלושתם, כפי שהגדיר זאת שהגרמניות היתה קו מובהק ביצירתם: הלדרלין, קלייסט וניטשה. 

ימי חייהם. רק שנים רבות לאחר מותם  צוויג, היתה העובדה שנדחו בבוז והוקעו מתוך החברה הגרמנית כל

 הוכרה גאוניותם.

 יגדולאחד מהנחשב ל ,את הביוגרפיה של היינריך היינה צ'כי,-, סופר יהודיברוד מכס פירסם 1934בשנת 

למרות הצלחתם המסחררת של שיריו והפיכתם לחלק מן הקאנון התרבותי הגרמני, . המשוררים הגרמנים
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ביותר על  למשורר השנוא, הפך היינה חברה הגרמניתלסיון נואש להתקבל מתוך נ דתו שהמיר אתולמרות 

 הגרמנים, ונאלץ לבלות את רוב חייו בגלות. 

מדוע טרחו שני סופרים ידועים, שתקופה ארוכה כתבו שירה וספרות לשמה, סיפורים קצרים, נובלות, 

לכתוב דווקא על יוצרים, ומדוע רומנים ומחזות, לפלוש לתחום ההיסטורי ולכתוב ביוגרפיה? מדוע בחרו 

דווקא על יוצרים אלו? מה הם המסרים הגלויים והסמויים שניסו שני הסופרים להעביר? באיזו דרך, באיזו 

 שפה? 

 

הפכו יריבים, השתמשו  ואחר כךתנסה להראות כיצד צוויג וברוד, שבתחילת דרכם היו ידידים,  זו עבודה

בה בעת ניסחו  כדי לדון באופן סמוי בבעיית זהותם הכפולה., אחר, בזמן אחרבכתיבת ביוגרפיה של יוצר 

 גם לזמננו אנו. ביותר בכתיבת הביוגרפיה מניפסט פוליטי ואמנותי שהקונפליקטים העולים ממנו אקטואליים 
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 מבוא
 

 מהי ביוגרפיה
 

סמכת על מציאות היסטורית? תיעוד היסטורי המשתמש ספרותי? תיעוד היסטורי? יצירה ספרותית הנ מבדה

 באמצעים ספרותיים?

הבלתי ניתן נאבק עם הנסיון להגדיר את וחוקר המבקר את התחום, סק בכתיבת ביוגרפיה ועהכל יוצר 

שני  משלב בתוכוו היסטוריה לספרותההניצב בדיוק על קו התפר בין  ג'אנרהלהגדרה חד משמעית: את 

 . ומציאות דמיוןדיון, וב: עובדות הפכים

 

 : הביוגרף ריצ'ארד הולמסאומר 

"הרשו לי להציע אגדה המסבירה את היווצרות הביוגרפיה, מעין מוצא המינים. הטבע הבעייתי, 

המענג והמפוקפק של הביוגרפיה נובע משני הוריה הקדמונים, שבוקר חשאי אחד יצרו ברית לא 

או כמו שאני מעדיף לומר, ההמצאה  הכנסיה. תלימחוץ לכאבל  – קדושה. הבדיון נישא לעובדה

מאז ועד  ,"ילדה רעה" –הביוגרפיה  – ומבריקה והתוצאה היתה צורה ממזרית ,הזדווגה עם האמת

 7 ."היום

 במטפורת הזיווג הבלתי חוקי: מחזיק גם הוא  הביוגרף מיכאל הולירויד

זקנה בין ההיסטוריה ה הוזרמ הזדווגותתוצאה של עבור משפחת הספרות, הביוגרפיה נראית כ"

ים שהאב האמיתי הוא דווקא דחושהרבים אחרים יש למרות ש –לבין הרומן המסורתי  והטובה

 8 עיתונות צהובה."

גם ההיסטוריה וגם  שניהם ניסו להתנער מהממזרה. .המהוגנים לא זכה לברכת ההורים הלא חוקי הזיווג

עובדה למבדה. היא לא היתה היסטוריה רצינית ולא  בשל עמדתה ההיברידית בין ביוגרפיהבזו ל הספרות

הספרות ההיסטוריה ועבור  התהיוו הפופולריות שצברה, ואולי דווקא בגללה, למרות .מהנה תאסטתי יצירה

 :איום והטרדה

"לביוגרפיה, בשל שורשיה הלא טהורים, תמיד יצא שם רע. היא היתה נערצת ומותקפת בתקופת 

כמו שהיא נערצת ומותקפת בימינו. כאמנות היה לה תמיד מעמד  עשרה,-פריחתה במאה השמונה

מפוקפק של בת תערובת, וזאת בדיוק הסיבה מדוע נשארה כה חיה, כה גמישה, כה מסוכנת 

 9 ".תנהג יפהרוצים שתהמבקרים ל לכולם: סופרים, נושאים, קוראים ובמיוחד

בלבד. ההיסטוריון מתבונן בסצינה  לקיתח, כחסד את הביוגרפיה כפשטנית, או ברגעי אור ההיסטוריונים

 עלייתם ונפילתם של מוסדות וממלכות. הביוגרףבהגדולה. הוא עוסק בכנסיה ובמדינה, בשלום ובמלחמה, 

"צריך אלפי ביוגרפיות כדי  את חייו. השעיצב הדקיקה אירועיםהובשרשרת אחד  דםמסתפק בא לעומתו

החיים אינם בנויים לצערנו  וסיף:מוהוא  ,ריון בזלזולמר ההיסטואוסטוריה קטנה אחת" היחתיכת לייצר 

לא נוכל ללמוד דבר על הם כאוטיים ולעיתים קרובות חסרי הגיון. אמנותיים.  הם אינםבצורת רומן. 

 רק המהפיכה הצרפתית, אם נקרא את "סיפורן של שתי ערים" של דיקנס. החיפוש אחר האמת ההיסטורית

 10 מסווה של מבדה.עובדות בה את ציגנתעוות כאשר י

הביוגרפיה נסמכת על ו יותרומן לא מוצלח. הפשוט הביוגרפיה היא . עבורו ד מנגדעומלא כמובן הסופר ו

מן . אומנות נחותה בדרגה לעומת הסיפרותהיא לפיכך  .מלא יצירהחופש  אין להעובדות ולא על דמיון טהור 

כדי  , אומר הסופר,צריך להיות נאיבי .רוןיתנסמכת על עובדות לא מעניקה לה שום  ההיות ,שניהצד ה

"שההיסטוריה היא אמרה המלכה ויקטוריה,  "מזמן למדתי," להאמין שהעובדות הן אלה המשקפות את המציאות.

לשם מה ואם כך, מה ההבדל בין ביוגרפיה לספרות?  11לא מה שבאמת קרה, אלא מה שאנשים חשבו שקרה."

הסופר  כדבריו של "הביוגרפיות האמיתיות היחידות נמצאות ברומנים." ממילא אנו זקוקים לביוגרפיה בכלל?

 12 .ג'ורג' גיסינג
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עיתונאי חוקר של כהביוגרף את  המתאריםיש מעשה הירואי. של  במונחים הביוגרפים מתארים את עבודתם

או  יםארכיאולוג המנסה לגלות חיים נסתרל אותו מדמיםהיש הרוח האנושית המטיל אור חדש על גיבורו. 

 יש מי שרואה אותוו צייר פורטרטיםכ את הביוגרף יש מי שרואה. מאומצת לבלש משטרתי המגויס לחקירה

 אדם המנסה לשוחח עם המתים.כ

 , זכו הביוגרפים לקיתונות של בוז:מצד סופרים עיקר, וברבים אחריםאבל מצד 

 ודה איש קריות הוא זה שכותבותמיד יה"אמר אוסקר ווילד,  ""מאחורי כל אדם גדול עומדים תלמידיו,

 ,אמרה ג'ורג' אליוט, "הביוגרפיה היא הרעה החולה של הספרות האנגלית" 13."את הביוגרפיה 

 נבוקובעבור כתב ביוגרפיה על חייו. יתקרי, כמו הרבה סופרים אחרים, השביע את בתו שלא תו 14

 16 ."אוכלי נבלות"ו פרזיטים ועבור רבים אחרים הם סתם 15,"פלגיאטריסטים-"פסיכוהביוגרפים הם 

קראה לביוגרפים לשנות  ג'רמיין גרירו ,המשורר אודן כתב שביוגרפיות הן תמיד שטחיות וכתובות בטעם רע

 17 אמרה. ",כותב ביוגרפיה –"מי שיכול, כותב. מי שאינו יכול  .את מקצועם למקצוע מכובד יותר

 

? אומנות (art)אמנות ובהתאם לכך: ? ההיסטוריה של? ענף משני של הספרות ,ביוגרפיההאם כן מה היא 

(craft)?מדע ? 

 .אלא גם בין הביוגרפים עצמם וחוקרי התחום לא רק בין המבקרים .הדעות חלוקות

 מכריז הביוגרף ליאון אדל., אבל הם טועים!" של מבדה? כמה מבקרים חושבים כך האם ביוגרפיה היא צורה"

  18"אין חיים מחוץ להיסטוריה ולחברה. כתיבת חיים היא ענף של היסטוריה."

  והוא מסביר:

"ביוגרפיה לא יכולה להיות ענף של מבדה כי היא עוסקת בעובדות מוכחות ומוחשיות, או 

היא ענף של הביקורת  בספקולציות אודות עובדות אלה באופן ביקורתי. בקצרה, אם בכלל,

על ידי הביוגרף או המבקר. הדמיון  העוסק בערכים ורעיונות וצורות ואורח חיים שלא הומצאו

, וגם אותן ניתן לנצל בדרכים צול של טכניקות נארטיביות קימותנהיחיד בינה לבין מבדה הוא 

 19רבות."

"משום שלא ניתן לשחזר חיים בשום הסופר ברנרד מלמוד,  מכריז מן הצד השני "ביוגרפיה היא בהכרח מבדה,"

מודרנית המתייחסת בספקנות לעובדות ומכחישה -ילוסופית הפוסטמבטא את התפיסה הפבכך הוא  20 מקרה."

כל התבוננות דורשת אובייקט " .אומר קארל פופר "תמיד סלקטיבית,היא התבוננות " קיום של אמת אחת ויחידה.

אי לכך ביוגרפיה אובייקטיבית לא   21"נבחר, מטלה מוגדרת, ענין, נקודת מבט, בעיה, אחרת אין לה כל ערך.

בחיפוש אחר מבנה, נקודת מבט, איפיון וטכניקות של תיאור, קרוב הביוגרף הרבה יותר להתקיים, ויכולה 

 לסופר מאשר להיסטוריון.

 .אומר הסופר והמחזאי פירנדלו" "עובדה היא כמו גרב שאינה מצליחה לעמוד כאשר היא ריקה. אך לא רק זאת.

בחיפוש אחר העומד מאחורי  22לה להיות." כדי שתעמוד צריך להכניס לתוכה את הסיבה והרגש שגרמו"

מוטים הנתון להשפעה, מכתבים הזכרון  :בססים הביוגרפים את כתיבתם על חומרים לא אמיניםמהעובדות 

צורות ספרותיות של המצאה עצמית מאשר אמת יותר הם למעשה  אישיים אפילו יומנים ,כלפי הנמענים

ולכן  ,ומרים שיש בהם אלמנטים ברורים של המצאה ובדיוןמתוך חבונה ביוגרפיה הביוגרף  .בייקטיביתאו

 23ומשתנה.  גמישההאמת, במובן זה, 

 

ליטון סטראצ'י, מגדולי הביוגרפים של תחילת המאה לעובדה.  בדיוןשבין  מטשטוש הגבוללא כולם נבהלים 

 :, כתבהעשרים

בד. לקט עובדות בלי , הנעשה בלי יכולת אמנותית, הוא לקט בלמתייחסות לעברהעובדות איסוף "

 כלספק יכול להועיל, אבל עבור ההיסטוריה הוא לא יותר ממה שחמאה, ביצים ועשבים הם עבור
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והכי אנושי  נאצל"הביוגרפיה היא הענף הכי  :וסיף בהתפעמותהוהוא ( Nadel, p. x)החביתה." 

 24 ל ענפי אמנות הכתיבה."כמ

 ותרסניה ןאינ המצאותעובדות והיא בכתיבת ביוגרפיות, שעסקה גם וירג'יניה וולף, הסופרת ידידתו עבור 

"נישואין של הגרניט עם תערובת של "חלום ומציאות" אותה היא מתארת כ ותאלא יוצר ההשני לגבי תהאח

"עובדה במאמרה "אמנות הביוגרפיה" מכנה וירג'יניה וולף את התוצאה של נישואין אלה כ 25.הקשת בענן"

  :"יצירתית

הוא יכול  .בסיפור לנו משהו מעבר לעוד עובדה העניקם הוא מכבד עובדה, יכול ל"כל ביוגרף, א

   26"., עובדה יצירתיתליצור עובדה פוריה, עובדה סוגסטיבית

 .לכל דברלאמן הביוגרף בעיניה בכך הופך 

, על ידי עיצוב המכלול כך תפלהן מ חשוב"באמצעות סיפור העובדות האמיתיות, בהפרדת ה

בקו המתאר, הביוגרף עושה יותר להצתת הדמיון מאשר כל משורר או סופר,  שאפשר להבחין

מחוץ לגדולים ביותר. מעט משוררים וסופרים מסוגלים להגיע לאותה דרגה של מתח שרק 

 27המציאות יכולה לייצר." 

 

 : פ.נ. פורבנקהביוגרף . אומר לראיית הביוגרפיה כאמנותאך יש המתנגדים נחרצות 

 עה שיכולה להיות מועילה. והיא שעלינו להכיר בכך שהביוגרפיה היא אומנות"הבה אתחיל בהצ

(craft)לא אמנות , (art)...  בכך היא זהה להיסטוריה, שגם היא אומנות, שכן ההיסטוריון

לעולם אינו יוצר חופשי. תמיד יאלץ לכבד את האקראי, את המקרי, את השרירותי של "מה 

ה שנארטיביים היסטוריים היו רוצים להיות אבל לא יכולים שקרה". נארטיבים ספרותיים הם מ

..הנקודה החשובה היא חופש אמנותי, החופש שניתן כמובן דוגמאות למערכות סיבתיות. –להיות 

 28 "מאליו לסופר או למשורר אבל נילקח מן הביוגרף וההיסטוריון.

ת בהם כרצונו. לעומתו יוצר הביוגרף ברומן יודע הסופר הכל על גיבוריו. הוא יכול לעשו במילים אחרות,

לראשי  . גיבוריו קיימים מחוצה לו. התיעוד על פעולותיהם קיים. אין לו כל יכולת להכנסכשידיו קשורות

והוא ידוע לא רק  ואסור לו להמציא דיאלוג. תוכן הסיפור קיים עוד לפני שהסיפור עצמו מתחיל םגיבוריה

  :יתרון הםב לראותגם  אפשראך  .שלא ניתן לשנותםכל אלה נתונים  מחבר אלא גם לקורא.ל

כתב אנדרה מורואה.  "כאשר אנו קוראים ביוגרפיה של אדם ידוע אנו יודעים מראש למה לצפות,"

"עולה החשש שדבר זה ייצור שעמום, אבל בביוגרפיה הכתובה היטב, האפקט הפוך. יש לה 

 29 בטרגדיה יוונית."שיש לגורל אותה גדולה פואטית 

"אני אוהב ביוגרפיה הרבה יותר מאשר ש יוצרים שדווקא מגבלות אלו יוצרות עבורם אתגר מהנה יותר. י

 רוברט לואי סטיבנסון. הסופר אמר  "ספרות,

הספרות חופשית מדי. בביוגרפיה יש לך חופן עובדות, חתיכות פאזל קטנות, ואתה יושב וחושב, "

 ... ויר, ואומר לכל הרוחות, ויוצא החוצה לטיילומחבר אותן זו לזו, ואתה קם וזורק אותן באו

רקוב סתיים כמו רומן משל סיום. כמובן שזה לא  שלווהוכאשר זה נגמר, יש לך תחושה 

(rotten novel) מה . תמיד יש ותמיד יהיו חורים חסרי מוצא בהגיון של החיים... אבל זה בדיוק

 30 ."מוצא חן בעיניש

 וגרפיה חופש הרבה יותר גדול משיש לספרות או להסטוריה. לבי דווקא ויש חוקרים המעניקים

"כאשר המחקר ההיסטורי נעשה מכובד ואנליטי, וכאשר הרומן הושם מאחורי גדרות של 

תיאוריות אקדמיות, הביוגרף רשאי עדיין לשוטט חופשי ולנדוד להיכן שהאינסטיקט מורה לו. 

 31 "ספרות חיה ונושמת זקוקה לגבולות פתוחים.
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תהליך ספרותי כמו גם מוצר "כעל נארטיב מורכב, על של דבר אין מנוס אלא להכריז על הביוגרפיה כ סופו

מטרתה אינה הבאת העובדות, שמבחינה לשונית אינה יכולה לעשות באופן אובייקטיבי, אלא  32 "היסטורי.

 בנוגע לעובדות.מסויימת הצגת פרספקטיבה 

רערים לעיתים רחוקות על מה שמוצג בפניהם כעובדה, כי אנחנו קוראי ביוגרפיה מע לא כולם מודעים לכך.

בשל וכך,  חיים בזמן שבו עובדה, לא משנה עד כמה חשודה, עדיין טובה יותר מכל תוצר של הדמיון.

 מציאות שלאמיתי כייצוג עיסוקה באנשים בשר ודם בתקופה היסטורית מסוימת, נחווית הביוגרפיה 

וזיה זו מושגת לא על ידי הצגת העובדות כשלעצמן אלא דווקא דרך שימוש אילקונקרטית. הפרדוקס הוא ש

הכוח הפיקטיבי של  בסלקטיביות ובטקטיקות נארטיביות שונות היוצרות תחושה של שלמות וסדר.

  "הסיפור" הוא זה המעניק לביוגרפיה ראיה קוהרנטית של חיים שבמציאות הם קטועים וחסרי משמעות. 

 

נשלט על ידי ריבוי של בעולם הי יותר ויותר מ"מראות, השתקפויות ואילוזיות", הבנומעורער בעולם 

, המנתבת את אי הסדר של חיי היום יום לדפוסים של , יש לראיה קוהרנטית כזונקודות ראיה ובחירה

דבר זה יכול להסביר את מידת הפופלאריות לה זוכה הביוגרפיה במיוחד  קסם רב. המשכיות והתקדמות,

עם ירידת קרנו של הרומן הויקטוריאני כמייצג  .וף המאה העשרים ותחילת המאה העשרים ואחתכעת, בס

הביוגרפיה  נותרה רק הפנורמה הגדולה של החיים, ועם אבדן הסיפור והגיבור מאז הרומנים של תומאס מאן

אכן  מדגימה שהיחידו לאנושייםהיסטוריים הופכת מאורעות  . היאהרומן הקלאסי דרכו של תממשיככ

  33 .כוחות מעבר לשליטתנו מנתבים אותווהמנוכר  , המורכבתחושה מרגיעה בעולמנו הטכנולוגי –משפיע 

 רבים נתפסת בעיני חוקריםביוגרפיה הבהתיחסותה התמידית לעבר, אבל לראיה קוהרנטית כזו יש גם מחיר. 

ק המשטר הקיים בהתיחסותה היא החלה ככלי לחיזו .ומיושנת המתפתחת באיטיות רבה ריאקציונריתכצורה 

, ריבוי מודלים וניפוץ נעוריםסגידה ל בעידן שללאישי ציבור ידועים, ושימשה כמעין מדריך לחיים ראויים. 

  ?ביוגרפיההאיזה תפקיד יכולה למלא  אידאולוגיות

אומר  זו אחת ההצדקות לקיומה." –הביוגרפיה יכולה להפוך את ההיסטוריה לאנושית יותר "

"על ידי ראיית העבר אנו קוראים לאותו קסם שבו השתמשו אבותינו  34יכאל הולירויד.הביוגרף מ

ת, להשאיר את אבסיפוריהם אודות האבות מסביב למדורה מתחת לשמי לילה. הצורך לעשות ז

המוות במקומו, שקוע עמוק בטבע האנושי, ואמנות הביוגרפיה עולה מתוך צורך זה. זו ההצדקה 

 35 לקיומה."

 ביוגרף ריצ'רד הולמס: ה מוסיף

"אני מאמין שהביוגרפיה עוזרת לנו להנות מהחיים ולעמוד מולם. אפשר שביוגרפיה טובה תספר 

יותה בבסיסה מוצר של תקופת ההשכלה של הלנו את האמת, וגם תבהיר ותעודד תוך כדי כך. ב

ייתי עשרה, היא מתעקשת על כך שהאדם יהיה במרכז החקר האנושי... אם ה-המאה השמונה

צריך להגדיר במשפט אחד את הביוגרפיה, הייתי אומר שהיא אמנות התובנה האנושית, וחגיגה 

 36 של הטבע האנושי. אנחנו צריכים, אני בטוח, להיות גאים בה."
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 יםאידאולוגי היבטים
 

 מדוע ביוגרפיה

אך היא גם  37ומר הביוגרף ליאון אדל א פסלים."ו פואמות ,פורטרטים יצירת כמו ,"ביוגרפיה היא אמנות נאצלת

 עבודה קשה ומתסכלת. 

"שכן ביוגרפים זקוקים לשולחן גדול הוא אומר,  "הבה נדמיין את שולחנה הגדול של הביוגרפיה,"

יותר מאשר סופרים. הוא עמוס ספרים וניירות, תעודות לידה ומוות, שושלות יוחסין, צילומי 

בתירוצים, הגזמות, מחשבות שווא, שקרים מכוונים, מכתבים המלאים  –אירועים ומכתבים 

ולידם העדויות: צילומים, כתבי יד, יומנים, רשימות, פנקסי צ'קים, גזירי עיתונים...  –צביעות 

של  הביוגרפיספרי ולידם ספרי זכרונות, יומנים ורשימות של בני התקופה, שלא לדבר על 

  38 ."ריםשנכתבו בידי אח דמותה

מתוך שישה  ליצור חייםאפשר "איך וירג'יניה וולף בבואה לכתוב את חיי ידידה רוג'ר פריי,  התריסה ך?""אי

"איך אוכל להשתחרר מן העובדות וגרוע מכך.  39.חשבונות, מכתבי אהבה ותמונות ישנות?"ארגזים מלאים ב

 40 כשהן שם, סותרות את התיאוריות שלי?"

וינבור בארכיונים, ירדוף אחר עדים, יפשפש  שבביתו הנוחמדוע יעזוב סופר או משורר את שולחן הכתיבה 

למה לו לוותר על השליטה בגיבוריו ובחייהם  בעליות גג מאובקות, ויתרוצץ בעקבות חיי אדם בשר ודם?

ע אינו מסתפק מדו ?לאלפי פרטים תפלים מתוך תקווה להוציא מחט מערימה של שחתולקשור את דמיונו 

לספר את הדברים שקרו, אלא את סוג הדברים שעשויים לא המשורר הוא באימרתו של אריסטו שתפקיד 

 ?לקרותהיו 

 

 לו . צריכה להיותאך לא רק תשוקה לעבר באשר הוא עבר .צריכה להיות לו תשוקה לעברה בהכרח אדם כז

ם הוא גאומר אדל, "אך  תוך העבר",ל"הוא חייב לקרוא את עצמו ההווה.  חשוב ביותר עבורעבר שהאמונה גם 

 תהליכיםעבורו ההיסטוריה היא השתקפות דרכה ניתן להסביר  41".לקרוא את העבר לתוך המציאותחייב 

ולראות דפוסים החוזרים על עצמם. בניגוד לסיפור התנכי אודות אשת לוט, שהתבוננה לאחור וקפאה 

 העתיד. על פיעהשול והו. הוא עשוי לשנות את ההיצור דינמיקה חדשהלהמבט לאחור יכול ו במקומה, עבור

תוך העבר, ל את עצמוחייב לקרוא  ביוגרףהלכן מבט זה אל עבר ההיסטוריה לא יהיה מבט מפוזר או מקרי. 

בהביטו לאחור אל המרחב ההיסטורי המשופע באין ספור דמויות אומר אדל ובכך מסגיר את העובדה ש

ל להשליך את עצמו ואת תפיסת ועלילות, יבחר הביוגרף, במודע ושלא במודע, באותן דמויות עליהן יוכ

 לכך "טרנספרנס". קוראיםהפסיכולוגים  עולמו.

 

הינה בשנות השלושים, " ", סיפר הסופר הצרפתי אנדרה מורואה לקהל מאזיניו בהרצאה שנשאהביוגרפיה"

." בכך, אומר אדל, הוא נתן בנפשושאשר הסופר בוחר את מושא כתיבתו בתגובה לצורך סודי כאמצעי ביטוי 

וי מדוייק למונח "טרנספרנס" שכן המילה "סודי" היא בדיוק המילה בה השתמש פרויד כדי לתאר את ביט

הטרנספרנס, אומר אדל, נמצא בבסיס כל כתיבה ביוגרפית, אך אם הביוגרף לא ישמור על מידה  מודע.-התת

 42וגרפיה.""אוטוביוגרפיה במסווה של בישל ריחוק, על אמפטיה ולא על סימפטיה, הוא עלול לכתוב 

אך הוא גם חייב לקרוא את העבר לתוך  תוך העברל"הביוגרף חייב לקרוא את עצמו  :המשפט של אדל אם כן

 תמתרחשמודע ה רציונליה מד: במיגרפיהונכתבת הבי בהם המנוגדים מדיםמשרטט את שני המי המציאות"

במימד ו ,"העבר לתוך המציאות את תהקורא" כתיבה , הרואה תהליכים ודפוסים, ת, החוקרתהאנליטי הכתיבה

 לתוך העבר." את עצמו"הביוגרף קורא  וס", בנשל "טרנספרמודע מתרחש תהליך של הזדהות, -הרגשי הלא

. אדל עובר הנמצאים בבסיס הכתיבה הביוגרפיתנוספים מנוגדים מימדים שני משפט אותו  מסגירבה בעת 

תוך ל את עצמו"הביוגרף חייב לקרוא  - רטיקונק ממשפט המתאר אינדיבידואל מבחינת השימוש בלשון
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קריאת  -מצד אחד  לתוך המציאות". את העבר"לקרוא  - העבר", למשפט המתאר אבסטרקט קולקטיבי

העבר אינו רק שכן ה"אני" מתוך המציאות אל העבר, ומצד שני קריאת ה"אנחנו" מתוך העבר אל המציאות, 

המתרחש בשעת כתיבת ביוגרפיה אינו רק  מתחן שהמכא עבר של דמות אחת, אלא עבר השייך לכולם.

 כתיבהן ביהאינדיבידואלי לקולקטיבי. מתח המתקיים בין המימד הרציונלי לרגשי, אלא גם המתח שבין ה

  קולקטיבי. סממנים של סמל בעל מיתוסהצגת חיי אדם כלבין פעמי, -חדאודות אדם פרטי, 

 

, ולא רק ומכס ברוד לכתיבת ביוגרפיות ורומנים היסטוריים אין ספק שזו אחת הסיבות מדוע פנו סטפן צוויג

ולודביג, פנו לכתיבת  , פויכטוונגרהם. סופרים יהודים רבים בתקופה זו, כאנדריי מורואה, פרנץ וורפל

בהיותם יוצרים ואנשי רוח בעלי מודעות פוליטית, חיפשו אמצעי דרכו  43ביוגרפיות ורומנים היסטוריים.

"צוויג חשב להשפיע על הרוח האירופאית ועל דעת  ים חברתיים ולהשפיע על סביבתם.יוכלו להעביר מסר

כותב ליאון  הקהל באמצעות העט וכתיבת היסטוריה פופולרית וכמוהו סופרי היסטוריה יהודים אחרים"

 הביוגרפיה, בניגוד לספרות יפה, בשל 44האילוזיה של היהודי האירופי".סטפן צוויג ושטיין במאמרו "טבו

היותה קשורה לעובדות ומציאות ובשל עיסוקה בפורצי דרך ובמנהיגים, מודלים לחיקוי, היתה מדיום מתאים 

בניגוד לכתיבה פובליצסיטית ישירה, אפשרה הביוגרפיה דיבור בקול עקיף, הסתתרות מאחורי . מאין כמוהו

שווים לכל  ומנים היסטורייםביוגרפיות ורת כתיב באמצעותוכך, . רכה ובשמהדדמות ידועה והבאת רעיונות 

הגיע לקהל קוראים ול , להשמיע את קולםבסס את מעמדםו "יהודי השוליים" של מרכז אירופה להצליחנפש 

 . נרחב

  

באותה . לליבו מאודמונומנטלי שהיה יקר ספרותי פתח צוויג במפעל  תחילת מלחמת העולם הראשונהב

אל מקדה בערכים של אוניברסליות, פציפיזם ותרבות. תקופה החל צוויג לגבש את משנתו הפוליטית, שהת

במרכז הבמה אנשי רוח ויצירה. להעמיד צוויג דרש הלאומיות הגואה, הכוחנות והברבריות של המלחמה  מול

 ,הכיל תשע ביוגרפיות של סופרים ואנשי רוח (Baumeißter der Welt) "עולם יבונ" כונהש להמפע

  45 .", באמצעים של קונטרסט ודימיוןיר את מאפייניו של האדם הפואטי"נסיון להבהכ בידי צוויגהוגדר ו

רים היתה אמורה לתאר סופ ,(Drei Meister) , "שלושה אנשי מופת": הראשונהטרילוגיותיצר שלוש צוויג 

 Der)מתרבויות שונות המתארים עולם והכילה את בלזק, דיקנס ודוסטוייבסקי. השניה נקראת "המאבק בדימון" 

Kampf mit dem Dämon) .שלושה סופריםהשלישית,  והיא מתארת את חיי הלדרלין, קלייסט וניטשה" 

מתארת אמני אוטוביוגרפיה, והיא מכילה את קזנובה, סטנדהל  (Drei Dichter ihres Leben) וחייהם"

דות הפנימית , "שבאמצעות השוני שבין תשע הדמויות אצליח להעביר את האחאמר צוויג" "אני מקווה וטולסטוי.

 46שהיא מטרת עבודתי: להראות את המאבק הנצחי שכל אמן חייב לקחת בו חלק כנגד המציאות ובעד האמנות." 

 

העמיד את טרגי כרומנטיקן התבונן צוויג בעבר עם משקפיים מגוייסות. ות ברור אם כן, שבכתיבת הביוגרפי

למרות את האמנות כנגד המציאות. עמיד הכפועל יוצא במרכז השקפת עולמו, ו הניגודיות ואת "המאבק"

אמנים שהיו חלק מן הממסד, לאמנים שחיו היטב, , לחייב לקחת בו חלק" אמן שכל"שהוא מצהיר שזהו מאבק 

שיאה לא היה מקום במפעל הזה. שמתו בשיבה טובה מוקפים בבני ביתם ומשפחתם, כבאך או כגיתה למשל, 

ם הדימון". בטרילוגיה ביוגרפית זו, על המשורר, הסופר "המאבק עשל תפיסה זו בטרילוגיה האמצעית 

 -קלייסט התאבד, הלדרליין וניטשה השתגעו  –והפילוסוף שהמכנה המשותף לשלושתם הוא מוות בלא עת 

, אל תהוםאז זורק אותו לו אל הפיסגהבבת אחת  נושאומון"י"ה"דניסה צוויג לתאר את דמות האמן המיוסר, ש

 47האבדון."

  48"סימפטיה עמוקה."הגה צוויג  בעל נטיות ההרס העצמי,זה, של האמן המתייסר, טיפוס -לאב

"הגזע בפתח הדבר לטרילוגיה,  צוויג כתב "הלדרלין, קלייסט וניטשה השתייכו לגזע פרומתאי",

  49 המתמרד כנגד הצורות המוסכמות, ולפיכך נוטה להרוס את עצמו."
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חייו של געי הרס, בשעת התפרצות הר געש או הוריקן, כך וכמו הטבע שאנו חשים בכוחו האמיתי רק בר

המוות מפצה על העוני  ו.דולתמשמשים עדות לג ,בעירהבות או וצצמסתיימים בהתפה ,האמן המתייסר

 50מובטח לו סוף של גיבור". "רק אדם שהקריירה שלו היתה טרגדיהוהחסר שבחייו, כי 

 

. ולקדם אותו רצה להוכיחחייו התאימו לדפוס הרעיוני צוויג היה מעונין באינדיבידואל רק אם קורות 

הפרטים הלא אישיים נלקחו מן העבר  לא היו היסטוריה מפורטת אלא בדיון פסיכולוגי, שבושכתב הביוגרפיות "

 51 זמניים."-לטובת דרמה, סיפור, וכמה מסרים על

שלא כדרך הטבע הוא זה שהעניק  בהתבוננו בחיי הלדרלין, אם כן, היה צוויג מעונין בעיקר במוות. המוות

לאט  ההנבנ מגדל" – וקבע האם יהיה ראוי להופיע באותו מפעל ספרותי הלדרלין בעיני צוויג משמעות לחיי

 52 ."תמותהכל בן  חייחלקת הזמן הקטנה התלויה באופן מפוקפק מעל  אל עבר ובזהירות,

בין בני  שנוצרהותי המתריס כנגד ההפרדה מגדל זה היה אמור להיות מעין "מגדל בבל" מודרני, מגדל תרב

רצה צוויג לייצור עולם שיתופי שבו של תקופתו,  חצויהעולם הבתוך  אדם בשל תרבות ושפה.

הביוגרפיה של  53אמנים ישלטו ליצירת אוטופיה.-פילוסופים ומלכים-האריסטוקרטיה של הרוח, מלכים

 הלדרלין היתה רק אבן נוספת בתהליך הבניה.

 

בניגוד לצוויג, שראה עצמו כגרמני בהתבוננו בעבר. לגמרי  הניע מוטיב אחררוד, לעומת זאת, ב מכסאת 

כך  .היהודירעיון הלאומי תקדם את השברוד, שהיה ציוני וסוציאליסט, חיפש דמות ואת היהדות כדת בלבד, 

במאה השש  כתב הרומן ההיסטורי "ראובני שר היהודים", אודות שלמה מולכו ודוד הראובני, שבישרונ

גם ברומנים ההיסטוריים "דרכו של וכך  .וניסו להחזיר את היהודים לארצם ,הלאום היהודי תחייתעל עשרה 

דרכם יועצי חצר ומלומדים, , יהודים ות דמויות שלמופיע , בהםטיכו ברהה לאלוהים" ו"גלילאו הכבול"

 ברוד את הבעיה היהודית בפני הקורא. ציגמ

יינה, ניתנה לברוד ההזדמנות לטפל בבעיה היהודית וביחסי הגרמנים והיהודים בביוגרפיה של היינריך ה

לא עוד דמויות מן העבר הרחוק, מתקופת הרנסנס, לא עוד איטליה או גרמניה המחולקת  באופן ישיר.

, המתחבט סוף סוף דמות של יהודי גרמני, מן העבר הקרוב, על סף האמנסיפציה שניתנה ליהודים לנסיכויות.

 .ובני דורו ברוד יםבאותן הבעיות מולן ניצבממש לבט ומת

ר, היא המונוגרפיה שלו על היינריך היינה בה הוא מפתח את קאוטוביוגרפית, רוחנית בעי"

כאן מנתח ברוד את דרכו " 54כותב י.סלעי במסה על חיי ברוד. "שיטתו, בעיקר בציונות וביהדות,

ה של דורנו, בודק את עצמו ואת שיטתו של היינה על רקע התקופה שלו מתוך הפרספקטיב

לאורו ורוצה לתקן מה שעיוות הוא. העובדה שברוד מתלבט עדיין בלבטיו של היינה, מראה על 

 55 המרחק ממנו בא ברוד אל הציונות והיהדות."

-היהודיציוני, -היינריך היינה מבשר פרוטוההתבוללות, ראה ב ירוד שהגיע אל הציונות והיהדות ממרחקב

כמו יהודים רבים . הראשון שהיה נכון להכריז כמאה שנים לפני ברוד, שהיהדות הינה לאום ולא דתי גרמנ

מטעמי  פרנץ וורפל, התנצר היינהכמו יהודים רבים בתקופתו של ברוד, ביניהם חברו הטוב ובתקופתו, 

ה לא שבתי, מהטעם "מעולם לא התכחשתי ליהדותי, שאלי וטען: מהלך זההתחרט היינה על  סוף חייוב .פרנסה

 עם. שייכות לאינה דת אלא שייכות לאומית, עליה היינה מדבר יהדות זו  56הפשוט, שמעולם לא עזבתיה..."

כתב היינה  ",כנראה בשל הרוח ההלנית ששרתה בי אז "בעבר לא היתה בי אהבה גדולה למשה

ותו את האמנויות לא הצלחתי לראות שמשה, למרות עוינ" .בספרו "וידויים"לקראת סוף ימיו 

היפות, היה אמן בעצמו. אך שלא כמצרים הקדמונים, לא יצר את אמנותו מסיד ולבנים אלא בנה 

, אובליסקים אנושיים. הוא לקח שבט רועים עלוב וממנו יצר עם, שכמו דםא-פירמידות

  57!"זמן החולף: עם ניצחי, קדושיקרא תגר על ההפירמידות והאובליסקים 
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, שגם הוא הגיע ליהדות יע לתובנה זו לקראת סוף ימיו, משרתת את מטרתו של ברודהעובדה שהיינה הג

להשתלב בחברה  כשל בנסיונובסופו של דבר ופגניזם, נצרות,  :כליינה הלאחר שניסה ה בשלב מאוחר.

 .לחיק היהדות והלאומיות היהודיתהגרמנית, גלה היינה לפריז, ושב 

 

לספר סיפור שלם, עם התחלה, אמצע וסוף. צוויג וברוד היו  מאפשרת , אודיסאה אנושית,הביוגרפיה

שכן  - התאבדותו הרוחנית של הלדרלין, יהדותו המתחדשת של היינה -מעונינים במיוחד בסופו של הסיפור 

הלדרלין כסמל  -דרכו יכלו להציע מוסר השכל והכוונה. כך הפכו חיי אדם בודד לסמל עבור קולקטיב שלם 

סמל המופת , החי ללא פשרות, המשלם על בחירתו בהתאבדות רוחנית וזוכה בחיי נצחלאמן האוניברסלי 

בנסיונם להשתלב בחברה  םיהודיחוסר התוחלת של השמעמיד צוויג לעצמו ולאחרים כאמן, והיינה כסמל ל

 .ובמולדתם וכקריאה להכרה בלאומיותם הגרמנית
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 יםהיסטורי היבטים

 
 זמן עבר

 

לתוך  "יקרא את עצמו"" אומר ליאון אדל, אך לאיזה עבר? האם תוך העברל"הביוגרף חייב לקרוא את עצמו 

האם יתבונן בעבר של תרבותו שלו או יעדיף להתבונן בעבר של  העבר הקרוב? או אולי לעבר הרחוק?

  ות זרות ורחוקות?יתרבו

מת היא בחירה גם בחברה, בתרבות ובהיסטוריה אין ספק שהבחירה לכתוב ביוגרפיה על דמות מסוי

  האופפים את אותה דמות ומהווים רקע למהלכיה.

"אף ביוגרפיה אינה שלמה אלא אם כן היא אומר אדל. ,אין חיים מחוץ להיסטוריה ולחברה""

עלינו לזכור את . חברתי מבנהמגלה את האינדיבידואל בתוך תהליך היסטורי, בתוך אתוס ו

  58 "האדם אינו אי לעצמו"." אמרתו של דון:

, או שהיא האנטגוניסט, התשליל של הפרוטגוניסט, זניחשולי ומשנה  אך האם התקופה היא רק רקע, שחקן

אדל אוהב לתאר את הביוגרף כצייר  ?דרמהלתאר כלל המתנגש, המעצב, המכתיב מהלכים, בלעדיו אין 

 פורטרטים:

ניתן נוכח הצייר בציורי הפורטרט שלו. הוא  אמן הביוגרפיה נוכח בעבודתו באותה דרך בה"

כפי שצייר נות, תובנה, מבנה, קומפוזיציה, צורה וסגנון. באמצעות ארגון, התבונ לזיהוי

 59 ".הפורטרטים משתמש בצבע ומברשת, כך הביוגרף משתמש במסמכים ועובדות

אך האם  .רק רקע, דקורציה אכן ישנו אובייקט מרכזי אחד וכל שאר פרטי התמונה מהווים בציור פורטרטים

את  פוךבלי לה המלכה מרי אנטואנט לעלכתוב ביוגרפיה האם ניתן  מטפורה זו עושה צדק עם הביוגרפיה?

הרצל בלי להפוך את  האם ניתן לכתוב על לדמות מרכזית בדרמה של חייה? המהפיכה הצרפתית

  ו הבוגרים?המרכזי בחיי יריבהאנטישמיות הגואה במרכז אירופה כנגד היהודים ל

 

אין להפריד בין  הביוגרפיה.יוגרפיה לא פחות מגיבור בכתיבת ב מרכזי זמןהבניגוד לציור פורטרטים, 

סובייקטיבית אותה מערכת ריגשית  הטרנספרנס,. אך לא רק זאת. השווים, לדעתי, בכובד משקלם השניים

בהיותו בן למעמד הבורגני הוינאי,  ,למשל צוויג .חיגם עם התקופה בה  נוצרתשיוצר הביוגרף עם גיבורו, 

בהיותו סנוב המאמין בעליונותה של אצולה, בין אם היא מעמדית ובין אם היא רוחנית, התעלם לחלוטין מן 

"מרי  שכתב עלבביוגרפיה  שנלוו למהפיכה הצרפתית החשובים והחברתיים האספקטים הסוציאליים

בהיותו פציפיסט, כל  אלימות הנוראה שליוותה אותה.עבורו היתה המהפיכה רק מקור רוע בשל ה .אנטואנט"

צוויג בחר רק אספקט  שימוש בכוח, גם אם הוא כביכול נעשה למען מימוש מטרות צודקות, פסול מיסודו.

אלימות  :הוכיח את הרעיון המרכזי בו האמיןאחד משלל האספקטים שליוו את המהפיכה הצרפתית, כדי ל

 צדק אחר.-צדק אחד יסתיים בעשיית אי-גוררת אלימות, והנסיון לחסל אי

 

כמעט כולן מתרחשות בארצות אחרות ולא בגרמניה. הוא  .וסקיצות היסטוריות צוויג כתב עשרות ביוגרפיות

)ארסמוס(, על תקופת אליזבת  פלנדריהכתב על כיבוש ביזנטיון )שעות הרות גורל(, ועל הרפורמציה ב

הצרפתית )מרי אנטואנט, פושה(, המהפיכה הרוסית, על  הראשונה באנגליה )מרי סטיוארט(, המהפיכה

, על כיבוש הקוטב הדרומי, על הבהלה לזהב ועל תבוסת נפוליאון )שעות הרות  כיבוש אמריקה הדרומית

נועדו  , תפקיד שהפך למשימת חייו,עצמו כקוסמופוליט וכמתווך בין האומות ראה אתוהיות  גורל(.

 .ולתרום לשלום העולם פתח את אופקיו של הקורא הגרמניל, הביוגרפיות להיות כלי חינוכי

 – הטרילוגיה המרכזיתשהחליט , "בוני עולםלו קרא "האוניברסלי והנה, בבנותו את המונומנט הספרותי 

צוויג  המאה התשע עשרה. תגרמניה של תחילבעיקר בו, אנשי הרוח בגרמניהב תתמקד -"המלחמה בדימון" 

ר בעל הנטיה להרס עצמי, אך כאלה יכול היה למצוא בשפע גם בארצות התאהב בדמות של האמן המיוס
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להתמקד גרמניה, והלדרלין, קלייסט וניטשה כמייצגיה של אחרות ובתקופות אחרות. מדוע בחר לכתוב על 

הצית את ו תשומת ליבומשך את עשרה ש-תחילת המאה התשעבמה התחולל בגרמניה  תקופה זו?בדווקא 

 ?דמיונו

ראובני "גם הוא העדיף למקם את הרומנים ההיסטורים שכתב בארצות אחרות וזמנים רחוקים.  ,ברוד מכסו

"דרכו של טיכו ברהה , עשרה-מאה הששמחצית הראשונה של הבמתרחש באיטליה וספרד  "שר היהודים

הכבול" באיטליה של  גלילאו"עשרה, ו-המאה השש במחצית השניה שללאלוהים" מתרחש בדנמרק ופראג 

ברוד היתה האמונה הדתית, אך לא  מכסהיות והענין המרכזי שהעסיק את . עשרה-המאה השבעתחילת 

הממוסדת אלא זו האינדיבידואלית, ענינה אותו נקודת השבר של הממסד הכנסייתי עם הופעת המדע. עניין 

התגר קוראי  המאמיניםהמורדים  שבין האינקוויזיציה, כמייצגת הממסד, לבין הרוחני אותו הקונפליקט

לא מה ראה, אם כן, צורך בכתיבת ביוגרפיה על משורר יהודי  בדמותם של גלילאו, ראובני וטיכו ברהה.

מה  עשרה?-חי בגרמניה של המחצית הראשונה של המאה התשעשהתנצר מטעמי נוחות ו, כהיינה, מאמין

 ?להתלבטויותיו ויכול היה לתת תשובה ,ציוני-שענין אותו כאמן וכיהודיבגרמניה, אירע בתקופה זו 

 

 אומר ישעיהו ברלין.  "ההשקפה המקובלת על ההיסטוריה והשינוי ההיסטורי מוסרת לנו את התיאור הזה"

עשרה צרפתית, מאה אלגנטית שבה הכל מתחיל רגוע וחלק, -"אנחנו מתחילים במאה שמונה

ה ידמת, הכנסלציות בחיים ובאמנות, יש קידום כללי של התבונה, הרציונליות מתק החוקים זוכים

התבונה נכנעת לפני המתקפות הגדולות שמתקיפים אותה הפילוסופים הצרפתים. יש -נסוגה, אי

שלום, יש שלווה, יש בנייה אלגנטית, יש אמונה בהחלת התבונה האוניברסלית הן על ענייני 

האדם והן על המעשה האמנותי, על המוסר, על הפוליטיקה ועל הפילוסופיה. אחר כך מתרחשת 

ישה פתאומית, שכנראה אין לה הסבר. פתאום יש התפרצות עזה של רגש והתלהבות. בני פל

אום נוירוטים תאדם מתחילים להתעניין בבתים גותיים ובהתבוננות פנימית. בני אדם נעשים פ

ומלנכוליים; הם מתחילים להעריץ את המעוף של הגאונות הספונטנית שאין לה הסבר. יש נסיגה 

ם הסימטרי, האלגנטי והשקוף. בה בעת מתרחשים גם שינויים אחרים. ינכללית ממצב העני

  60 ."פורצת מהפיכה גדולה; יש אי נחת; ראשו של המלך נערף; מתחיל הטרור

טוען  התחיל הדבר,באותה תקופה לא באנגליה וצרפת, שהיוו את המוקד התרבותי והפוליטי באירופה  אך

 .גרמניה, בשולייםאלא דווקא בברלין, 

 

. נסיכויות מאותהמפוצלת לעשרה, היתה פרובינציה נחשלת, -מונהרמניה במחצית הראשונה של המאה השג

מלחמת  61"לא היתה פריז, לא היה מרכז, לא היו חיים, לא היתה גאווה, לא היתה הרגשת צמיחה, דינמיות וכוח."

בעיקר  עשרה,-השבע צית הראשונה של המאהחמב שלושים השנים בין הפרוטסטנטים לקתולים, שהתרחשה

  פיתחהגרמניה, שאיבדה כשליש מתושביה במהלך המלחמה  .את רוחה צהמח על אדמת גרמניה,

"תסביך נחיתות לאומי עצום כלפי מדינות המערב המתקדמות, בייחוד כלפי צרפת, זו המדינה 

המבריקה והזוהרת שהצליחה למחוץ ולהשפיל אותם, הארץ הגדולה ששלטה במדעים 

 62 ת, ובכל תחומי חיי האדם, במין יהירות והצלחה שלא היו כמותן עד כה."באומנויוו

שהיא שורש התנועה הרומנטית  , תנועה לותרנית קיצונית,על רקע זה צמחה התנועה הפיאטיסיטית הגרמנית

עצימה את להשכלה, לפולחן ולצורה, וה החיי הרוח, בז התנועה הדגישה אתעשרה. -של סוף המאה השמונה

היתה זו מעין נסיגה רוחנית לעומק ופרישה מחיי העולם  נשמת היחיד הסובל עם בוראו. בין אישיהקשר ה

"אם אינך יכול להשיג מן העולם את בנוסח פרי רגישות לאומית פגועה ומושפלת, הזה. מעין פיצוי פסיכולוגי 

עשרה, בתקופת -מונהוכך, במאה הש .הדבר שאתה מתאווה לו באמת, עליך ללמד את עצמך שלא להתאוות לו"

נצחונו הגדול של המדע, בתקופה שכל דבר שלא ניתן ליישבו עם התבונה נעשה לא אופנתי, רחשו מתחת 

 כוחות אחרים.בגרמניה לפני השטח 
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ה לפיה לכל השאלות יש תשובות אמיתיות, וכל התשובות סבמשך אלפיים שנה שלטה בעולם המערבי התפי

ת נועמופיעה תעשרה -לקראת סוף המאה השמונה הלשלם הרמוני. והנ , או מצטרפותמתיישבות זו עם זו

החורתת על דגלה את הרעיון שאלוהים אינו  ,התנועה הרומנטית"הסער והפרץ", נציגתה הרשמית של 

, הניתן להבנה אנושית כל השקפה הרואה את היקום כבעל מבנהושולא מתמטיקאי, אלא משורר, מהנדס 

  ופי היא אשליה.ולתיאור ס לסיווג, קיטלוג

"יש איזה סכסוך בלתי פתיר בעולם, בטבע עצמו, ובגללו החזק אינו יכול לחיות עם החלש, 

האריות אינם יכולים לחיות עם הכבשים. החזק צריך שיהיה לו מקום לנשום, והחלש יוצא וידיו 

לחזקים  על ראשו; אם יסבלו החלשים, הם בוודאי יתנגדו, וראוי להם שיתנגדו, כפי שראוי להם

כרוכים לאין מנוס  –כל מיני זוועות  –שידכאו אותם. על כן סכסוך, התנגשות, טרגדיה, מוות 

בטבע היקום. ההשקפה היא אפוא פטליסטית ופסימית, לא מדעית ואופטימית, אפילו לא רוחנית 

 63 ואופטימית, בכל מובן של המילה."

  64המתמיד מכל השינויים שהתרחשו בחיי המערב"."השינוי העמוק והיה זה האות לפתיחה במהפיכה שהיתה 

ויש  סדר והגיון בטבע, מיםהרציונליסטית הנאורה, שקיי גדול בין המסורתהשבר ה בקענ הזמן בו זה היה

לבין המסורת  – כדי ליצור מציאות טובה יותרללמוד ולהבין אותו, ובני האדם צריכים להתאים עצמם אליו 

והן  הרוח חירות בלתי מוגבלת, הן בחייהשאיפה ל יבידואליות ערך עליון.באינדו הרואה בסובייקטיביות

תפיסת , ככוח המניע את העולםרצון האמונה בהביטוי העצמי והיצירה,  הערצת, האידיאליזם, המעשה בחיי

 והופיעכל אלה האמנות על החיים,  ליונותעהמעשה, האדרת תנועה מתמדת, קידוש החוויה והחיים כ

צוויג וברוד, מאה  "קוראים את עצמם"זה העבר שאליו  .ת הכותרת "התנועה הרומנטית"תח ה זובתקופ

בין בין התבונה לרגש, בין עולם הרוח למציאות,  סכסוךהאותה נקודה בזמן בה החל אל  שנים מאוחר יותר.

 עשרה, ולא הסתיים עד ימינו אלה.-סכסוך שהחל אז, בסוף המאה השמונה .החיים וביןהאמנות 

 

המייצגת בקורות חייה ובכתיבתה את שתי התפישות באופן  ודת השבר הזו, בגרמניה, מופיעה דמות אחתבנק

 גתה.פון יוהן וולפגאנג שהוא "החכם מכל אדם"; קרלייל , האיש עליו אמר המושלם ביותר

 

עליו  .ותתהילתו נישאה לא רק בפי גרמנים, בני ארצו ותקופתו, אלא גם בפי בני ארצות אחר גתה היה גאון.

את ספרותה של ארצו והבהיר את ספרותה של אירופה  יצר"הראשון לסופרים בני זמננו, שביירון כי הוא אמר 

, המשיכה הרבה "שייקספיר גרמני"ותדמיתו כאחד מעמודי התווך בספרותה של אירופה תהילתו, כ 56כולה."

מאחורי חומת פיגומים של למדנות, טור "נסתר למחצה נכס לאומי בגרמניה, ל גתהנחשב לאחר מותו. עד היום 

 ההערצה אליו היתה להנחת יסוד.  66ארוך של ספרים בכריכות עור בספרייתו של בעל בית בורגני."

 

במרכזה של ספרות של גתה , עמדה התפתחותו 1832-ועד יום מותו ב 1770במשך שישים שנה, משנת 

פריצת הדרך בכתיבתו  ו אבל גם ברוח השראתו.בעיקר באמצעות השגי –גרמנית חדשה שאותה טיפח וגידל 

מרגע זה  , עת פרסם ספר צנום שחולל סערה גדולה: "יסורי וורתר הצעיר".1774הספרותית החלה בשנת 

נחשב גתה כמוביל וכמייצג תנועת "הסער והפרץ" הרומנטית. על פניו, אין בסיפור האהבה הנכזב שום 

גוד שבין היחיד ותשוקותיו ובין המציאות האובייקטיבית בכלל חידוש והבעיה העומדת במרכזו ידועה: הני

 , בניגוד לרומנים דומים שנכתבו בתקופת ההשכלה המאוחרת,והדרישות החברתיות בפרט. אלא שהפעם

 . וורתר מעדיף למות ובלבד שלא יוותר על תשוקתו. עם המציאות בסיפור זה אין כל פשרה והתפייסות

מיות של תנועת ההשכלה ואת אמונתה בשלטון התבונה, ועימה "גתה התקשה לקבל את האופטי

דמה החברתית ואושרו של הפרט. אי יכולתו יגם את האמונה בהרמוניה שנועדה לשרוד בין הק

של היחיד למצוא את מקומו בחברה, הבידוד החברתי שגוזרות עליו שאיפתו לאהבה ואושר, 
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מזה: שבין הפרט לכלל, בין האני לחוק  והמסקנה האכזרית הנובעת –והאמונה בזכותו לקבלן 

זו הדרמה שזעזעה, ועדיין יש בכוחה לזעזע עד היום את  –פעורה תהום שאינה ניתנת לגישור 

  קוראי "ייסורי וורתר הצעיר"

לא מכבר לעברית, דבר המעיד על האקטואליות ושתורגם מחדש  67,ומר יורגן ניראד באחרית דבר לספרא

 שנה לאחר פירסומו!, יותר ממאתיים במשנתו

הא, כמה פעמים קיללתי את הדפים האוויליים האלה, "אלא שלא עבר זמן רב, וגתה התכחש לחלוטין לספרו. 

נסיגתו התקבלה כסטירת לחי איומה  68.שגילו לבריות את ייסורי נעורי. אילו היה וורתר אחי, הייתי הורגו!"

ולוותר על  . אלא שגתה לא היה מוכן להרחיק לכתעבור קבוצת "הסער והפרץ" שהעריצה אותו ואת יצירתו

עקרונות ההשכלה ליוו אותו במהלך כל  69.אמר"הקלסיקה היא בריאות, הרומנטיקה מחלה" התבונה וההשכלה. 

יצירתו: האמפיריות, הקשר עם עולם החושים, החילוניות ואי תלות אינטלקטואלית. ומעל לכל, האמונה 

ר גתה היתה רק כלי בשירות החיים, ממש כשם שהיתה תלויה בחיים שהטבע טוב מיסודו. האמנות עבו

לכן התענין גם במדע, בפוליטיקה ובחברה בת זמנו, וחי חיים וקיבלה מהם את כוח הדחף וחומרי הגלם. 

כיוונו של גתה והתפתחותו כולה, ובסופו של דבר אף מטרתו המודעת, מכוונות היו  בורגניים להפליא.

 .עולםח את הדעת אל הוטיביות ולפתייקבלהגביל את הסו

 

 מסביר ט.ג'. ריד את עמדתו של גתה: 

"יש בנמצא אני רחב יותר, שהחיטוט הבררני בחולייו מיצר אותו ומעוות את דמותו. התמכרות 

עצמית שכזאת מוליכה ל"צער העולם" ולוורתר, והלאה אל השקיעה בחיטוט בנפש, האופייני 

לתפיסה של האני כולו כחלק מן  –והוליך את גתה  –ך מוליך לתקופת הרומנטיקה. הנתיב ההפו

.. האם התעלם גתה מטענתו של קאנט, שהמציאות המוחלטת אינה ניתנת להשגה העולם הממשי.

וכל החוויות הן תוצר נפשי, או שמא קיבל אותה כדבר מובן מאליו, ויצא בעוז רוח מנקודת 

עומדת על ההשקפה  איית עולמו מיום שבגרההתחלה הכלל אנושית הזו? אם כך ואם כך, כל ר

. גתה דחה בפירוש את הצו הדלפי "דע את עצמך!" וראה בו מזימה של להסתכל החוצההזאת: 

כוהנים שקשרו קשר לבלבל את דעתם של הבריות בדרישות שאין לעמוד בהן, ולפתותם שלא 

יודע את עצמו אלא לפעול בעולם החיצוני ולמשכם אל התבוננות פנימית מזויפת. אין האדם 

 07"אלא בתוכו, ואת עצמו בתוך העולם.במידה שהוא מכיר את העולם, ואין הוא תופס את העולם 

לא עבר זמן רב, וגתה נתפס בעיני אמנים ואנשי רוח לא כמערער החברה הבורגנית, כפי שנתפס בתחילת 

בלב הקונפליקט  גתה שלהנשגבת עומדת לה דמותו וכך דרכו, אלא כאיש הממסד הקופא על שמריו. 

 מתומכי גיתה הוא, אם לאו.שהתפתח בתקופה זו ומטילה צל על כל איש רוח ואמן גרמני שבא אחריו, האם 

 

לא במקרה בחרו צוויג וברוד את הלדרלין והיינה כגיבורי הביוגרפיות שכתבו. באמצעות הדור שבא אחרי 

ניהם עלו לרגל לווימאר ונפגשו עם גתה(, הם גתה, שעדיין ביקש את קרבתו והדרכתו )הלדרלין והיינה, ש

 האב של הספרות הגרמנית, ושוללים או מחייבים את דרכה ותפיסת עולמה.-מעלים את דמות

 

בטרילוגיה  הביוגרפיות שכתב שלוששל  , הדוחה והמכשיל,צוויג מרחיק לכת והופך את גתה לאנטגוניסט

מייצגות אסור לשכוח, של קלייסט, ניטשה והלדרלין, הביוגרפיות הללו, שלוש  ".בוני עולםהמרכזית של "

 את המיטב שבאנשי הרוח הגרמנים! עבורו

  וכך הוא כותב:

"כדי לשפוך אור על היסוד המסתורי של הסופר הנשלט על ידי הדימון, כדי להבהיר את טבעו 

ה השם הנ –האמיתי של הדימוני, העמדתי שחקן נגדי, יריב לשלושת הגיבורים הטרגיים... גתה 

לא רק כמדען, לא רק  הספר.כל לאורך  תסימבולי יטהשלב חזיקהמ ,נגדישל הטיפוס ה
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כנגד התפרצות, ולחם  התפתחותכגיאולוג, היה גתה "יריב הוולקניזם". גם באמנות הוא תמך ב

 71"של הדימוני בגאוני. סימן ההיכר, מתפרץ, התעוותבמרירות בלתי רגילה כנגד המ

בניגוד וויג, היות שהוא עצמו נלחם בדימוני, כפי שמוכיח סיפורו של וורתר, אבל הוא עושה זאת, לדעת צ

לכל ותיעוב זכרון המאבק הנורא ההוא הטביע בו שנאה  יצא מן המאבק כשידו על העליונה.לגיבורי צוויג, 

 .רתםאותם ואת יצי דוחההוא וכך, כשהוא נתקל בהלדרלין ובקלייסט, מה שמייצג דימוני בחיים ובאמנות. 

כוכבי שביט במעופם, גתה,  צוויגבעוד הגאונים קלייסט, הלדרלין וניטשה מנותקים מן העולם ומזכירים ל

 . החג סביב עצמו כוכב לכתל דומה, ולדעת

"או, אם תרצו מטפורה אחרת, גתה נבנה על אדמה מוצקה, שלתוכה העמיקו שורשיו לחדור... 

יכן שעמד, שם המשיכה, נעשה יותר יותר איטי. ה גתה, אובייקט הנתון יותר ויותר להשפעת כוח

 ממשיךלכן,  ".קטואלי של האומה כולהלנמצא מרכז האגו שלו, ובאותו הזמן, המוקד האינט

ו לגזרים בידי הטיטנים; ואילו גתה, לאחר שהכניע את ענקר עבדי הדימוןכמו דיוניסוס, , "צוויג

 72בשליטה עצמית עד הסוף." נשאר הדימון,

קפיטליסט, העסוק בצבירת נסיון חיים  וגתה מזכיר לג אין סימפטיה גדולה לשליטה עצמית. יואך לצו

 רווח, אותו הוא מתעד ביומניו וברשימותיו, חיים הנושאים ריבית כמו שדה חרוש המניב פרי.למטרות 

ף שמו באדישות את כל מבטחם על קלהם  .מהמרים הוא רואההלדרלין, קלייסט וניטשה, בלעומת זאת, 

הוא מעריץ ללא  ויכולתם להשאר נאמנים ליצירתם, למרות המחיר הכבד, , והפסידו. את אומץ ליבםאחד

 גבול.

 היה עבורם חסר משמעות. אומר צוויג,  ,גתה עיקר החיים עבורהנסיון, 

שלהם בדבר קיום  ניחוש"הם לא רצו ללמוד מה הם חיים, וגם לא חשבו שהם שווים למידה. ה

הרבה יותר מאשר תפישת הקיום החושי... האש הפכה האלמנט שלהם. רוחני היה חשוב 

  73 הלהבה, סגנון ההתנהגות.".

גתה זהיר, הם מסתכנים. גתה מחפש שלווה ובטחון, הם נלחמים  ;על פי צוויג .וכך הלאה, וכך הלאה

 .נצחימחוברים ל. הוא מחובר למציאות, הם מתעקשים ולא מוותריםומתגרים בגורל. גתה מתפשר, הם 

 .עבורם היא עולם ומלואו, מן העולם חלקעבור גתה רק שהיא  –והאמנות 

 

להבדלים בין גאונותו של גתה לטרילוגיה עמודי הפתיחה  עשר-חמישהעמודים מתוך  עשרהצוויג מקדיש 

למרות שהוא מדגיש שאין בכוונתו להפחית מגאוניותו של גתה,  לגאוניותם של הלדרלין, קלייסט וניטשה.

  .להלדרלין, שהפנה עורף לתבונה, להשכלה ולמדע נתונהוהערצתו אהדתו שלחלוטין  ברור

"המדע שבעקבותיו  כותב הלדלרלין ב"היפריון", אולפנא שלכם!"-"מי ייתן ולא הייתי הולך לבתי

ירדתי לפיר, שמתוך איוולת נעורים ציפיתי שיאשר את הנאותי הטהורות, סופו שקלקל לי הכול. 

כך, למדתי להפריד עצמי הפרד היטב מן הסובב אותי עד שכעת אני -נבון כלאצלכם נעשיתי 

מבודד בתוך העולם היפה, מנודה מגן הטבע שבו צמחתי ולבלבתי, ואני הולך ונשדף בשמש 

, קבצן הוא האדם ההוגה, ובכלות ההתלהבות הוא עומד כילד ֵאל הוא האדם החולםהצהריים. 

 74 א מתבונן במעות העלובות שהעניקו לו הרחמים לדרך."יוצלח שאביו גירשו מן הבית והו-לא

 

  :עם גתה ושילר ידידו הקרוב, כאכזבה עצומהשל הלדלרין ובביוגרפיה של הלדרלין עצמו, מתואר המפגש 

, הלהבה"הלדרלין חיפש התלהבות, אבל הם המליצו על זהירות; הוא ציפה שקירבתם תגביר את 

ש מהם לעזור לו בהשגת חופש וחסות לחייו הרוחניים; הם הוא ביק רצו למתן את הלהט. אך הם

 צאת למלחמההוא היה נחוש ל .ו הגשמייםהיו מוכנים לעזור לו במציאת משרה בטוחה בחיי

 תנאי שלום נוחים. הוא נשף חום והם נשפו קור." לו על( המליצו בטוב ליבםבגורל, בעוד שהם )
75 
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של גתה, עד שגם בימי שגעונו, אם אחד ממבקריו היה מזכיר הלדלרין נפגע כל כך מיחסו המתנשא והאדיש 

 היה מגיב בסלידה עזה.את שמו של גתה, 

 הצליח "שבווימאר ניצח הלדרלין את הסכנה הגדולה מכולן; הוא, אומר צוויג, "האמת היא"

טובי הלב לנהוג הזקנים  הטפתה"; הוא דחה מעליו את פשרהתלהבות הבלתי ניתנת ל"ב להחזיק

 76גאונותו שמרה על תמציתה." ת.במתינו

 : יצרה שירה חדשה נעלהוגאונות זו 

הפואמות של גתה, גם המעודנות ביותר, נותנות תחושה של מוצקות. אנו חשים בפרי הנוצר בהן "

באמצעות החושים, אבל הפואמות של הלדלרין עשויות מן החומר ממנו  וויכולים להכיר במהות

האדמה כשהוא שר, אבל הלדרלין שר מבין הרמות הגבוהות  גתה עומד עלעשויים חלומות... 

 77"של האטמוספירה.

 

וקרה. דמות העסוקה בשימור עצמי הקופאת על שמריה.  סויגתגתה, עבור צוויג, היא דמות מתנשאת, מ

דורו של הלדרלין, דור האמנים הרומנטים  מפאר אתה הראשון בביוגרפיה מאלף התיאור של גתה בפרק

 ומי במו ידיו )פושקין( קרב-, מי בדו)ביירון( , מי במלחמה)קיטס( מי במחלה, הםבדמי ימי ותהצעירים, שמ

 בעוד גתה מצליח לשרוד לנצח: , )קלייסט(

אגדה, גתה, החכם  ווחצי חהכיש ובודד כמרלין ביער המכושף, לא מודע לזמנים החדשים, חצי"

ה קינ, שנבלו עם הזמן, להשמיע ושפתיאין שפתיים אחרות מלבד  עתיק היומין, חי בויימאר;

והיורש של דור חדש זה אותו התעקש לשרוד, נשאר לטפל ולשמור  דלהיו. בבת אחת אורפית

 78קטן." על גחלי השירה בכד קבורה

ה של שירה בתחילת דרכה, והפכה למכשול בפני התפתחותשבגדה באידאלים שייצגה זו דמות בעיני צוויג, 

 תר מקום בעולם החדש, שקם על חורבות מלחמת העולם הראשונה.דמות שאין לה יו , היאנעלה

 

פרק ב ו יכולים להציל את האנושות מידי עצמה.כבתפיסה הפוכה: רק גתה, וההולכים בדר ואילו ברוד מחזיק

 מוסר השכל לדורות הבאים: ברוד אוטוביוגרפיה שכתב "חיי מריבה", מציע האחרון של ה

מעשה יש להבדיל בין מה שהוא בגדר ההישג לבין מה שאינו "אצל גיתה נאמר: "במחשבה כמו ב

לשון אחר: האדם חייב ללמוד –מדע מעט מאוד." בתן לפעול בחיים כמו יבגדר ההישג; בלי זה נ

להבדיל בין שני הסוגים, הסוג של "היסורים הזכים", שבו אין בכוחו לתקן שום דבר, אינו מסוגל 

מין בהכנעה, ובין הסוג של "היסורים העכורים", שבו ם דבר, ויכול רק לקוות ולהאולפעול ש

במובן דומה לזה מבחין גתה בין מה ש"ניתן  –מסורים לו חובות דחופות ותפקידים פעילים. 

להיחקר" ובין מה "שאינו ניתן להיחקר", כשהוא מבאר: "אושרו היפה ביותר של האדם החושב הוא 

ראת כבוד ובשלוות נפש למה שאינו ניתן להגיע עד חקר הדבר הניתן להיחקר, ולהתיחס בי

להיחקר". גתה מטיל עלינו כביכול בבת אחת תפקיד כפול, המחייב יחס מנוגד: דרישת הפעילות 

 79 פי היסורים העכורים, בעוד שלפני היסורים הזכים יש לעמוד בהכנעה שלווה."לכ

החשובים כאחד ממורי הדרך תו, ואת הגואת סמכותו של גתה כמי שמקבל עליו על עצמו ברוד בזאת מכריז 

"הם אפלטון, משה ותומס אקווינס.  לצידם שלאת גתה  מעמידבסיום הביוגרפיה של היינה הוא של האנושות. 

מורי  אותוש של מורי דרך, אצל, גוף נ"הישיבה של מעלה"מורי הדרך של האנושות, הכנסיה הנעלמה האמיתית, 

את הקונפליקט  פתורהם המורים שציוו לנו לנסות ול 80."חקותלבהכנעה רק לנסות  יםעל האדמה יכולשהדרך 

הקיים שבין האדם והמציאות הסובבת אותו, לא על ידי הליכה בכיוון אחד עד הסוף, כפי שדורש צוויג, אלא 

  .מגבלותיוהבנת הבחנה בגבולותיו ועל ידי 
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דכאיה האמיתיים: באלה והאנושות תנקום במ"ברוד בסיום הביוגרפיה של היינה,  כותב "יום יבוא"

של רציונליזציה צחיחה  מרגמותשהיו אשמים בכך "שהתעלמו מן הגבולות". אלה שרצו להפעיל 

שייבאו  אהבה. ואלההאלוהי וכנגד הכנגד הספירות המקודשות של יופי נצחי וטרגדיה נצחית, 

את  ירשואלה שגשלוה, שקט וברציונלית לשאלות חברתיות, במקום לבחון אותן ב-דינמיקה לא

.. זאת תהיה אנושות שתדע ותכבד את גבולותיה, רה הלגיטימית שלה.יספהמן רציונליות ה

 81למרות שבתוך גבולות אלה תשאף תמיד לשפר את עצמה."

 

תפיסה זו, של מציאות קונפליקטואלית האמורה להפתר באמצעות הכוונתו של גתה, עוברת כחוט השני בכל 

מן המפגש של היינה, בתחילת דרכו הספרותית עם רחל ורנהגן  . החלוד, על פי ברהביוגרפיה של היינה

"למנוע מהיינה מלטפס לגבהים מסחררים ולאחר מכן לצנוח היהודיה, בעלת הסלון הספרותי, שניסתה כדבריה 

רחל תירגלה באדיקות את עצותיו  82.ועד מותו על ערש דווי בפריס ."לאדמה תוך סכנה של שבירת המפרקת

היינה, שהעריץ את רחל,  אדם, היה ריאליסט!".-"בןדבר איפוק וראיה בהירה, וציוותה על היינה: של גתה ב

מאז,  גתה מוצא חן בעיני מאוד.". התפקחתי "אני כבר לא עיוור.: והשיב ,את כל כתביו של גיתהבבת אחת קרא 

א רומנטיקן לכל דבר, למרות ששירתו מלאת רגש ומבחינה זו הו 83לגתה תשלוט בחייו וביצירתו. ההערצה

לעולם לא צובע את הדברים ברגשותיו. הוא מתאר עבורנו את ש "גתה עם עינו היוונית הבהירהמעריך היינה את 

האדמה והים בקווי המתאר והצבעים האמיתיים שבהם הלביש אותם אלוהים. זאת זכותו הגדולה של גתה, שרק 

 84 הדורות הבאים יוכלו להעריך".

 להפגש עם גתה , כהלדרלין בזמנו,היינה המעריץמסע בהרי ההרץ הגרמנים, מבקש  , לאחר1824בשנת 

לבקשתי,"  ועשיתי עלייה לרגל במלוא מובן המילה, כלומר ברגל ובבגדים מטונפים, ואני מחכה שיענ" .בווימאר

ברים "לילות שלמים דמיינתי את כל הד .כותב היינה ביומנו. אך הפגישה עם גתה לא עונה על ציפיותיו

 אמרתי לו שמעדן השזיפים ףרגע שאראה אותו, אך כשראיתי אותו לבסובהעמוקים והנעלים שאומר לגתה 

מן המפגש הסתמי עם הדמות הנערצת, שנשארה אדישה  למרות האכזבהחייך." הואטעים מאוד.  האנגלי

ה שהוא מכנה מב ממשיך לשרתוהוא  להומרוס ולשייקספיר ת גתהמלהשוות אהיינה תעייף מלא לקיסמו, 

היינה ממשיך להכיר בעליונותו של  eschen Freicorps(Goeth.85("גדוד המתנדבים של גתה" באירוניה 

"אם הכוכבים בשמים נעשים עוינים לי" הוא כותב לרחל : ה מעביר ביקורת על יצירותיוזבשעה ש אפילו, גתה

ן, שהפנה את גבו לגתה לאחר האכזבה בניגוד להלדרלי 86ם?"מתעתעיורנהגן, "האם אומר לפתע שהם אורות 

 המרה שנחל בפגישתו, ממשיך היינה להיות נאמן לגתה ומורשתו.

 

בעיני צוויג הוא מכשף,  אנושית.-גתה, דמות היסטורית בשר ודם, עולה מתוך שתי הביוגרפיות, כדמות על

יג וגם ברוד חוזרים במובן זה, גם צוו המוכר את נשמתו בעבור חיי נצח, ובעיני ברוד הוא כמעט נביא.

, אלא כדי לחזור מן המסע עם "לוחות בשר ודםאחורה בזמן לא כדי להתקל בעובדות היסטוריות ובאנשים 

שייך לדור שהכזיב, גם בחייו  על הלוח של צוויג כתוב: גתה .כאדם וכאמן ,"עשה ואל תעשה"הברית", עם 

ואילו על הלוח של ברוד  לא פחד וללא פשרה.וגם באמנותו. היום אנו זקוקים לאמנים שילכו בדרך חדשה ל

 .היא הדרך הנכונה –אין דרך חדשה, והדרך של גתה כתוב: 
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 הווהזמן 

 

מדוע היה חשוב גם לצוויג וגם לברוד, לחזור לעבר כדי להביא להווה מניפסט פוליטי ואמנותי שנוסח 

כדי  ,ראל, היה זה כדי לעצב עםכשהציג משה את לוחות הברית בפני בני יש עשרה?-בתחילת המאה התשע

 ?מה אירע בתקופתם של צוויג וברוד שהצריך עיצוב מחדש והכוונה ליצור מציאות חדשה שלא היה כמותה.

 

נכתבו בשנות העשרים של המאה העשרים. הטרילוגיה "המלחמה  שתי הביוגרפיות, על הלדרלין ועל היינה

, אך נכתבה לדבריו כמה שנים 1934ורסמה בשנת , והביוגרפיה של ברוד פ1925בדמון" פורסמה בשנת 

היו אלה שנים שעמדו בסימן רעידת האדמה שעברה על אירופה לאחר מלחמת העולם הראשונה,  לפני כן.

 בתקופתם של גתה, הלדרלין והיינה.מאותה רעידת האדמה שהתרחשה באירופה  י לא פחותזעזוע משמעות

 

 ברוד ב"חיי מריבה". כותב  "התפרצות המלחמה שינתה את העולם"

-כן, לא היה דומה כלל זה לזה, התרחש רק להלכה על-ומה שבא אחרי 1914"מה שהיה לפני 

עיקר  (99חיי מריבה, עמ' ברוד, )פני אותו שטח של כדור הארץ. למעשה נשתנו פני העולם לגמרי." 

חשב  "וכי מי זה :הזעזוע התרחש בשל מידת ההפתעה של המלחמה שאיש לא חזה את בואה

באפשרות של מלחמה!... המלחמה היתה בשבילנו מילה שהיה לה צלצול של ימי  1914בשנת 

מנו, זלוואי של גיחוך ושיריון אבירים. חשבו עליה כעל משהו היסטורי שעבר -הביניים, עם טעם

אך לא אנו,  –על משהו דמיוני, משהו שהדורות הקודמים של האנשים )האומללים!( האמינו בו 

טים המחוננים בשכל... מעולם לא הופתע דור ולא נדרס באכזריות כזאת על ידי הריאליס

טוריה סהעובדות. היינו בפשטות גמורה טיפשים. כל מה שלמדנו בגימנסיה וקראנו בספרי ההי

המושך -. סבורני, כי הכוחאגדה העולמית חשבנו, בלי להרהר על כך הרבה, כספרות של

ורי עלי נובע בחלקו הגדול מזה, שלתמהוני הרב החזק, שהיה אחרי כן לחומר ההיסט

ללא כל הרגשה בשביל יחסים היסטוריים  1914מצאתי את עצמי בשנת ההכרעה 

  87 ."עולמיים

למעשה,  .המלחמה היתה כה מכרעת עבור ברוד עד שצילה רודף אותו ואת השקפת עולמו לאורך כל חייו

  טוען ברוד, היא מעולם לא הסתיימה.

רבה יותר קודר; אמנם לפעמים חלה אולי התבהרות כלשהי, אך המצב לא שב עוד "הכל נעשה ה

לא פסקה עד היום; שלום  1914לדרגה הקודמת של בהירות. שכן המלחמה שהתחילה בשנת 

 88".וחמש שנים לפי שעה-במלחמה ארבעים 1914גמור לא בא עוד...אנו חיים מאז 

 

לא הוא וגם לא בני דורו.  לא החלים. זעזוע ממנו ראשונהה גם עבור צוויג היתה התפרצות מלחמת העולם

בספרו האוטוביוגרפי "העולם של אתמול", ההיסטוריה מתחלקת לשניים, לזו שהיתה לפני המלחמה ולזו 

 .ובעקבותי באשחור הוא מה שהלבן, כשהלבן הוא מה שהיה, ו-והתיאורים הם שחור. שבאה אחריה

לפני מלחמת העולם הראשונה, תקופה שבה גדלתי, דומה "בבואי לבקש נוסחה פשוטה לתקופה ש

הזהב של הבטחון. במונארכיה האוסטרית שלנו, שהיא -שאיטיב לקלוע באומרי: זה היה תור

.. במדינה רחבת ידיים זו עמד הכל איתן כבת אלף שנים, נראה הכול כאילו נוסד לאורך ימים.

כל מראש )או קיוו( שיבוא אחר במקומו, במקומו, ובפיסגה עמד הקיסר הזקן. וכשימות, ידעו ה

ודבר לא ישתנה בסדר המחושב יפה. איש לא האמין במלחמות, במהפיכות ובהפיכות. כל מעשה 

קיצוני או אלים נראה מופרך מעיקרו בדור התבונה...היום כשהרסה אותו הסערה הגדולה זה 

 89כבר, יודעים אנו ברור כי עולם הבטחון ההוא טירת חלומות היה."
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המלחמה מופיעה משום מקום, כרעם ביום בהיר, להפר את השקט,  אותה תמונה:את שני התיאורים מוסרים 

למרות שברור שמלחמות לא קורות מעצמן, במיוחד  השלום והשלווה ששררו במרכז אירופה באותה תקופה.

  תה.מלחמות בסדר גודל כזה, גם צוויג בוינה, וגם ברוד בפראג, לא היו מודעים להתקרבו

"אנו הצעירים, השקועים כליל בשאיפות הספרותיות שלנו, כמעט שלא הבחנו בתמורות 

"ראינו לפנינו ספרים ותמונות בלבד. לא ראינו ענין קל כותב צוויג.  ,המסוכנות האלה במולדתנו"

ההמונים התקוממו, ואילו אנו כתבנו שירים והתווכחנו  שבקלים בבעיות מדיניות וחברה...

ראינו את הכתובת על הקיר, ובשלוות נפש, כבלשאצר, טעמנו ממטעמיה המופלאים  עליהם. לא

של האמנות, ולא נשאנו עינינו בחרדה לבאות. ורק לאחר עשורים, כשהתמוטטו עלינו קירות 

וגג, הבינונו כי היסודות היו ממוקשים זה כבר, ועם המאה החדשה התחיל אבדנו של החופש 

 90האישי באירופה."

באינדיפרנטיזם, באדישות כלפי  האמיןברוד,  מכסאומר רוברט וולטש בהרצאה שנשא לזכרו של  דור זה,

 החברה ובהתמקדות באינדיבידואל. 

הופמן, גוסטב מאהלר, זיגמונד פרויד, קרל -מספיק להזכיר שמות כמו הופמנסטל, שניצלר, בר"

ים מהם באו משטחי קראוס, כולם יהודים, כולם טיפוסיים לתרבות הוינאית, למרות שרב

בוהמיה... זה משמעותי שחלומות שיחקו תפקיד בספרות ובמחשבה, ולא רק אצל פרויד 

והאסכולה שלו. הופמנסטל אילתר על המשפט של שייקספיר "אנו עשויים מן החומר ממנו 

הופמן כתב את חלום יעקב. זה -עשויים חלומות"; "חיים וחלום" התערבבו בסיפורי שניצלר, ובר

ן סוג של אסתטיציזם, שהטיף לפרישות. הדבר היחידי בעל הערך נראה ההתענגות על היה מ

מתיקות החיים, אינדיבידואליזם שבע רצון מעצמו, שהיה אדיש לחלוטין לבעיות של אתיקה 

 91רק בשל התחושה שהאדם לא יכול לשנות את מסלול האירועים." וול – פעולה מעשיתו

 

האמין  שעקב נסיעותיו התכופות לארצות שונות ,ת עמדותיו של צוויגהיא הקצינה א .המלחמהואז באה 

אחרים אינטלקטואלים בשיתוף עם כבר עם תחילתה ניסה לפעול, פציפיסט מובהק. בקוסמופוליטיות והפך 

ם של אנשי כשלונלמרות כמובן שהדבר לא עלה בידו והמלחמה התארכה והתארכה. ה. סיומכרומן רולאן, ל

התחושה שהנה המשיך צוויג להאמין באידאל ההומניזם שהנחה אותו.  ,מלחמה במהרההרוח לסיים את ה

  .בדרכולהמשיך  אותו, עודדה צומח עולם חדשהתמוטט הסדר הישן ובמקומו 

"האמנו כי במלחמה זו תמה המלחמה לעולם, וחיית הפרא שהחריבה את עולמנו רוסנה או 

עולם אחר נתון בראשיתו. ומאחר שהיינו  הומתה...הגיהנום מאחורינו, ומה יפחידנו עתה?

 92צעירים אמרנו: זה יהיה עולם שלנו, העולם שחלמנו עליו, עולם טוב יותר, אנושי יותר."

המוצהרת  מטרתה ."בוני עולם" בכתיבת סדרת הביוגרפיות , עם תחושת שליחות נעלה,וכך מתחיל צוויג

 .במרכז הבמה יצירההרוח והחיי  והעמדת ונים,ש יוצרים אירופאיםשבין המשותף הקירבה ו הדגשת היתה

 כבודהספרות הגרמני, שהיה שייך לדור התבונה שהכזיב, לא יכול היה להיות מקום של  אב, הזקן אך לגתה

 רק מורדים, פורצי הדרך, הוזים ומנודים, כהלדרלין, קלייסט וניטשה, יכולים היו לככב בה.  בה.

מהפכה עצומה. עם תבוסת הצבא הובס עוד משהו:  "בשנים אלה, שלאחר המלחמה, התחוללה

מושלמותה של הסמכות, שחינכו אותנו בנעורינו לציית לה בהכנעה... האם ייפלא שכל בהאמונה 

לקחת להם את הנצחון  הדור הצעיר מסתכלים במרירות ובבוז על אבותיהם, שהניחו תחילה

טעו בכל חשבונותיהם?...בזינוק ואחר כך את השלום? שנכשלו בכול, שלא ראו כלל את הנולד ו

אלים אחד השתחררו בני הדור שלאחר המלחמה מכל הערכים התקפים עד עתה, פנו עורף לכל 

 93 מסורת, ודעתם נחושה לקחת את גורלם בידיהם, להתרחק מערכי העבר ולזנק אל העתיד."
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כנגד  ית של האדם, ההתרסהחירותו הפנימיצאו מן האופנה.  , ערכי הבגרות והזקנה,פשרה, זהירות ומתינות

 בכתיבת הביוגרפיות שלצוויג ותו מנסח א המניפסטזה  ערכי הדור שלאחר המלחמה., אלה הם כל הגבלה

ואם חירות זו מתנגשת עם המציאות, ניתן לוותר על מציאות זו לחלוטין,  ., קלייסט וניטשההלדרלין

בלתי האל מול המציאות , 1942בשנת בברזיל י שעשה הוא עצמו במו ידיו, פלהשתגע, או להתאבד, כ

 ת העולם השניה.ה נוספת, מלחמנסבלת של מלחמ

 

ר, אינדיבידואליסט חסר כל זיקה ליהדות אשופנהאוניטשה וממעריץ  .תהליך הפוךעבר  לעומת זאת ברוד

התהליך החל מספר שנים לפני  .ברורה לאדם מאמין בעל זהות קולקטיביתולמעורבות פוליטית, הפך ברוד 

כשראה ברוד להקה נודדת של שחקנים יהודים ממזרח אירופה. אז הבין ברוד , ראשונהלחמת העולם המ

כשבא ברוד במגע לראשונה שהוא שייך לעם הנפרד במסורתו מן העם הצ'כי והגרמני. לאחר מכן, 

ל ראה בסלון ביתו של ברגמן את תמונתו המרשימה ש ,עם הוגו ברגמן, שהיה פעיל ציוניאינטקלטואלי 

הבין כי אין מנוס החל ברוד ללמרות הזדהותו עם התרבות הגרמנית ושפתה, אודותיו.  והחל לחקורהרצל, 

. ממש בתחילת דרכה שהיתה אזוברוד הצטרף לתנועה הציונית, רב לא עבר זמן מפירוד בין שתי האומות. 

בו נהגו להתכנס, כל אמרו אז, סיפר ברוד באוטוביוגרפיה שלו, שאם התקרה היתה קורסת על בית הקפה 

 .ללא זכרהתנועה הציונית הצ'כית היתה נמחקת 

הפך מורה ולעזרה התגייס ברוד , במהלך המלחמה בתגובה לזרם הפליטים היהודים חסרי הכל שהגיע לפראג

לאחר מכן לקח חלק יותר ויותר נכבד במנהיגות  בבית הספר היהודי שהוקם עבורן. לנערותלספרות 

 .התנועה

הפכה מרגע זה למוטיב  ישות, או אסטתיציזם, לאקטיביזם וכל המשתמע מכך,מאד "המעבר

"היתה זו התנתקות מן העבר, אומר רוברט וולטש.  ברוד", מכסהבסיסי בחייו ובכתיבתו של 

 94."תחילה של מסע של גילויי ערכים שהמשיך לאורך כל חייו

 בהזדהות מלאה עם קהילה,ברוד החליף  חוסר אונים ובדידות,ל, שהוביל קיצוניהאינדיבידואליזם את ה

 .הובתחושת שליחות בנוגע לעתיד

 יהםעמדותאת ניתן לומר שהמלחמה, אם כן, השפיעה בכיוון הפוך על צוויג ועל ברוד. היא לא ממש שינתה 

 אבל בלי ספק דחפה את שניהם להקצנה ולעשיה ממשית בשירות הרעיון. את צוויג דחפה המלחמה

אירופאי  אינטקלטואלים בכל רחבי אירופה מתוך מטרה להביא ליצירת גוף עםר לקשלפאציפיזם ו

את ברוד דחפה המלחמה להיות מעורב . הומניסטי, שיביא עם סיומה, לצורת שלטון וחברה טובים יותר

זה גם התהליך אותו  ולקחת חלק פעיל ומנהיגותי בתנועה הציונית. הפליטים היהודים באופן מעשי בבעית

מכתיבה  , שהחל את דרכו כמשורר רומנטי לכל דבר ואחר כך עברביוגרפיה של היינהמתעד ברוד ב

כותב היינה כנגד  "חדל להמות כוורתר היוקד ללוטה לבדה," , לכתיבה פוליטית מגוייסת:"אומנות לשמה"כ

נות, דבר פיגיו –"אמור לעמך את שבישר הפעמון הזרם הרומנטי הריאקציוני, שהלדרלין היה אחד ממייצגיו. 

 95דבר חרבות!"

 

לעובדה שהביוגרפיה של הלדרלין נכתבה יש משמעות למרות ששתי הביוגרפיות נכתבו בשנות העשרים 

של  תחילתההביוגרפיה של הלדרלין נכתבה בידי צוויג ב בתחילתן והביוגרפיה של היינה נכתבה בסופן.

אופטימית תקופה פי שכתבתי קודם, היתה זו, כ. בגרמניה, מיד עם תום המלחמה תקופת רפובליקת ווימאר

היתה  - יהדותומ עלמוכפי שעשה צוויג בהת - לרצון להיות אוניברסלי, להתעלמות מקוד לאומי או דתי שבה

כבר היה ברור שהמניפסט  לקראת סוף שנות העשרים ובתחילת שנות השלושיםמשמעות רלבנטית. 

עליית התגברות האנטישמיות באירופה ומול אמנותי של צוויג לא עומד במבחן המציאות. אל -הפוליטי

של היינה כמניפסט פוליטי, ומשתמש בציטוטיו של היינה הנאציזם בגרמניה, מפרסם ברוד את הביוגרפיה 

 שראה את הנולד באופן מסמר שיער, כדי להזהיר את בני דורו שלו: 



 23 

קדמונים... הבולם, הצלב, שוב תעלה ותסאן פראות הלוחמים המע בהישבר באחד הימים הק"

נא! -ורהיזהמחזה יוצג בגרמניה, אשר לעומתו תיראה המהפיכה הצרפתית כאידיליה תמימה... 

ל הקרואטים עליכם לירוא מגרמניה המשוחררת יותר מיראת הברית הקדושה כולה, על כ

נצח השטן, אז תתחולל על ראש היהודים המסכנים סופת יוהקוזקים יחדיו!... אם יבוא היום ו

שר סבלותיהם הקודמים יהיו כאין לפניה... רעדה אוחזתני למחשבה הזאת וחמלה רבה רדיפות א

 96אין קץ מפכפכת בלבי..."

למרות שהיינה לא קורא ליהודי גרמניה  !מאה שנה לפני הופעתה כך כתב היינה, הראשון שניבא את השואה

די כחייו המאורעות ב אורבהשקפת עולמו של היינה וגם בתיברוד משתמש לציון, באופן מפורש לחזור 

 היא שעל הברורההמסקנה בלתי אפשרית. מסוכנת ו להראות עד כמה הסימביוזה בין יהודי גרמניה לגרמנים

בארץ ישראל, מולדתם ההיסטורית על פי היינה לעזוב את ארצם ולבנות  ,ללכת בעקבות היינה היהודים

  .ביתםאת  וכמובן על פי ברוד,
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 וייצוגו הזמן

וייצוגו מהווה סוגיה מרכזית בכתיבת ביוגרפיה. אדם נולד, חי ומת. חייו מתפתחים על ציר הזמן בכיוון  הזמן

 אלא שנשאלת השאלה, בבואנו לתאר את חייו, איזו משמעות ניתן לייחס לציר זה? אחד בלבד.

זהו באמצעות ציון ימים, חודשים ושנים, או שמא  , המתפתח באופן שווה, מדוד וקבוע,ילינארציר האם זהו 

או כרונולוגי, האם זהו זמן מכני, חיצוני, לא תלוי, נסיגות ודריכה במקום.  מתרחשות קפיצות,סינוס שבו 

 .רחשים בותהמ שמא זהו זמן דינמי, משתנה, הנמתח או מתכווץ בהתאם לחשיבות האירועים

 

יחד . ועד היוםמאז  בכתיבה ביוגרפית והמקובלת ביותרמאליה  התפיסה הכרונולוגית היא התפיסה המובנת

 סטראצ'יוליטון וירג'יניה וולף סופרים כניסו  בהשפעת זרם התודעה,ו תחילת המאה העשריםמעם זאת, 

  ;הזמן בביוגרפיות שכתבותפיסת גמיש את לה

מאורכה "שעה, ברגע שהיא מתיישבת בתודעה האנושית, עשויה להמתח חמישים או מאה פעם 

שניה אחת יכולה לייצג גם "מצד שני, שעה במכונת הזמן של הנפש וירג'יניה וולף,  מרהאבשעון, "

 79בדיוק."

 . המשיכו את דרכהליאון אדל ביוגרפים כ

על ידי תנועה לכן, ". אדל אומר "ביוגרפיה הקשורה ללוח שנה או לשעון עלולה להפוך למונוטונית,"

טפל בזמן כפי שהוא באמת, כמשהו נוזלי ניתן לעל ידי הצצה לעתיד, אחורה וקדימה בזמן, ואפילו 

 98".ולא סדיר, כזכרון, כמשהו חי ומנצנץ

ביוגרפיה כרונולוגית תתבסס על על עיצוב מבנה הביוגרפיה.  השפעה מכרעתת הזמן יש סלתפיאם כך, 

ואילו ביוגרפיה אוחר, מוקדם ומסידור אפיזודות של על ו ומקומות תאריכיםמציאות אובייקטיבית, על 

ותתמקד האובייקטיבי תטשטש את תחושת הזמן , של הגיבור הנפש על חיישבה הדגש הוא פסיכולוגית 

 באירועים חוויתיים.

ל היינה. ש ביוגרפיהמשפט הראשון המופיע במן הכבר  ברוד ניתן לזהות בקלות מכסשל  הזמן את תפיסת

הוא  דימוי החיים כמסע ."מסע החייםל חברילפליקס וולטש " הקדשה:ברוד בעמוד הראשון של הספר כותב 

מסודרות ה נפרדותאפיזודות זהו ציר לינארי שבו  .היא העיקר התנועה במרחב ובזמןשבו קלאסי דימוי 

למרות שנקודת הסיום יכולה  .ויש נקודת סיוםלמסע יש נקודת יציאה  .פי לוח זמנים לעאחת אחרי השניה 

הגיבור המגיע אליה שונה בתכלית. לאורך הדרך הוא ודיסאוס, נקודת ההתחלה, להיות, כמו במקרה של א

  והגיע לתובנות שלא היו ברשותו בתחילת המסע. צבר נסיון חיים

גם אם סיומו  .לפיכך לא חשובות תוצאותיוו ,אדם המחזיק בתפיסה כזו בהכרח רואה בעצם המסע את העיקר

מסע שכזה שכן אין לו מטרה מוגדרת מלבד עצם אפשר להכשל ב איהוא מוות, ההתייחסות אליו אופטימית. 

דם אינו בודד. יש לו אהאך לא רק זאת. ברוד מכיר בכך ש הרצון לחוות את החיים על כל תופעותיהם.

פרנץ וורפל,  ,, וחייו שלו, על יחסי החברות ההדוקים בינו לבין קפקאבחברותאת המסע אפשרות לעשות א

  מעידים על כך.ברט וולטש הוגו ברגמן, פליקס ורו

שכתב עבור הוצאת הקדמה בזמן האובייקטיבי ניתן לראות מיד אחר כך, מימד האת החשיבות שברוד מקנה ל

 ;1955בשנת  הביוגרפיה של היינה לאור באנגלית

הביוגרפיה שלי על היינה פורסמה בהוצאת אלרט דה לאנג )אמסטרדם(. מהדורה  1934"בשנת  

 . שתי המהדורות נשארו בלתי ידועות בגרמניה."1935-אלפים( הופיעה ב 6-4שניה, מעודכנת )
99 

ועד כמה רגיש  כתיבתו בזמן ההיסטורי אתלמקם ברוד ל ברור מתוך קריאת משפטים אלה עד כמה חשוב

, כמו כמות הספרים הנראים זניחים פרטיםודרך ציוני זמן אין אלה פרטים סתמיים. אך  .הוא לפרטים

בעוד שבהולנד זכה ספרו לביקוש ולהדפסה  ברור:עז ומסר רגשי מעביר ברוד  ורה השניה,שפורסמה במהד
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חוזרת, בגרמניה של שנות השלושים לא היה לביוגרפיה שכתב שום סיכוי להצלחה. גם בשל נושא 

 יבשיםה משפטי הפתיחהמבעד לשלושת  שניהם יהודים. –הביוגרפיה, וגם בשל כותב הביוגרפיה 

 .בעוצמה רבההעלבון של ברוד מהדהד  עדיין ,לו, שנכתבו עשרים שנה מאוחר יותרוהקונקרטים הל

; הפרק כרונולוגיברוד מעצב את הביוגרפיה שכתב על היינה כסיפור מסע שכולו נעוץ בזמן היסטורי 

ביקר בפלשתינה. הפרק השני  1751ובשנת  1720הראשון מתחיל עם אחי סבו של היינה, שנולד בשנת 

. בתחילת הפרק השלישי מציין ברוד את 1800, סביב שנת תאריך הולדתו הלא ברור של היינהמתחיל עם 

כשנה שבה התחיל היינה ללמוד בבית ספר מסחרי בגטינגן. בתחילת פרק הרביעי את שנת  1815שנת 

כשנה שבה  1821כשנה שבה החל היינה ללמוד באוניברסיטת בון. בתחילת הפרק החמישי את שנת  1819

כשנה שבה הצטרף לחברה שנועדה לחבר בין היהדות והמדע, ובתחילת  1822היינה לברלין, את שנת  הגיע

. וכך הלאה. ברוד מזהה על ציר הזמן של חיי 1823הפרק השביעי את חזרתו לבית הוריו בלונבורג בשנת 

ציון של שינוי היינה נקודות מפנה ומשתמש בהן כדי לחלק את הביוגרפיה לפרקים, שתחילתם מהווה נקודת 

 במקום מושבו של היינה או בהתפתחותו החברתית והאמנותית.

 

 הביוגרפיה של הלדרלין מופיע התאריךת כריכב .כמעט ואינו מזכיר תאריכים בכתיבתוצוויג לעומת זאת, 

תאריכים ן התייחסות למתחת לשמו של הלדרלין, אך בביוגרפיה עצמה כמעט שאי 1770-1843

לכתיבת עבודותיו, ואפילו לא  לשנות לימודיו באוניברסיטה, לאין, לא לדודיו של הלדרלא לנ ;ונולוגייםרכ

בכתיבת של מוקדם ומאוחר צוויג שומר על מבנה כרונולוגי . ושילר גתה כמו עם יוצרים אחרים, ויתולפגיש

אשר המאה "כ: הפותח את הביוגרפיהמשפט ה , בנוסחהתייחסות כוללנית ומעורפלת לזמן הביוגרפיה אך יוצר

הנוגעת השני,  פת הפתיחה של הפרקמאל ."היא לא אהבה את הצעירים שלה עשרה היתה צעירה,-התשע

  :ללידתו של הלדרלין

"הלדרלין נולד בלאופן, כפר עתיק על גדת הנקר, כמה קילומטרים במורד הזרם ממקום הולדתו של 

 100שילר."

היינה אף על פי ש, 1797לדצמבר  13-,  או ב1799 לדצמבר 13-בניגוד לברוד המתחבט האם היינה נולד  ב

של הולדתו של הלדרלין לא מעניין את  מדוייקהתאריך , ה"אחד מאנשי המאה הראשונים" ואשהבגאווה טען 

בדה שנולד ליד מקום הולדתו ועה בפירוט את צוויג מזכיר לעומת זאת הוריו ומשפחתו.זהות גם לא  צוויג.

ישחק תפקיד חשוב ומכריע בחייו של הלדרלין, לאו דווקא לטובה. לכן ציון  צוויג יודע ששילר של שילר.

 .נקבע כבר בלידתו של הלדרלין גורלוש הפטליסטית של צוויג, תפיסתועל העובדה שנולד בסמוך לו מרמזת 

אינה זרימה מתמדת של אירועים. ההיסטוריה היא ישות הנמצאת מעל הזמן, המעלה  ריהועבור צוויג ההיסט

תב צוויג בפתיחה לקובץ כו ,""היוצרת והמבצעת הגדולה בכל הזמניםהיא . הצגהאת אותה ושוב  שוב

"וכשהיא פועלת כסופרת, כמחזאית, אל ינסה סופר לעלות  ,"שעות הרות גורל" ההיסטוריותהאנקדוטות 

הצלחה ; התעלות ונפילה, השחקנים מתחלפים, התפאורה משתנה, אך הדרמה נשארת אותה דרמה 101עליה."

התחושה , ווארץבין שמיים  מטה,-מוות ונסיקה לחיי נצח. התנועה היא תמיד מעלההישג והשפלה, וכשלון, 

כותב  ""לעיתים ההיסטוריה חומדת לה לצון במספרים.. כל חשיבות חסרההיסטורי, הכרונולוגי, זמן השהיא 

זה רומא כזכור לרעה על ידי הונדלים, אלף שנה בדיוק לאחר שנבז" צוויג על נפילת ביזנטיון בידי העותמנים.

הוא  מספריתגלה שהכי אולי מדוייק התאריך צוויג לא ימסור לקורא את ה 102 ".מתחילה בזיזתה של ביזנטיון

ומשמעותו  כל המבנה הסימלי ואזהאמיתי,  מספרשבעים ושבע שנה, הנה אלא תשע מאות לא אלף ש

כי מתחילה בזיזתה של ביזנטיון"  לאחר ההפסד בקרב," – תבפשטו הוא גם לא כותב .מוסקמיאבד  ההיסטורית

, כיצד בזיזת אירוע אחרזהה לארוע בעבר  ד כלצלהראות כיו "ההיסטוריה חוזרת על עצמה"עליו להוכיח כיצד 

חזרה אין סופית על  תהיוצרהיסטוריים,  הקשריםרשת צוויג כך טווה  ביזנטיון קשורה לבזיזת רומא.

 . זמןומבטלת את התנועה ב "הרי גורל" אירועים
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צוויג דטרמיניסט ופסימיסט. תפיסת הזמן שלו מעגלית וסגורה. הסוף הוא ההתחלה, וההתחלה היא הסוף. מה 

 שהיה, הוא שיהיה. ומה שיהיה הוא תמיד מוות. 

הרי זו "אומר צוויג.  גד עדיפותו של הגורל"נ"אין לך דבר המגדל את הלב כאבדנו של אדם במאבק 

מעצבים אותה  אלף פעמיםוהנהדרת בכל הזמנים, שלפעמים הסופר מחבר אותה הטרגדיה 

 104."החיים

ברגע שצוויג מחבר את הביטוי "שוב ושוב" לזמן, ברגע שהוא מתמקד בחזרה ולא בשוני או בשינוי, הוא 

או אך האינדיבידואל ב"טרגדיות נהדרות", אמנם הוא זוכה באמיתות נצחיות, מעקר את הזמן מחשיבותו. 

 לסמל, לתופעה מנותקת מכל הקשר ולפיכך מתאימה לכל זמן.  כיםהופהארוע ההיסטורי 

לזרימת  ומעניק משקל דווקא מודע היטבאם צוויג מחפש משמעות וחוקיות נצחית מעבר לנגלה לעין, ברוד 

ה את הוא בונמלכתחילה התפתחות. מורכב ואיטי של  ויוצרת תהליךפתוחה שלו זמן התפיסת . הזמן החולף

אך לא רק זאת. ברוד מזכיר . מקדיש פרק נרחב בביוגרפיההוא להם  של סביבתוותוצר של אבותיו כהיינה 

יתכן ואבי סבו כתב וצייר עבור גילה במהלך חקירתו כי בסוף הפרק הראשון את העובדה שבהתרגשות 

הם וגם הוא  ינהומחזק את התחושה שגם הי לעבר ממשייוצר ברוד קשר משפחת היינה הגדה לפסח. כך 

שבלעדיה לא היתה  שרשרת, ההיסטוריהלאורך כשרשרת רציפה  מתקיימתה תיהודי קהילהחלק מתוך 

 ., לארץ ישראלהתלנקודת התחלהחזרה  מתאפשרת
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 יםפסיכולוגי היבטים

 
  כפילים והשתקפויותסמלים, על 

 

וגרפיה היא מידת השליטה על תחושת הקירבה או הריחוק הבעיות הקשות שלפניהן ניצב כל מחבר בי אחת

הנוצרת במהלך הכתיבה כלפי גיבורו. ממש כפי שהביוגרפיה עצמה ניצבת על קו התפר הבלתי אפשרי בין 

לנפשו של  חדורעובדות לבדיון, בין מציאות לפנטזיה, כך על מחבר ביוגרפיה לעשות את הבלתי אפשרי: ל

לפענח את מחשבותיו, לחוש את תחושותיו, להתבונן בעולם דרך עיניו,  ,רחקהגיבור ובה בעת לשמור על מ

 הוא עצמו. תמיד להשאר  -ועם זאת 

"הדילמה היא שבכדי לכתוב ביוגרפיה טובה עלינו, הביוגרפים, להזדהות במידה כזו או אחרת עם 

ומר ליאון א הדמות עליה אנו כותבים, אחרת איך נוכל לחוות מחדש רגשות, מאבקים, בעיות?"

עלינו למדוד את העולם דרך עיני הדמות ולראות מה עינים אלו ראו. אבל כשהביוגרף "אדל. 

עושה זאת למטרת כתיבת הביוגרפיה, הוא מסכן הכל. מכאן חרדתו העצומה. הוא חייב להיות 

 104 משתתף", דמות פרדוקסלית, מעורבת ולא מעורבת, הנמצאת בלב המאבק."-"משקיף

 הביוגרפיה תלויה עד אני", והצלחת-"לא-בת הביוגרפיה מעורב הביוגרף במשחק של "אני" ובכל שלב בכתי

 105גיבור הביוגרפיה. –כמה הצליח הביוגרף לנתק את עצמו מהאלטר אגו שלו 

-לא כולם חשים אמפטיה כלפי משימה בלתי אפשרית זו. נבוקוב, למשל, המכנה את הביוגרפים "פסיכו

הביוגרפים הם אינדיבידואלים המשלימים את חייהם באמצעות כתיבה על חיים של ריסטים", טוען שטפלגיא

אחרים. הביוגרף משקיע לחלוטין את העצמי שלו בעצמי של האובייקט, וכך מחזק או בונה את האגו שלו 

 106 בנצלו אגו אחר.

הדמות עליה הוא והבעיה היא כפולה מכיוון שמלכתחילה חש הביוגרף רגשות חיבה, ולעיתים הערצה, כלפי 

 בוחר לכתוב. אדל מעדיף שלא לפרש בחירה זו ולהשאיר את ההסבר לא מפוענח: 

"בעולם מלא נושאים בהחלט יש מקום לשאלה מדוע ביוגרף מתמקד בנושא זה ולא אחר. וודאי 

זה כמו לשאול שני אנשים מדוע הם  –יש כאן משיכה, בחירה כל שהיא. אבל לחקור אותה 

חיי כל אחד מהם, רגשות עמוקים, מביא לאותם כוחות מסתוריים של ידידות מאוהבים. משהו ב

 107". ומשיכה

 וינצ'י כתב: -. במחקרו על חיי ליאונרדו דהמן המוכןלפרויד לעומת זאת, יש הסבר 

"במקרים רבים בוחרים הביוגרפים את גיבורם כדמות למחקר בגלל סיבות אמוציונליות הקשורות 

לפיו חיבה מיוחדת כבר מלכתחילה, ואחר כך הקדישו את האנרגיות לחייהם. הם הרגישו כ

להחיות בו, אולי, את דמות  –שלהם למשימה של אידליזציה המכוונת לגיוסו לכדי מודל ילדותי 

 108" האב.

 

בעיית ו ,ה יכולה להכתב מתוך הערצה, ועוד פחות מכך כשהיא נכתבת מתוך שנאהנאך ביוגרפיה טובה אי

בעיה זו הולכת  .יכולה להסביר כמה מכשלונותיה הגדולים ביותר ,בבסיס כתיבת ביוגרפיהעומדת ההזהות 

, שכן ההזדהות שעשוי לחוש כותב סופר ומסתבכת כשמדובר בכתיבת ביוגרפיה על סופר הנכתבת בידי

כיצד התמודדו צוויג וברוד, שהתחילו את דרכם האמנותית  כפולה ומכופלת.עם מושא כתיבתו הביוגרפיה 

? האם התייחסו בביקורת למורשת התרבותית אחרים כמשוררים, עם כתיבת ביוגרפיה על משוררים גרמנים

שקדמה להם בכמאה שנה, או שמא חשו שעליהם להמשיך את דרכה? האם השקפת העולם, צורת הכתיבה 

ך, והלשון של המשוררים עליהם נכתבה הביוגרפיה, חילחלה והשפיעה על כתיבת הביוגרפיה או שלהפ

השקפת העולם ולשונו של כותב הביוגרפיה השפיעה על הדרך בה הוצגו חיי גיבור הביוגרפיה ? והחשוב 

מכל, האם הצליחו להפריד במהלך הכתיבה בין הזהות שלהם כיוצרים ובין הזהות של המשוררים אותם 

 העריצו, או שמא יצרו מעין "כפילים", השתקפות של דמותם ושל חייהם?
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 ,טיק, ברנטנו, ארנים, אייכנדורף, קרנר, וילנדשילר,  :משוררים גרמניםיוצרים ורה שפעה עש-המאה התשע

, ג, הייזהוהילסוף )משוררת!(, פליגרת, הרו-ארנט, שקנדורף, מריקה, ריקרט, ברנה, אנטה פון דרוסטה

ווקא את מאוסף כה גדול של משוררים בעלי שיעור קומה דבחרו צוויג וברוד מדוע  ועוד ועוד. נובליס,

לא מוכר כל, דחוי ו-, חסרהוזההראשון תלוש, ? משוררים שסיפור חייהם כל כך בעייתי ,הלדרלין והיינה

 , מותקףעל הכל שנואהוא עצמו אך  שיריו אהובים. השני ויצא מדעתותקופתו, משורר שנדד בדרכים ב

וממשיך להרגיז מרגיז בגלותו,  ,מרגיז בנוכחותומוחרם בידי יהודים, משוקץ בעיני גרמנים, , מימין ומשמאל

 !, להקים פסל לזכרועיר הולדתו אחת, דילסלדורףעד היום הסכימה רק עיר גרמנית קברו.  מתוך

 

 הדמיון בין שלושת היוצרים להם הקדיש את "המאבק בדימון": על  טרילוגיה כותב צוויגלבהקדמה 

ן העולם... לא היו להם בתים "הדבר הברור הראשון בהלדרלין, קלייסט וניטשה הוא פרישותם מ

הם או רכוש, לא מקצוע ולא דריסת רגל בטוחה בעולם, הם היו נוודים, משוטטים, יוצאי דופן. 

הם חיו בין הצללים. אף לא לאחד מהם היתה אי פעם מיטה שיכול היה היו מבוזים ודחויים. 

ונדדו מאכסניה  לומר שהיא שלו; הם ישבו על כסאות מושכרים, כתבו על שולחנות מושכרים

 109 "באף מקום לא השתרשו.אחת לשניה. 

ים הללו כלל אינם קשורים לעובדה שצוויג היה יהודי, שכן צוויג בא ממשפחה ניתן היה לחשוב שהדימוי

קשה שלא כל זאת, בוהיהדות עבורו היתה רק "תאונה". ו , שישבה באוסטריה כמה דורות,עשירה ומתבוללת

, הנעים ונדים, ללא בית משלהם, חסרי היהודיםהדימוי הידוע של  אור הזה וביןבין התילראות את הדמיון 

 , המופיע אצל צוויג עצמו: כל

גרשו אותם מארצות, וארץ לא נתנו להם. אמרו להם: אל תחיו בתוכנו, אך לא אמרו להם כיצד "

ינו מבקש עם שלם שגורש, שאסרו עליו להיות עם, ואף על פי כן עם שזה אלפיים שנה א...יחיו

 110."רגליו אדמה רגועה, שלווה-אלא שלא יאלץ עוד לנדוד, וירגיש תחת כפות

כפוי לנטוש את מולדתו, נבגד בידי " שהיה דמותו התלושה של הלדרליןאת של צוויג  אהדתואולי שיקפה 

ריה, הם "אין להם קשרים לאדמה הפוש שיריוהערצתו את ו 111, "אותה כה העריץ, מתוסכל בתקוותיו הלניותה

בתרבות  לא היה מוכן להודות בו, את תלישותם של יהודי השולייםשצוויג את מה  112חסרי בית וחסרי מנוחה"

 הגרמנית.

"יהודי השוליים השתייכו לדור של אנשי רוח שכל חייהם הוחתמו בחווית התמוטטות הערכים  

ילדים חורגים אלה " .על ארסמוסשכתב צוויג כותב גולומב בהקדמה לביוגרפיה  המסורתיים",

של אוסטריה הרגישו ביתר חריפות את בעיית הזהות היהודית, שהפכה לדידם לבעיה קיומית 

קשה. הם היו שוליים במובן הרוחני העמוק; אף שזנחו את המסורת היהודית, הם נדחו בבוז על 

 113ידי החברה הגרמנית החילונית ולא נטמעו בתוכה."

כמו  הולבקש פתרון למצב בלתי נסבל זה. חלקם הזדהה עם אידאולוגי יחד עם זאת, לא הפסיקו לקוות

ציונות )הרצל, נורדאו(, וחלקם המיר הו כמ , חלקם בחר לתמוך במטרה פוליטיתסוציאליזם )ויקטור אדלר(ה

 את דתו )מהלר, וורפל, קראוס ודבלין(. צוויג במובן הזה היה אישיות יוצאת דופן, 

צים קיומיים כבדים עליה נותרה בין המצרים של "זהות מושהית", אישיות ייחודית שלמרות לח"

בלא שאימצה לעצמה את הסוציאליזם או הציונות, ואף מבלי שקיבלה על עצמה סוג כלשהו של 

 114.קתוליות"

 .אוניברסליות ורוחניות: יע הלדרלין בשיריו מאה שנה קודם לכןבאותו הפתרון , פתרון אחר מצאצוויג 

נמצאים בשפע ביצירתו ה ,כל אלה, העוין בלתי מושגת עם העולם אחדות, להרמוניהלות, לרוחניהכמיהה 

 .יהודיאיש רוח וככ הפכו בעיני צוויג לאידאה פוליטית ולפתרון היחיד הניצב בפניו ,של הלדרלין
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 : , לא ככל האדםיוצא דופן, נבחרהוא היה כמשורר,  מי היה הלדרלין עבור צוויג?

 יקיריהם לעבר האדמה, לזמן קצר, את חים לעיתים האלים"מביתם השלוו שול

 115"ליבם יעלוץ. התמותה, נרגשים למראה נשגבות שכזאת,כדי שבני  

זאת משימתו ובה הוא דבק למרות  השירה.את , הרוחניותכדי להביא לעולם את  הלדרלין נבחר בידי האלים

  עוינותו של העולם ודרישתו לחיות חיי פשרה.

היה מוכן לשמוע על פשרה עם צרכי הקיום היום יומי. משימתי, אמר, היא לחגוג  "הלדרלין לא

 116דברים נעלים יותר, ולכן נתן לי אלוהים שפה ולב מלא הודיה."

 בין העולם העליון ובין העולם התחתון:  לתווךה ותפקידו של הלדרלין, כמשורר, ה

של הנצח; כי הוא,  טענולת את מו מקבקצהשב הגבוהה "המשורר דומה לכליא הברק, שהנקודה

 117אומר צוויג., , חייב להעביר את הידיעה האלוהית למטה, עטופה בשירה"מתווךה

 :תהאוניברסליו ומהי בשורתו?

 118 ".זהו גן העדן של בני התמותה ,, אלה חיי הנבחראחד עם הכל"להיות 

הלדרלין סופו של האלים, הופך  "נבחר" של ולמרות היות כך, ובשורתול מתכחשמתנכר אליו ועולם אך ה

 : ןקורבל דבר

זסבל, כמו שהעץ ביער מסומן בסימן אדום עבור חיי "הנבחר סומן ל ר ג "עם  אומר צוויג. 119 "ןה

היסורים שגופו עתיד מבט מופנה לעבר הרקיע, נפשו כלואה במשכנה הארצי, ללא פחד מן 

 120 ן."לסבול, הוא צועד לעבר המזבח שם יהפוך גם כוהן וגם קורב

כוח מנצח, אלא של הירואיות של  ל, אומר צוויג, היא לא הירואיות של לוחם, שהלדרלין ההירואיות של

הירואיות היא זו שמכניסה את ה 121מרטיר, השמח לסבול עבור הבלתי נראה, להשמד עבור אידאל.קדוש, 

על קידוש  מותשהיה מוכן ל העובדהקודם כל , אלא השמימית לא רק יצירתו .הנצח יחיהלדרלין לפנתיאון 

  שמה:

 . "בסופו של דבר,אומר צוויג"האלים אוהבים את בני התמותה הנשרפים באש ההתלהבות" 

 122והדומים לו, שמותיהם נכתבים בינות הכוכבים." ון )כפילו של הלדרלין באחד משיריו(יטאפ 

 

, החוזר על עצמו בכל יצירותיו, בןהקורסיפור חייו של הלדרלין משמש בידי צוויג כאפשרות לדון בנרטיב 

"אלה המשאילים לנו את האש האלוהית, האלים, מעניקים איתה את : בין אם הן ביוגרפיות, נובלות או מחזות

האפשרות שהלדרלין אולי לא היה קורבן מרצון על  123 .הלדרלין מצטט צוויג אתהמתנה הקדושה של הכאב", 

שקיבל במהלך נדודיו, שניסה להשתמט מאשמת בגידה מזבח השירה, שהשתגע כתוצאה ממכת שמש 

בידי  שהועלו אלו השערותבמולדת באמצעות העמדת פנים של חולה רוח, או שפשוט היה סכיזופרני, כל 

לעלות על דעתו של צוויג. אין חוסר משמעות בעולמו של צוויג שבו אפילו היתה לא יכולה  124אחרים,

 .המקריות היא ביטוי לכוחו של הגורל

 

אלא שהם דומים להפליא,  ,פולחן הקדושים של הנצרותניתן לראות בתיאורים אלה דימויים המושפעים מ

  נדרש צוויג בבואו לדבר על היהדות:להם דומים מדי, לתיאורים 

"מקובל על הכל, כי ההתעשרות היא מטרת החיים האמיתית והטיפוסית של האדם היהודי. ואין 

ו האמיתי של היהודי, האידאל האימננטי שלו, הוא ההתעלות אל לך הנחה כוזבת מזו... רצונ

 125הרוחניות, אל רובד תרבות גבוה יותר."

 היהדות עבור צוויג היא רוחניות טהורה, זהות שלעולם לא ממומשת דרך החומר: 

"אולי מטרתה של היהדות להוכיח דרך מאות השנים שקהילה יכולה להתקיים בלי אדמת מולדת, 

הזה, שקיבלנו מן  הייחוד, ועבורנו הויתור על מילה ואמונה, רק דרך רוחו רק דרך דם
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ההיסטוריה, פירושו לסגור ספר שבו נכתב על אלף עמודים, ועדיין יש בו מקום לעוד אלפי 

 126ואלפי שנים של נדודים."

ויג עם גורלו זה קשור גם לתפקידם כמתווכחים בין האומות, וכאן מופיעה לראשונה הזדהותו של צוהייחוד ה

 כיהודי: 

בהיותי נע ונד בקרב האומות מתוך  –עמדתי בשאלה היהודית הפכה להפתעתי לברורה למדי "

, וכאשר תחושה מתווךכאורח בכל מקום, כמשתתף וכי חירות מוחלטת, הרגשתי עצמ

ינלאומית זו של חופש משיגעונות העולם הקנאי גאלה אותי מבפנים, חשתי תחושה עמוקה של ב

ומיות מגביל אהל ןה ליהדות, אשר אפשרה לי את החירות הזאת מלאומיות. גרסתי כי רעיוהודי

ומסוכן הוא ובאמת חשבתי את העמדה של מימוש היהדות בגרסתה הציונית, לוויתור על יעדיה 

 127 ."הנעלים ביותר

, עליהם תותפקידם הרוחני כמבשרי האוניברסליו של היהודים םהעולם לא מסוגל לקבל את ייחוד ואם

  :, שהוא תפקיד נעלה, שכן הסבל הוא זה המקנה להם חיי נצחקורבןלהשלים עם תפקיד ה

ואולי טמונה המשמעות האחרונה של גורל היהודים, בגלל שרידתם המסתורית, בחזרה "

 128המתמדת של שאלתו הנצחית של איוב את האלוהים, כדי שלא תשכח עלי אדמות." 

 

צירת נרטיב של קורבן, ובמקרה של הלדרלין כקורבן התשוקה לשירה, עד שאין צוויג כל כך אובבסיבי בי

העובדה שהלדרלין התייתם פעמיים מאב, בגיל שנתיים מאביו הביולוגי הוא רואה דבר מלבד תשוקתו שלו. 

המקור לדכאונותיו אולי ובגיל תשע מאביו החורג, לא זוכה כלל לפרשנות מעמיקה. יתמות זו, שהיא היא 

, חיצוןולחוסר יכולתו להשתלב בעולם ה , להתכנסותו הפנימיתשל הלדרלין, ליחסו הפתולוגי לשילרם הקשי

 מסתכמת בביוגרפיה בשתי שורות בלבד: 

"היה זה ביש מזלו שאביו נפטר מוקדם, כך שלא היה איש שיכול היה להכניס בו משמעת, 

 129החיים." –להקשיח את שריריו הריגשיים במאבק שינהל עם אויבו המושבע 

, פרוידזיגמונד קדיש את כל הטרילוגיה "המאבק עם הדימון" לבוחר לה מפתיע ביותר, כי צוויג עיוורון כזה

אלא  תסביך "אדיפוס". –דיאנית ימאחד מעמודי התווך של הפסיכולוגיה הפרובאופן מופגן מתעלם ו

אהבה לם זאת תשוקה אבין  :צמושולט בו ע תשוקה הבלתי נשלטת,הקורבן  לעל צוויג ש חוזרהשהנראטיב 

שעות בחיי אשה(,  24(, ובין אם זאת תשוקה להימורים ), מרי סטיוארט)אמוק, מכתבה של אשה אלמונית

על  החזרה האובססיבית ., קלייסט וניטשהובין אם זאת תשוקה לחיי רוח המופיעה בביוגרפיה של הלדרלין

  תשוקותיו שלו:את פחדו הגדול של צוויג ממימוש  פתנארטיב זה משק

מיני  "אתה יודע," סיפר יום אחד לג'ול רומן, "אני יצור בעל תשוקה נוראה, מלא אלימות מכל

סוגים. רק באמצעות קמצוץ של שליטה עצמית אני מצליח בקושי להתנהג באופן פחות או יותר 

 130 הגיוני."

תבניות משופעת בהוש בלשון משקפת את עולמו של צוויג, גם השימ הקורבןהתשוקה לנארטיב אך לא רק 

יוצרת אין ספור השתקפויות. הלדרלין, למשל, מופיע לאורך הביוגרפיה כשהוא עטוף דימויים: הוא  סמליות

הוא בן התמותה  132,הוא הספן שספינתו נטרפת 131קבור באדמה שרק עכשיו נגלה לאור העולם, פסל יווני

הוא הפיתיה  134שאיבד את שני מחוגיו ועומד מלכת,הוא השעון  133המנסה להגיע לשמש ומרכבתו נשרפת,

רק  136. על המזבח הוא המשורר המלנכולי, הוא החולם, הוא הרוח החופשית, הוא הקדוש המעונה 135מדלפי 

 בשר ודם לטובת סמל רוחני.כך מטשטש צוויג את האדם . כשהוא לעצמולעיתים רחוקות מופיע הלדרלין 

טיפוס המשותף -מציאת הדימיון, האב בכתיבת הביוגרפיה:מלכתחילה מטרתו היתה צוויג מודה שזאת 

המעניין הוא שאת ר ממנו. והוא לא היה מעונין באדם, אלא בדימוי שניתן ליצ .להלדרלין, קלייסט וניטשה

על שתי הטרילוגיות כשמשך חודשים ספורים, ב מהירות הבזקכתב צוויג ב "המאבק עם הדימון"הטרילוגיה 

טרח שנים ארוכות. נראה  ות בטולסטוי, סטנדל, קזנובה, בלזק, דוסטוייבסקי ודיקנס,העוסק האחרות

"האדם שהכיר כל כך טוב את הלדרלין,  .מוכרות לו כנפשושנפשותיהם של הלדרלין, קלייסט וניטשה היו 
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של דבר  לאמיתואלא ש 137, "וודאי היה אחיהם."אמר המשורר איבן היילבוט לאחר מות צוויגטשה," יקלייסט ונ

חסר בין קלייסט בין הלדרלין הקתולי, שגדל במנזר, ובין צוויג היהודי האתאיסט, משפחתי אין כל דמיון 

 איש העולם הגדולבין ניטשה המיזנטרופ שונא הנשים, ובין צוויג , הכל ובין צוויג המפורסם והעשיר

 שהתחתן עם שתי נשים.

 

א בוחר לכתוב על היינה מתוך הרצון לדבר על תפקידו נמצא מצידו השני של המתרס. גם הו ,ברוד כמובן

 ,של המשורר בכלל, והמשורר היהודי בפרט, אלא שבניגוד לצוויג המועיד למשורר תפקיד של פרישות

 .מעורבותשל להשפיע, ונסיון של רצון  ,מאבקר ברוד זהו תפקיד של ועב ,וחוסר מעורבות בדידות

 : 1960כתב בשנת כותב ברוד בפתח הדבר לאוטוביוגרפיה ש

יוגרפיה שלי, ניצנץ במוחי מיד השם "חיי בלחבר את ספר האוטו הכשבאו אלי לפני זמן מה בהצע"

למורת רוחי, להתנגח ולהתנצח כמעט תמיד עם  דמשך כל חיי אנוס הייתי, מאוד מאומריבה"... ב

מוסן בעל הלואי: פול-אדם זה או עם אדם אחר. אני רשאי ונאלץ משום כך לתת לעצמי את שם

 138כורחו."

לא באמת נעשו בעל כורחו. היתה זו בחירה ברורה שנבעה אלא שהבחירה במאבק, בהתנגדות ובפולמוס 

המאמין שכל הפסימית של צוויג,  תו. בניגוד להשקפחשובהזכות וחובה מתוך השקפת עולם הרואה במאבק 

 עולם הזה.ה בחייעוד אפשרי ון ברוד האופטימיסט מאמין בנצחסופו תבוסה,  הזהמאבק בעולם נסיון 

לספרו הנחשב ביותר "דרכו של טיכו ברהה  אפיגרףכברוד אמונה זו באה לידי ביטוי ברור כשבחר 

 סיפור מאבקו של יעקב במלאך: את  (1915) לאלוהים"

ויאמר שלחני כי עלה השחר. ויאמר לא אשלחך כי אם  ...ויאבק איש עימו עד עלות השחר"

ו מה שמך ויאמר יעקב. ויאמר לא יעקב יאמר עוד שמך כי אם ישראל כי ברכתני. ויאמר אלי

שרית עם אלוהים ואם אנשים ותוכל: וישאל יעקב ויאמר הגידה נא שמך ויאמר למה זה תשאל 

לשמי ויברך אותו שם: ויקרא יעקב שם המקום ההוא פניאל כי ראיתי אלוהים פנים אל פנים 

 139."ותינצל נפשי

כוחות על על  אנושי בנצחוןהמסתיים מאבק באופן סמלי המתאר  אפיגרףת ברוד באחת הסיבות לבחיר

מסיפור חייו שלו. בילדותו חלה במחלת הקיפוזה, התנוונות כפי הנראה נובעת  המוות,אנושיים ועל 

 השרירים ועמוד השדרה, שעלולה היתה להפוך אותו לגמד ואף לגרום למותו: 

, היתה עושה אותי לאדם לו היו משאירים אותה לגורלה"באה הקיפוזה וסיכנה את הכול. אי

האומלל ביותר בעולם... להיות תמיד מנודה, להיות לנצח מר נפש? אמא שלי לא היתה צריכה 

להרחיק כל כך להציץ אל תוך העתיד. היא פעלה מתוך רגש ראשוני. אסור היה שאהיה אחר, 

 140." הדבר ע יותר מכל האחרים. היא פשוט לא הרשתה אתושאהיה גר

מה שאינו מסוגל לחיות,  –"מה את רוצה, גברת טובה בניגוד לעצת הרופא המשפחתי שאמר לאימו של ברוד: 

רק  ידועשהיה מהפכני, לפגישה עם אורטופד  ת ברודאהאם לקחה ובניגוד לדעת הסביבה, מוכרח למות", 

שריון ברזל  תוךב ברוד הושם, יהבגרמנ דרומיתלעיירה  מפראג ,נסיעה של שלושה ימים לאחר למתי מעט.

 באמצעות מתיחת השריון בידי האורטופד כל כמה חודשים, נמתח גופו .הבגרותעל גופו עד גיל  נשאאותו 

 . כנער נמוך אך לא כגמדוברוד הגיע לגיל ההתבגרות 

אז שהגעתי ליישוב הדעת, מעשה האהבה מ"גדול וגבוה מכל נראה לי היום, והיה נראה לי תמיד 

היא עשתה את  היא גייסה את כל כוח הרצון בדבר הזה,.. , סד שעשתה עמי אמא שלי.והח

 141."הבלתי אפשרי לאפשרי

צוויג כלי בידי הגורל להוכחת אפסותו של אצל  המשמשהמוות, ניצחו את גזירת הגורל.  עקשנותהו הנחישות

 אבק. מל יציאהל סיבהכ משמש אצל ברוד, האדם, ולפיכך לחוסר התוחלת שבמאבקו
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, מצטט ברוד "המוות הוא לפנינו, בערך כמו בחדר הכיתה על הקיר תמונה של מלחמת אלכנסדר"

עוד "מה שחשוב הוא שעל ידי המעשים שלנו נכהה או אפילו נמחה את התמונה הזאת את קפקא. 

 142."בחיי העולם הזה

ניתן לשינוי, בין מה שנתון בידי שאיננו  בין מה שניתן לשינוי ובין מה חיןבמעושה הפרדה. הוא אלא שברוד 

ובכל מה שנוגע ל"יסורים  , בין "היסורים הזכים" ובין "היסורים העכורים".איננו בידיוהאדם ובין מה ש

האדם יכול וחייב מלחמות, אי צדק, אי שיוויון,  – של האדם היסורים הנובעים ממעשי ידיוהעכורים", 

 . להלחם

ילות. רעות שאפשר למונען, כמו למשל המלחמה, שנאת בתחום זה יש לו לאדם תפקיד של פע"

העמים, הדיכוי החברתי של שכבות עם בודדות, נגד אלה חייב האדם לא לעמוד "בהכנעה", אלא 

 143להתייצב כנגדם מכוחו שלו עצמו, וכשליח של אלוהים, אם אפשר לומר כך."

 .לאיזוןהנסיון להגיע להרמוניה, היא  . חובה חשובה לא פחותהמוטלת על האדם אלא שזו לא החובה היחידה

בכיוון אחד עד הסוף, כפי שצוויג לא מתוך הליכה  הרמוניהלחתור לאל מול עולם מנוכר ומפולג, מציע ברוד 

 : הפוכותדורש, אלא מתוך איחוד של שתי עמדות 

שתי "ההפרדה בין היסורים הזכים והעכורים אינה צריכה להביא לידי כך, שיינתן היתרון לאחת מ

ממש ההיפך; למנוע את תפיסת המרובה  –עמדות חיים אלו על ידי פנים שוחקות או פנים זועפות 

הזאת, לבטל את דרישת השלמות הזאת, כאילו אפשר להשיג או לחיות את ההוויה רק במושגי 

ברוד היה  (305)חיי מריבה, עמ' היסורים הזכים או רק במושגי היסורים העכורים: זו המטרה!"

"זו של יראת כבוד אילמת וזו  שבשילוב שני עקרונות הפוכים, הסותרים זה את זה, לקושימודע 

"על ידי צורה של  םואין הוא יודע כיצד יתבצע האיחוד הזה, אשל להט התיקון האמיץ והמתפרץ"

הלחמה נפלאה, ואם על ידי העמדתם זה ליד זה. בכל אופן אסור לו לאדם להכנע לפיתוי של 

ת באחד משני הכיוונים, אלא הוא חייב לעמוד בכל הכובד של המתיחות דידצ-הליכה חד

קטואלית כל כך, להיעלם, אשביניהם. שאם לא כן צפויה לו הסכנה, שנעשתה דווקא היום 

 144כנסיון יצירה שלא הצליח מעל פני האדמה."

. אחד Zweigeleisigkeit, בין כיוונים מנוגדים סינתיזה דרךאבל  ,יציאה למאבקהנפת דגל,  -אם כך 

, כפי שהדגים ברוד מעורבות פוליטיתולבין  פואטיתפעילות בין בין חיי הרוח וחיי מעשה,  מהם השילוב

  בחייו כאשר בחר להיות פעיל ציוני ועם זאת שמר על חיי יצירה.

 ?על היינה בביוגרפיה שכתב ברודמשתקפת דמותו של יינה? עד כמה הו

תולדות "מספר ברוד על עצמו בספרו "נעורים בערפל."  ,ורים שלי""בין חלום ויקיצה עברו ימי הנע

 : חייו המתאר אתהיינה  אתבוחר ברוד לצטט בדיוק כך  145אלה הן תולדות חיי".  ההתעוררות:

ומה שהייתי רוצה יותר מכל הוא לשכב על גבי, בינות הפרחים  "מטבעי אני נוטה לחיי נינוחות,

 ,העוברים בשקט מעל ראשי בשמיים הבהירים. המקרה רצהבשדה, ולהתבונן בעונג בעננים 

 הבועטים באלימות, בשל אנשים מחלומותי המתוקים להתעוררנאלצתי לעיתים קרובות ש

יתה, למרות רצוני, שנאלצתי להצטרף למכאובים ולמאבקים של ה. התוצאה יבצלעות

 146תמיד.", הכריחו אותיצרות אלמלא -האנושות... אלוהים יודע שלא הייתי עושה

אין זו סתם בבואם לתאר את חייהם, אך  אם כן, "התעוררות" היא מטפורה המשותפת גם לברוד וגם להיינה

דומה להפליא להצהרתו של  - "הכריחו אותי" - של היינה תוהצהר". כפויה" התעוררות זאת התעוררות,

צח כמעט תמיד עם אדם זה או עם למורת רוחי, להתנגח ולהתנ דמשך כל חיי אנוס הייתי, מאוד מאוב" ברוד:

 147."בעל כורחוהלואי: פולמוסן -אדם אחר. אני רשאי ונאלץ משום כך לתת לעצמי את שם

, מתוך הזדהות לכןעם עולם עוין בניגוד לרצונם.  כמצויים במאבק היינה וברוד, שניהם רואים את עצמם

"חיי היינה הם חיים ל ביקורת ופרשנות: ללא כוכפשוטה  על חייו ברוד את הצהרתו של היינהמקבל  עמוקה,

לא כל  מציאותאלא שה 148"של אדם פגוע ומושפל שנאלץ להלחם בחירוק שיניים כנגד נסיבות שלא היו לטובתו.
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במקרה של היינה, פעמים רבות היה זה הוא עצמו שעורר את המחלוקת והשנאה כנגדו  .כך פשוטה

ב על גבו והתבונן בעננים העוברים מעל ראשו, ולעיתים הוא לא בדיוק שכ בביקורתו החריפה והארסית.

דוגמאות ברורות  לבעוט בו. ,, גם לאלה שאהבו ותמכו בוהוא עצמו שגרם לאנשים שסביבו הקרובות היה ז

, סלומון, שתמך בו פיננסית לאורך כל חייו, והמריבה העשיר של היינה לדודוהמופגנת לכך הם שנאתו 

 מושבע.ה ו, לאויבמה בכךענין של עקב  ברנה, ידיד נפש שהפךהפומבית שניהל עם המשורר 

וחוסר יכולתו להשתלב הן בחברה היהודית והן עצמו, כקורבן הנסיבות, ת אלא שתפיסתו של היינה א

המומרים  עליהודי הגטו מחד, ו עלהתקפותיו של היינה משרתת את מטרתו של ברוד. בחברה הגרמנית, 

 – עצמו בה בחר ברוד, הדרך בדרך חדשה לבחור , לדעת ברוד,היינה אתמובילות והמתבוללים מאידך, 

  :היהודית הלאומיות

נשא של רוח שהיתה אוניברסלית, אך רוח  הוא "עוד בשלב מוקדם הרגיש היינה שעם הספר

שהיתה מחוייבת להתבטא דרך לאום. הלאום לא כירידת מדרגה לעבר החייתיות, אלא כעליית 

 149."מדרגה לעבר ההומניות

התזזיתיות  תנודותיהיו כאלה שיתארו את ה .היינה בחיי משמעותיתלא כל ביוגרף יראה בבחירה זו בחירה 

מתמשכת פסיכולוגית כבעיה של היינה, מיהדות מתבוללת לפגניזם הלני, מאתאיזם לנצרות ושוב ליהדות, 

אלא כנסיון  ,זהות אחר ביאובססי חיפושברוד מעדיף שלא לפרש את תנודותיו של היינה כ אךשל זהות. 

  :בדרך אל "האור" וטעייה

איש לא יכול היה להבין  .רת אסון"היה עליו ללכת בדרכו לבד, דרך של טעויות, של טבילה ה

 150 "אותו. אפילו הוא עצמו לא הבין מה באמת מנחה אותו.

 מקריות ולכל יש משמעות.שבעולמו, כמו בעולמו של צוויג, אין  ,אבל משהו בוודאי הינחה אותו, מניח ברוד

שבשלבים שונים של חייו קרא ושוב קרא, כשהוא מעריך  נ"כספרי הת" :ספראכן נמצא בדמות  נאמןהמדריך ה

"עיני  היינה: עבור נ"כבתברוד את חשיבות הקריאה  מדגישושוב  שוב 115אותם יותר ויותר עם כל קריאה."

האם שכח כיצד  152 .ה בדברו על הקריאה בתנ"כהוא מצטט את הייננפתחו פשוט דרך קריאה של ספר", 

האם לא ניתן לראות את חיי  הקריאה בספרי גיתה "פקחה את עיניו" של היינה רק עשור אחד קודם לכן?

 , מאשר כמציאתה?כחיפוש מתמיד אחר גאולה, המתגלה כל פעם מחדש בספר זה או אחריותר היינה 

 , למצוא אחיזה. וחסר משמעות פוררתעבור ברוד, הנחוש, אל מול עולם מלא 

 מן הדין שתהא אפשרות לחיות ולמות למען האמת המוחלטת", ."מן הדין שתהא גם דרך שלישית..

"הדרך השלישית, שהיא לפעמים מהבהבת לפני אומר טיכו ברהה בספרו הידוע של ברוד. 

מנצחים  –כהבהוב של חלום... אין בורחים מפני העולם אלא יוצאים כצאת אדם לקראת אריה 

 153ובכך הוא כאילו נכבש."  –אותו, בכוח האמת הטהורה והאחת 

היה זה הענין בדת לא  אותה "דרך שלישית" עליה חייבים להאבק עד הנצחון?לדעת ברוד, ומהי האמת, 

, וגם לא הענין ההיסטורי, אומר ברוד. גם לא אהבת המשורר לרומנטיקה. נ"כשדחף את היינה לקרוא בת

"הלאומיות ההומנית" של העם היהודי. בכך, אומר ברוד, ניצב היינה ראש וכתפיים מעל לרעיוןאלא משיכתו 

 154בני זמנו.

"בלי לחשוב הרבה על כך, הוא הצביע על קו ההתפתחות העתידי. בגאוניותו הוא רואה דורות 

חצי, היה שנוא עליו. סופו של דבר הוא -קדימה לפני זמנו פשוט משום שכל דבר חלש, חצי

להשוות אותו עם בני זמנו היהודים  הרגיש עצמו נדחף לעבר אישור ברור של יהדותו.

מיד המפוחדים, עם הניוון היהודי העגום של אותם ימים. כנגד הרקע הקודר הזה גדולתו ניצבת 

 155קורנת ובהירה."

ברוד מתעלם  ו.של התנועה הציונית ושלו עצמדרך הכך הופך היינה ההולך בדד, בדמיונו של ברוד, למורה 

"אלוהים ריפא את נשמתי, הדוק להדרדרות מחלתו: מן העובדה שחזרתו של היינה ליהדות קשורה באופן 

 156היינה, באירוניה קלה, לידידו קאליש.אומר , הלוואי שיוכל לרפא גם את גופי. אני באמת אודה לו על כך"
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יכולים היו לנבוע מתוך צורך פסיכולוגי הצורך הפתאומי של היינה באמונה, והקירבה המחודשת ליהדות, 

 .הגות תיאורטיתהקשור למחלתו חשוכת המרפא ולאו דווקא מתוך 

הזו, של אי  העמדת הדברים בצורה .ברוד, בניגוד לצוויג, לא מעונין בפרופיל פסיכולוגי של גיבורואלא ש

ניתן למצוא בה הד  .לתפיסת עולמוויצירת דרך חדשה, "שלישית", אופיינית , השלמה עם שתי דרכים

העולם היהודי  הצגתלפילוסופיה הדיאלקטית של הגל בדבר ה"תיזה, אנטיתיזה וסינתיזה". סופו של דבר 

כבחירה בין שתי ברירות בלבד, נועדה לייצור את , שהיו בווהדעות באותה תקופה על מגוון התנועות 

: סינתיזה בין של ניגודים חדשהזה סינתיב התחושה שאין כאן בחירה בוריאציה נוספת של יהדות, אלא

 הציונות.היישר אל , לדעת ברוד המובילההסינתיזה האורתודוכסיה לרפורמה, בין הרוח לחומר, 

להיות מורי דרך עבור  מנומאם להיות כנים, היו דמויות אחרות בתקופתו של היינה, שהתאימו הרבה יותר 

מביאו ההמזמור "על נהרות בבל" ועם חך ירושלים", שכן היינה, עם כל שבועתו "אם אשכהתנועה הציונית. 

היה זה למשל מרדכי עמנואל נוח, משפטן, לידי בכי, לא העלה בדעתו פתרון טריטוריאלי לבעיית היהודים. 

, כדי להקים 1819רה בשנת געיתונאי ומחזאי יהודי אמריקאי, שקנה את אדמות גרנד איילנד שעל נהר הניא

נוח לא היה גרמני, ולא אמן דגול, אך  157של היינה. וזכה לליגלוג, פתרון שעליהם בית לאומי ליהודים

 ברוד. של להזדהות מצידומתאים הולפיכך לא אובייקט 

 מצב של עםהבסיסית השלמתו -אילהאבק, מהנחוש רצונו עיקר גדולתו של היינה, לדעת ברוד, נובעת מ

מצטט ברוד ל לשמש כאפיגרף להיסטוריה היהודית", זה יכו "יהודי אחד אומר לאחר: הייתי חלש מדי. .חולשה

רואים בחולשה  בעקבותיו, וברוד ,נצחון, היינה כניעהכוח, וב בניגוד לצוויג, הרואה בחולשה 158.את היינה

  במכתב, שבו מסביר היינה את התנגדותו ליהדות הרפורמית, הוא כותב: רק חולשה.

ה על ידי גופהרקבון שפשה בהבריא את היהדות מחשבו ל רופאי אליל אחדים, פרידלנדר ושות',"

קורי העכביש, ישראל  ואולם בגלל חוסר כשרונם ובגלל תחבושות התבונה העשויותהקזת דמה, 

שאין שום דבר הירואי בחולשה, בכניעה הלוואי שיתעשתו ויבינו  מוות.עד צריך לשתות דם 

"התעוררות  ובמכתב אחר: (.208Brod, Heine, p)."ובוויתור על כל מה שעשה אותנו חזקים

 159".בישראלהכוח. דבר זה הוא אשר יחסר עכשיו 

לחת אותנו הישר לחלום והעם היהודי, ששמו של השימוש החוזר ונשנה של היינה במילה "ישראל" לציון 

שניהם, היינה וברוד, כמהים  סולם יעקב אותו מביא ברוד כאפיגרף לספר "דרכו של טיכו ברהה לאלוהים".

 צמה אותה מפגין יעקב במאבקו במלאך, שבזכותה נקרא בשמו החדש "ישראל".לעו

החברה הגרמנית, שבה רצה להשתלב, דחתה אותו על אף , אומר ברוד. במאבק הזה עומד היינה לבד

כך . לא קיבלהקהילה הרפורמית את דרכה של ו רצה להזדהות,לא החרדית הקהילה היהודית עם התנצרותו, 

אומר ת שלו כיהודי גם הבדידות שלו כאדם דחוי מסביבתו הקרובה. גורלו של היינה, נוספה על הבדידו

"היהודי הגלותי בודד, חסר שורשים, מסמל את הגורל היהודי, וזה בתורו, מסמל את הגורל האנושי. ברוד, 

אלא שברוד,  160אומר ברוד.חסר מנוחה. אבל עמוק בפנים, האין כל בן אנוש בודד?... כולנו יהודים גלותיים" 

בניגוד לצוויג, לא רואה בנדודים גזירת גורל ושליחות נעלה. שליחותו, שאת השתקפותה הוא רואה בחיי 

 למצוקה. ממשי היינה, היא מציאת פתרון 

 

"אמנם העולם הוא רע בהרבה, אך יש בו מעט טוב ואת  :האנושית מצוקההלהשלים עם ברוד מסרב  ככלל

פסיק להתבדח על עצמו מאופטימיסט, שגם ממיטת חוליו לא  ,היינהכמוהו  161המעט הזה מן הטוב יש לחפש."

הוא אומר בחיוך לאחד ממבקריו, בעת ששני מטפלים נשאו את גופו  "אמור להם שם בגרמניה",. ועל העולם

חלק  רומנטי, לא לקחמשורר למרות היותו  621"שכאן, בפריז נושאים אותי על כפיים!".המשותק לחדר הרחצה, 

"המוות הוא אולי האמונה  .גרמנים בתקופתורומנטים מוות שהיתה אופיינית למשוררים לבאותה כמיהה 

 יכול ושרק במותמאמין וקלמנס ברנטנו , על המוותשירי אהבה שר  נובליס 163 .מראהטפלה היחידה שנותרה", 

, כולו שייך לעולם הזהלהיוולד מחדש. אך היינה, עם כל שיריו על גמדים, סירנות ואהובות מתות,  אדם
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של החיים ית גשמכתיבתו של היינה מאופיינת על ידי קו תיחום ברור, על ידי בהירות וראיה  ברוד.אומר 

, י, לעולם הזהגשמשהיינה מעולם לא הבין שאהבתו ל, המביאה אותו קרוב לגיתה, והמוזר הוא, אומר ברוד

  ת., היה לה קשר ליהדוקורבניותן הומ הפרישותסלידתו מן 

"היינה הולך שולל להאמין, בשל ידע מועט ביהדות, שהיהדות היא איזה עקרון של אסתטיציזם, 

מעין "סיגוף" כנגד החושניות. הוא לא הבדיל בין התפיסה היהודית והתפיסה הנוצרית... רק 

 164 לקראת סוף חייו, בשל קריאה חוזרת ונישנית בספרי התורה, הוא הבין את שגיאתו."

יהדות יהדות כמו זו שצוויג שואף לה, . בנוגע ליהדותתפיסתו מנסח ברוד את לראות בבירור כיצד כאן ניתן 

"וגם אומר ברוד,  "קרקע מוצקת לו לאדם מתחת לרגליו", , היא "שגיאה".וקורבנית השונית, מוסרית, תלרוח

, "העולם הזה והעולם הבא"יהדות אמיתית היא סינתיזה של רוח וחומר, של גוף ונפש,  165 שמיים מעל לראשו."

 .הנכון מהווה את ביטויה הפוליטי , בעיני ברוד,סינתיזה שהציונות

. בהיבט הפילוסופי אומר ברוד בכל היבט בחייו, הצליח היינה לעשותבין ניגודים,  מתוך חיבורכזו, סינתיזה 

 דגל בחיבור בין רוח וחומר: 

ם של מטריאליזם. בסנסואליזם הוא ראה צדדיות גם של ספיריטואליזם וג-"היינה דחה את החד

את הסינתיזה, את הדרך האמצעית וההרמוניה אותה חיפש. הוא זיהה את הסנסואליזם 

 166יזם של שפינוזה: אלוהים הוא כל דבר שהוא, הוא גוף ורוח באותה מידה."אכפאנת

 תיבתו: ועל צורת כ על עמדתו הפוליטית ,על יהדותו , לדעת ברוד,תפיסה זו השליך היינה 

. בהליכה בשני כיוונים מנוגדים"היינה הצליח לעשות מה שאף אחד אחר בזמנו לא הצליח בו, 

הוא עשה זאת כמעט באופן לא מודע, כאילו היה זה משחק ילדים. הוא יצא מימי הביניים 

היהודיים אל הזמן המודרני כשהוא צוחק, לעיתים בקלות דעת, ועדיין הצליח לשמר את 

 167היהדות החיה."ההמשכיות עם 

על באמצעותה שמר היינה  , אומר ברוד.היינה על ששמרההיא זו  ,ללכת בשני כיוונים מנוגדיםהזו,  היכולת

  :המציאותשפיות ועל קשר עם 

"לעיתים קרובות הוכיחו את היינה על שלא לקח דבר זה או דבר אחר ברצינות. אבל הוא היה 

לאדם בעל הבחנה ברור שאירוניה היא תמיד סימן  יוצא מדעתו אם היה לוקח אותם ברצינות!

אם היה עליו להתמודד עם המציאות ראש בראש,  .מלפניםאורבת השל מציאות בלתי נסבלת 

היה נכנע לה ומאבד את עצמיותו. אבל הוא מציל את עצמו בכך שהוא קופץ מרצינות 

 168"לאירוניה.

 

יא סימן למציאות בלתי אפשרית וכזאת היתה המציאות ה , הוא אומר,האירוניהברוד נחוש לגונן על היינה. 

"האם  היהודית עבור היינה. למעשה לא היתה לו ברירה, הוא חייב היה להזדקק לאירוניה אחרת היה נחנק.

המציאות היתה באמת בלתי נסבלת? לי היא נראית מציאות בלתי נסבלת גם היום אלמלא הציונות שהצביעה על 

 169ד.אומר ברו, הדרך לפתרון"

מיהירות, מאי האירוניה החריפה של היינה, הליגלוג והארס, לא נובעים מרשעות, מחולשה, מחוסר בטחון, 

, שעבור חלק מציאות בלתי נסבלת""הבנה. הם לא נובעים מהיות היינה מי שהיה. הם נובעים מן החוץ, מ

כשהוא  ,היינהעל ברוד ן גמכך  גדול מן היהודים היתה דווקא הרבה יותר נסבלת מן התקופה שקדמה לה.

"המציאות הבלתי  ומשליך עליו את את דמותו לפי צרכיו מפרששהוא את העובדה  אפילו לא מנסה להסתיר

 נסבלת" של תקופתו שלו.

להשתתף בעשיה כי על האמן  אמיניםמה סוציאליסטים שניהם .לשנות סדרי עולם פושאגם ברוד, גם היינה, 

  :בפריז 1830מהפכת יולי  בתקופת כותב היינה .הפוליטית

... אני בן שוב אני יודע מה מוטל עלי, מה חובתי לעשות"געגועי לשלום ולשקט חלפו. 

המהפיכה... תנו לי נבל, כדי שאשיר שיר מלחמה... מילים כמו כוכבי שביט לוהטים הנופלים מן 
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מניעת מלחמות  "לעבוד שכם אחד לשםואילו ברוד כותב:  170הרקיע ומעלים באש את הארמונות."

צו חמור שאינו מעורר קנאה, אך גם אין  – זאת הרגשתי כצו מבפנים –ומעשי עוול בעתיד 

 171לדחותו כי הוא הכרחי."

 : באופן נחרץ ברוד על היינה מגן , של מחויבות האמן למעורבות פוליטית,מתוך עמדה זו

של פעילותו ב"כמה ביוגרפים הביעו את הדיעה שכשרונו הפואטי של היינה נפגע 

הפוליטית...אינני מסכים. אני מאמין שהיינה לא הרס, לא את גאוניותו הפואטית בפעילותו 

ה. אלא שהחשיבות שלו טמונה במאבקיו פואטיקהפוליטית ולא את תפישתו הפוליטית באמצעות 

 רציונליים-בין כוחות פואטיים ופילוסופיים, בין הדחפים הרציונליים והלא לחברהאין סופיים 

  172שלו, לעבר הומניות מסוג גבוה יותר, ושחשיבות זו לא הוכרה עדיין."

והזדהותו עם תפקיד האמן הלוחם, השקפת עולמו של ברוד, העומדת על יצירת סינתיזה בין ניגודים, 

 כאן במלואה.משתקפת התפקיד שלקח על עצמו, 

 

"אני בעד רפובליקה הנשלטת בידי : העמדה הזו של חיפוש סינתיזה בין ניגודים, הופכת לעמדה פוליטית

ברוד, מתוך  אירוניה זו מפרש 173באירוניה. אומר היינהמלכים, או בעד מלוכה הנשלטת בידי רפובליקנים" 

לא הליכה עם האצולה, אך  "דבר אחד הוא ראה ברור: את שני הקצוות הקיצוניים יש לדחות." הזדהות מלאה:

המנסה  הדרך .שלישיתהדרך ב , לדעת ברוד,היינה בוחרודים אלה, מול שני ניגאל גם לא התמסרות להמון. 

 שביטויה הוא קריאתו של הפילוסוף הצרפתי למזג בין צדק סוציאלי ואינדיבידואליזם אריסטוקרטי, הדרך

סיפוק  לא שליטת ההמונים הם זכותו של העם, אלא "הלחם הוא זכותו של העם." ז'וסט:-סן הסוציאליסט

הוא הדרך הסוציאליזם הקומוניזם,  ולאלא הקפיטליזם  174אוכל, מחסה, ביגוד. ם;צרכיהם המינימליי

 ברוד.בעיני וזו הדרך הנכונה גם  ,היינה שבחרהשלישית והנכונה 

 

 גרמניה:חסו של ברוד ל, עומדת גם במרכז יתפיסת עולם זו, של הליכה בשני כיוונים מנוגדים

: את יחסי אל כפולהי בימים ההם תוצאה חה המהפכנות שהתחוללה בי"בשבילי אישית הצמ

הגרמניות הגדרתי כקשר של תרבות, שכן בעיקר ובמכריע חונכתי בתרבות הגרמנית; אולם 

מעתה והלאה לא היתה משמעות הדבר הזה כי מותר לי לקוות ולהתמזג לאחדות עם העם 

דות עם העם הגרמני. זו היתה פרידה מצערת שהסעירה את נפשי... היתה יכולה להתקיים ידי

הגרמני, הכרת טובה על הערכים הרוחניים שיצר אותם הגניוס הגרמני, מה שציינתי )בזמן הרבה 

במונח הדיאלקטי הזה, הטומן בחובו סתירה ומתח פורה,  – "אהבה מרחוקיותר מאוחר( כ"

נתכוונתי לכך, שאהבתי את הגרמניות, את המהות הגרמנית, עם זאת היתה לי התודעה בדבר 

מסויים, שאסר עלי, למשל, למתוח ביקורת עוקצנית חסרת רסן מסוגו של טוכולסקי.  ריחוק

הביקורת שלי היתה חייבת להיות מסוג מאופק ורציני יותר. עמדתי המכבידה הזאת, שדבקתי בה 

, וזה גם מן הצד הגרמני וגם מן הצד הביאה עלי הרבה מאוד שנאהלפי כוחותי בעקביות, 

 175."היהודי

אה ברוד נציג מובהק, בבלי דעת, של תפיסה זו. אין אמן שהיה מזוהה כל כך עם התרבות והשפה בהיינה רו

 תאת כל יופיה ותוקפה כשהיא מתורגמ תהטוענים שיצירתו של היינה מאבד נםהגרמנית כהיינה. עד היום יש

  , לא היה מסוגל לחיות בה.לתרבותהוה אלא שעם כל אהבתו לגרמני לשפה זרה.

  -ולא לפני כן," אומר ברוד, "הוא השיג את האהדה המרוחקת אל, והריחוק האוהד מן  "רק בפריז,

 176העם הגרמני והאופי הגרמני."

תפיסתו של ניטשה מ מושפעיםבכך הם  צוויג וברוד, שניהם רואים באמן עליו הם כותבים סמל, אדם עליון.

הופך ברוד,  עיניבומרטיר, והיינה,  קדושכהלדרלין מתאר את צוויג  את הנביא המודרני.הרואה באמן 

ביוגרפיה בסמלים כתיבת הברוד היהודיים משתמשים בומפתיע לראות עד כמה צוויג  "מבשר".לנביא, ל
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)יוחנן . גם הקדוש המוסר את נפשו על אמונתו, וגם דמות "המבשר", הפרודרודמוס נוצריים מובהקים

בהבדל אחד: סמל הקדוש  מרכזיים לאמונה הנוצרית.המכריז על בואו של המשיח,  ,המטביל בברית החדשה(

ברוד, כנציג הציונות, מדבר בשפתה של התנועה המעונה, בו משתמש צוויג, הוא סמל קתולי ואילו 

ההתמקדות בעולם הזה ולא  – שנוצרו כאנטיתיזה לקתוליות םהפרוטסטנטית הגרמנית ומשתמש בסמלי

תוך השענות על  ל, רעיון ההתחדשות, ההתעוררות,בעולם הבא, השאיפה לעוצמה במקום הדגשת הסב

שהיה בנוי על הקהילתי כי ר, שבירת המבנה היירבמקום בתלמוד ובמשנה קריאה ב"ברית הישנה", בתנ"כ

ונתינת לגיטימציה , במקרה היהודי( הרבי, קתולבמקרה ה הכומרהאדם הקרוב ביותר לאלוהים ) סמכותו של

, וברוד , שישב בוינה הקתולית,מבחינה זו, צוויג .מהפיכהשינוי ו רתיליצ ולאמן, בכלל זה, אדם הפשוטל

  .באמת עומדים משני צידי המתרס ,ותהפרוטסטנטי בעלת הנטיותשישב בפראג 

 

שניהם יוצרים, במודע ושלא במודע, ביוגרפיות שיש בהן  צוויג וברוד,השתקפויות. וובכן, כפילים, סמלים 

הלדרלין  177"כולנו נוטים לראות באחרים את עצמנו!"כדברי ברוד: ם. תמונת ראי של דמותם והשקפת עולמ

הופך בידי צוויג לסמל המשורר הנצחי, האוניברסלי, המרחף והנלהב, המשורר שעבורו האמנות היא מעל 

הכל. זה המוכן לעלות על המזבח כדי להעיד על עליונות הרוח על החומר. זה שחייו הם כחץ שלוח אל 

, אל הנצח. היינה, לעומת זאת, מצטייר בידי ברוד כסמל לאמן דיאלקטי, אמן "שיש אדמה הרקיע והכוכבים

מתחת לרגליו ושמיים מעל ראשו", אמן שגאוניותו בעיני ברוד טמונה ביכולתו ליצור סינתיזה בין ניגודים, 

. גם צוויג וגם טיקהפוליבין הלבין האמנות ורצינות ואירוניה, רציונליזם ומיסטיקה, בין בין בין גוף לנפש, 

 ברוד מצאו את שבאו לחפש.
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 היבט סיפורי
 

 ת הביוגרפיהפתיח
 

 , לפיכך הוא חשוב ביותר להבנתה.הפרק הראשון, כמו הפרק האחרון, מהווה מעין מסגרת ליצירה כולה

את  בפני הקורא בדרך כלל משמש הפרק הראשון ביצירה ספרותית כאקספוזיציה. בפרק זה פורש המחבר

  .שבו את המוטיבים הרעיוניים והסגנונייםסמוי, וומציג באופן גלוי התבנית היצירתית לסיפור כולו, 

שאלת הפתיחה הופכת לשאלה מכריעה  , שהיא יצירה בעלת זיקה היסטורית ברורה,כשמדובר בביוגרפיה

 בלידת הוריוקודם לכן, ור, או שמא . האם לפתוח בלידתו של הגיבהנוגעת לעמדת הכותב ביחס לזמן וייצוגו

ת היסטוריכדי להעניק פרספקטיבה  לפתוח בארועים משמעותיים שארעו באותה תקופההאם  ?או אבותיו

חיי הגיבור, ארוע יותר במשמעותי בהארוע הלהתחיל עם כדי להדגיש את הדרמה, או לחילופין,  ליצירה

 למכלול חייו? להיות המטפורהשיכול 

. מיחסו לזמן, מיחסו לגיבור המחברשל השקפת עולמו כל אחת מהן, נובעת מרבות שונות, ו ישנן אפשרויות

ביוגרף הנוטה לכיוון הפסיכולוגי יעדיף לפתוח במיקרוקוסמוס, בהורי הגיבור ובגיבור  .ומעמדתו הפוליטית

וציאלי של ביוגרף הנוטה לכיוון ההיסטורי יעדיף את המקרוקוסמוס, פרספקטיבה רחבה וניתוח ס. עצמו

ביוגרף הנוטה לצד הספרותי יעדיף פתיחה דרמטית ויפנה לרגש, בעוד שביוגרף הבא מתחום של  התקופה.

 יעדיף פתיחה רציונלית, ביקורתית ומרוחקת.מחקר היסטורי, 

 

נוטה לכיוון : צוויג גדולההבדל בהשקפת עולמם  מחד, ?כיצד בחרו צוויג וברוד לפתוח את יצירותיהם

להציג את גיבוריו מחוץ לקונטקסט פוליטי. ברוד, לעומת זאת, נוטה  בוחרוהאינדיבידואלי, והוא הפסיכולוגי 

יחד עם  להדגיש את הקשרים התרבותיים והחברתיים של גיבוריו, היחיד והכלל מענינים אותו במידה שווה.

כל לא היתה רוד צוויג ובהנטיה לפתוח באקספוזיציה רחבה היא נטיה רווחת בכתיבה ביוגרפית, ול זאת,

 .כתיבתםמהלך בלשבירת קונבנציות ספרותיות  שאיפה

 

 (Die heilige Schar) "קדושהרה וחבה"הוא קורא  למראית עין מפתיע צוויג בבחירתו. לפרק הראשון

 אתר תאעשרה. הוא נוקב בשמותיהם, מ-והוא מקדיש אותו לכל האמנים והיוצרים של תחילת המאה התשע

מסופר שזוית הראייה  בניגוד למצופהאם כך,  וף הפרק מגיע לדמותו של הלדרלין.גורלם, ורק לקראת ס

פרק קולקטיבי, ממעוף הציפור וממרחק הזמן, על מדובר ב, זמנית, אינדיבידואלית ופסיכולוגית-שלו על

 ט מתוך "מותו של אמפדוקלס"וטיצהינו שבוחר צוויג לפרק הפתיחה האפיגרף  .תקופה שהיתה ואיננה

 :על תוכנו העתידי של הפרקמרמז ה

"…es würde Nacht und kalt 

Auf Erden und in Not verzehrte sich 

Die Seele, sendeten zuzeiten nicht 

Die guten Götter solche jünglinge, 

Der Menchen welkend Leben zu erfrischen." 

 "לילה ישלוט לנצח, וקרה תהיה האדמה,

 ר, אלמלא האלים,מ צורךהנפש תעוכל בידי 

 ברוב טובם, שולחים מידי פעם

 נוער כזה

 178הקמלים של בני האדם". הםאת חיי החיותל

 

 בני התמותה. להטיב עם הנשלחים בידי האלים אל האדמה  "חבורה קדושה", צעיריםובכן 
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 אלא שצוויג לא רואה חבורה המורכבת מפרטים. בעיניו החבורה הופכת ליחידה אחת, לדימוי המתפקד

 : כךאת הביוגרפיה . והוא פותח בנארטיב כדמות לכל דבר

עשרה היתה צעירה, היא לא אהבה את צעיריה. דור חדש ונלהב הופיע. בעזות -"כשהמאה התשע

ובמרץ רב, באירופה שמסורותיה נחרבו, צעד מכל הכיוונים לעבר שחר של חופש שלא היה 

 179"שעתו של הדור הצעיר.זו היתה כמותו... 

מסגיר  עשרה היתה צעירה, היא לא אהבה את צעיריה"-"כשהמאה התשע –פתיחה של הביוגרפיה משפט ה

תהיה דרמטית. היא תתמקד בעולם הרוח  ביוגרפיהאת המאפיינים הסגנוניים והרעיוניים של היצירה כולה: ה

י בין והדמיון יותר מאשר במציאות המוחשית, היא תהיה סיפור אהבה נכזב המבוסס על קונפליקט רגש

 הגיבור לבין עולמו, והסוף יהיה רע ומר.

מופשט ורציונלי, אלא דרך  שיחלרחבה, אינו מסוגל  צוויג, גם כשהוא מנסה ליצור פרספקטיבה היסטורית

לדרמה בה נוצר קונפליקט פסיכולוגי בין  פיקטיבית והכללה. כך הופכת התרחשות היסטורית , האנשהדימוי

ת ות בעליוכדמו יםמתפקד שני המונחים המופשטים הללוהמאה, כאשר שניים, בין הדור הצעיר ובין 

 מאפיינים פסיכולוגיים לכל דבר.

 

 בפיסקה השנייה של הפתיחה: חוזרים ונשנים גםכל המאפיינים הללו 

תחת מימטרי אביב חמימים, החלו צצים ניצנים ירוקים טריים של התלהבות בכל מקום על "

עיניהם לעבר הכוכבים והסתערו אל מעבר לפיתחה של  האדמה. אנשים צעירים הרימו את

עשרה השתייכה לזקנים -המאה הנכנסת, המאה שלהם בזכות אלוהית. המאה השמונה

ולחכמים... לזהירים ולסבלנים, לגדולים ולמלומדים; עכשיו הבשיל הזמן לנעורים ואומץ לב, 

ימי הרנסנס, לא ידעה  מעולם, מאז לתשוקה ולפזיזות. עצום היה הגל שסחף אותם קדימה.

 180"אירופה פריצה כה נפלאה של הרוח. 

עשרה. אלא כשמשווים -המאה התשע -לכאורה פותח צוויג בפרספקטיבה היסטורית ייחודית ובזמן מסוים 

ל הלדרלין, אל תיאור תחילת המאה שעשרה בביוגרפיה -את תיאור ההתרחשות בתחילת המאה התשע

 של אתמול", מגלים זהות מוחלטת בין התיאורים:  העשרים בספרו של צוויג "העולם

"בני הנוער לא האמינו עוד להורים, למדינאים, למורים... בזינוק אלים אחד השתחררו בני הדור 

שלאחר המלחמה מכל הערכים התקפים עד עתה, פנו עורף לכל מסורת, ודעתם נחושה לקחת 

, ועימו יתחיל עולם חדש לחלוטין, את גורלם בידיהם, להתרחק מערכי העבר ולזנק אל העתיד

משטר חדש בכל תחומי החיים... ככל שהיה אדם צעיר יותר, ככל שלמד פחות, כן היה מקובל 

-רת ההיא; סוף סוף השתוללה ומצאה לה פורקן ונצחון נקמתויותר בזכות העדר קשרים עם המס

 181הנוער הגדולה בעולמם של הורינו."

 

זמנית. מה שהיה הוא מה שיהיה. מה שהתרחש -אם כן, היא תפיסה עלתפיסתו ההיסטורית של צוויג, 

או לחילופין, מה שהתרחש באירופה  מאה העשרים.תחילת העשרה חוזר ומתרחש ב-מאה התשעתחילת הב

 עשרה. -תחילתה של המאה התשעב למה שהתרחשלאחר מלחמת העולם הראשונה מהווה דגם, בעיני צוויג, 

, התחדשות. אלא מאי, לאחר ההתעוררותהוא תהליך של תחייה ו תיאוריםבשני המה שחוזר על עצמו, 

 –האיום הנסתר המרומז במשפט הפתיחה , מופיע המוות. הגדולה תחיה מתרחשת הנפילהוה ההתלהבות

  מכן:מיד לאחר  תממשמ עשרה לא אהבה את צעיריה"-"המאה התשע

 חשדהששה מהתלהבות, היא ח .ציםהאמיחלציה  י"אבל המאה החדשה לא אהבה את יוצא

צצה ביבול מיד כשהניצנים הירוקים יללא רחמים ק צעיריה הנלהבים.ב, בהתרוממות הרוח

 נטבחו במלחמות הנפוליאוניות. ,האמיצים ביותר ,הרכים נראו מעל פני הקרקע. למאות ולאלפים

במשך חמש עשרה שנה האצילים והטובים ביותר הפכו לאבק במטחנה הרצחנית. צרפת, 

ולא  לעצמותיהם. םיה, איטליה, שדות השלג של רוסיה, ומדבריות מצרים, הפכו מצבוריגרמנ
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במידה שווה על חולמים היה זה מספיק להשמיד את הגוף. הנפש גם היא נרצחה... הגרזן נפל 

על מזבח  הוזלףשזה עתה נפרדו מילדותם בעת שהמאה רק התחילה. מעולם לא  ,ועל משוררים

 182".נעלההאלים כל כך הרבה דם 

הקטל ההמוני שחווה צוויג במהלך  אין ספק שהטראומה של מלחמת העולם הראשונה משתקפת בתיאור זה.

 במובן זה היה צוויג אנכרוניסט. המלחמה מהווה דגם אותו משליך צוויג על תקופה אחרת.

-מאה התשעבתחילת ה לתיאור מותו של כל אחד ואחד מאותם צעירים שמתו בדמי ימיהם מגיע צוויג ואז

נייה, קיטס, שלי, ביירון, נובליס, קלייסט, ג'ורג' בוכנר, וילהלם האוף, שוברט, ליאופרדי, שאנדרה : עשרה

  קרב, ומי במו ידיו.-בליני, גריבוידף, פושקין. חלקם מתו במלחמה, חלקם במחלה, מי בדו

חה המרהיבה ארבעים, מעטים הגיעו לגיל שלושים. ניצני הפרי"אף לא אחד מהם חי עד גיל 

 183ביותר שאירופה ידעה נקטפו באיבם."

 

"זה לאחר תיאור "החבורה הקדושה" שהמשותף לכל חבריה הוא מוות בטרם עת, מגיע צוויג להלדרלין, 

 איש זה, מספר צוויג,  184שגורלו היה המוזר מכולם."

, כאשר ולוחי במשך כמה עשרות שנים, מת לעצמו ולעולם כ, שנמכר לעבדות לכוחות עליונים"

פריחתו בא והלך, עם . האביב רק ריתמוס, גלים של צלילים חסרי משמעות, נפלטים משפתיו

...שערו אפור. הרוח של העונה שכה אהב עברה על פניו, והוא לא חש לא בבואה ולא בלכתה

האיש שפעם היה, שוטט פה ושם ברחובות טובינגן, נלעג בעיני הילדים, מבוזה בעיני 

..וכשלבסוף מת, ש לא יכול להבחין במוח הנהדר שנרדם, מבעד למסכה הטרגית.הסטודנטים, אי

 185".בסתיופטירתו לא הסבה תשומת לב יותר מנשירתו של עלה 

אלא שהמוות  ., כותב צוויגם, נעלם בתהום הנשיהכולהטהור מוהלדרלין, האחרון מבני "החבורה הקדושה" 

מסיים צוויג את פרק הפתיחה במילים  ם לעבר הנצח.כמובן, הוא רק נפילה לתהום שממנה רק ממריאי

 הבאות: 

"כפסל יווני קבור באדמה, דמותו של הלדרלין היתה חבויה במשך עשרות שנים בערמת האשפה 

של השכחה. אבל בדיוק כמו שבסופו של דבר, ידיים זהירות ואוהבות חפרו את היצירות של 

ין; ודורנו נדהם למראה היופי של פסל שיש פסלי הזמן העתיק מתוך האדמה, כך קרה עם הלדרל

 186."הוא הגיח מן החשכה לאור של שחר חדשזה... 

זהו הסיפור שצוויג תמיד יספר, בכל ביסודו של דבר  .על חיי הלדרלין זהו בקצרה הסיפור שבא צוויג לספר

ע לספירות נובלה, רומן או ביוגרפיה: ההתחלה מלאה התלהבות, הגיבור מתמלא רגש עילאי, הוא מגי

אלא שאם מדובר באמן, כמו באמן שלפנינו, יש חיים לאחר המוות. האמנות  .תהוםה לא, ואז מושלך עליונות

לא בכדי  היא ניצחית, והדבק בה בכל ליבו יזכה לתחיה מחודשת ולחיי נצח.עומדת מעל החיים, האמנות 

לעיתים  הלדרלין בו משתמשתואר שם  ,ם עליה הוא מספר בפרק זה "קדושה"כינה צוויג את חבורת האמני

בכך מאשר צוויג את התפיסה הרואה באמן את המתווך בין בני התמותה והאלים, מתווך  .תכופות בשיריו

 המחליף את מקומו המסורתי של הקדוש במיתולוגיה הנוצרית.

 

החיים רית. ההיסטו זוהי המציאותלרגע אחד אין לצוויג פקפוק בנארטיב שהמציא. עבורו זו האמת לאמיתה. 

גם כשהוא בא לכתוב על תמיד נעים בין שני קטבים מנוגדים: עליה ונפילה, התלהבות ואכזבה, לידה ומוות. 

"על כן, זכרונותי, בחרו ודברו חייו שלו, בספר "העולם של אתמול" הוא מסיים את הפתיחה במשפט הבא: 

ין לי ספק שהיה בטוח, כשהתאבד עם וא 187"יצללו בחשכה.במקומי, והעלו לפחות בבואה של חיי, בטרם 

עלות ויזכו הם לראות את אני מברך את כל ידידי! מי יתן "הוא רק פתח להתחלה חדשה:  מותו, שאשתו

 188. אני, שחסר סבלנות הנני ביותר, מקדים ללכת לפניהם." השחר אחרי הלילה הארוך
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מברוד, היינה בפרט. ניתן היה לצפות לברוד, כצפוי, מחשבות אחרות לחלוטין בנוגע לחיים בכלל ולחיי 

בוחר  דווקא הוא. לכאורה מפתיעה תובחירשיפתח בפרספקטיבה רחבה, אבל כסופר שהקולקטיב חשוב לו, 

 שהקשר שלו לחיי היינה לא מובן מאליו. אינדיבידואל, אדם לא ידועלפתוח ב

 

אלא  ."The orientalist", בספר המתורגם לאנגלית "'Der 'Morgenländer" שם הפרק הראשון הוא

עשרה, מפספס -מאה התשעב ירופהשהתרגום האנגלי, היוצר אלוזיה לתנועה האוריינטליסטית שצמחה בא

היא מילה  Morgenland המילה לחלוטין את מערך האסוציאציות הנובעות מן השם הגרמני המקורי.

כשתרגם את הברית  המרטין לותר השתמש ב .משמעותה המילולית "ארץ הזריחה"בגרמנית עתיקה ו

 Die Weisen aus demהחדשה ותאר את שלושת מלכי המזרח הבאים לחלות את פני ישו התינוק 

Morgenland)). הטייה הMorgenländer  אם כן מילה בעלת קונוטציה דתית, אולי של צליין מתארת

היה צריך להיות לעברית,  פרקשם התרגום . במובן זה, לארץ בה זורחת השמש העולה לרגל לירושלים,

ולא "איש המזרח" כי המילה מזרח, למרות שיסודה בשורש "זרח" איבדה כבר מזמן  "שחריתהאיש ארץ "

 מושג "התעוררות" הנבנה מן המילהה. ודימוי זה חשוב, מכיוון שמקום בו השמש עולהאת האסוציאציה של 

תולדות " - של ברודמטפורי האישי ברובד ה אצל צוויג ואצל ברוד כאחד. לא רק " היא מילת מפתחזריחה"

 התעוררות העם. –, אלא כמובן גם בטרמינולוגיה הציונית אלה הן תולדות חיי" ההתעוררות:

מעניין לראות שגם צוויג וגם ברוד בוחרים לפרק הראשון שם בעל משמעות דתית, בעל משמעות של 

, שניהם באים לספר סיפור רוחני בשני המקרים". איש ארץ השחרית"החבורה הקדושה" אל מול "קדושה. 

שכתב ברוד  . כמו שהאפיגרףמוחשי, למקום פיזיאלא יש לשים לב עד כמה קשורה הרוחניות אצל ברוד 

רמז מ "Der Morgenländer"מתייחס לטבע, כך השם  - "פסגות ההרים רואות זו את זו" - של היינה לביוגרפיה

סמוי אך ברור בין האפיגרף  קשר כך נוצר .ההרים מעבר לפסגות על ארץ שבה זורחת השמש, מקום על

יתכן שהקשר  ., וכך מחזק ברוד את האידאה בדבר הקשר בין רוח למקוםבביוגרפיה לבין הפרק הראשון

היהדות החזק שחש ברוד לטבע, למקום, קשר הקיים בכל ספריו, הוא זה שאיפשר לו מלכתחילה לקבל את 

 מסוימת.מאוד מופשטת הקשורה לפיסת אדמה  הציונות, תפיסההלאומית, את בגירסתה 

 

 יוגרפיה: וכך פותח ברוד את הפרק הראשון בב

-תיאורי ילדותו וזכרונות על משפחתו מצד אימו )משפחת ואן "בספר הזכרונות של היינה, לאחר

קופסאות מאובקות,  המציאה היקרה ביותר שאי פעם מצאתי באותן" גלדרן(, מופיע הפרק הבא:

איש או  (chevalier) סבי. הוא נקרא האביר-יתה מחברת שנכתבה בידי אחמכל מקום, ה

הוא היה כנראה  היו תמיד מלאות סיפורים עליו. אחיות סבי, ו(der Morgenländer) המזרח

 derהכינוי "גלדרן. -גם כן שמעון ואן זה שלי, ששמו היהמין קדוש מוזר, אח סב 

Morgenländer עם זרח ותמיד היה מופיע לבוש גלימה מזרחית למ רבות" נדבק בו משום שנסע

 189".שובו

, בין פסקת הפתיחה לשם הפרקהמיידי לעין המתבונן בפתיחה זו. ראשית בולט הקשר  דברים בולטים כמה

. כפי שהיינה מביא את der Morgenländerבשם דווקא ומה שבולט במיוחד הוא בחירתו של ברוד 

 derי כינויים, והכינוי "האביר" אף מופיע לפני הכינוי גלדרן שנ-הדברים, דבקו בשמעון ואן

Morgenländer .אך ברוד בוחר באחד מהם, ולא היינה כלל אינו מביע העדפה משלו בנוגע לכינויים אלה ,

גלדרן נראה שיותר משהיה איש דתי ששאף -כשקוראים בהמשך הפרק על מעלליו של שמעון ואן. בכדי

סביבתו. נועז שקרא תגר על קיים, היה הרפתקן, איש אכן ירושלים, אותה לקיים את מצוות העליה לרגל ל

לאחר הקריאה בזכרונותיו של היינה מתקבל הרושם שדווקא ההרפתקנות וההעזה הם אלו שעשו על היינה 

אבל עבור ברוד חיוני ליצור קשר בין הכמיהה לירושלים אצל היינה  רושם כביר, ולאו דווקא הקשר למזרח.

 גם אצל יהודים מתבולליםגלדרן, כדי להראות שהקשר לציון ולירושלים -יתו לרגל של שמעון ואןובין עלי

 "אינני מסתיר את יהדותי, אליה מעולם לא חזרתי, מכיוון שאותה מעולם לא עזבתי"מעולם לא נותק.  כהיינה
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ת ברורה בעליל גם המוטיבציה הציונית בכתיבת הביוגרפיה נעשי 190 היינה בפרק האחרון. מצטט ברוד את

  בבחירת הנושא לפרק הפתיחה וגם בבחירת שמו.

מפנה את הקורא כבר במשפט הפתיחה לדוקומנט היסטורי ממשי, ברוד דבר בולט נוסף הוא העובדה ש

. בניגוד לצוויג, הבוחר לפתוח בדרמה הנבנית כולה בדמיונו ינהמתייחס לציטוט מתוך ספר זכרונותיו של היו

את דבריו על תיעוד קיים. בכך הוא מרמז על גישתו בנוגע לכתיבת ביוגרפיה בכלל, שלו, ברוד מבסס 

ברוד חש כחוקר ובכך הוא שונה מצוויג החש כאמן, שהעובדות עבורו הן רק וכתיבת ביוגרפיה זו בפרט. 

 ינסה ברוד להתבסס על חומר כתוב ומתועדך הדרך לכל אורנקודות יציאה מהן הוא מפליג לעולם הדמיון. 

 בידי אחרים. נימת הביוגרפיה תהיה אם כן מעשית, ביקורתית ומרוחקת מבחינה רגשית.

 הנער ומביא כפתיחה את דמותו של היינהבאמצעות קריאה בזכרונותיו של היינה, עברו,  אתברוד חוקר 

רא לנגד עינינו קו .גלדרן-החוקר את עברו שלו באמצעות קריאה בזכרונותיו של שמעון ואןבעליית הגג, 

הקריאה  ,בדימוי מעבר לכפילות .גלדרן-שמעון ואןבזכרונותיו של קורא הבזכרונותיו של היינה,  ברוד

הקריאה בספר מובילה . עצומהבעל חשיבות מעשה הוא  , גם עבור היינה וגם עבור ברוד,הםר שניועב בספר

"ונפקחו עיני". קראתי  קראתי את גיתה, אומר היינה האמצעי דרכו חווים "התעוררות". אל "האמת", זהו

האם כותב ברוד את הביוגרפיה של היינה כדי  את התנ"כ, אומר היינה מאוחר יותר, וגם אז נפקחו עיניו.

 קוראיו? שיפקחו עיני

 

  ממשיך ברוד בציטוט מתוך זכרונותיו של היינה:

היו הוא הוביל אותם חיים צבעוניים ש .סב-מסקרנת, קשה להבנה, אותו אח"הוא היה תופעה 

עשרה; מחציתו איש תמים, המאמץ בהתלהבות -אפשריים רק בתחילת ובאמצע המאה השמונה

 מזל-בראביר אוטופיות קוסמופוליטיות שהיו אמורות לעשות את העולם מאושר יותר, ומחציתו 

אשר, בהיותו מודע לכוחו שלו, פורץ דרך או מדלג מעבר למחסומים של חברה מתפוררת. מכל 

 191"לוא מובן המילה.מקום היה אדם במ

לבין חייו של היינה, הנעים גם הם בין עולם הדמיון האוטופי  סב-מעבר לדמיון המרשים בין תיאור חיי האח

יש לשים לב לאופן התיאור של האיש: חציו חולם וחציו איש העולם, ביחד הם לבין מלחמה חברתית, 

 ליצירתלומר הליכה בשני כיוונים מנוגדים כ ."במלוא מובן המילה" יוצרים את מה שניתן לקרוא לו אדם

 . לתפיסת עולםברוד ההופך אצל דברי היינה במוטיב אופייני  שלמות אחת!

 , איש המזרח: סב-שהוא הוא אותו אח היינה כיצד היה חולם, בתור נער, בהמשך מתאר

ה ... אנשים בגלימות צבעוניות ומוזרות, בהבעסבי-בחלומות אלה הזדהיתי לגמרי עם אח"

היינו מיודעים ותיקים. הבנתי את שפתם  מסתורית, פגשו בי, אבל אני לחצתי את ידם כאילו

 192 הזרה, שאיש לא שמע קודם. להפתעתי אפילו עניתי להם באותה שפה."

 על נשמתו.ולא מובן חלומות אלו נמשכו כשנה, מספר היינה, ולאחריהם חש כאילו השאירו חותם מסתורי 

זכרונותיו של  חברתלמורשתו היהודית. מ בבלי דעת גיבהיינה מ ברור.זה חותם סבר לההאלא שעבור ברוד, 

מחברת שחלק ממנה לא הצליח לפענח כי היתה כתובה באותיות  אותה החזיק היינה בידיו, שמעון ואן גלדרן

 ו. כתובה עברית, וחיי האיש שכתב בה דמו דמיון מפתיע לחיי היינה עצמלאמיתו של דבר , היתה מוזרות

חייו המיוסרים  את יםמזכירפרטיו דמיון שדמיון משפחתי בהרבה מובנים, הכילו אלה חיים שהיו "

ומלאי התהפוכות של היינה עצמו, כך שמתוך ההשוואה של שני סיפורי חיים אלה, כוח הדמיון 

 319".לעין כלרוחנית, נעשה גלוי ה, חוק הירושה "זה שבעקבותיו אתה צועד"האבהי, או החוק של 

מבחינה זו יש דמיון רב בין צוויג לברוד. שניהם מחפשים  וחוק זה, הוא החוק שבעקבותיו צועד ברוד.

הפרק הראשון בבביוגרפיה על הלדרלין לדמיון, למכנה המשותף  מקדיש את כלצוויג חוקיות היסטורית. 

אמנים שזכו לחיים ומוצא אותו במותם ללא עת )על אותם  ,עשרה-של תחילת המאה התשע ל האמניםכשבין 

"איש גלדרן -שמעון ואןבהפרק הראשון  פותח אתו גיתה והיינה, הוא כמובן פוסח!(, וברוד ארוכים יותר, כמ
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ברוד מחפש  .. אלא שבכך מסתיים הדמיון בין צוויג לברודבינודמיון שבין היינה לכדי להצביע על ההמזרח" 

ון שכל מטרתו היא יצירת שרשרת הנמשכת מן את הדמיון המשפחתי, ובהמשך את הדמיון הלאומי, דמי

 , או מורה הדרךבהקשר המשפחתי דמות האב העבר אל ההווה, שרשרת של "זה שבעקבותיו אתה צועד".

תפיסה זו. לכן חשובה דמותו של משה עבור היינה, לכן חשובה דמותו ל, היא על כן חיונית ילאומבהקשר ה

 194"שהניחו את השביל עבור האנושות".שהיו בין אלה שניהם חשובים כמי ושל היינה עבור ברוד, 

ההיסטוריה היא מעין מירוץ שליחים שבו יורש הבן את  ,בין ההווה לעבר מחפש את הקשרה ,ברודעבור 

, שהוא מקום בו "שביל"צועדת במתאר ברוד את האנושות כ. לא בכדי הירושה קשורה תמיד למקוםו ,אביו

כדי להאמין דמות אב פטרנלית. מנהיג במובן של ויג, לעומת זאת, אין אצל צו .האחד אחרי השניצועדים 

דמויות בדמותו של מנהיג צריכה להיות ראשית כל תחושה קולקטיבית, וצוויג היה אינדיבידואליסט קיצוני. 

  .מקודש לאידאסמל, איקונין ל , שלבשר ודם הן עבורו רק הדגמה של עקרון

 

. הוא מגיע עצמה משפחהתיאור הגלדרן "איש המזרח", עובר ברוד ל-ואןמפורט של חיי שמעון  לאחר תיאור

"עילית של רוח, של אנרגיה יצירתית ושל לסבו של שמעון, יוזפה, שהיה חלק מתוך שכבת עילית יהודית, 

, לשטרסבורג, שם 1334ברוד מתעכב אפילו על משמעות השם היינה, ומגיע עד שנת  195אחריות קהילתית".

 ציף את הקורא בפרטי פרטים הנוגעיםברוד מם היין, שאולי גם הוא אחד מאבותיו של היינה. חי יהודי בש

מצליח לפרוש ומעמדן הפוליטי. הוא מצטט היסטוריונים וארכיונים ופחות אלו, לחייהן, למשלח ידן שלמ

 בסיפוק  מרכדי שיוכל לו הכל .וחסין של היינה מסוף ימי הבינייםבאופן המדוקדק ביותר את כל שושלת הי

משני צדדיו בא היינה ממשפחות שהתיישבו בצפון מערב גרמניה לפני דורות רבים, ושהיו ש"

נטועות היטב במסורת היהודית ולקחו חלק פעיל ומוביל בהנהגת הקהילה, עד שהאמנסיפציה 

 196נתנה כיוון אחר לקהילה הדתית כולה."

רה בבית אבותיו של היינה, ועל כך רבות ששהוא מסיים בציטטה אחרונה מתוך קאופמן, על אהבת התר

אחד אמן בשם משה יהודה, בן של אביו של שמעון "איש המזרח", הזמין יוזפה פון גלדרן,  1723שבשנת 

נינו בן בנימין וולף ברודה מטרביטש במורביה, לאייר עבורו את הגדת הפסח. אולי שזפו עיניו של היינה, 

הנובלה אומר קאופמן, והם אלה שהעניקו לו את ההשראה לכתיבת של יוזפה, את איורי ההגדה היפים, 

 "הרבי מבכרך".הידועה 

 : בדברים אלה את פרק הפתיחה ומסיים ברוד

. העובדות כפי שהן מתוארות בהחלט אחד מאבותי"ויתכן שאותו "קליגרף ואמן" שנזכר כאן היה 

מבין אבות אבותי עסקו במלאכה  מאפשרות הנחה כזו. השמות "ברודה" ו"ברוד" זהים, והוכח שרבים

איש ממשפחתי את  העניק מכל מקום, אני מבקש לעצור כאן במחשבה הנעימה שכבר בעבר זו.

 197לביתו של היינה."הטובים שירותיו 

מערכת קשרים נובעת ההפתעה מכך שברוד יוצר  במיוחד. יותרסיום זה של הפרק הראשון, מפתיע וחשוב ב

חיי אבותיו של היינה בין , בעבר בין מה שהיה ה. ראשית קשרובין דמויות ההומסועפת בין דמויות העבר ו

בינו לבין היינה, קשר שהוא טקסטואלי -חוץמציאותי בכך כמובן יוצר ברוד קשר . וחיי אבותיו של ברוד

על  ההשפעה האפשרית של מעשי אבות אלהשנית הרבה יותר מאשר קשר של סופר למושא כתיבתו. 

היינה. שלישית הקשר בין מה  על ההגדה של פסח,את ר יאיב סבו של ברוד ליתר דיוק, ששל א, צאצאיהם

כשירות לביתו של  לבין מעשיו של ברוד בהווה, דהיינו כתיבת הביוגרפיהבעבר עשה אב סבו של ברוד ש

שהעבר ולא סיפור פיקטיבי, מציאות ממשית,  ואהתחושה בעקבות קריאת סיום זה היא שהעבר ה .היינה

לדמויות נעלות אלא גם שייך לא רק , שהעבר, וכמובן גם ההווה, ומשפיע על מהלכיו פעיל את ההווהמ

 הם.ילאנשים רגילים, כמו מאיירי הגדות לפסח וכותבי ביוגרפיות למינ
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שני גיבורים לביוגרפיה. ישנו  נםשבעצם ישעל כך כשהוא מרמז  ,את פרק הפתיחהברוד מסיים  רעיון זהעם 

שי, זה שבקדמת הבמה, הלוא הוא היינריך היינה, וישנו זה הנמצא מאחורי הקלעים, הגיבור הגיבור הרא

מכאן ברור גם מדוע מביא ברוד שני אפיגרפים ליצירה: אחד  שכותב את היצירה, נושא הכלים, ברוד עצמו.

. פים"(פרק "על השימוש באפיגרבעל אפיגרפים אלה הסבר מפורט ) שכתב היינה, והשני שכתב הוא עצמו

כיוון שברוד יופיע עוד כמה וכמה פעמים בתור  של הפרק הראשון זהיוצא דופן יש חשיבות רבה לסיום 

 מתח, הוא יפנה את הקורא מספר פעמים לספרי הפילוסופיה שכתב, הוא יאגב יהיו לו הערות גיבור בעלילה.

 יאתו.וכיצד ניתן לתקן את שגשגה יודיע לקורא היכן היינה ביקורת על היינה, 

 השניות.  –בכך חוזר ברוד על מוטיב הקיים בכל ספריו 

"הצורה החשובה ביותר של השניות שאנו מוצאים ביצירתו של ברוד היא בעובדה, שברומנים 

אומר פליכס וולטש במאמרו  גיבורים." שניההיסטוריים הגדולים ממלאים תמיד תפקיד ראשי 

דים זה ליד זה ביחס הרומנים הללו שעוצבו , העומיש לא גיבור אחד אלא שניים"על ברוד, 

 –שלמה מולכו. ליד גלילאו  –ליד ראובני  .באורח מקביל. ליד טיכו ברהה עומד יוהאן קפלר

אליהו דל מדיגו... שני הגיבורים כאחד הם הנושא. לא בגלל שהם באמת רק מעין אחדות, אלא 

א מתחרים במובן של אויבים, אלא דווקא משום שהם שניות. היינו; ניגודים. הם מתחרים, אך ל

 198הם כאלה בתור ידידים."

ילדותו היה זה ידיד זה או אחר. בלכל פעם מחדש, מזכיר את חייו של ברוד עצמו שהתמסר, זה  דואלי עיצוב

 היותו סטודנטבתקופת ותקופת לימודיו בתיכון היה זה פרנץ וורפל, ב אלפרד, אותו העריץ., הבכור אחיו

לא פסק מרחק  ועל  ו כנושא כלים לדמות נערצה. בה בעת שמרתמיד ראה עצמ יה זה קפקא.באוניברסיטה ה

 !מלהתווכח עם מושאי הערצתו. הרי היה "פולמוסן בעל כורחו"

 מה דומה אם כן ומה שונה, בכתיבת הפרק הראשון בביוגרפיות שכתבו צוויג וברוד?

לאקספוזיציה, למעין הקדמה שאינה קשורה ששניהם הופכים את הפרק הראשון בכך הוא העיקרי הדומה 

לקשור את גיבור לייצר רקע, גיבור. בשתי הביוגרפיות תפקיד ההקדמה הוא הבאופן ישיר ומיידי לחיי 

. אלא שיש שוני גדול בין הרקע שמצייר צוויג לרקע שמתאר ברוד. צוויג הביוגרפיה לקבוצת השתייכות

שעיסוקם באמנות מעלה אותם לדרגה גבוהה  אמנים קבוצת ית,לאומ-קוסמופוליט, והוא יוצר קבוצת רקע על

בכל כמעט לתורתו האוניברסלית ולעובדה שבכך נאמן צוויג  .רה הקדושה"ו, "החביותר משאר האדם

הדבר בולט במיוחד באוטוביוגרפיה שכתב "העולם של אתמול", בה כתביו, הגיבורים חסרי בית ומשפחה. 

י, רוחנהקשר שרואה צוויג בין בני האדם הוא קשר ולחייו האישיים.  אין כל פרטים הנוגעים למשפחתו

בין י, ביולוגי, בין האדם לסביבתו, מוחשבין בני האדם הוא קשר לעומת זאת, , . הקשר שברוד רואהמבולייס

 . וקהילתו ולעמלבין האדם תו ומשפחלהאדם 

לביוגרפיה כולה. התיזה של צוויג  שניהם, גם צוויג וגם ברוד, משתמשים בפרק הראשון כהצהרת כוונות

, ללא פשרות חייו היו כפופים לחוקיות גורלית טרגית מעצם היותו אמן, שנעלההלדרלין היה אמן טוענת ש

הציוני הראשון,  יההתיזה של ברוד טוענת שהיינה ה וששגעונו, "מותו הרוחני", נובעים מחוקיות זו.

ראה את הנולד ואת הרצוי עבור  ,הבין את המציאות בה חי, הממזג אמנות ועשיה פוליטיתכאמן שבגדולתו 

 תהיה מוטלת על המהלך העלילתי בפרקים הבאים. בשתי הביוגרפיות חובת ההוכחה עמו.
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 מהלך עלילתי

 

? לכמה פרקים ניתן לחלק, מה מכיל פרק ומה יהיה אורכו? האם פרק ספר חיי אדם לפרקי תרגמיםכיצד מ

מה יהיה הקשר בין ? וכיצד יפתח ויסתייםכיצד יהיה בנוי, ע או נושא בחיי הגיבור? מהווה יחידת זמן, ארו

האם מהלך העלילה כרונולוגי ורציף או שישנן  האם אורך פרקי הביוגרפיה אחיד או משתנה?הפרקים? 

 על איזה קונבנציות ספרותיות מתבססים כותבי ביוגרפיות, ובכללם צוויג וברוד? חריגות ממהלך זה?

 

שכתבו באופן דומה. שניהם בונים ביוגרפיה העשויה  ותחינה סכמטית מחלקים צוויג וברוד את הביוגרפימב

ביוגרפיה של ניטשה פרקים ל 11פרקים לביוגרפיה של הלדרלין ) 17מכמות רבה יחסית של פרקים, 

עמודים,  104ן, בביוגרפיה היחסית קצרה של צוויג על הלדרלי. פרקים לביוגרפיה של היינה 11-וקלייסט( ו

כל פרק  ובממוצע מכילעמודים,  343עמודים. בביוגרפיה הארוכה של ברוד,  7-8כל פרק מכיל ובממוצע 

קצב עמודים. יש כמובן פרקים קצרים יותר וארוכים יותר בשתי הביוגרפיות, אך התחושה היא של  35

  , מתמיד.קבוע

ם, יוצרים יחס דומה בין אורך הביוגרפיה לכמות גם צוויג וגם ברוד, למרות השוני הניכר בכמות העמודי

כמות הפרקים נשארת קבועה, מעל עשרה פרקים, והמשתנה הוא כמות העמודים בכל פרק. ניתן  הפרקים.

אם כך לראות שבכתיבת שתי הביוגרפיות מתבססים צוויג וברוד על קונבנציה ספרותית שבה ביוגרפיה 

רוב יקה, ואילו ביוגרפיה בעלת עשרים פרקים מפורטת מדי. העשויה, נאמר, מחמישה פרקים, אינה מספ

ציה זו. "העולם של אתמול" של צוויג, נהרומנים הפיקטיביים וההיסטוריים שכתבו מבוססים גם הם על קונב

 12ו"דרכו של טיכו ברהה לאלוהים" של ברוד מכיל  פרקים, 12פרקים, "ארסמוס" מכיל  17למשל, מכיל 

ומר שמבחינה צורנית צוויג וברוד כלל אינם מעונינים לחדש בתחום כתיבת הביוגרפיה פרקים. ניתן לסכם ול

. כתיבת ביוגרפיה לפי תפיסתם, היא בעצם כתיבת אלא להיפך. כתיבתם ניצבת במרכז הקונזנסוס הספרותי

 רומן לכל דבר.

 

 מהו המהלך העלילתי אותו בונה צוויג בביוגרפיה של הלדרלין?

 כדלקלמן: םה ותוכנם בקצרה השמות פרקי הביוגרפי

על ו , על מותם בגיל צעירעשרה-פרק הפתיחה, על אמני תחילת המאה התשע – חבורה קדושה. 1

 חצי מאה לאחר מותו הוא מתגלה מחדש. , "הטהור מכולם".של הלדרלין"התאבדותו הרוחנית" 

ם קושר צוויג לילדותו, הלדרלין אותקטעים מתוך שירים של  לידתו וילדותו של הלדרלין. – ילדות. 2

הנחשבת בעיניו כתקופה מאושרת. צוויג טוען שכבר אז, בשנות העשרים לחייו, כשכתב את השירים, ידע 

 שסופו יהיה טרגי.

תחילת הניכור על  על ציור הפורטרט של הלדרלין כסטודנט באוניברסיטת טיבינגן, – פורטרט בטובינגן. 3

 ל ציור הפורטרט של הלדרלין המשוגע בן השבעים לקראת סוף חייו., עטהיבאוניברס ההחבר חיין העולם ומ

, כיצד בניגוד לרצון אימו וסבתוכ"קדושה"  כיצד ראה הלדרלין את משימת חייו – משימתו של המשורר. 4

 סירב להתפשר עם המציאות, ההירואיות של הלדרלין על פי צוויג.

המשורר כמתווך בין שמיים  פישתו של הלדרלין.על חשיבות השירה בעולם, על פי ת – מיתוס השירה. 5

 .גורלו יהיה טרגיוארץ, על תחושת היותו "נבחר", על הידיעה שבשל כך 

 של הלדרלין, ועל הנפילה על תפישת "ההתלהבות", האקסטזה החיונית ליצירתו– פאיטון או ההתלהבות. 6

 .והדיכאון הבאים לאחר מכן

 וחוסר יכולתו להשתלב בחיים מעשיים של הלדרלין כמורה פרטיתחילת עבודתו  – היציאה אל העולם. 7

 , תחילת כתיבת "היפריון". הסתגרות בחדרשל "הדימוני" על פי צוויג.  ובשל אי שקט פנימי, תחילת

הנזק הבלתי יתואר, לדעת צוויג, שעשה קאנט לשירה ולספרות הגרמנית, ונסיונו על  – פגישה מסוכנת. 8

פגישתו ספרות. הפילוסופיה וה תחומיהרחבת השכלתו בר את שירתו על ידי שפשל הלדרלין להכושל 
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עם המציאות ממשיך בדרכו הרומנטית ולא מתפשר של הלדרלין עם שילר וגיתה. הלדרלין המאכזבת 

 .כדרישתם

הקשר  עם סוזן גונטארד, אשת בנקאי, שהלדרלין משמש כמורה פרטי לבנה.האהבה על קשר  – דיוטימה. 9

. לידי ביטוי בדמותה של "דיוטימה" בפואמה "היפריון" א, ברליןדמייצב עבור הלמיטיב ור שהחל כקש

דרלין חש באסון להלחם על אהובתו. שוב, הל ואינו מסוגל הקשר עם התגלותגונטארד בית מ בורח הלדרלין

 נצח.ה לאצוויג, שיוביל אותו  מנחםהעומד לנפול עליו, אך זהו האסון, 

הטרילוגיה שכתב, הלדלרין מתעלה מעל לגורלו הפרטי ורואה בסבל אקט הירואי.  – הזמיר שר בלילה. 10

אומר צוויג, הפואמות, הנובלה היפריון ו"אמפדוקלס", כולן וריאציה על עלייתו ונפילתו של הלדרלין עצמו. 

 כאמפדוקלס הוא עומד מול לוע הר הגעש ומבקש לשיר את שיר הנצחון לפני הנפילה אל המוות.

סקירת המוטיבים המופיעים ב"היפריון" הנתפס בעיני צוויג כיצירת ביכורים. ההתייחסות  – היפריון. 11

תחושת  ליוון העתיקה כמטפורה לתקופת זהב, השאיפה לאחדות עם העולם המנוכר, הרצון באוניברסליות,

האלוהית זיקה החלום, תמונות מעולם אחר. הלדרלין מנצח לא בזכות כשרונו, אלא בזכות עקשנותו והמו

 שבשיריו.

 הבשל יותר, לדעת צוויג. תחושת הגורל "אמפדוקלס"ל "היפריון"השוואה בין  – מות אמפדוקלס. 12

לידיעה ברורה. הבחירה במוות מרצון כפתרון לחוסר  כת ב"אמפדוקלס", הופהמאיים הקיימת ב"היפריון"

 .לדעת צוויג הלדרלין קרוב להתאבדות ההרמוניה בין האדם לעולם.

על תחושת חוסר הממשות, החלום, הרוחניות, ההתעלות והקדושה שבשירי  – שירתו של הלדרלין. 13

חוסר גבולות, על השבר עם הרציונליזם, בחופש, הרצון בגיתה. על  בין שיריו לשירי שוניהלדרלין. על ה

יותר יותר, "התבונה הוקרבה למען ההשראה", על העובדה שככל שהלדרלין השתגע שירתו הפכה נהדרת 

 נצחון הריתמוס והמוזיקה על התובנה. עד שנהייתה בלתי מובנת לחלוטין.

הלדרלין בן שלושים, תלוי באימו, בודד לחלוטין. חוסר שקט, התפרצות הדימוני,  – הנפילה אל הנצח. 14

תקנה  וחזר שבור ורצוץ ללא אגרסיביות. צוויג מודה שאין נתונים על חייו מלבד הידיעה שהסתובב בצרפת

 .1843 -ב מותוועד  1807לשטוטגארט. הוא חוסה אצל נגר טוב לב בטיבינגן, בין השנים 

"שירי הלילה" של הלדרלין המעורער בנפשו, שלדעת צוויג אין להם תקדים בשירה  – סגולהאפלה . 15

של הגרמנית. הנס המתרחש על סף השגעון המוחלט, הקשרים ואסוציאציות מפליאות, משמעות התגלותה 

 כאנרגיה חסרת הגבולות של העולם. פרידתו של הלדרלין מן העולם בשירה. יוון העתיקה

הלדרלין המשוגע, החי אצל הנגר בטיבינגן. ילדות שניה. הלדלרין ממשיך לכתוב אין ספור  – סקרדנלי. 16

וסופו  ויג,אומר צו שירים אך הם בלתי מובנים או ילדותיים. הלדרלין האדם מת הרבה לפני שהמשורר מת,

 שליטתו כשלוןמעיד על סוף אמיתי של משורר, כדברי הלדרלין עצמו: "נשרף על ידי הלהבות, להעיד על 

 בלהבות."

שנה לפני מות הלדרלין מת סטנדהאל. כחצי . באנלוגיות האלים אוהבים להשתעשע –התחיה בזמן. 17

ניטשה שטען ששניהם מהווים דוגמא  יצירות שניהם נקברו בספריות לחצי מאה שנה. לאט לאט התגלו בידי

בחברת אידאליסטים גרמניים, כשילר ופיכטה, על האולימפוס  הלדרלין נמצאמאז . לאדם החופשי ברוחו

מיסטית. אם גיתה הוא זיאוס מאוטריקולי, בעל העושר והעוצמה, -כחלק מן התנועה הרומנטית הקתוליתו

על עולמנו מעל קרן שמש את שיריו ברכות שר הלדרלין הוא סמל לנעורים הגרמניים, הוא אפולו ה

 המבולבל והמיוסר.

 

למתבונן במהלך העלילתי של הביוגרפיה ברור כבר ממבט ראשון שרוב פרקי הביוגרפיה כלל אינם 

כלומר רק שבעה  2,3,7,8,9,14,16מוקדשים לתכנים עובדתיים הנוגעים לחייו של הלדרלין. רק הפרקים 

בהם אינפורמציה עובדתית הקשורה לחיי הלדרלין. כל שאר הפרקים מהווים פרקים מתוך שבעה עשר, יש 

 תפיסתו את עולם השירה ותפקידו כמשורר., ניתוח רעיוני ויצירתי של שירי הלדרלין
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, מופיע שם מקום. כל פורטרט בטיבינגןאם נתבונן בשמות הפרקים נגלה שרק בפרק השלישי  בהתאם לכך,

היפריון, דיוטימה, אמפדוקלס, פוריים או קשורים ליצירותיו של הלדרלין. שאר שמות פרקי הביוגרפיה מט

התחיה בזמן, פגישה כל אלה שמות פיקטיביים הקשורים לעולמו של הלדרלין.  סקרדנלי, אפלה סגולה,

ה דרמתית עצמכל אלה שמות מטפוריים שמטרתם ה מסוכנת, הזמיר שר בלילה, היציאה אל העולם,

כל אלה אינם מרכזיים  –סביבתו  קע עליה צעד הלדרלין, הקשרים שלו עםהאדמה, או הקרבלבד. 

שבחר צוויג לפרק התשיעי, המספר על התאהבותו של  דיוטימהלביוגרפיה. דוגמא אפיינית היא השם 

הלדרלין התאהב באשה נשואה בשר ודם, אך צוויג, מתוך הזדהות מוחלטת עם  הלדרלין בסוזאן גונטארד.

ם לפרק חשוב זה בדימוי שהעניק לה הלדרלין, על שם כוהנת האהבה ב"משתה" של כשהלדרלין, בוחר 

חשובה בעיניו לעין ערוך מן העובדה שסוזאן גונטארד הפכה לדיוטימה בדימיונו של הלדרלין  .אפלטון

שמבנה הביוגרפיה והתכנים שבחר אם כן נראה הדמות הממשית ששיחקה תפקיד מרכזי בחיי הלדרלין. 

צוויג טוען שהלדרלין התעלם מן  ראה את העולם. לדעת צוויג,לחלוטין לדרך שבה הלדרלין,  צוויג זהים

כזאת היא גם הביוגרפיה שכתב. ביוגרפיה שרובה מושתתת  .העולם, וחי רובו ככולו בעולם הרוח והדמיון

 על רוח ודמיון.

 

רלין בתקופת היותו סטודנט גם אם ניקח פרק שיש בו מקצת עובדות, למשל פרק שלישי, הנוגע לחיי הלדל

אנסה להבהיר  באוניברסיטת טובינגן, גם אז נגלה שכמות העובדות שצוויג מתבסס עליה מינימלית ביותר.

החוזר על אובססיבי בניתוח פרק זה לדוגמא כיצד בונה צוויג ביוגרפיה כמעט דמיונית לגמרי ומהלך עלילתי 

 .עצמו בכל פרק ופרק בביוגרפיה

 

 רק באפיגרף:ראשית פותח הפ

"Der Menchen Worte verstand ich nie, 

Im Arme der Götter wuchs ich gross". 

 אינני מבין את דברי האנשים

 199גדלתי בזרועות אלים.

ואת השלישי לתאר את תקופת שהייתו של הלדרלין באוניברסיטת טובינגן הפרק בהתאם לשמו, אמור היה 

וידוע  שלינגו הגלשהו בטיבינגן . באותה תקופה וגי ופילוסופיההשפעה שהיתה לה עליו כמרכז תיאול

צוויג מעונין רק בהמחשת התיזה בה  ךא השפעה על יצירתו. היתהעימם הלדרלין שיצר הידידותי קשר לש

וכך הוא הוא מחזיק, דהיינו שבין האמן בן האלים, ובין בני האדם הנורמטיביים, לא יכול להיווצר קשר. 

בני אדם מדברים באמצעות מילים, באמצעות מרמז על בדידות וניכור, שכן האפיגרף מביא בראש הפרק 

  .תבונה, ואילו האמן מדבר באמצעות סמלים ומטפורות, בשפת האלים

 

מי צייר את הפורטרט ומתי  ציור פורטרט קיים של הלדרלין הצעיר. צוויג לא מציין תיאורב פותחהפרק 

צעיר כ ,"קרן שמש בינות עננים מאיימים"הלדרלין כן הציור בו נראה מהתרשמותו מתאר את רק הוא  צויר.

 עדין, כמעט נשי.

הצעיר, ממנו יש בידינו תמונה באותו גיל.  דומה למוצארט" אומר צוויג, "נראה כמוזיקאי,הוא "

 200וכמוזיקאי כך מתארים אותו מכריו."

הופעתו הרוחנית את שמו, המתאר את  של הלדרלין בתקופה זו, מבלי להזכיר ידידיוצוויג מצטט אחד מ

שמדובר בצעיר עדין נפש וביישן שלא לקח חלק חוזר על כך בכינור. התיאור המנגן של הלדרלין והרכה 

בחיי החברה באוניברסיטה. הפעילויות היחידות שעסק בהן, בחברת סטודנטים אחרים, היו קריאת שירים 

, מצטט צוויג מכר ד במסדרון"וצעירד ל"אפולו ה כאילו הסטודנטים נרא חברתלהלדרלין ונגינה. כשהצטרף 

בן כומר  המצטט העובדה שלמרות היות צוויג מדגיש את .אחר מן התקופה, שוב מבלי להזכיר את שמו

גיבור זהות בין הלדרלין ובין צוויג צר ובכך י .וכומר בעצמו ברבות הימים, דימה את הלדרלין לאל יווני
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, האל מכנה את הלדרלין כ"אפולו"חוזר על כך צוויג וט חשוב שכן בפרק האחרון ציטוט זה הוא ציטו שיריו.

 של השירה הגרמנית. ואל הצעירים הצעיר

של  הפורטרטהעובדות היחידות הניתנות לקורא הן תיאור  הפרק. שלשתי הפיסקאות הראשונות עד כאן 

בכינור והיותו סגור וביישן. אין  ןנגיכולתו לדמיונו למוצארט בעיני צוויג, , ועדין הלדרלין כאיש צעיר

, אין השתתפות בשיעורים, אין אין קשרים בין אישייםאין מכתבים, תאריכים, אין מראי מקום, אין מסמכים, 

בפיסקה  כ"קרן שמש בינות עננים מאיימים" הלדרלין הדימוי שלרק  וישנ הרצאות, שיחות נפש או ויכוחים.

 בפיסקה השניה. יווניכ"אפולו" ה והדימוי שלו, הראשונה

ואז הופך צוויג את המהלך. "העננים המאיימים" המופיעים במשפט הראשון של הפרק, ממתממשים בפיסקה 

 השלישית: 

"אבל רק לרגע, הפנים מוארות באור היקרות של זריחה רוחנית, פנים של זוהר שמימי, לפני 

 201שנאספים במהירות צללים עבותים של גורל עגום סביבו."

ן בידינו כל ציור פורטרט של הלדרלין כאיש של אמצע החיים, אומר צוויג, מה שנותר הוא רק ציור אי

 .בא בימים, אפור שיער וחרדהפורטרט של הלדרלין כמשוגע 

מיזנתרופיה, אבדן האיזון הנפשי, החשדנות, ממנה לצוויג מתאר את ההתדרדרות מביישנות לנוירוזה ו

סות. כשתהליך השגעון הושלם, קיבל הלדלרלין את פני הבאים בהשתחוות הרגישות היתרה, ותהליך ההתכנ

אז או ובקריאה: "הוד רוממותו", כשהוא אחוז אובססיה של השפלה עצמית ומאמץ את השם "סקרדנלי". 

מתאר צוויג את ציור הפורטרט של הלדרלין כשהוא כבן שבעים, מגשש את דרכו עם מקל ועדיין מלהג 

לא ניתן למצוא, אומר צוויג, כל שריד להתרוממות הרוח ולגדולה של הלדרלין  הריק.שירים אל תוך החלל 

במשך ארבעים שנה על פני האדמה. המשורר נלקח על ידי האלים בדמות  הרק רוח רפאים נשארהמשורר. 

 202ו."תתפארת שיר הביא לדעיכת"הגיל לא יכול היה לשל צעיר נצחי. 

 

אין איזכור  דעיכתו של הלדרלין, אין נתונים ברורים. אין תאריכים, גם בחלק השני של הפרק, המדבר על

כל מקומות, ואין נסיון לקשור את השגעון לאירועים חיצוניים, למשל להפסקת הקשר עם סוזאן גונטארד. 

 מה שצוויג מספק הוא תיאור מרשים של התדרדרות נפשית בלתי נמנעת שההסבר היחידי לה הוא השתלטות

 שו של הלדרלין. ל נפע התשוקה

שהיה לו  ללכתחופש החרד, סובל, בלי דבר מלבד המודעות לכשרונו יוצא הדופן, הוא איבד את "

יותר ויותר למד להסתיר את עצמיותו מן המבטים הגסים של ההמון ...עת צעד על ראשי הגבעות

סכה של האינטקלטואלי אותו נאלץ לשרת, ובמידה מסויימת  זה הפך לטבע שני עבורו ללבוש מ

, צץ וזנח כל נסיון להסתיר את תשוקותיו לבסוף כאשר איבד את שפיותו לחלוטיןמשרת. 

למרבה הצער הקונפליקט הפנימי. מסכת המשרת מאחוריה החביא המורה הפרטי את עולמו 

מאז היתה דרכו לקבל את פני הבאים בצייתנות אין  הפנימי התפתחה לשגעון של השפלה עצמית.

כינויים נמלצים כמו: "הוד קדושתו!" "הוד מעלתו!" "הוד רוממותו!". פניו היו  סופית תוך המטרת

 בערו חוץ מאשר ברגעים בהן, עייפים וחסרי חיים. העיניים שפעם כה הבריקו איבדו את זהרן

  203".הדימוני שתחת השפעתו נפלבברק 

ביא את פרשנותו למחלת הנפש צוויג מ .עבור צוויג ההסבר היחיד לשגעון הוא השתלטות הדימוני, התשוקה

של בני תקופתו  , מבלי להביא דעות אחרותמחלות נפששל הלדרלין מבלי לנסות כלל לעמתה עם מומחים ל

כחיי ית של חיי הלדרלין, ממשהמציאות ה את חקורללמעשה יותר מאשר ניסיון . של הלדרלין על שגעונו

 מאבדן שליטה על תשוקותיו.מתאר צוויג את פחדיו שלו עצמו אדם אחר בתקופה אחרת, 

אוניברסיטת מתארות את הלדרלין הצעיר ב הפרק כולו מורכב מחמש פיסקאות. שתי הפסקאות הראשונות

דרלין המטורף לעת זיקנה. הפיסקה האמצעית היא הלחיי טיבינגן. שתי הפסקאות האחרונות מתארות את 

, מהלך החוזר זהו למעשה המהלך העלילתי אותו טווה צוויג בביוגרפיה כולה פיסקת מעבר בין שני השלבים.



 49 

אין מעבר בין  , וזה הכל. אין התפתחות.טרגי , ישנו סוףמבטיחה ישנה התחלה על עצמו בכל פרק ופרק.

 צוויג מודע לתפיסה זו וכותב כבר בפרק השני של הביוגרפיה: הזמנים. 

ין הסתיימה כשעזב את בית הספר. לאחר מכן, בלי ספק, "לאמיתו של דבר, התפתחותו של הלדרל

כשרונותיו התחזקו, אבל אין כל התפתחות, אין קבלה של השקפות חדשות, אין העשרה של 

 204טבעו."

תואם לחלוטין את  ,כולהביוגרפיה וב , כמו גם בשאר הפרקיםפרק זהיג בוהמבנה העלילתי הצורני שיוצר צו

 הפרשנות שהעניק לחייו.

 

שה את כל הפרק השלישי, האמור להיות אחד הפרקים החשובים ביותר בהתפתחותו של הלדרלין, למע

מתוך התבוננות בציורי פורטרט, כלומר על פרשנות של פרשנות. העל שני ציורי כמעט אך ורק מבסס צוויג 

יותר החשוב בהפורטרט הוא מסיק מסקנות על הלכי נפשו של הלדרלין ממש כאילו קרא את מחשבותיו. 

הוא מקדיש  היווניות לה, הלדרלין כהתגשמות הלדרלין כ"אפולו" עלי אדמותהתמונה, הוא הדימוי,  ועבור

חיוני עבור צוויג ליצור זהות מוחלטת בין היצירה של הלדרלין ובין חייו, וכל מה שלא תואם את את שיריו. 

 .קייםמטרתו, לא 

ויג מוחלטת, כדי להבין עד כמה הביוגרפיה שכתב כדי להבין עד כמה המניפולציה של צולשם השוואה, 

שיריו של הלדרלין, שיצא ספר מתוך הקדמה לאותה תקופה בחיי הלדרלין להלן מבוססת על דמיונו הפורה, 

את שירי הלדרלין בגרמנית ובתרגום  הביאהמהוצאה , באנגליה "פינגווין"בהוצאת  1961לאור בשנת 

 קורא השירה האנגלי הממוצע: להרחבת השכלתו של תיועדלאנגלית, ומ

למד הלדרלין במסגרת הכנותיו לכמורה, בסמינר התיאולוגי  1793עד  1788 "בין השנים

בטובינגן. בשנים אלו ייסד אגודת שירה יחד עם חבריו נויפר ומגנאו, שחלקו עמו את האהדה 

ר למהפיכה הצרפתית, ויצר קשרי ידידות עם שני סטודנטים אחרים שנעשו מאוחר יות

התארס ללואיז נאסט, דודנית של ידיד בית  1787פילוסופים חשובים, הגל ושלינג. כבר בשנת 

. בטובינגן התאהב באליז לברט, אבל בזמן הזה כבר 1790ספר, אבל ביטל את האירוסין בשנת 

 1789חשש שלעולם לא יוכל לתמוך באשה. בסתיו של ידע שלא יעסוק בקריירה לה נועד, ו

סיטה. אבל הוא נשאר, כתב תיזות על ההיסטוריה רש ממנה לעזוב את האוניבכתב לאימו וביק

של האמנות ביוון וערך הקבלות בין פתגמי שלמה והסיודוס "עבודות וימים", כמו גם כתיבת שירה. 

 205 הוא השיג את התואר "מגיסטר", ועבר את מבחניו הסופיים בתיאולוגיה."

לא העובדה  .היות הלדרלין סטודנט בטובינגן תקופתהעוסק ב לישיפרק השבעובדות אלו לא קיים דבר מתוך 

לא העובדה שהיה מסוגל  עם כמה מבני גילו, שהתאהב כמה פעמים, לא העובדה שיצר קשרי ידידות עמוקים

ולייסד אגודה ספרותית. מכל העובדות הללו, המראות עד כמה היה  ללמוד, לעבור מבחנים, לכתוב תיזות

, מביא צוויג דווקא את העובדה שידע סוציאליות ואינטלקטואליותת וואפילו בעל יכול הלדרלין בשר ודם,

דמיון זה, ואותו משפט מצוטט המדמה את הלדרלין . לנגן בכינור, ואת דמיונו למוצארט כהוכחה לגאונותו

אל  הוכחה לכך שהלדרלין לא היה כשאר בני האדם, אלא "בן אלים" שנשלחלאפולו הצועד במסדרון, הם ה

 על פני האדמה. לתקופה קצובה, ולאחריה רוחו חזרה אל שולחיה. רק גופו נשאר להזדקןבני האדם 

 

למבנה החוזר של התחלה וסוף, התחלה כעליה וסוף כנפילה, המתחברים ללא כל  בנוסףאלא שאצל צוויג 

פרק השלישי ב. תמיד כבר בהתחלה, והתחלה חדשה תמיד מרומזת בסוף מופיעהתפתחות הדרגתית, הסוף 

 קרן השמש בין חשרת עביםהלדרלין כעל הסוף מרומז כבר במשפט הראשון, כאשר מדבר צוויג על 

אלים משלחים לאדמה את בנם האהוב, קיימת בו ה אפיגרף, כלומר לתחילת הפרק, ואילו החזרה למאיימת

 : פובסו
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ם כבר מזמן "היה זה רק גופו של הלדרלין שהתמהמה במשך ארבעים שנה על האדמה. האלי

הות את פאר כהחזירו לעצמם את המשורר בדמות של צעיר נצחי. הגיל לא יכול היה לה

 206שירתו."

כך חוזר צוויג על מבנה הטרגדיה הקלאסית, כאשר האפיגרף משמש כמעין פרולוג בצורת מקהלה יוונית ב

 מחזירבפיסקת הסיום,  שורה האחרונהכ הקיים החוזה מראש את גורלו הטרגי של הגיבור, ואילו האפילוג

מעין נקודת תצפית שמימית, על, -בכך יוצר צוויג מעין מבנה הנצח.האלים ואל את הגיבור לאחר מותו אל 

הפרולוג יתחיל תמיד במעשי האלים, השולחים לאדמה את בן האלוהים,  הצופה ממעל על מעשי האדם.

פשר לחשוד בצוויג שהאמין בקיומם של גם אם אי א .אל הנצחהאמן, ויסתיים בעלייתו של זה השמיימה, 

על זה, של מעין "מקהלה -אלים, בלי ספק האמין בספירה נוספת, רוחנית, הקיימת מעבר לחיי האדם. מבנה

 יוונית", של פרולוג ואפילוג, משרת את תפיסתו.

 הפרק השני, למשל, מתחיל באפיגרף:

"Aus stillem Haus senden die Götter oft 

Auf kurze Zeit zu Fremden die Lieblinge, 

Damit, erinnert, sich am edlen 

Bilde der Sterblichen Herz erfreue." 

 "לעיתים מביתם השקט שולחים האלים

 לאדמת ניכר לזמן קצר את יקיריהם

 הנעלה,תמונה הזכר, למראה הכדי ל

 207בלבבם השמח של בני התמותה."

 ואילו סיומו של הפרק במשפט: 

, בין רלין( זוכה בלא יותר מאשר בשעות החטופות שבין הזריחה לשקיעת השמש"הוא )הלד

המראה השמימי של נעוריו נפלא כל עוד תחילת המסע ובין הספינה שבמהירות נטרפה; אבל 

 208רוחו המתריסה ממריאה מעל לעננים." נמשך. ספינתו מכותרת בגלי הקצף של הנצח;

אין  סוף המופיע בהתחלה וחזרה אל ההתחלה בסוף. -וגם , תחלה וסוףובכן זריחה ושקיעה, נעורים וזיקנה, ה

התפתחות מפרק לפרק, כי כל פרק חוזר בדיוק על אותה תבנית. למרות שבפרק השני מדובר על הילדות, 

קיים בדיוק אותו מהלך עלילתי: והפרק השלישי מדבר על תקופת לימודיו של הלדרלין בטובינגן, בשניהם 

הגיבור "נופל" אל האדמה, הוא מנסה "להתרומם"  –ל האדמה את יקירם, במילים אחרות האלים שולחים א

ולהגיע אליהם, לאחר "ההתרוממות" מתרחשת ה"נפילה", הגיבור מת, ולאחר מותו מתרוממת רוחו ומגיעה 

 חזרה למקום ממנו נשלחה.

של המראה ונפילה דרמטית, מבנה אותו יוצר צוויג בביוגרפיה שכתב על הלדרלין: , זהו המהלך העלילתי

היוצר רצף מעגלי החוזר על עצמו שוב ושוב. כך בכל פרק ופרק מבנה מתרחש בין שמיים וארץ, ה

 ביוגרפיה כולה.בבביוגרפיה, וכך גם 

 

 יוצר מבנה ביוגרפי שונה לחלוטין. כזו,שמעגלית דרמטית, מוקצנת ו היסטורית , הרחוק מתפיסהברוד

 יינה הם:ה שכתב עלפרקי הביוגרפיה 

 על שמעון ואן גלדרן, ועל משפחתו של היינה מצד אביו ומצד אימו. – המזרח. איש 1

, יהודי דיסלדורף, אהבה לאב, הקשר החזק לאםילדותו ונעוריו של היינה, ה - . נעורים, דיסלדורף2

ות, השפעת המהפיכה הצרפתית וכיבושי נפוליאון על האמנסיפציה ליהודים. השפעות יהודיות, נוצרי

סימנים  הידידות עם סת.המפגש עם זפכן, בת התלין, צרפתיות וגרמניות על נפשו של היינה הצעיר. 

 ראשונים לאופי מרדני.

סניף מסחרי עבור דודו העשיר, הבנקאי  נהלהיינה נשלח לפרנקפורט ל – . ה"מכה ללב", המבורג3

היינה מתאהב בבת דודתו אמלי, בתו של  מגיע להמבורג ועובד כפקיד בבנק של דודו.סלומון. היינה נכשל. 
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לאחר שלוש שנים המשפחה מחליטה לשלוח  שירים ראשונים. סלומון, וסובל מיסורי אהבה חסרת סיכוי.

 אותו ללמוד משפטים באוניברסיטה.

לאומנות גרמנית באוניברסיטת בון, המצב המדיני בכללותו, המפגש של  - . אוניבסיטאות, בון, גטינגן4

פרשת  הרומנטיקה הגרמנית, השפעתו של שלגל, הציניות של היינה, שהייה באוניברסיטת גטינגן,היינה עם 

 הקשר עם ההיסטוריון סרטוריוס. קרב,-הדו

קשר עם המוציא לאור גוביץ  - . עמדה פוליטית. יהודי ברלין. רחל ורנהאגן. ברלין. פרסומים ראשונים5

 וסלונים ספרותיים.  י חברהבברלין וספר שירים ראשון, יהודי פרוסיה, חי

היינה מצטרף לאגודה לתרבות ומדע שנוסדה בברלין בידי צונץ, מוזר וגאנץ,  - . חבר אגודת התרבות6

השאיפה התקפתו של היינה על היהדות הרפורמית,  ומטרתה שילוב בין היהדות ההיסטורית למדע המודרני.

 .לרנסנס יהודי

מסע בהרי ההרץ ועליה לרגל אל גתה, קשר מוצלח עם  - (Buch der Lieder. שירה ופרוזה )עד 7

פרסום נרחב. ניתוח  .Buch der Liederספר השירים המחזה אלמנסור והמוציא לאור קמפה מהמבורג, 

 ניסיון להסביר את השנאה להיינה. השוואה בין הפופולאריות של היינה לזו של גיתה. שירתו של היינה.

נסיון להסביר את  - קה אירונית )גורל היהודים כגורל המשוררים(ורומנטי . שירי עם, רומנטיקה8

המיוחד שבשירתו של היינה,  הקשר לגתה, המעורבות הפוליטית וההתקפות עליו מימין ומשמאל. ההבדל 

, האירוניה כדרך היחידה תבונהיחס לבין הרומנטיקה של היינה והרומנטיקה של נובליס ומשוררים אחרים, ה

 היחס ללאומיות הגרמנית, מקורות יהודיים ביצירתו של היינה.לשמירת שפיות, 

המרת הדת, נסיונות כושלים למציאת משרה, כתיבה עיתונאית במינכן, נסיעה  - . בין גרמניה לפריז9

, תפיסה פוליטית בנוגע למהפיכה הצרפתית פלאטןין היינה לב אבקלוקה", המ העירלאיטליה, כתיבת "

 גיע לפריז.ומלחמת המעמדות, היינה מ

היינה העיתונאי ואיש החברה. היינה נעשה יותר ויותר פוליטי  - . פריז. שנות האושר, שנות המלחמה10

 החתונה עם מתילד. אך אינו מתחבר לגולים הגרמנים האחרים בפריז, הריב עם בורן, התמיכה במלוכה,

מוש המיסתורית, -ר עם להמחלתו של היינה, השיתוק, החזרה ליהדות, הקש – באדם אלוהית. פינה 11

 מותו של היינה.

 

מבט ראשוני על שמות הפרקים מגלה מיד עד כמה קושר ברוד בין חיי אדם לבין המקום בו הוא חי. כמעט 

דיסלדורף, המבורג, בון, גטינגן, : היינה באותה תקופה חישם העיר בה  כוללים אתהפרקים שמות כל 

, או עם אירוע אחר, כגון ייסוד או או עזיבתו של היינה את העיררוב הפרקים מתחילים עם בו. ברלין ופריז

של לידתו עם הפרק השני מתחיל  .בו התרחש מסויםה האגודה לתרבות ומדע, שגם אותו קושר ברוד למקום

הפרק הרביעי מתחיל בדיסלדורף, הפרק השלישי מתחיל במסעו לפרנקפורט כמתלמד בעסקי מסחר, היינה 

טת בון, והפרק החמישי מתחיל במפגש אותו יוזם היינה עם המוציא לאור גוביץ עם כניסתו לאוניברסי

בברלין. הפרק השישי מתחיל עם ייסוד האגודה לתרבות ומדע בברלין, הפרק השביעי מתחיל עם עזיבתו את 

באוניברסיטת גוטינגן, העשירי עם בואו לפריז, והאחד עשר  תוהתשיעי עם המרת הדת בזמן שהיי ברלין,

, מופשטאמנם  מקום,  בשם נקראעשר, העוסק במותו של היינה, -אפילו הפרק האחד בפריז. תו השניהבשנ

 באדם. אלוהית שיש  "פינה"אבל בכל זאת 

 

 פתיחת פרק שביעי, למשל, היא פתיחה אופיינית לברוד: 

למעשה,  1829"ברלין נותרה עבור היינה הבסיס הרוחני החשוב ביותר למשך שנים רבות, עד 

עבר היינה  1823-ב חי שם רק מדי פעם. 1823אשר ראה את העיר בפעם האחרונה. אך מאז כ

 209 לבית הוריו בלונבורג כדי שיוכל סוף סוף לסיים בשקט את לימודי המשפטים."

מעיד עד כמה קושר ברוד את הרוח "ברלין נותרה עבור היינה הבסיס הרוחני החשוב ביותר" עצם המשפט 

 מסוים. למקום
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אוטוביוגרפיה שכתב "חיי מריבה". גם ב ברוד ן לראות עד כמה פתיחה בציון מקום היא משמעותית עבורנית

 בה מגדיר את עצמו ברוד כ"פולמוסן בעל כורחו" הוא כותב: הראשונה  פיסקההלאחר 

"נדמה לי שהדבר הוא פחות אשמתי אני מאשמת העיר, שבה נולדתי וביליתי את התקופה 

פראג האוסטרית הישנה היתה עיר, שבה לא רק  יי. אשמתה של פראג.הארוכה ביותר של ח

. פראג, העיר של היחידים התפלמסו זה כנגד זה, אלא שלושת הלאומים עמדו במאבק ביניהם..

 210שלושת הלאומים, פראג, העיר הפולמוסנית". 

 : פתח במשפט הבא רומן האוטוביוגרפי שכתב "הנחבא אל הכלים"האת 

גר אני בתל אביב, אבל מעולם לא עלה על דעתי שגם כאן מזדמנים ימי ערפל. "זה כמה שנים 

ושמא באמת לא נזדמן ערפל בכל השנים הללו. על כל פנים נגמלתי בתכלית מתופעה טבעית זו, 

שבפראג היתה חביבה עלי וקרובה לליבי. אולם כאן בעיר הלבנה על שפת ים התכלת, תחת שמי 

בחורף יעכרום גשמי זעף, כבר שכחתי באמת כליל, שיש דבר  זוהר מתמידים כמעט, אשר רק

 211 שקורין ערפל".

, כגון "הרבי מבכרך", "מסע מקומותציון שמות לחשיבותו היינה עצמו, בכתיבתו, ייחס  שגםלגלות  מענין

אולי  צוק לורליי."מרחצאות לוקה", וכמובן השיר הידוע מכולם על בהרי ההרץ", "שירי הים הצפוני", 

 רבה שחש ברוד כלפי היינה ויצירתו.ילתחושת הק היא אחת הסיבות , של הקשר של האדם למקום,זו איהר

, לעיתים כמעט בכל אך לא רק המקומות, גם התאריכים חשובים לברוד. לכן הוא מקפיד כמעט בכל פרק

וא נתונים וכאשר לא ניתן למצ. היינה את התאריך המדוייק בו אירע ארוע מסוים בחיילציין  פיסקה,

 משמעות. לוהעניק ציין חסר זה ול, ברוד מרגיש צורך לכמו למשל תאריך לידתו של היינה אובייקטיבים,

 כותב ברוד: 

"איך כל דרך לדעת את תאריך הולדתו של היינריך היינה. המסמכים הרישמיים נשרפו, והמידע 

רויה באותה אפלה ממקורות אחרים לא זהה. וכך העובדה הראשונה הנוגעת לחיי היינה ש

מוש, המופיעה לקראת סופם. למרות כל המחקר המקצועי בנושא, זהותה אף -המכסה על לה

פעם לא נקבעה באופן משביע רצון. העובדה שחיי היינה, כל כך מוארים באור התבונה, כל כך 

שחיים אלה יהיו ממוסגרים בצילן של שתי  –אגוצנטריים וציניים, כל כך גלויים לעין הכל 

רשיות מסתורין אלו, יכולה לבהחלט להצביע על כך שהתיאור הסטריאוטיפי של חיי היינה פ

 212נמצא בסימן שאלה."

בעוד עבור צוויג הזמן הוא מושג זניח, ותאריכים חשובים רק אם ניתן "לעגל" אותם ולהעניק להם משמעות 

כל אלה הם סימני דרך, אישורים תאריכים, מקומות, מכתבים, תעודות,  .מבולית, עבור ברוד הם העיקריס

  לכך שאכן ניתן לעגן את הביוגרפיה במציאות ממשית.

 

הקדשה שהקדיש לפליקס בהתאם לתפיסתו ב ,כספר מסע ברודאת הביוגרפיה עיצב אם כן, שניתן לומר 

זהו גם השם שנתן לספר הוידויים  .Lebenswege -, החיים כמסע לאורך דרך, כוולטש בתחילת הספר

 .(לאורך דרך החיים )התודעה "Der Lebensweg einer Erkenntnis"ופי שכתב וכותרתו הפילוס

התנועה אינה מעגלית, כתנועתו של צוויג,  החיים עבורו הם תנועה ממקום למקום, מנקודה לנקודה בזמן.

 ממש כפי שהיינה ראה את חייו, בהתייחסותו להולדתו .אלא לינארית, ולעולם אין חזרה לאותה נקודה

 213לשארית חיי." הצעידהפקודות  "כבר בעריסתי היו מונחותכיהודי: 

 

ברוד מתחיל כמעט כל פרק בציון תאריך ומקום,  אינם רק ציוני מקום ותאריכים.על פי ברוד אלא שהחיים 

 . באהבהומערכות יחסים אך הוא מסיים אותו, כמעט תמיד, ב

גיבור הרומן "האלמוג הוורוד" שכתב  אומר אביו של "לא הרבה הוא הטוב באדם, זה נכון,"

וכמעט אצל כל אחד ואחד פעם אחת בחייו  –"אבל הטוב המעט, המבצבץ ועולה פה ושם ברוד, 

 214חייבים לאהוב בכל הכוח, בכל הלב. אי אפשר לגלותו אלא באהבה גדולה בלבד." –
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 מסיים ברוד בהצהרה:  , לדוגמא,את הפרק הראשון

ור כאן במחשבה הנעימה שכבר בעבר העניק איש ממשפחתי את מכל מקום, אני מבקש לעצ"

 215לביתו של היינה."הטובים שירותיו 

, על אודות נער מוכה בשם דידו סתיבציטוט ממכתב של היינה ל הוא מסיים , נעורי היינה,את הפרק השני

 : יוסף לוי, שכל חברי כיתתו של היינה התנכרו לו

חנן לפניך להתידד עם לוי המסכן. זהו קול ההומניות שאתה "מעל הכל, כריסטיאן היקר, אני מת

שומע. אני מבקש ממך, בכל מה שקדוש לך, לעזור לו. הוא במצוקה נוראה. ליבי שותת. אינני 

יש משמעות סימבולית לכך שמכתב זה נמצא  יכול לומר הרבה. המילים שורפות בבשרי."

. "המילים זוהרות בסימפטיה את הפרקמסיים ברוד בתחילת אוסף התכתבויותיו של היינה," 

רגש סוציאלי כאקטיבית, ברצון להתערב בחיי הזולת, עם כל מה שאדם טוב יכול לפתח 

 216תשוקה פוליטית". כו

את הפרק הרביעי, על אודות חיי היינה באוניברסיטת גוטינגן, הוא מסיים במכתב של היינה אודות פרופסור 

 סרטוריס: 

י חש לגטינגן גדולה מן הביטוי שאני נותן לה, היא לא חזקה ככבוד "למרות שהאנטיפתיה שאנ

שאני חש לאינדיבידואל מסוים בה. ואין כל צורך להכחיש שאני חושב במיוחד על האדם הנהדר 

שלקח אותי תחת כנפו הידידותית בתחילת הקריירה האוניברסיטאית שלי, ושמילא את ליבי 

ה... אני מתכוון לג'ורג' סרטוריס, היסטוריון דגול השראה באהבה אמיתית ללימודי ההיסטורי

ואדם גדול, שעינו היא כוכב זוהר בימים קודרים אלה, ושליבו מלא הכנסת האורחים, פתוח 

לאושר ולעצב של כל הגזעים, לקבצנים ולעשירים, ולאנחתם האחרונה של עמים מתנוונים 

 217ואלוהיהם."

  :, בעלת הסלון הספרותי בברליןשל היינה לרחל ורנהאגן ,את הפרק החמישי הוא מסיים, שוב במכתב

כאשר, בעוד כמה מאות שנים יהיה לי העונג לפגוש בך שוב כפרח היפיפה והנהדר ביותר "

ש ועלה הקדה וקבלי את פניביפיפה והנהדר ביותר מכל העמקים השמימיים, היי נא חביבה 

דידותי והנוכחות מלאת החסד, כפי עם הזוהר הי –או שמא אהיה משהו גרוע יותר?  – שאהיה

, כאשר טיפלת באדם 1823-ו 1822שמקבלים ידיד וותיק. אחרי הכל, עשית הרבה, בשנים 

החולה, המריר, הזועף, הפואטי והבלתי נסבל שהייתי עם הנימוס והחביבות שלבטח לא הגיעו לי 

 218בעולם הזה. אני, גברתי רבת החסד, עבדך המסור והנאמן, היינה."

הפרק העשירי הוא מסיים ביחסי האהבה בין היינה ובין אשתו הזבנית, מתילד, שלא ידעה מילה  ואת

  בגרמנית, ולא היה לה כל מושג עם מי התחתנה:

"מתילד היא פריזאית. כל הפריזאים יכולים להתפתות בתוך חמש דקות, נהג היינה להתלוצץ. אבל 

מוקפת כלבי מרבץ ותוכים  ,זכרו מעןרק להיא חיתה דור אחריו, עם חברתה הנאמנה פאולין, 

צורחים. היינה, קנאי ללטיפות הרבות שהציפור קיבלה מגבירתה, הרעיל פעם בסתר את התוכי 

החביב עליה, קוקוט. אבל כשראה עד כמה עצובה היתה, ושמע אותה זועקת: "עכשיו אני לבדי 

 219בעולם", קנה לה אחד אחר בתוך שבוע ימים."

 

ד בסיומים אלה ברורה. היינה, אותו משורר ואיש רוח ציני, תוקפני, איש ריב ומדון, אינו כוונתו של ברו

את ובעזרה לזולת יצירתו של ברוד הרואה באהבה לאלא אדם אוהב, בעל רגש ומוסר. סיום כזה הוא מרכזי 

 באוטוביוגרפיה שכתב הצהיר: תכלית חייו של האדם. 

אות, שלאחר שורה של שנים מצאתי אותן באופן מקיף "הגעתי )אחרי כשלונות רבים( לידי תוצ

וברור ביותר ב"התחייה" של טולסטוי. שם הוא אומר: "כל הנעשה על ידי החיים שלנו, כל מעשה, 

כל תכליתו, אינו מובן לי וגם אינו יכול כלל להיות לי מובן. והשגעון שלי וכל חיי ההוללות שלי 
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מפעלו של הבורא, אינו בכוח השגתי. אבל לעשות שלאחר מכן? כל זה להשיג, להבין את כל 

דבר זה הוא בכוחי, זאת יודע אני אל נכון. כשאני עושה רצונו של  –את רצונו, החרות במצפוני 

מקום, אז יורדת עלי שלווה גמורה". הרי זה אותו דבר עצמו,שהנביא מיכה מביע במילים: "הגיד 

 220משפט ואהבת חסד והצנע לכת עם אלוהיך."עשות -טוב ומה ה' דורש ממך, כי אם-לך אדם מה

 ברוד עם הוגו ברגמן, הנערץ עליו:  מכסתפיסת עולם זו נבעה ישירות מן הקשר שהיה ל

"הייתי מוקסם מן ההוכחות הפשוטות והחזקות של ברגמן. הן חיו בקירבי. משפטים כמו אלה 

פט הצדק, וכמו למשל שדלהלן עמדו לנגד עיני באותיות גדולות: "מי שעושה מעשה מוסרי, 

נעשה שותף למעשה בראשית. וכמו שהאדם מחדש על ידי המעשה המוסרי שלו את מעשה 

 221הבריאה של אלוהים, כן גם להפך, בחטאו של האדם כרוך ביזויו של אלוהים."

אם החיים הם מסע  פרק בביוגרפיה, וחיים בכלל.סיים ראוי ל אהבהכבוד, הערכה ושל  יחסבטוב, רק ברק 

 אורך דרך, ולמסע יש מטרה, המטרה היא גילוי הטוב, הכרוך לבלי הפרד עם גילוי האלוהים. ל

שוב דרך!(, בו הפרק האחרון הופך "דרכו של טיכו ברהה לאלוהים")לא בכדי קרא ברוד לספרו הידוע: 

 לתיאור אקסטטי של אהבה לאלוהים ולאנושות אותה חווה טיכו ממש לפני מותו: 

ע באחוזת טוסטרופ כשאביו נפל על שלג שקפא מחדש, וטיכו, שהיה קטן יותר, "טיכו היה בן שב

גם כאשר עמד, מאביו הענקי שכרע על ברכיו, שלח את ידו לעזור לו. וההבעה שעימה אביו 

התרומם על רגליו קרנה עליו, כמו קרינת האלוהים, הבעה זועמת ומעבירה צמרמורת, הבעה 

ר לי, זוהי חובתך, ואינך יכול לעשות מספיק עבורי" ובעת שאמרה: "עזור לי, אתה חייב לעזו

ובעונה אחת גם: "כמה יפה שאתה עוזר לי! לעולם לא אשכח זאת. אני מלא שמחה בעבורך, בני 

 הטוב."

"בני הטוב, בני," בכה טיכו, מנסה ביאוש ללחום ברגשותיו ולהכין עצמו לעמוד בשרות האל 

אלוהים מוריד את מבטו אליו כעל בן אהוב, שאלוהים באשר עכשיו עמד מולו. אבל הרעיון ש

שאלוהים, אפילו בדרכו הנפלאה  –לא רוצה ברעתו, למרות הופעתו הנוראה, למרות קדושתו 

של אביו, שנפל במקרה, זקוק לעזרה, נראה מעיניו הזועמות ובאותו הזמן מלאות רוך, עיניים 

 222הרעיון הזה היה חזק ממנו." –ת חומלות ועדיין דורשות, עיניים מצפות אבל גם בוטחו

 

על הלדרלין כמהלך עלילתי שמטרתו ניתוק מן המציאות והפיכת חיי אדם לשירה. הביוגרפיה  כותב את צוויג

כולה דמיון ורוח, כולה לבין המציאות הוא קשר רופף בלבד. הביוגרפיה הביוגרפיה שכתב הקשר שבין 

עליית האמן כולה מכוונת כלפי  ההימנונית של הלדרלין.אלים יוונים ושירה. כולה שיר הלל לשירתו 

 נצח.אל ה מהשמייה

מעונין הוא את חיי הרוח הוא רוצה לקשור קשר אמיץ אל המציאות.  ., לעומת זאת, מטרה הפוכהברודל

מהלך עלילתי הנצמד למקומות  יוצרבמציאות חייו הקונקרטית של היינה לא פחות מאשר בשירתו. לכן הוא 

ת כך שישר מעצב את המסע באופן מניפולטיבייחד עם זאת, גם הוא  לשיחות מתועדות ולמכתבים. ,ולזמנים

הוא מסיים באופן התואם את עמדתו, בהוכחה  , וגם את הביוגרפיה כולה,את השקפת עולמו האתית. כל פרק

 . םבני האדבין  מתקיימיםאהבה אכן שיחסי כך הוכחה לב, קייםטוב שהלכך 

 

ות שכתבו צוויג וברוד קשר הדוק לרעיונות המארגנים האופייניים לרומן האירופאי מתחילת לשתי הביוגרפי

עשרה. צוויג נצמד לרעיון שלגיבור הרומן, האמן, יש ייעוד ועליו להגשימו. רעיון זה, -המאה השמונה

הגיבור  המבוסס על רעיון "המבחן" שהיה קיים עוד ברומנים של יוון העתיקה, בוחן את מידת דבקותו של

עשרה ותחילת -בגאונותו ובשליחותו. אין ספור וריאציות על רעיון זה ניתן למצוא ברומנים של המאה התשע

המאה העשרים, ובהם המבחן העומד בפני אדם בעל אישיות חזקה המתנגד לחברה, אדם השואף לעצמאות 

ני, של האשה המשוחררת ובדידות גאה, אדם המשתוקק לתפקיד של מנהיג נבחר, המבחן של האדם הניטשא

 223ועוד ועוד. 
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אך רעיון "המבחן" חסר את האמצעים הדרושים להתמודד עם התפתחותו של אדם. רומן שבמרכזו מוטיב 

"המבחן" פותח באדם מעוצב סופית העומד למבחן לאור אידאל מוגמר. הדגש ברומן מסוג כזה אינו 

ופייני לרומן של "מבחן" הוא שיח של פאתוס, לכן השיח הא 224התפתחות או למידה אלא הכרעות מוסר.

כשהדובר משקיע את כל כולו בטקסט ללא ריחוק וללא הסתייגות. מכל אספקט שהוא אין כל מרחק בין 

  225, הלוקח על עצמו תפקיד של שופט, מורה או מטיף. הרומן מחברלהגיבור 

אין בה כל תהליך של התפתחות או תפיסה כזו מכילה בבסיסה רעיון סטטי ונורמטיבי של האדם, והיות ו

ברור אם כן מדוע, לאור  226לימוד,הגיבור יכול להיות מוערך באופן חד משמעי רק כ"טוב" או כ"רע".

תפיסה זו, אין כל התפתחות ממשית בדמותו של הלדרלין, הנראה תמיד, לאורך כל הביוגרפיה כהתגלמותו 

 של אל יווני עלי אדמות.

 

 כמשקל נגד לרעיון "המבחן", והוא רעיוןעשרה -ון שהחל להתפתח במאה השמונהלעומתו נצמד ברוד לרעי

ברומן מסוג זה החיים לא משמשים יותר כאמצעי לבחון את הגיבור, אלא מתגלים  .Bildungroman-ה

זה מסוג לכן מכיל רומן  227כחוויה, כבית ספר וכסביבה המעצבת את אופיו של הגיבור ואת השקפת עולמו.

ולמות הסוציאליים והאידאולוגיים של תקופתו, את הקולות ושפת התקופה שבתוכה הוא את כל הע

 228מתחנך.

רומן קלאסי כזה הוא הרומן "וילהלם מייסטר" של גתה, מושא הערצתו של ברוד. המאפיין ביותר סוגה זו 

דידותיו. כך היא היכולת למזג את חיי האדם, בנקודות מפתח חשובות, עם דרכו האמיתית בחלל, כלומר נ

מתממשת המטפורה "דרך החיים" גם במובנה הפיזי וגם במובנה הרוחני. החלל מתמלא במשמעות חיה 

ואמיתית היוצרת מערכת יחסים מכרעת בין הגיבור וגורלו, כאשר לאורך הדרך עובר הגיבור פגישות 

 229גאולה והתעלות.ואירועים יוצאי דופן, וחווה מהלך של ארבעה שלבים שניתן לתארו כאשמה, חרטה, 

הגיבור ברומן מסע, לא יכול לקחת חלק בחיי היום יום. הוא עובר דרך החיים כמו אדם מעולם אחר. לעיתים 

 230קרובות הוא נווד, אדם שאין לו מקום קבוע ביום יום, אדם המשחק עם החיים ולא לוקח אותם ברצינות.

הגיבור של רומן המסע נאמן ללא כלום, הוא בוגד  בניגוד לגיבור האופייני לרומן "המבחן" או "הפיתוי",

נקל לראות מדוע  231אבל נשאר נאמן לעצמו, לאוריינטציה שלו, הלועגת לפאתוס ומלאה ספקנות. –בכל 

 עיצב ברוד את מהלך חיי היינריך היינה, הנודד מלא האירוניה, במתכונת זו.

 

 

 הביוגרפיה סיום

 

ביותר בכתיבת ביוגרפיה, שכן מעבר למותו הפיזי של גיבור  האחרון, כמו הפרק הראשון, חשוב הפרק

פרק זה העוסק במוות  .רחבה תהיסטורי פרספקטיבהבוחשיבות יצירתו משמעות חייו  נבדקים בוהביוגרפיה, 

במשמעות המוות, לא רק לגבי גיבור הביוגרפיה, אלא גם במובן דיון  גם מאפשרברוב הביוגרפיות, 

מעבר לכך, זו גם ההזדמנות לעסוק בשאלת מקומה של שמעות המוות בכלל. מ –הפילוסופי והמטפיזי 

כשמדובר באמנים רומנטיים ורומנטיים למחצה, כמו חשובה במיוחד שאלה האמנות אל מול פני המוות, 

זהו האמצעי דרכו  זמני המתריס כנגד המוות.-הלדרלין, היינה, צוויג וברוד, עבורם אמנות הינו מושג על

 האדמה.פני על  םנשמרת רוח

 

אל יה יתח) "Auferstehung in die Zeit"הפרק האחרון שכתב צוויג לביוגרפיה של הלדרלין נקרא: 

בין הפרק האחרון לפרק הראשון באמצעות שימוש במילים הדוק כצפוי יוצר צוויג קשר  .(זמןתוך ה

הוא פרק האחרון בושים, על חבורה של קדצוויג פרק הראשון מדבר אם ב הלקוחות מטרמינולוגיה דתית.

מסגרת הנענית לעולם לביוגרפיה של הלדרלין,  מיסטיתעל -צוויג מסגרתכך יוצר  ם.ר על תחייתספמ

 מיסטי של הלדרלין עצמו.-המטפורי, הקתולי
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אם בפרק הראשון מופיעה  , הנמצא בפרק הראשון.זמני-אל אותו מבט מרוחק, עלחוזר צוויג פתיחה ב

פרק האחרון פתיחת ה, הרי שב"ניצנים ירוקים צעיריםכ"האמנים הקוצרת את כדמות במחזה,  19-המאה

  :עצמהבכבודה ובהיסטוריה אלת מופיעה 

מעומק  מתבוננת יאה וללא משוא פנים שלומכל האלות. במבט ביותר  רציניתהיא ה"ההיסטוריה 

חותרת  יראית,ה היא נאדיש. על ארועים ארועים ,חמלה, ללא חיוך או ברזל , ויוצרת בידהזמנים

גורל  הפיכתעבודתה יצירת ארועים,  וחשאית. דקדקנית תאוהגם אבל יש בה , ללא לאות

 על יצירת מקרה בעל משמעות מתוךים האלה, הרציני מעשיהבתוך  ,היא מתענגתאבל  לטרגדיה,

 בודדמשאירה דבר היא לא שום . בעמים וזמנים ,ומתמיהות מפתיעותאנלוגיות קטנות, התאמות 

 232."גורלאח לוגם להלדרלין היא מוצאת  .ליפהכל היא יודעת כל ארועלו, לגור

ביוני  7-אם הלדרלין מת ב ההיסטוריה יוצרת, על פי צוויג, אח לגורלו של הלדרלין בדמותו של סטנדל.

בימיה "וכל כתביו נקברו בספריה בשטוטגארט, כך גם סטנדל, שמת כחצי שנה לפני כן בפריז,  1843

וכל כתביו נקברו ( 1842במרץ  23-)אגב, תאריך לא נכון, סטנדהאל מת ב, "1842ל שנת האחרונים ש

, אומר "ההיסטוריה" .אבותיו הרוחנייםכ םההכיר ב ניטשהששניהם נשכחו למשך שני דורות, עד  בגרנובל.

ות אנושית רק שזו לא ההיסטוריה, ההופכת שוב לדמ 233"אוהבת באופן מוזר ואירוני משחקים כפולים."צוויג, 

במחזה, האוהבת משחקים כפולים. זהו צוויג עצמו, בחיפושיו אחרי חוקיות, המעניק לחיבור בין שני 

 אירועים נפרדים משמעות אחת.

 

למרות שהביוגרפיה עוסקת באינדיבידואל, שני צוויג חוזר בדיוק על אותה התבנית שבנה בפרק הראשון. 

אמנות הקשר זה ניתן לכנות בשם " .ור הקשר קולקטיבי לחייופרקי המסגרת, הראשון והאחרון, מנסים ליצ

אם  מותו.הקשורים לבלבד: על היות הגיבור אמן ועל מאפיינים  עובדותי ת", שכן הוא מבוסס על שומוות

דרך מותם הלא טבעי וללא עת, עשרה -של המאה התשעקשר בין האמנים השונים צוויג  יצרבפרק הראשון 

, שמכל בחינה שהיא רחוק ממנו כרחוק הצרפתי לסטנדל הגרמני הלדרלין ביןג בפרק האחרון קושר צווי

תגלו נ ,העובדה שנשתכחו לחצי מאה שנה . על כך הוא מוסיף אתבסמיכות זמנים םמותמזרח ממערב, דרך 

  .חופשיתהרוח י הוהפכו בעיניו לאבותיו הרוחניים, לנציג ,מחדש בידי ניטשה

המוות, כמו אצל קדושי הנצרות, הוא עדות לעולם . חסר משמעות וע מקריהמוות, על פי צוויג, אינו איר

בהפרש של כמה אם מתו הלדלרלין וסטנדל  שמעבר, סימן לסדר קוסמי אותו מכנה צוויג "אלת ההיסטוריה".

חזה  סטנדל זמן.תפקיד חשוב בבוא היחד  גם , המשמעות היא שההיסטוריה הועידה לשניהםחודשים זה מזה

צוויג, דרך  אומר . וכשהגיע זמנה של הנבואה להתגשם,"אהיה מפורסם 1900: "בשנת התנבאכש את תפקידו

 234 גם כוכבו של הלדרלין בשמי העולם הגרמני.

גרמניה על  העל שחר חדשואכן אומר צוויג על הלדרלין,  235הוא הגיח מן החשכה לאור של שחר חדש""

בזינוק אלים אחד השתחררו מכל הערכים התקפים "ש של הצעירים השחר. ת העולם הראשונהשלאחר מלחמ

עד עתה, פנו עורף לכל מסורת, ודעתם נחושה לקחת את גורלם בידיהם, להתרחק מערכי העבר ולזנק אל 

ומי אם לא הלדרלין, אפולו הנצחי, ." העתיד, ועימו יתחיל עולם חדש לחלוטין, משטר חדש בכל תחומי החיים

  ?ילםאללהיות ולהתגלות מחדש ל נבחרהוא זה ש

בעבר. בפרק השמיני "פגישה מסוכנת" עורך עליו צוויג מתקפה  את קאנט, האיש החושב, משאיר צוויג

 חזיתית:

בכך שכיוון דורות של אמנים לשדה הביקורת  גרמניתהה באמנות "הוא פגע פגיעה אנוש

להיות.  פחות מקורי מאשר יכול היה ההאסטתית...כל סופר שהושפע מחשיבתו של קאנט הי

וכלום אפשר היה לצפות אחרת? החכם מקניגסברג היה כולו מוח, כולו חשיבה, גוש קרח ענק 

 את הבשרחי שתחת השפעתו הפאונה והפלורה של הפנטסיה לא יכלה להתקיים. מעולם לא 

  236הפך למכונת חשיבה לא אנושית."מכיוון ש

 :שייך לעתיד צעיר שתמיד היה שייך לעבר, הלדרלין 237"זקןשתמיד היה " קאנט
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הצעיר הנצחי כל צעיר, של  מלבלבתאינסופי, בהתלהבות ההלרקיע אל על כמיהה אינסופית ב"

אם גתה הוא זאוס  .ו המתרביםמאמיניאחד מ, עומד כשיש טהור לפני כל של הגרמנים

מיתוס  :והשיריםאפולו הצעיר, אל הזריחות הוא העושר והכוח, כך הלדרלין מאוטריקולי, אל 

מרחף על קרן הכסף של שירו  כמו מלאך צעיר,יוצא משתיקתו, ו, הקדוש הטהור ך,בור הרגיה

  238המזמר על עולמנו הכבד והמיוסר."

לצד  הספרותי מפוסיעל האול , סמל הנעורים הנצחיים,כשהוא מציב את הלדרלין ביוגרפיהצוויג מסיים את ה

  .מיסטית-מנהיגי התנועה הרומנטית קתולית ,שילר ופיכטה

, סופה של היא לא אהבה את צעיריה" בתחילתה,עשרה היתה -"כשהמאה התשעגם אם תחילת הביוגרפיה היא: 

 .בנצחונם של הצעירים, של הלדרלין הרוחני נווהביוגרפיה בנצח

 

הוצאה המחודשת של כל שלוש הטרילוגיות שהוציא צוויג לאור בשנת בתוך הלגלות, ש מדהיםעל רקע זה 

פרק האחרון של לאין זכר , (1925כזכור בשנת  פירסםיוגרפיה המקורית של הלדרלין )את הב בבזל 1936

הפרק לא , 1939תרגום לאנגלית, שיצא לאור בארה"ב בשנת ב. גם כל הסברגם אין למחיקה זו  .הביוגרפיה

וב האם נבע הדבר מן העובדה שהלדרלין הפך להיות משורר אהוצוויג אף לא כתב סיום אחר במקומו.  ,קיים

נשא היידגר, אז חבר במפלגה הנאצית, סדרת הרצאות בדבר חשיבותו של  1934שכן בשנת על הנאצים? 

את הרעיון שהעולם שייך  טיפחומן העובדה שהנאצים נבע הדבר או אולי הלדרלין לתרבות הגרמנית. 

, על התבונה מתקפה הנחרצתשהטיפה לתנועה הרומנטית הגרמנית, אולי הבין צוויג שרעיונות ה ?לצעירים

 םאם כך ואהובילו באופן בלתי נמנע להופעתו של היטלר? הם ש שהוא עצמו אימץ ברוב התלהבות, מתקפה

זמנית, נאצלת -למרות שסיום הביוגרפיה מתרחש על האולימפוס בספירה עלכי כך, מה שברור הוא 

ה לצוויג על פניו עם עליית הילטר לשלטון, טפח 1933ושמימית, המציאות הארצית, זו שהחלה בשנת 

 אילצה אותו להתכחש לביוגרפיה שכתב.ייתכן שו

אם גתה הוא זאוס מאוטריקולי, אל : "1925של שנת  וכך, במקום התחייה והתרוממות הרוח שבסיום המקורי

 1936הביוגרפיה החל משנת  מסתיימת", העושר והכוח, כך הלדרלין הוא אפולו הצעיר, אל הזריחות והשירים

 : , הפרק שלפני האחרוןהמסיימת את הפרק "סקרדנלי"רת הקודפיסקה ב

כמו שעון שאיבד את מחוגיו, אבל שהמכניזם שלו ממשיך לתקתק בלי מטרה, סקרדנלי ממשיך "

השירה היא עדיין נשמת חייו, למרות שהוא מרגיש  .אליו אינו עוד שייךלהתפייט בעולם 

 כמהתשוקתו הרוחנית התמלאה, למרות,  "אפסיות, עייפות מן החיים, דכאון." לאמיתו של דבר,

ודבר לא מעבר לכך.  מה ששרד בו היתה השירה,של קריקטורה.  באופן שיש בו טעםטרגי, 

סוף ראה כהוא סופו הוא זה שמזה זמן רב התבונה לפני המלודיה. . מת לפני המשורר ישהא

 239."נאכל באש, להעיד בכך על כשלונו לשלוט באש"" אמיתי של משורר אמיתי:

מעידה  , בלי השתתפות האולימפוס והאלים,קודרתמציאותית והבחירה לסיים את הביוגרפיה באווירה כה 

בתקופה  .ומאבקו למען אוניברסליות ושלום עולמי, הפך להיות כשלון צורב חש צוויג כי מפעל חייועד כמה 

ים בכיכר העיר והוא עצמו בתקופה שספריו נשרפחוסר שייכות לעולם שהוא פחות ופחות מבין, תחושת של 

"נאכל באש, להעיד בכך על כשלונו המשפט מן  יםהעול חוסר האוניםתחושת נאלץ לצאת לגלות, הדכאון ו

 זהותולביוגרפיה המשקפת במידה כה רבה את מתאים הרבה יותר כסיום  כנראה ונראו בעיני לשלוט באש",

 שלו. 

 

, על המתרחש רק לאחר המוות. המוות נצחוןסיפור של , מספר צוויג אם כן 1925בגרסה המקורית, זו של 

, התאבדות, יוצא דופןבמיוחד מוות  על פני החיים.למתים הוא זה המעניק באופן פרדוכסלי כוח  פי צוויג,

אם נתבונן ברוב הביוגרפיות שבחר לכתוב, רובן  הוצאה להורג, או "מוות רוחני" כשגעונו של הלדרלין.

 ר בצוויג עקב המות הלא טבעי של גבורם, כמו מרי אנטואנט, מרי סטיוארטנכתבו בשל הענין שהתעור
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, ומהכלייה עולה רצון להמריא אל בגלגול נהדר עולים ממיתה טרגית חיים מועצמים, גבוהים יותר"ומגלן. 

 240כותב צוויג בספר האנקדוטות ההיסטוריות "שעות הרות גורל".  האינסוף"

 

בפרק האחרון של המוות הופעת חות מטפיזיים שכאלה למוות, אך גם עבורו הענקת כוברוד כמובן חולק על 

לפרק האחרון  קורא ברוד .המרמז על העולם שמעבר מימד רוחני ומיסטיב דיוןל מהווה הזדמנות ,הביוגרפיה

לטרנספורמציה  ותואמקדיש , ו)פינה אלוהית באדם( "Un coin divine dans l'homme"בשם: 

 ,ם בנושאי אמונהציטוטיפיסקה המביאה לקוח מתוך  הפרקשם  .בשנותיו האחרונותנה הרוחנית שעובר היי

  :הפריזאים ידידיועם חוג  היינה שיחות שניהל במהלך

"הוא אמר לפאני ליוולד: "זה מוזר שהדתות שלנו כל כך אוניברסליות באופיין, כשדתו של אדם 

נוגע להמרת דתו, אמר ב, שחקרה אותו ם ג'וברטאדאצריכה להיות האינדיבידואלית ביותר". ולמ

 Il y a pourtant un) ""ובכל זאת ישנה פינה אלוהית באדםבשפל רוח, לאחר היסוס רב: 

coin divin dans l'homme.)  חייבללודביג קאליש אמר: "הסבל האנושי גדול מדי. אדם 

  241להאמין."

ליצור איזה שהוא קשר סימבולי בין התחלת כרומנטיקן למחצה ובעל נגיעה מיסטית, ברוד אינו יכול שלא 

הביוגרפיה לסופה. ברוד אינו צוויג, אבל הקונבנציה הספרותית של יצירת מסגרת לרומן חזקה מכדי שיוכל 

להתעלם ממנה. את המסגרת יוצר ברוד קודם כל דרך שמות הפרקים. שמות הפרקים היחידיים הבאים 

והפרק  der Moregnländer ק הם הפרק הראשון מתוך מקור טקסטואלי בתוך הפר ציטוט ישירכ

, המופיע בצרפתית. כל שאר שמות פרקי הביוגרפיה הם Un coin divine dans l'hommeהאחרון, 

"בין גרמניה שמות פשוטים וארציים, המתארים באופן ישיר את נושאי הפרק ומקום ההתרחשות, כמו 

כלומר, בשל היותם מבוססים על ציטוט, . ורומנטיקה" "שירי עםאו  אוניבסיטאות, בון, גטינגן"", לפריס"

, המתבהרת רק תוך חידתית משמשים שמות פרקי ההתחלה והסוף כמעין אפיגרפים בעלי משמעות סימבולית

, בעוד כל שאר שמות הפרקים מופיע בצרפתית שמו של הפרק האחרוןכדי קריאת הפרק עצמו. נוסף על כך 

יום, רמז התואם גם את תוכנו של -ד על התרחשות שהיא מעבר ליוםמופיעים בגרמנית. בכך מרמז ברו

 המשפט. 

נוסף להיותם ציטוט, מרמזים שמות הפרק הראשון והאחרון על הוויה רוחנית ודתית. שם הפרק הראשון 

", הצליין העולה לרגל לירושלים, עיר האלוהים, ואילו שם הפרק האחרון ארץ השחריתמדבר על "איש 

הרצון הזה למסגר במסתורין וברוחניות חגיגית את הביוגרפיה של חיי "אלוהית" באדם. מדבר על פינה 

, כפי שכתב בתחילת שיש בהם גם מעבר לארציהיינה, עונה לשאיפתו של ברוד לתאר את חיי היינה כחיים 

 הפרק השני: 

ך גלויים "העובדה שחיי היינה, כל כך מוארים באור התבונה, כל כך אגוצנטריים וציניים, כל כ

)אי וודאותו  שחיים אלה יהיו ממוסגרים בצילן של שתי פרשיות מסתורין אלו –לעין הכל 

יכולה בהחלט להצביע על כך שהתיאור הסטריאוטיפי  מוש"(,-של תאריך הולדתו ופרשת "לה

 242של חיי היינה נמצא בסימן שאלה."

תיאור אחר, לא סטריאוטיפי, של חיי  זוהי אם כן אחת ממטרותיו של ברוד בכתיבת הביוגרפיה. להעניק

כאשר הרמז בדבר בין השאר  משיגמטרה זו הוא  היינה. תיאור של אדם העובר תהליך של התגלות דתית.

 מוש": -, בתיאורה של "לההעליה לרגל המופיע בשם פרק הראשון, מתממש בפרק האחרון

וות המלכות של המוות. "נלקחתי לחדר שבו הגופה, כמו בובת אדם מונחת בקברה, שכבה בשל

 חזותולא היה זכר לסבל אנושי ותשוקה בעטיפה הקרה בת התמותה, שביופיה הזכירה את 

בשעות הבוקר המוקדמות  .)בלדה שכתב היינה( עליה לרגל לקבלארשל הבן החולה ב אלוהיתה

 243 "המוות, המנחם הגדול, בא למיטתו של המשורר כדי לגאול אותו.

ים שניהל היינה עם הסובבים אותו היו נושאי הפרקים הקודמים, פרק זה מוקדש אם מערכות היחסוכך, 

 ליחסי היינה ואלוהיו.  כמעט כולו
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"יש לי שיחות רציניות מאוד אומר היינה לפאני ליוולד,  "עכשיו כשעלי לחשוב כל שעה על מותי"

תה רוצה, דוקטור עם אלוהים לעיתים קרובות בלילה, והוא אמר לי: "אתה יכול להיות כל מה שא

 244אבל לא אתאיסט, בבקשה." -, רפובליקני או סוציאליסט יקר שלי

 

ככל סיפור מסע דתי של התגלות, הקשר למקום ההתגלות חשוב ביותר. לכן מביא ברוד בתחילת הפרק 

ליצירת  Décor"הבה ונבחן את ה האחרון את תיאור דירתו האחרונה של היינה בפריז בפרטי פרטים. 

הוא עובר מחדר לחדר, כאורח הבא לביקור, מתאר את התמונות  245וד., אומר ברורמציה הכבירה הזו"הטרנספ

 שעל הקירות, את החלונות המכוסים וילונות כהים ואת גופו של היינה השרוע על מזרון ללא תנועה בחדרו. 

שאין להם  "מוות בלי הפריבליגיה של המתים,, מביא ברוד ציטוט מדברי היינה, "קבר לא שקט"

. מזמן כבר נמדדתי עצובזהו גורל  –כל צורך לבזבז כסף ולכתוב מכתבים, שלא לדבר על ספרים 

עבור ארון הקבורה, וגם עבור מודעת האבל, אבל לוקח לי זמן כה רב למות, עד שגם אני מתחיל 

גפים על לכל דבר יש סוף. בוקר יבוא ותמצאו את התריסים מו -להתייגע, כידידי. אבל, סבלנות, 

 624מחזות ההומור של תיאטרון הבובות שלי שכה שעשע אתכם."

וכמו שבפרק הראשון משחקת תפקיד מכריע אותה מחברת זכרונות, הכתובה עברית, "שהשאירה עקבות 

"עיני נפקחו פשוט דרך קריאת חשאים בנשמתי", בפרק האחרון משחק תפקיד מכריע ספר הספרים, התנ"כ. 

"האוצר האמיתי, אשר תודה לאל, לא הושמד בלהבות או בידי טיטוס וספסיאנוס, אשר  הברית הישנה, –ספר" 

-וכמו שבפרק הראשון מזדהה היינה עם דמותו של אחי סבו, שמעון ואן 247סופו היה רע ומר, כדברי הרבנים."

פורי גלדרן, וחולם שהוא לבוש בגלימה צבעונית ומדבר שפה זרה ובלתי מוכרת, כך גם כעת, בהשפעת סי

"המלך שחשב שהוא עצמו אלוהים הטוב,  :שנענש על יהירותו התנ"כ, מזדהה היינה עם דמותו של נבוכדנצר

  248"אבל אז נפל ממושבו הרם וזחל על האדמה כמו חיה ואכל עשב.

 

ברוד פותח את הפרק בתיאור מחלתו של היינה שנמשכה כעשרים שנה. המחלה החלה בכאבי ראש ושיתוק 

 ות ידו השמאלית והסתיימה בשמונה שנות שיתוק מלא עד מותו. קל בשתי אצבע

 המחלה הציבה לפני היינה שאלה אקזיסטנצלית קשה, אומר ברוד. 

מן "היינה ענה על השאלה על ידי פניה לדת ולאלוהים פרטי. דעותיו הפוליטיות לא השתנו, אבל 

אותה נחישות שבה זנח אתאיזם, שהיה המסקנה המתבקשת מן הפילוסופיה של הגל, התנער בה

 249"קירקגור את ההגליניזם.

ברוד מעניק משמעות למחלתו של היינה. הוא רואה בה קטליזטור שהוביל את היינה לאמונה מתחדשת 

כמו צוויג, הוא רואה בעולם התופעות ייצוג של סדר אלוהי. לא יתכן שארוע כל כך משמעותי באלוהים. 

מחלתו של היינה למשל, היא תוצאה  ל דבר סיבה, לכל דבר תוצאה.בחייו של היינה יהיה ארוע מקרי. לכ

 של שגיאה.

 , שגה היינה בכך שרצה ברוד לכל אורך הדרך, אומר

"בהרמוניה של גוף ונפש, מבלי לראות שהרמוניה כזו מצריכה איחוד של שני הפכים. הוא התנהג 

קרובות זו לזו... זה היה כאילו היתה זו שאלה של חיבור בין שתי תופעות, שבכל מקרה היו 

הרבה יותר נחמד, ללא ספק, אם הגוף והנפש היו צועדים יחדיו בהרמוניה ידידותית במקום 

עם הגוף ולא כמו לפעמים לקחת שבילים נפרדים לחלוטין. אם הרוח היתה משגשגת תמיד ביחד 

לכן היה זה היה זה ההדוניזם של היינה שהתמרד כנגד השקפה כזו. ואבל  תמיד על חשבונו...

כדי שיוכל להשיג את התובנה  ,צריך ללקות, בגופו, בקליפה של החומרהיינה ההדוניזם בו היה 

 לזו)סנסואליזם, פנתאיזם(  מהמטרה המזויפת ... היתה זו מחלתו שהובילה אותוהנחוצה

: באופן האמונהניתן להשיג אותה רק באופן אקזיסטנציאלי, בהרפתקת  ...האמיתית

 250וקונקרטי בלבד." אינדיבידואלי
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בכך שונה לחלוטין הסיפור שמספר ברוד מן הסיפור שמספר צוויג. הלדרלין, על פי צוויג, מגיע אל העולם 

כשהוא מעוצב בשלימות. מלכתחילה האמת באמתחתו. הוא אינו מתפתח וגם לא רוכש תובנות חדשות. 

על נפשו. מאדם חופשי הוא הופך לעבד, ההתפתחות היחידה המתרחשת בסיפור חייו היא השתלטות הדימוני 

. גם אם באופן פרדוכסלי גיבור הסיפור הופך עבד הפוך. ברוד לעומת זאת, מספר סיפור "עבד לכוחות עליונים"

לגופו, שכן היינה היה משותק לחלוטין בשמונה השנים האחרונות לחייו, רוחו משתחררת ומגיעה לתובנות 

 .בשל ההגעה אל האמת ת, יש בו מן האופטימיותמסתיים הסיפור במווחדשות. גם אם 

 

נראה אם כן שסיפור חיי היינה על פי ברוד הוא מעין סיפור מסע של התגלות דתית, סיפור שמטרתו השגת 

. בעוד צוויג יוצר מסגרת מעגלית דרמטית, שבה כל פרק מהווה המראה ונפילה, האמתהרמוניה ומציאת 

 ,לינארית לאורך הביוגרפיה סיפור של תנועהר הנצח, יוצר ברוד כשהפרק האחרון שולח את הגיבור לעב

  :איטית וקצובה ששיאה התגלות

, מצטט ברוד את היינה בפרק בלי עזרת הכנסיה או בית הכנסת" מצאתי את דרכי אל האל הטוב"

"לא כומר ואף לא רבי הציגו אותי בפניו. אני עצמי הודעתי לו על נוכחותי והוא הסכים האחרון. 

 ני צריך להיות, הלוואי שירפא גם את גופי. אהוא ריפא את נשמתיקבל אותי ברוב טובו. ל

 251אסיר תודה לו באמת ובתמים."

 

על הדרך שבה התמודד היינה עם מחלתו ומותו המתקרב. לרגע  אי אפשר שלא לחוש בהערצתו של ברוד

ים העזים שחש לעיתים בראשו. אחד לא איבד היינה את צלילותו ואת בדיחות הדעת שלו, למרות הכאב

כשבא אורח גרמני לביקור, אמר לו היינה בחיוך, בעת שנישא כתינוק בידי האחות מן המזרן אל חדר 

 252"הגד להם שם בגרמניה, שכאן בפריז נושאים אותי על כפיים!"האמבטיה: 

  כלל.היינה מן המוות עצמו לא פחד 

גם בזמנים קשים אלה, והיא תלווה אותי גם "הידיעה שחייתי חיים מלאים ממלאה את נשמתי 

ביננו, זו האחרונה אינה מפחידה כלל, הגסיסה היא  –בשעותי האחרונות על סף התהום הלבנה 

המוות הוא אולי הדעה הקדומה רא מוות. קהנוראה, לא המוות, אם אכן יש דבר כזה הנ

 253"האחרונה.

 .א החיים בעולם הזה, הם המענינים את היינה וברודלא המוות, כי אם החיים, ולא החיים שלאחר המוות אל

העולם "הפילוסופי כותב ברוד בספרו " "מה שהיה קיים באמת וממשיך בקיומו מעבר לגדר הזמן,

היא השלימות האלוהית, שכל פעם ובכל מקום שהיא מתגלה, מעוררת היא ", "הזה והעולם הבא

ת התפעלות לשלימות זו, המנתקת את את האדם לדרגת האהבה הגבוהה ביותר, להתמכרות מלא

  254כל כבלי האהבה העצמית."

ההתעוררות לאמונה דתית כרוכה לבלי הפרד באהבה, וכך, במקביל לאמונתו המתחדשת של היינה, מביא 

ברוד בתחילת הפרק האחרון את סיפור אהבתם של היינה ומתילד אשתו, ובסוף הפרק את סיפור האהבה 

 מוש".-רגיל, של היינה ו"לההאפלטוני, היוצא מגדר ה

וברוד נלחם  255,היינה בעונגכריז ה "עשר שנות נישואים מאושרים, איזה משורר גרמני יכול לומר כזאת,"

 הכרזה זו.  אמתבביוגרפים אחרים כדי ל

 –שאני מביא כאן רק לשם תזכורת  –"כמה מן הביוגרפים של היינה ערכו נסיונות שערוריתיים 

תיו בנוגע לחיי נישואיו המאושרים כפוזה בלבד. באיזו קלות מכתימים להציג את התבטאויו

סופרים רבים את שלמותם המוסרית של משוררים שחייהם מהווים השראה לכתיבתם, דחף 

שנראה, מכל היבט, בלתי מובן; אחרי הכל, אפשר להניח שאהבה, או לפחות קצת הבנה, של 

  256עומדת ביסוד כתיבתם."המשורר שאת חייו הם מחליטים לתאר, היא זו ה

המקנטרת של אותם  םא ציטוטים למכביר המעידים על אהבתו הגדולה של היינה, כנגד פרשנותברוד מבי

   :הביוגרפים
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ומה יכולים הם לומר כנגד דברי היינה להוסיי, שמתילד ניסתה בכל כוחה שלא לתת לו ללכת "

שאני  בכיה כל כך מעורר רחמים, ,ותאני על סף המואשר כשאותי; היא כל כך אוהבת ממנה. "

ומאדאם ג'וברט ידעה ש: "קולה הילך קסם על היינה. הוא  מתעורר כדי לשתות את דמעותיה."

רמז על כך ללא הפסק. לעיתים קרובות הבהיר לי שבמאבקו הארוך עם המוות היה זה קולה 

 257נודע." שהחזיק בו באותם רגעים שבהם אספה נשמתו את כנפיה כדי לעוף אל הבלתי

 

, שם חיבה המוש" )הזבוב-העמודים האחרונים בבביוגרפיה מוקדשים לסיפור האהבה של היינה ו"לה

  :(שהעניק לה היינה

 258."3מטינון מספר -ימה נכנסה לדירתו של היינה ברחוב דהסקמ, אשה צעירה ו1855"באמצע יוני, 

מתאר את זהותה של הצעירה שבהיותה בוינה  , ורק לאחריוכרגיל ברוד מתחיל את הפרשה בציון זמן ומקום

נתבקשה על ידי קומפוזיטור וינאי, מעריץ נלהב של היינה, להביא לו תווים שכתב. היתה זו אלזה קריניץ 

מפראג, בת העשרים וחמש, ששנים רבות אחר כך פרסמה את ספר זכרונותיה על פרשה זו תחת השם 

 ב, וכך באה, יום יום, עד יום מותו. קמילה סלדן. היינה ביקש ממנה לבוא אליו שו

"שמונה חודשים, אם כך, שמונת החודשים האחרונים של חיי היינה, התמלאו באהבה שזה עתה 

 259נכנסה לחייו."

אומר ברוד. והוא אכן מדגיש את המסתורין  הרפאים בתשוקה זו שעל סף הקבר",-"יש הרבה מתחושת רוח

 מוש משנתה, ראתה מעין התגלות. -היינה, כשהתעוררה לההאופפים פרשה זו. אותו בוקר בו נפטר 

"פתחתי את עיני אבל מיד סגרתי אותן שוב. הבחנתי בצורה שחורה שדמתה לחרק ענק שניסה 

היחידה  –אני נמנעת מלפרש בכל דרך שהיא התגלות זאת  לצאת החוצה, אל האויר הפתוח.

בי כל שנה ביום  עוררזכרונה מת פעמיותה.-ואני מזכירה אותה רק בשל חד –שחוויתי בחיי 

 260"למותו של היינה. שנהה

רק מחזק באומרו שכל פרשית האהבה של מקבל כלשונה ללא ביקורת, ו שברודהתגלות, תיאור אותה לאחר 

  :, הוא מביא את דבריה בנוגע לאהבה הגדולה ששררה בינה לבין היינהמוש אפופה מסתורין-לה

הכל כזאת? ושתיקת המוות ענתה על השאלה עבורי. על "היכן אוכל אי פעם למצוא אהבה 

 261, חוץ מאשר על שתיקה פתאומית זו."חשבתי

כך ראוי, על פי ברוד, לסיים סיפור חיים כהלכתו, בשיא של אהבה הכרוכה בהתגלות מיסטית, ממש כפי 

 שסיים את "דרכו של טיכו ברהה לאלוהים".

 

  :עד הרגע האחרון כתב שירים וספריםהיינה 

שלוש פעמים. אחר כך  (לכתוב) "schreiben""בשבת אחר הצהרים שמעה אותו האחות לוחש 

 262אלה היו מילותיו האחרונות." "עיפרון... –קרא בקול: "נייר 

כמו אצל צוויג, האמנות תופסת מקום מרכזי  .כתיבה, ולברוד חשוב להראות זאתלכל כולו מחויב היה היינה 

נצח לא מענינים את המעניקה חיי נצח. חיי מעבר לחיים והיא לא לו, היא לא  , אבל בניגודבתפיסת עולמו

. לאמנות יש מוש-, כפי שניתן לראות מסיפור להברוד, למרות שהוא משאיר מקום בביוגרפיה למסתורין

בעל דרך, לא לעולם הבא אלא לעולם הזה, ואמן גדול הוא קודם כל אדם תפקידה הוא להורות את ה .תפקיד

  מודל לחיקוי. מוסר,

גלדרן, המודל לחיקוי אותו -אם ברוד פותח את הפרק הראשון של הביוגרפיה בסיפור אודות שמעון ואן

ברשימת המודלים לחיקוי עבור האנושות כולה, גתה,  בפרק האחרון, הוא מסיים בילדותו מאמץ היינה

 ורה האנושות לצעוד. אלפטון, תומס אקוינס ומשה רבנו, אלה אשר הראו את הדרך הנכונה בה אמ

, אפלטון, גתה כמשהאין הוא גדול  הוא היינה. , בעיני ברוד,עבור האנושותאחד מאלה שהכינו את הדרך 

  :, בין הרוח לחומרשני הניגודיםות את הקונפליקט בין שכן לא הצליח באמת ובתמים לאח ,ותומס אקווינס
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ככת בשל הסבל" שוכב מת בסרקופג רואה את עצמו "בהבעה מזו יינהמוש ה-"בשיר שהקדיש ללה

פתוח. הוא מתאר את התבליטים שעל ארון האבן, את המוטיבים והסצינות: "ניגודים שווים כאן 

 263האל של יהודה".-ניראים, היוונים מלאי החיוניות ורעיון

 לא זה מה שלימדונו הגדולים באמת, אומר ברוד. 

. על כך הם שרו, וזאת הם לפתרו בן אנוש "הם לימדו שהקונפליקט חייב להפתר ככל שיש בידי

לידם ניצבים גם אלה שבכאב ובחוסר מנוחה חיפשו במלוא הכנות את הדגימו בחייהם...אבל 

בשורות אלה, שלעולם לא הצליחו להביא את חיפושיהם  האיחוד של שני הניגודים, ולא מצאו...

בשל הקצב והדימויים  ותשוקתם לאיזון לידי מימוש, יהיה גם מי שיכובד ויזכר לא רק

 תיאור הדיוקן. הוא לא יהיה לשווא, סבלו ומאמציו חסרי הפריהמושלמים שלו, אלא גם בשל 

 264של היינריך היינה."

בניגוד לצוויג המאוהב במילים אלה, המסיימות את הביוגרפיה שכתב על היינה, מצהיר ברוד הצהרה ברורה. 

בניגוד לצוויג המחשיב את האמנות מעל הכל, ברוד מניח את  .בן האנוש, אוהב ברוד דווקא את בבן האלים

בניגוד לצוויג המאוהב בדמות הגאון, אמנות. הלפני גם את הכשלונות, המציאות, את הסבל והמאמצים, 

על , החלש וטע על מי שהיהשהיסס,  מיעל  ,הדרך-מורי "השורה השניה" של עלדווקא מעדיף ברוד לכתוב 

 , הדרך שעובר הגיבור היא החשובה.מסעכמו בכל סיפור  לשניה. שעבר מקיצוניות אחת מי
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 היבט טקסטואלי
 

 הביוגרפיה כותרת

בחירת שם לספר היא תמיד בחירה בעלת משמעות. שם הספר, שהוא המפגש הראשון של הקורא עם 

באופן המדויק ביותר. כך מהווה התכנים המובעים בתוכו, אמור להביע את תמציתו הרעיונית ולייצג אותו 

 שם הספר פרשנות ורובד נוסף, סימלי, המלווה את הקורא מתחילת קריאתו ועד תומו.

 

 "המאבק עם הדמון": לטרילוגיה קרא צוויג. צוויג וברוד, שניהם בחרו שם וכותרת משנה לביוגרפיה שכתבו

(Der Kampf mit dem Dämon ) שם  ., קלייסט, ניטשה""הלדרליןוככותרת משנה מתחתיה כתב

כשמתחתיה כותרת היינריך היינה" ": (1956שכתב ברוד )בתרגום לאנגלית שיצא בשנת ביוגרפיה ה

המשותף לשתי הכותרות הוא העמדת קונפליקט  .The artist in revolt)) "האמן המורד" קטנה יותר משנה

 כנושא הביוגרפיה, העמדה אופיינית לסופרים רומנטיים. 

אל את עצמך איזו סיבה יש לך לשער שהעולם קיים, וכי הכל אינו יציר דמיונך, "כשאתה שו

התשובה היא שאינך יכול לפקפק שהתנגשות כלשהי התרחשה בינך ובין מה שחפצת, בינך ובין 

מה שביקשת להיות, בינך ובין החומר שביקשת להטיל עליו את אישיותך, ואשר, במידה זו, 

, ברלין)בניסיונו להסביר את קווי היסוד של התנועה הרומנטית.  אומר ישעיהו ברלין,התנגד." 

אני רוצה,  –אלא "אומר ברלין, " אני חושב, משמע אני קיים, - "הרעיון הבסיסי אינו (122עמ' 

  265." משמע אני קיים

 מןהרצון, והמאבק למען הגשמתו, הוא היסוד הרעיוני העומד מאחורי שתי כותרות הביוגרפיה, והבחירה בא

כדי להגיע למלוא שיעור קומתו, על האדם להמשיך  לתנועה הרומנטית. גם היא כמייצג מאבק זה אופיינית

וליצור בלי הפוגה, טוען פיכטה, אחד מחשובי הוגי הדעות של התנועה הרומנטית. אדם שאינו יוצר, אדם 

תפסת כהשלכת רצון האדם היצירה נ 266שרק מקבל את מה שהחיים או הטבע מציעים לו, הריהו חשוב כמת. 

 .לתנועה זו חשובהלכן דמות האמן כל כך על העולם, כחיקוי מעשה הבריאה, ו

 

אלא שיש הבדל בסיסי בין שני המאבקים אותם מעלים צוויג וברוד על נס, ובין תפיסת האמנות המיוצגת 

חי שכל אמן חייב "מאבק נצבהם. המאבק אותו מתאר צוויג, הוא מאבק פנימי המתחולל בנפש האמן. זהו 

מאחורי תפיסה זו מסתתרת העמדה שהאמנות חשובה יותר מן החיים  267לשאת כנגד המציאות ולמען אמנותו".

בכל כוחו. האמנות היא מעין דיבוק, כוח אדיר שאין לאמן כל שליטה עליו,  לדבוק בה ושחובתו של האמן

 ה, מתאר צוויג את השפעת הדימון על חייהם: כוח הדוחף אותו לקיצוניות. בדברו על הלדרלין קלייסט וניטש

אנושי, שמתוך חמימות ונוחות של חיים רגילים, השליך אותם -"הם נרדפו בידי כוח אדיר, כוח על

אל תוך ציקלון של תשוקה מהרסת, להשמד טרם זמן בידי סערות של אי שפיות, ואחד מהם במו 

ם, הם הבליחו כמטאורים את ליל משימתם. ידיו. בלי עוגן בתקופתם, לא מובנים על ידי בני דור

, בשעה שהועפו משמעותםאותם, ולא יכלו לשער את  דוחףהם עצמם לא ידעו ולא שיערו מה 

לעבר הנצח בפרבולה שכמעט ולא נגעה בעולמנו המעשי. כוח גדול מהם עבד בתוכם, כך שהם 

ידעו שמעשיהם נבעו ללא מטרה דרך הריק. ברגעים נדירים של פכחון, הם  נדחפיםחשו עצמם 

 268 לא מרצונם, שהיו עבדים, אחוזי דיבוק בידי כוח נעלה, הדימוני."

 

הקיים בכל אדם,  הבראשיתי, כאוסהטבע, חלק מן ההנובע מן נצחי מהו הדימוני לדעת צוויג? זהו אותו כוח 

ומר צוויג, מוגן רוב הזמן, א כוח המתגלה גם באהבת נעורים, ובתשוקה להמלט מכל מה שמוכר וידוע לאדם.

האדם מאחורי הסכר שנבנה בידי הסדר הקיים. אבל בסוג מסוים של בני אדם, סוג מעודן יותר, מתגלה 

התשוקה אל הנצחי, אל העולם חסר הגבולות. זהו הדימוני. וכאשר אין בכוח האדם להחזיק בדימוני תחת 
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הורס את הגוף שאכלס אותו שליטה, הוא מתפרץ, ובתשוקתו להתאחד עם העולם חסר הגבולות, הוא 

 לתקופת מה.

באמנות, בא לידי ביטוי הדימוני בשפה ובאור. אמן הנמצא תחת שליטת הדימון משתכר מאמנותו, היא 

 הופכת נלהבת, אורגיאסטית, מתפוצצת, נבואית, כאמנות הפיתיה היוונית. 

תובנה הופכת  ..."אור שלא מהעולם הזה מבריק מעיניהם, וזה הוא עצמו המדבר מתוך שפתותיהם

 269 "לאקסטזה, שפה לריתמוס.

מאבק זה, המאבק של הרוח כנגד הגוף, מאבקה של המיסטיקה כנגד התבונה, של הרגש כנגד השכל, המאבק 

של האמנות למען האמנות והאמנות כנגד הכניעה לסדר החברתי המקובל, הוא המאבק לו מקדיש צוויג את 

 הטרילוגיה שכתב.

 

"היינריך רוד. ברוד מעונין באדם עצמו ובמציאות חייו. לביוגרפיה המקורית הוא קורא לא כן הדבר אצל ב

למרות שברוד  "האמן המורד". את כותרת המשנה מוסיףהוא לביוגרפיה המתורגמת לאנגלית  ורק היינה",

נקרטי כותב לא מעט ספרי פילוסופיה, ויש ברעיונותיו גם מן המיסטיקה, הוא יוצא ראשית כל מן האדם הקו

הנושא את השם היינריך היינה. האמנות והמאבק הם רק המאפיינים שלו. אלא שבמקרה של ברוד, בניגוד 

לצוויג, זה אינו מאבק פנימי אלא מאבק חיצוני. מאבק של האדם בסביבתו, של האדם בעולם, כפי שמתרחש 

ק" שצוויג משתמש בו ". המונח "מאבמרדבסיפור מאבקו של יעקב במלאך. וזה אינו סתם מאבק, אלא "

לכותרת הטרילוגיה שכתב, מתארת התרחשות שוות כוחות, שאין לה כיוון או מטרה, אין לה אסוציאציה 

ברורה. זוהי מילה כללית. לעומת זאת המילה "מרד" היא מילה טעונה השולחת את הקורא היישר למרידות 

דת מאחוריה השאיפה לכוח, להכרה היסטוריות הירואיות, שנעשו תמיד עבור מטרה צודקת. מילה שעומ

מצד אלה המרגישים נחותים ומושפלים. מילה הנמצאת בלקסיקון הסוציאליסטי, ובדרך כלל מייצגת פעולה 

 בתחום החברתי והמדיני.

ברוד יוצר בכותרת "האמן המורד", שילוב יוצא דופן בין האמנות, שהיא תחום רוחני, לבין מרד, המייצג 

נאמן לתפיסתו של חיבור בין שני תחומים מנוגדים. שילוב זה, הנובע מבחירותיו של תחום חברתי. בכך הוא 

היינה לאורך חייו, מייצג את עמדתו של ברוד בנוגע לאמנות. בעוד שעבור צוויג האליטיסט והאריסטוקרט 

 האמנות חייבת להיות אמנות לשמה, עבור ברוד הסוציאליסט האמנות היא כלי לישועה חברתית.

 

 

  פיםאפיגרשימוש בעל ה

זהו ציטוט קצר המהווה הרחבה  ה כולה.יצירכתמצית רעיונית ל משמש , כמו שם ספר,האפיגרףככלל, 

ותוספת לרעיון הבסיסי של הספר, ומאפשר זיקה תרבותית רחבה ליצירות אחרות. עצם השימוש באפיגרף 

 מעיד על רצון הסופר ליצור רובד סימלי במקביל ליצירה עצמה. 

הביוגרפיות מרבים צוויג וברוד להשתמש באפיגרפים. הן כהמשך לשם הספר, בפתיחה, והן תחת בשתי 

, בצורת ציטוט קבוע אחדראש פרק יהיה אפיגרף  כלראשי פרקים. אצל צוויג השימוש הוא עקבי, תחת 

מתוך יצירה של הלדרלין, המטרים באופן סימלי את המסופר בפרק. אצל ברוד, השימוש משתנה. בדף 

אפיגרפים, ומכל אחד עשר הפרקים בספר, רק בשני פרקים הוא ישתמש באפיגרף  שניהשער הוא מביא 

מדברי היינה ובפרק אחד באפיגרף מדברי רחל ורנהגן. דבר זה מעיד על כך שהיריבות הרעיונית בין צוויג 

בילים" )עם אפיגרף לברוד, בין "ללכת עד הסוף" )אפיגרף תחת כל ראש פרק( ובין "ללכת בשני כיוונים מק

ובלי אפיגרף(, בין שפה סימבולית לחלוטין, ובין שפה המשלבת סמבוליות וריאליזם, נוכחת גם ברובד 

העיצובי של היצירה. צוויג מעונין ביצירה קוהרנטית, ממושמעת ואחידה מבחינה תוכנית וצורנית, ואילו 

ני הזה, בין צוויג לברוד, יהיה ביטוי בכל ברוד גמיש יותר, פוליגלוטי, לא נכנע לקו עיצובי אחיד. לשו

 האספקטים הנוגעים ליצירה: בשפה, בזוית הראיה, בעמדת המחבר וביחס אל הקורא.
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 , בעמוד השער הראשי של "המאבק עם הדימון", מופיע ציטוט מדברי ניטשה:של צוויגלטרילוגיה  כאפיגרף

"Ich liebe die, welche nicht zu leben wissen, es sei denn als Untergehende, 

denn es sind die Hinübergehenden" 

 "אני אוהב את אלה שאינם יודעים כיצד לחיות אלא דרך התמסרות, כי הם בדרך למקום אחר."

אין כאפיגרף הזה להעיד עד כמה צוויג מזדהה עם עמדת המרטיר ועד כמה מנוכר הוא לחיי העולם הזה. 

, הבאה לידי ביטוי גם בהסבר לכתיבת הטרילוגיה "אני אוהב את אלה"ראשית, ישנה כאן הצהרה אהבה 

"נלהב בשל תשוקה למחקר פסיכולוגי, ומונע על ידי דחף יצירתי, אין לי אלא אותו מביא צוויג בדברי הפתיחה: 

אם במודע, ואם לאו,  270. "ברגשות אהדה האינטימיים ביותרללכת לעבר עיצוב הדמויות שלהן אני קשור 

ג מצייר את עצמו כיוצר אובססיבי לא פחות מגיבוריו. גם הוא, כמותם, "אחוז תשוקה" ו"מונע על ידי צווי

 דחף", מסימני ההיכר שנותן צוויג בדימוני. 

במי מאוהב צוויג? באלה שאינם יודעים, אינם רוצים ואינם יכולים להתמודד עם מורכבותו של העולם, אלא 

ההתמסרות המוחלטת, , יהא זה רעיון, רגש, או תשוקה. י התמסרות מוחלטתעל ידי הליכה בכיוון אחד, על יד

 הכניעה לתשוקה, היא זו המובילה למקום אחר, להוויה נעלה יותר, רוחנית יותר.

מוזר שצוויג בוחר להביא ציטטה כזו מפילוסוף שנחשב לנביאו של "האדם העליון", שדגל בעליונות הכוח, 

א שניטשה משתמש בכתיבתו בדמויות רבות ושונות עד שקשה בסופו של דבר נוצרי מובהק. אל-ושהיה אנטי

לדעת עם מי הוא מזדהה. במשך כל עבודתו מעלה ניטשה עמדות מנוגדות והוא אינו יכול להכריע ביניהם. 

צוויג מנצל זאת כציטטה הנשמעת דווקא כאילו היא לקוחה מן הברית החדשה ומן הדרשה שנשא ישו על הר 

 האושר:

 ..שרי עניי הרוח, כי להם מלכות השמיים."א

 "אשרי ברי לבב, כי הם יראו את אלוהים.

 

קונרד לאחר עמוד השער, מביא צוויג כאפיגרף לדברי הפתיחה שכתב עבור הטרילוגיה ציטוט מיצירתו של 

ת, . מאייר כתב נובלות ופואמות היסטוריוגרמני של סוף המאה התשע עשרהוסופר פרדיננד מאייר, משורר 

נטה באופן מופגן לעבר הטרגיות, וסבל ממצבי רוח דיכאוניים עד כדי אישפוז בקליניקה פסיכיאטרית. אביו 

מת בעודו צעיר, והוא גדל תחת השגחתה הדתית והקפדנית של אימו, שהתאבדה כעשור לאחר מות אביו. 

בגרמניה, בשל  עשרה ותחילת המאה העשרים-מאייר השפיע עמוקות על היוצרים של סוף המאה התשע

 כתיבתו המשלבת מודעות היסטורית וסימבוליזם. 

לא מפתיע אם כן, שצוויג בוחר לצטט כאפיגרף לטרילוגיה, משורר שתולדות חייו דומים להפליא לתולדות 

 חייו של הלדרלין, ושהרעיונות בהם עסק קרובים לרעיונותיו שלו:

"Je schwerer sich ein Erdensohn befreit, 

Je mächt'ger rührt er unsre Menschlichkeit" 

 271."אנושיותנו "ככל שיתקשה בן האדמה לזכות בחירות, כן יסעיר הוא יותר את

האפיגרף כמו שם הטרילוגיה של צוויג, מעמיד את המאבק במרכז ההוויה האנושית. מטרת האדם היא השגת 

ן שככל שהקושי גדל, כך הדרמה גדלה, כך החירות, אבל זו אינה מושגת בקלות, אם בכלל. וטוב שכך, מכיוו

 נוצרת הטרגדיה, וזו מובילה לרגש. והרגש, לא התבונה, הלא הוא מטרת הרומנטיקה.

  272., כתב מאייר"אישית, הקומי תמיד משאיר אותי עם טעם רע, בעוד שהטרגי מרשים ומספק אותי הרבה יותר"

 צוויג, ללא ספק, מזדהה עם השקפה זו.

 

הוא בנוי משני . יותר, כך יהיה "מרגש" יותרהוא משפט תנאי. ככל שיהיה "קשה" וויג האפיגרף של צ

והמילים נלהבת  שפהמשמעות. הריתמוס והמחזקת את העל "יותר" משפטים, כשהחזרה התחבירית 

התנועה היא בכיוון אחד, "יותר ויותר", כלפי מעלה.  כוללניות וסימליות: אדמה, חירות, אדם, סערת רגש.

וציאציה בשל השימוש במילה "בן האדמה" היא התחושה שהחופש, החירות עליה נאבק האדם, קשורה האס
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הרעיון שהסבל הוא הדגש הוא על לשחרורו מכוח המשיכה, מכבלי האדמה. החופש נמצא בשמיים, למעלה. 

 פועל יוצא של הרצון בחירות, והוא בלתי נמנע.

הקורא היישר לעולם המיתולוגיה היוונית, עולם שהיה האדמה" שולח את -השימוש בצירוף המילים "בן

מרכזי בכתיבתו של הלדרלין, והתנועה הרומנטית בכלל. צירוף זה ותחושת הטרגדיה הנובעת מן המאבק 

חסר סיכוי כנגד כוח המשיכה של האדמה, מעידים על רצונו של צוויג למקם את הביוגרפיות שכתב ברובד 

 ם בשר ודם.המיתי, למרות שהמדובר בבני אד

האפיגרף השלישי, המהווה הצהרת כוונות לגבי תפיסת עולמו של צוויג, נמצא בעמוד השער לביוגרפיה של 

 הלדרלין:

"Denn schwer erkent der Sterclich die Reinen" 

 273"קשה לבני התמותה להכיר בזה שליבו טהור."

מחזה היסטורי שכתב על הפילוסוף, הציטוט נלקח מתוך יצירה של הלדרלין, "מותו של אמפדוקלס", 

המיסטיקן והמשורר היווני בן המאה הרביעית לפני הספירה, שהתאבד, לפי האגדה, בקפיצה לתוך לוע הר 

 האתנה.

בציטוט זה, כמו בשאר הציטוטים לאורך הביוגרפיה, יוצר צוויג קשר של זהות בין הלדרלין לבין גיבורי 

ר, ובני האדם אינם מכירים בגדולתו, זה הלדרלין, בן האלים, שבני יצירותיו. זה לא אמפדוקלס שליבו טהו

האדם דוחים מקרבם. צוויג מנצל את העובדה שאפיגרף הוא מעין פרשנות וסמל מטרים, ומשתמש בדבריו 

של הלדרלין על גיבורו כדי לחזק את התחושה שהמדובר בהלדרלין עצמו. בכך יוצר צוויג זהות סימבולית 

בין הלדרלין. אי אפשר להתעלם גם מן ההקשר הנוצרי של ציטוט זה, בו קיימת אלוזיה בין אמפדוקלס ו

 ברורה לישו, גם הוא "בן האלוהים", שליבו טהור ובשורתו נדחית בידי בני האדם.

רעיון אחד משותף לשלושת האפיגרפים: בדידותו של "הנבחר", הוא האמן, איש הרוח, אשר אין ביכולתו 

רותו מנתקת אותו מן העולם ושולחת אותו ל"מקום אחר". זה אשר נלחם לבדו מלחמה אלא להתמסר, והתמס

אבודה כדי להשתחרר מכבלי האדמה להשגת החופש הבלתי אפשרי, וזה אשר החברה אינה מכירה 

 בבשורתו. התעלות מחד ופסימיות וטרגיות מאידך, הן התחושות השולטות בכל שלושת האפיגרפים.

 

חשבות שונות לגמרי. ברוד מביא בעמוד השער של הספר שתי ציטטות: האחת מדברי לעומת זאת, מ ברודל

 היינה, והשנייה מתוך חוויה שעבר בעצמו.

 במשפט אירוני טיפוסי להיינה:את היינה ברוד מצטט  בראשונה

"Wer nicht so weit geht, als sein Herz ihn drängt und die Vernunft ihm erlaubt,  

ist eine Memme; wer  weiter geht, als er gehen wolte, ist ein Sklave." 

 "מי שלא הולך רחוק כפי שליבו מאיץ בו, והתבונה מאפשרת, פחדן הוא.

 מי שהולך רחוק יותר ממה שהתכוון ללכת, עבד הוא."

י בפריז הוא ציטוט מדברי היינה על עצמו, מתוך מאמר שכתב עבור עיתון גרמני על הסלון האמנותהאפיגרף 

. במאמר שבו האמנות משמשת רק רקע לדעותיו הפוליטיות, מתווכח היינה עם מתנגדיו מן 1833בשנת 

 השמאל והימין, ותומך חד משמעית במלוכה קונסטיטוציונית במקום ברפובליקה. 

היינה את מאמרו הפוליטי על הסלון האמנותי של "מסיים  אומר ברוד,," "כאיש טוב של האמצע

"אני גאה באומץ ליבי ועל כך שהיה לי הכוח להתנגד לכל נסיונות החנופה ים הבאות: במיל 1833

תבונה וטעות. מי שלא הולך רחוק כפי שליבו מאיץ בו, -איל לדחוף אותי והתכסיסים או האיומים

 274והתבונה מאפשרת, פחדן הוא. מי שהולך רחוק יותר ממה שהתכוון ללכת, עבד הוא."

ר של שליטה. המטרה אינה התמסרות והליכה בכיוון אחד "יותר ויותר", אלא המסר באפיגרף הוא מס

שמירה על איזון, "יותר ופחות". לתבונה יש מקום בחיי האדם בדיוק כמו לרגש, ויש ללכת בשני הכיוונים 

בעת ובעונה אחת. מי שאינו מצליח לשלב את התבונה בחיי הרגש נופל קורבן לריגשותיו: הוא פחדן או 

התנועה אינה מאבק המתרחש בין האדמה לשמיים, נסיקה למעלה ונפילה כלפי מטה, אלא תנועה עבד. 
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המתרחשת על האדמה. "מי אשר הולך", תנועה של הליכה, קדימה ואחורה. המשפטים הם משפטי אזהרה: 

האפיגרף לא פונה  אז", היוצרים תחושה של ריחוק וביקורת. למרות המילה "לב" המופיעה בו, -"אם 

 לרגש, והמילים החשובות בו קשורות לעולם מוסרי, חברתי וביקורתי: פחדן, עבד.

 

 האפיגרף השני המופיע תחת האפיגרף הראשון הוא מדברי ברוד על עצמו:

"Die Gipfel sehen einander" 

 "פסגות ההרים רואות זו את זו"

נשקף נוף נפלא. למראה ברוד מספר על חוויה שעבר בעת שטיפס על פסגת הר מהרי האלפים, ממנה 

 שרשרות ההרים של האלפים ושל קרחון הגלוקנר הגדול,

. הן מונחות לחי בצד פסגות ההרים רואות זו את זו"באויר ההרים הצלול, עברה בי המחשבה: 

לסת, כאשר מתוך העמק למטה ניתן לראות רק שרשרת הרים אחת. רק כאן ממעל היחסים 

שרשרת שייכת למערכת העמקים שלה ולא תהיה מושלמת  האמיתיים ביניהן גלויים לעין. כל

אותה, הדומים והנגישים אליה במבנה, בצמחיה, וכו'. ועדיין,  ותיותר המקיפ ותהנמוכ רמותבלי ה

פסגות ההרים רואות האחת את השניה, הן שייכות האחת לשניה; הן מהוות עולם בפני עצמו, 

 275ללא הפרעה, האחת עם השניה." מתייחסות האחת לשניה ונהנות מתקשורת ניצחית,

בחוויה שעובר ברוד, ובצורת ההתבוננות שלו על העולם, יש מעין המשך לתפיסת עולמו של גיתה: "הסתכל 

 על העולם!". עולם זה אינו מיסטי, והסימבוליזם שבו מושתת על חוקי הטבע.

 ביערות:  אלגוריה אחרת המתארת אותו רעיון, אומר ברוד, ניתן למצוא

אבל אותם רוח וגשם  –ל עץ נטוע באדמה שלו, בקרקע הלאומית שלו המזינה אותו "כ

לכל עלה  תמצית חייםשלחת מאוניברסליים נושבים בצמרות כל העצים, וזאת אותה שמש ה

 276יפיפה."

אחדות מתוך נפרדות, זה הרעיון אותו מנסה ברוד לקדם דרך כתיבת הביוגרפיה על היינה. שילוב בין שני 

ים מנוגדים, בין לאומיות ובין אוניברסליות. באמנות רואה ברוד אחדות אפשרית של שני ניגודים אלה, כיוונ

 של מחויבות האמן ללאום ממנו יצא, ולרוח האוניברסלית אליה הוא שואף. 

האלמנטים ביצירתו של  שניתמיד ינסו להבין את החשיבות של  "אלה המעונינים באמת כולה

זה הוא הרעיון לו ים והענפים הגבוהים החופשיים והאוניברסליים. האמן, השורשים העמוק

 277 קראתי "לאומיות הומנית".

 .שעומד ביסודה של הציונות לדעת ברודהרעיון זה 

 

שני העולמות, של צוויג ושל ברוד, מצטיירים דרך האפיגרפים כעולמות שונים בתכלית. צוויג מדבר בעיקר 

ל התמסרות, על שאיפה לחופש, על סערת רגשות. הנימה פסימית, על רגש. על אהבה, טוהר הלב, ע

הירואית וטרגית. כל הציטוטים מדברים על עולם הרוח ומביאים אלוזיות לעולם המיתולוגי והנוצרי. ברוד 

לעומת זאת מביא עולם מוחשי ויציב, עולם בהיר, אופטימי במידה, עולם של פסגות הרים שראשן בשמיים, 

 , של רגש הנתון לפיקוח התבונה, של מוסר, אירוניה, ריחוק וביקורת. אבל בסיסן מוצק

 אינו מנוכר לאדם.  –הפסגות "רואות זו את זו"  –יש קשר בין דברים ואנשים, והטבע המואנש 
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 על השימוש בציטוטים

אמינות  השימוש בציטוטים הוא אחד המאפיינים הלשוניים הבולטים בכתיבת ביוגרפיה. הציטוטים יוצרים

הם יכולים להעיד לא רק על מחשבותיו  ומאפשרים קשר ממקור ראשון לתקופה עליה נכתבת הביוגרפיה.

דבר זה ועולמו הפנימי של גיבור הביוגרפיה אלא גם על מחשבותיהם ועולמם של האנשים הסובבים אותו. 

ה המשקיף מחבר הביוגרפילא רק מנקודת תצפית אחת, דהיינו נקודת המבט של  יצירה הנכתבתיכול לאפשר 

ככל שיביא הביוגרף על העלילה מרחוק, אלא יצירה המביאה את ההתרחשות מנקודות תצפית שונות. 

 .יותר רחבה ותלת מימדיתאמינה, תמונת מציאות  ציטוטים ממקורות שונים כך תיווצר

 

להביא ציטוטי שיחות, מחייב את המחבר ה , רצוןעובדות לעהביוגרפיה הרצון לבסס את אך אליה וקוץ בה. 

בעיה בהכרח יוצר  , רצון זהשביסוד כתיבתוקטעי יומנים, מכתבים ומסמכים המעידים על אמיתות ההנחות 

נוסף על המחבר  לא רק שיש בתוך הביוגרפיה קטעים שנכתבו בידי מחברים שונים .מבחינת השימוש בשפה

 ויכוח ציטוט של שיחת סלון או כדין תב אהבהמכלא דין שהרי  .הרקע לכתיבתם שונהגם , עצמו

את הרצף  עלול לשבורהנכתבים בסגנון שונה  ציטוטיםשילוב רב של  .מעל דפי עיתוןאינטלקטואלי 

ולא רק זאת, הבאת  על חשבון סיפור אחד גדול. תחושה של עשרות סיפורים קטניםוליצור  הסיפורי

ל אותו אדם ממנו נלקח הציטוט, גם אם ציטוטים מחייבת את מחבר הביוגרפיה לומר לפחות כמה מילים ע

פרטים המסיטים את תשומת כך עלולה הביוגרפיה לאכלס יותר מדי  .גיבורההוא עצמו שולי לחלוטין לחיי 

 כתיבת ביוגרפיה אם כן עשויה להציב בעיות סגנוניות לא פשוטות עבור סופרים הלב מן העיקר אל הטפל.

 או נובלות. המורגלים בכתיבת רומנים  כצוויג וברוד,

 

הדימוי הוא בעיניו  ."אמנות מעל הכל": ם להשקפת עולמויהוא פתרון המתא בעיה זולשל צוויג  נופתרו

אמנם עובדות. הציון  ולא הם החשובים הרצף הסיפורי, הסגנון ואחידות הצורההעיקר, ולא המציאות. 

לעקר את הציטוטים צליח צוויג ימניפולטיבים לשוניים באמצעים  הביוגרפיה תכיל ציטוטים למכביר, אך

 כופף את כל נקודות המבט לנקודת מבטו שלו.ממקורם ול

 דוגמא לכך אפשר לראות בפרק השלישי "פורטרט בטיבינגן":

"הוא נראה כמוזיקאי, דומה למוצרט הצעיר, שתמונה משלו באותו גיל נמצאת בידנו. 

שכח את תואם אבריו, הרכות אלא ן בכינור; לעולם גוכמוזיקאי חבריו מתארים אותו. "הוא ני

של הופעתו, גובה קומתו, ניקיון בגדיו, והרושם הנשגב שאי אפשר לטעות בו שכל הופעתו 

איננו יכולים לחשוב על שפתיים עדינות אלה כמבטאות מילה גסה, על עיניים  השאירה."

 אלה כמגלות תשוקות מלוכלכות, על המצח החושב הזה כמכיל דימויים נחותים, אבל

עליצות והופך ל כמתמוססבאותה מידה בלתי אפשרי לחשוב על ריחוקו האריסטוקרטי 

ות העוברת את הגבול, רואכן, חבריו הסטודנטים מדברים על ריחוקו כעל הסתג .אמת

ההופכת לדיכוי עצמי ואפילו לביישנות. הוא לקח, אם בכלל, רק חלק קטן בחייהם 

לעוד כמה חברים נבחרים, לקריאה  הספיק לו, בחדר האוכל, להצטרף החברתיים.

מבלי להיות  משתוקקת בשירי אוסיאן, קלופשטוק ושילר, ולפרוק את נשמתו במוזיקה.

טים היה זה נדוגאה, הוא שמר על ריחוק. וכשעזב את תאו כדי להתערבב עם שאר הסט

"כאילו אפולו צעד במסדרון". אפילו המחבר חסר ההשראה של המשפט הקודם, בן של כומר 

הרגיש צורך למקם את הלדרלין בין האלים והגיבורים של  בעצמו כומר בסופו של דבר,ו

 278יוון הקלאסית."

 סובייקטיבי זה, דימויכדי להעניק משקל עובדתי ל. מוצרט הצעירדומה לבאמירה שהלדרלין  פותח צוויג

ציטוט המתחיל בכך מביא הוא שכל מטרתו יצירת זהות בין גאונותו של מוצרט וגאונותו של הדלרלין, 

 הז דימוילמעניק  בנוסףו שצוויג מניח קודם לכן דימוייוצר קשר לכלומר הציטוט  שהלדרלין ניגן בכינור.
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כך גם אין בידינו האפשרות לדעת האם  מי אמר אותו איננו יודעים.ומהיכן נלקח הציטוט  .תחושת אמינות

מה שברור הוא שהבחירה של צוויג  לצרכיו.ציטט צוויג את המקור במדויק או ששינה את הנאמר בהתאם 

אותו רצה "הגאונות"  רעיוןלבמיוחד מותאם בציטוט זה, והאופן בו הוא קוטע את הציטוט מתחילתו וסופו 

 .להעביר

 שממשיך צוויג ומפרנקיון בגדיו וגובה קומתו, של הלדרלין, ת חיצוניההמתאר את הופעתו  הציטוטלאחר 

איננו יכולים לחשוב על שפתיים עדינות אלה כמבטאות מילה גסה, " :זהיטוט בצהמובא את "הרושם הנשגב" 

כלומר מתיאור חיצוני עובדתי, הניתן בתוך גרשיים, בידי אדם  ...."על עיניים אלה כמגלות תשוקות מלוכלכות

 .ודע, עולם שאותו אין איש ישאכן היה בן התקופה, עובר צוויג בבטחון לתיאור עולמו הפנימי של הלדרלין

אמנם הגרשיים הוסרו, אך בשל התחושה שצוויג מפרש את הנאמר, את "הרושם הנשגב" הנמצא בציטוט 

פרשנות סובייקטיבית ולא בעדות ממקור ראשון. גם כשמדובר בקודם לכן, תחושת האמינות נמשכת 

טט ולשונו לשון המצ, בין למרות הגרשייםללא כל ריחוק, ללא כל הפרדה או עצירה,  זרימההתוצאה היא 

  .של צוויג

עובר מתיאור חיצוני עובדתי לתיאור פנימי סובייקטיבי, יש לשים לב לכך שכדי לחזק מעבר מניפולטיבי זה, 

השימוש ב"אנחנו"  ...".איננו יכולים לחשוב על שפתיים עדינות אלהצוויג פתאום לשפת רבים, ל"אנחנו": "

נוסף על כך צוויג מנסח את המשפט  עולמו של צוויג. מבטל את התנגדות הקורא והופך אותו שותף לראיית

 פיים אלא ככלומר אין כל אפשרות אחרת לראות את הדבר...". איננו יכולים לחשובכשלילה מוחלטת: "

 שרואה אותם צוויג.

 

"חבריו הסטודנטים מדברים : בשפתו שלואך דברי עדים מ הוא מביאבטכניקה נוספת.  משתמש צוויגבהמשך 

את האמירה עצמה מנסח צוויג בשפתו שלו. אך  ."הם אמרו ש..."בנוסח  כלומר דיבור עקיף ,כעל..." על ריחוקו

שלב ! בבלתי ידוע יש לשים לב לכך שצוויג מדבר על "חברים" אבל למעשה מביא רק ציטוט של אדם אחד

וא עצמו היה לאחר "הם אמרו ש..." מוותר צוויג לחלוטין על העדים, ומתאר את הדברים כאילו ה, הבא

הספיק לו, בחדר האוכל, להצטרף לעוד כמה חברים נבחרים, לקריאה משתוקקת בשירי אוסיאן, " נוכח במקום:

על  ותמעידה ארונובעת ממילות הת מציאותתחושת ה "קלופשטוק ושילר, ולפרוק את נשמתו במוזיקה.

ו", או שהקריאה היתה הבטחון שזה "הספיק ל היכןמ לא. אעולמו הפנימי של הדלרליןתחושותיו ו

טמון של הקטע  וכוחכל אך צוויג לא היה שם,  "משתוקקת" או שהלדרלין "פרק את נשמתו" תוך כדי נגינה?

זאת מטרתו לא רק כאילו צפה בו מן הצד, אלא כאילו ידע את נפשו מבפנים.  יכולתו לדמיין את הלדרליןב

תאר כל רצונו לע הקדיש את הטרילוגיה לפרויד. זו גם הסיבה מדו, הביוגרפיה תהמוצהרת של צוויג בכתיב

על ". אלהגם אם אין צל של הוכחה אובייקטיבית לדברים את הדרמה הפסיכולוגית, את חיי הגיבור מבפנים, 

, ורק מבפניםכן חשובים בסיפור חיים רק הרגעים הדרוכים, המכריעים, על כן אפשר לראות אותם נכונה רק 

 279"אפשר לספרם. מבפנים

 

לעיתים קרובות מצטט צוויג כדי להעצים את התחושה שהביוגרפיה אכן נכתבה מבפנים, ך לא רק זאת. א

צוויג מתחיל משפט מבלי להבהיר מנין לקח את הציטוט. כמובן מתוך יצירותיו או מכתביו של הלדרלין, 

הדלרלין,  ו שלשפתבין שפתו ובין  הוא מאחדכך בשפתו שלו וממשיך אותו בציטוט מתוך דברי הלדרלין. 

בידי  כאילו נכתבהכל הביוגרפיה, כולל השירים שכתב הלדרלין המשובצים לאורכה,  לבסוף נראיתשעד 

 .אחד אדם

 : יםהבא יםת לכך אפשר לראות בקטעוטיפוסי ותדוגמא

אותה "רוח "לא עבר זמן רב, מכל מקום, והדימון החל שוב להלחם בתוכו. הוא נתקף על ידי 

וחה" שדחפה אותו "כמו שטפון, לפסגות ההרים." צללים של דיכאון וחוסר נוראה של חוסר מנ

 280א התחיל להתלונן על "עמדתו התלותית."ושביעות רצון זחלו לתוך מכתביו. ה
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"לאחר ההתרסקות, הרגישות המופרזת שלו גורמת לו לראות את החיים כחיוורים ומשעממים. 

מתה." חיים רגילים אינם שווים שיחיו "האלים מתים כשההשראה מתה. פאן מת כשפסיכה 

 281"זנחו... כשהאקסטזה נמוגה היה זה "כאילו התעוור", נודד חסר תכלית בעולם שהאלים אותם.

"על שלב זה בקריירה שלו, נפרש צעיף. אכן, אנחנו יודעים שהוא "נדד דרך צרפת במזג אויר 

חידים והמושלגים של אוברן, בינות אביבי ונאה"; ואנחנו קוראים על לילה שבילה "על ההרים המפ

 282סערות ובשממה ובקור מקפיא, עם אקדחים טעונים לצידי על מצעי הנוקשה".

 הופך "אני". הוא""מתמזגים מחבר הביוגרפיה וגיבורו, בצורה כזו 

לא מציין צוויג מהיכן לקח ציטוט זה או אחר. כך גם מופיעים כמעט כל האפיגרפים של פרקי  באופן קבוע

יוגרפיה. לעולם אין צוויג מזכיר מהיכן לקח את הציטוטים, ואת מי בדיוק הוא מצטט, גם כשהמדובר הב

בציטוט של אדם אחר. אין לו כל רצון להיות קשור לאלמנט מוחשי השייך לאדם, למקום או זמן מסוים. 

 הרוח והיצירה מעל הכל.

הציטוט. תוכן על  באותן מילים החזרה בין ציטוט לבין שפת המחבר היא לאחדותטכניקה אחרת המובילה 

בין דמותו  כדי ליצור זהותאורך כל הביוגרפיה מביא צוויג ציטוטים מתוך יצירותיו של הלדרלין ל

בוריאציה כזו או צוויג תמיד לאחר שיביא את הציטוט יחזור עליו  ההיסטורית ובין גיבוריו הפיקטיביים.

 : אחרת במילותיו שלו

, צועד כלפי מעלה לספירות נעלות יותר" אומר היפריון שלו. כעת צעד "האיש הצועד על סבלו

 283הלדרלין צעד מכריע. מעכשיו הוא עומד מעל חייו, מעל סבלו האישי."

כך  .שלו רעיונותיו על ורחזתמיד כדי ל הם באיםשירי הלדרלין,  מתוךצוויג קטעים שלמים מביא גם כאשר 

 ת המשמעות:ומחזקת א לתחושת האחדותהחזרה תורמת 

"לא הרכוש ולא אבדן נוגע בחייו הפנימיים; זאת הסיבה מדוע הגאון נשאר בלתי פגיע, לא משנה 

עד כמה הוא רגיש. האיש היכול לסבול את אבדן הכל, מרוויח הכל, והסבל רק מדרבן את 

"ככל שסבל האדם בלתי מובן, כך כוחו הופך בלתי ישוער". עכשיו, האנרגיה היצירתית שלו. 

שר נפגע, "כאשר נשמתו הושפלה", הוא מוצא את שיא כוחו, את "אומץ המשורר" הלועג לכל כא

 שריון מגן, וכך, חשוף, הוא מתגרה בגורל:

 חי?הלכל  קירבת דם ן לךהאם אי

 האם האל לא הזין אותך כדי לשרתם?

 ללא נשק איפוא צעד

 ללא יאושקדימה דרך החיים, 

 .המגיע, ויבורך כל ממה שיקרה

ואי צדק, מעשי ידי אדם, אין להם כל כוח כנגד הלדרלין האדם. אבל הגורל שקצבו עבורו עוני 

 284האלים מטפח את הגאונות של הלדרלין המשורר." 

 

ל שציטוטים  ה. אלשל הלדרלין הם לעיתים ציטוטים שכלל לא קשורים לחייוצוויג  מצטטש אחריםציטוטים 

 :של הלדרלין לדמותוח הנחות שונות בנוגע ילהוכ ימשוררים או סופרים אחרים שצוויג מאמץ כד

קלים בשבילו. אבל עורו היה דק מדי, רגישויותיו  הדברים "האמת היא שהכל ובכל זמן נעשו

להלדרלין, כמו לכל הרגישים, ניתן ליישם מה "הוא לקח את הדברים יותר מדי ללב". עזות מדי, 

ה שנוגע קלות באחרים, אותי פוצע עד זוב : "מכתב על עצמו בדמותו של הנרי ברולרד סטנדלש

עבורו המציאות היתה לא ידידותית, העולם ברוטלי, תלות היתה עבדות. רק באקסטזה יכול  דם".

 285"היה למצוא אושר.

מתאים הרבה יותר להלדרלין: "הוא גדול רק כשהוא שר. כשהוא  ביירון"מה שגתה אמר פעם על 

 286חושב הוא כמו ילד."
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את ההארה הסופית לה זוכה  נובליסתיאורו של  –ה חלום, והחלום נעשה עולם" "העולם נעש

 288"המשורר, התממש עבור הלדרלין.

שתי סיבות. האחת קשורה לעובדה שעבורו כל עולם  הסתמכותו של צוויג על ציטוטים של דמויות ידועותל

צוויג מביא תיזה אותה  ,ה מכלול אחד המורכב מפרטים דומיםווהספרות והשירה של אותה התקופה הי

עירה, היא לא אהבה את "כשהמאה התשע עשרה היתה צ –בהרחבה בפרק הראשון של הביוגרפיה 

 כל המשוררים דומים ולכן מה שנאמר על ביירון יכול להתאים גם להלדרלין. .צעיריה..."

ן, גם צוויג יכול אם גתה אמר כך על ביירו, סיבה שניה היא הסמכותיות של המקורות אותם מצטט צוויג.

 ?דעתו מי יעז לחלוק על לומר כך על הדלרלין.

 

הופכים בידי צוויג לאמצעי דרכו  ,ושת מציאותותח נקודות תצפית שונותהאמורים להעניק הרבים  הציטוטים

הוא מחזק את השקפתו שלו. צוויג קוטע את הציטוטים, מרכיב להם סוף והתחלה משלו, מוציא אותם 

שבה אין כמעט הפרדה בין המחבר לבין מושא כך הוא יוצר ביוגרפיה  .את מקורם מהקשרם ולא מזכיר

מעידה הרבה יותר על עולמו של צוויג מאשר כזו ביוגרפיה  ., ביוגרפיה הכתובה בשפה אחת בלבדכתיבתו

בהצלחתה שהיא מעלה מאשר  ובהקשרים דימוייםב ,יאוריםיותר בתגדול כוחה על עולמם של גיבוריה. 

 בעלת אחיזה היסטורית.מציאות זה שהיא אי לתאר

ברוד כצפוי נמצא מן העבר השני של המתרס. בעוד צוויג מתנהג כ"עריץ" ומטמיע את כל הקולות בשפתו, 

הוא ומתוך מה תמיד יכתוב את מי  ברוד "דמוקרט" ומעונין להביא את הקולות השונים ככתבם וכלשונם.

 , ובאיזה הקשר.באיזה תאריך מדוברגם יוסיף מצטט, לעיתים 

 לדוגמא מתוך הפרק השלישי "המכה ללב, המבורג":

"חוץ  "מצב נפשי זה הוחמר עקב ההשפעה המעיקה שהיתה למעמדו המיוחד של היינה כיהודי.

חרוזים ל ", הוא כותב לידידו סת', "מעברהזו התגרנית מאשר העובדה שאין כל רגש פיוטי בעיר

יש  מזה זמן מה נוסף עוד מקור של אומללות.– ונהטבילה או חת כיים הנכתבים לצורכמגוח

מתח שאפשר לחתוך בסכין בין היהודים המוטבלים לבין הבלתי מוטבלים. אני קורא לכל אנשי 

המבורג יהודים. אלה שאני קורא להם יהודים מוטבלים, להבדיל אותם מאלה בעלי ברית 

לקרבות  דרדרהשבסופו של דבר האוירת הפוגרום,  המילה, נקראים בז'רגון המקומי: נוצרים."

מזאת, למרות  הוחות של ארץ הריין. יתרינרחוב, היתה דבר מה חדש ומאיים למי שגדל בנ

השלכת נכונה, של כ תבררהשלא פרסם דבר, היתה להיינה התחושה, שבסופו של דבר ה

שנאת ההמון על הקריירה שלו כמשורר. "היות והדברים הם כמו שהם, קל לחזות שהאהבה 

עשרה חוזה את כל -וצרית לא תשאיר ללא פגע שירי אהבה של יהודי." הנער בן התשעהנ

 288פרסומו לאחר מותו!"עתידו, אפילו את האופן המוזר שלבש 

לפני הציטוט את ההבדל שבין כתיבתו של צוויג ובין כתיבתו של ברוד. מתוך דוגמא קטנה זו  ניתן לראות

הציטוט הוא מתוך מכתב במקרה זה מדגיש ברוד שנכתב.  ושבר ההקשמקור הציטוט ואת ברוד  תמיד יביא

 לרוב יצטט ברוד פיסקאות שלמות, ולעיתים תו בהמבורג.שהולידידו הקרוב סת, בתקופת  היינה שכתב

בניגוד לצוויג, המעונין  מתחילתם ועד סופם. המשתרעים על כמה עמודים, ואף שירים מכתבים שלמים

בינו לבין המצוטט. בתרגום לאנגלית שיצא בשנת להפריד ברוד  מקפידט, להבליע את הציטוט בתוך הטקס

באמצעות פונט אחר, שורה נפרדת ושוליים רחבים גם  משאר הטקסט , יפריד ברוד את הציטוטים1953

 יותר. 

ברוד כלל אינו מנסה ליצור קשר תחבירי או לשוני גם אם לעיתים הוא משבץ בהמשך הפיסקה משפט בודד, 

הקשר היחידי הוא תוכני. ברוד מניח שהיינה חש מראש את היחס השלילי של הציבור הגרמני  זה.עם משפט 

חוזר ברוד ומחווה את  אל שיריו, ואחר כך הוא מביא ציטוט מתוך דברי היינה המוכיח זאת. לאחר הציטוט

ת תצפית לכל אורך הדרך שומר ברוד על עמד על הציטוט.מתוך ריחוק, המתפעלת אמנם אך , דעתו שלו

 ממרחק הזמן ועל נפרדות מדמותו של היינה.
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לצטט ככתבן וכלשונן, כמו דוגמא זו הפותחת את הפרק החמישי "ברלין, ברוד גם דמויות אחרות אוהב 

 פרסומים ראשונים":

," מספר פ.ו. גוביץ בזכרונותיו, "עמד לפני בחור צעיר ושאל אם 1821"יום אחד ברבע השני של 

לך,  מוכרשיריו." זה היה היינה, שהציג את עצמו במילים: "אני לחלוטין לא אסכים לקבל כמה מ

שה חודשים קודם לכן הוא שלח ללא הצלחה, מגטינגן, כמה ." שידרכך לכולם מוכראבל אהיה 

לבית ההוצאה לאור של פ.א. ברוקהאוס. "כתובתי: ה. היינה,  –חלום ושיר  –פואמות בכתב יד 

 ר' ויינקר בגטינגן."סטודנט למשפטים, בחסות הד

)"באתי הפעם היה לו מזל. המוציא לאור קרא כמה שורות. השירה המקברית של "חצר הכנסיה" 

. ההופעה המצמררת וההזויה מצאה חן בעיניו עם כל אוירת חצות הלילה מביתה של אהובתי"(

ים : "דמות רזה ולא בריאה לבושה בבגדהתרשמותוהיוצאת מן הכלל של המשורר הוסיפה על 

ובכל זאת, גוביץ  התלויים ברפיון, עם תוי פנים כחושים שהראו סימנים של הנאות טרם זמנן."

ר הצנזור. גוביץ מציין: והיה מספיק מרוחק כדי להבחין מיד בכמה קטעים "שהלכו רחוק מדי" עב

"הוא )היינה( היה מוכן לבדוק מחדש את החרוזים, למרות שלא בשמחה רבה, אני בטוח. ובכל 

כינה  ,, שחזר על עצמו בכמה הזדמנויותשיכתוב." את אופן הבהצלחה אותם כתבי, הוא שזאת

 289ציזם".שובבות "גוביבהיינה 

את הציטוט גם מציין  באותה הזדמנות .כרגיל, מציין ברוד בתחילת הקטע את המקור ממנו נלקח הציטוט

יחד עם זאת אין  .רבהברוד עצמו, בפיסקה כולה, ביחס לטקסט שכותב כמות הציטוטים . שבו מדובר הזמן

על נוסף , נקודותייםאמצעות בוהציטוטים  הטקסט שלו הפריד ביןל נוטה כל בלבול בין השניים. ברוד

 המתרחש באמצעות דיבור עקיף. הצגתמעדיף ציטוט כדיבור ישיר מאשר  , והואגרשייםה

 

הרבה מן המאפיינים האישיים ברוד  הציטוט כדיבור ישיר הוא האמצעי דרכו מביאהמענין אצל ברוד הוא ש

במקרה הזה, למשל, את חוצפתו של היינה ותעוזתו, כמו גם את שאיפותיו  .של הדמויות עליהן הוא כותב

 את הפרגמטיות של היינהדרכך."  מוכר לכולםלך, אבל אהיה  מוכר"אני לחלוטין לא הוא מביא דרך הציטוט: 

 "גוביציזם". ואת האירוניה דרך הכינוי "בהצלחה אותם כתבי, הוא שובכל זאת" הוא מביא דרך דברי גוביץ עצמו

כשירצה להראות את  ,בניגוד לצוויג נזהר ברוד מלפרש את עולמו הפנימי של היינה, והוא יעדיף תמיד

 שהיינה ידבר ישירות אל הקורא.עולמו הפנימי, 

עבור צוויג הפשרה  .ן ולאמנותאמתפקידו של הבנוגע ל וברוד של צוויג םאיזה הבדל בין תפיסת עולמו

ברוד בוחר כל כוחו של הלדרלין הוא בעקשנותו, באי קבלה מוחלטת של המציאות. ואילו ו ,הרסנית

 !הוא עוד מתלוצץ על כךועם המציאות,  כאמן היינה להראות, בלי כחל ושרק כיצד מתפשר

 

לא רק שיחות ישירות עם היינה אלא לנכון להביא בפני הקורא, מתוך ספר זכרונותיו של גוביץ, מוצא ברוד 

, דודו העשיר של סלומון הדודעם גוביץ  שניהלשיחה , כמו בנוגע להיינה גם שיחות שערכו אנשים נוספים

 :היינה

"קשר נוסף עם העיר המסחרית בצפון נוצר כאשר גוביץ, החביב תמיד, ניפגש עם הדוד סלומון 

הוא הרגיש שהוא  ."אחיינו הלא יציב"וצה משהיה במקרה בברלין. דודו של היינה לא היה מר

תמך בו מספיק. ראוי להזכיר שהוא לקח על עצמו בהדרגה את התמיכה באחותו ואחיו של 

הדוד סלומון ליישם את המשל: "מי שלא חשב היינה, ובאימו ובאביו חסר הישע. בלי ספק 

ציאות, ואסור לו ". גוביץ אמר לו שמשורר לא אמור להיות בקשר עם המחוש, חייב למקשיב

לזנוח את אחיינו. הבנקאי ענה: "מעולם לא רציתי. אבל הוא חייב ללמוד שצריך להשתמש בכסף 

באופן מושכל, ולא חשוב מה מקצועו." ואז הוא פנה לחברו לעסקים, הבנקאי הברלינאי ליאונרד 

 כשילאליפקה, שבביתו התנהלה השיחה. "האדון הזה )כלומר גוביץ( טוען שישנה אפשרות ש
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גאון אמיתי. אני מקווה שהוא צודק בנוגע לגאוניות. שלם לאחייני מאתיים טלרים עכשיו ואחר 

 290נראה." –כך חמש מאות לשנה למשך שלוש שנים. אחר כך 

לא רק היינה קיים, גם הדוד סלומון והמוציא לאור הגאון לא נמצא לבדו בעולם.  , בניגוד לצוויג,אצל ברוד

ציטוט להראות הכל מטרתו של רגשות. ומחשבות דעות, גם להם  .אי ליאונרד ליפקה, ואפילו הבנקגוביץ

בלי אמונתו של גוביץ ועזרתו בפרסום ספר שיריו הראשונים של היינה, בלי שהיינה לא היה מצליח לבדו. 

ית וערבות הדדשיתוף פעולה תמיכתו של הדוד העשיר, ספק אם היה היינה מגיע להיכן שהגיע. על פי ברוד, 

  להצלחה. חיוניים

מסביב לחייו לבנות  רצוןמרוב ולבטיהם,  ו של היינהלהראות את בני דור רצוןמרוב , ברודאלא ש

לטובת  אודות היינהלעיתים קרובות את הסיפור המרכזי , מאבד ככל האפשרקולקטיבית ופרספקטיבה רחבה 

שהייתו של ב האמור לעסוקפרק ו של הרוב רוב. בכלל גרמניהברלין בפרט ויהודי  ידויהכמה משל  םסיפור

בעיית  כמצע לדיון על, משמש של נשות ברלין היהודיות בסלונים הספרותייםביקוריו והיינה בברלין 

ציטוטים מתוך ברוד בפרק זה, לפי הסדר, כך מביא . ומצבם של יהודי גרמניה באותה תקופה ההתבוללות

שכתבה סופרת בשם "נשות הרומנטיקה", ספר המתוך טים ציטו ,אדוארד וינטרודובנוב היסטוריונים כי ספר

 בנוגע ליהדותבברלין ציטוטים מדברי הנרייטה הרץ ורחל לוין בעלות הסלונים הספרותיים  ,מרגרט סוזמן

דבריו של מ, יהדותועל  ל משה מנדלסוןש דבריומשל הנרייטה הרץ על גתה,  דבריהציטוט מ ,והתבוללות

ספר להקדמה מתוך ברוד מצטט אחר כך  .שנחתו על יהודי גרמניההקשות ת דובנוב על הגזירות הכלכליו

ציטוט מתוך שיחה הוא מביא  ולאחר מכן, 1792שירים שנכתב בידי המשורר היהודי אפרים קון בשנת 

, מנהיג דברי דויד פרידלנדרהוא ממשיך ב .על ההתבוללות עם ידידו פליקס וולטש 1934שניהל בשנת 

העם מתוך -ההתבוללות, ולאחר מכן מצטט מדברי אחדבזכות  בתקופתו של היינה יתרמהרפוהיהדות תנועת 

 1840-ב בזכות היהדות, ולבסוף הוא מביא מדברי סופר בשם שטיינהיים שכתב 1891מאמר שכתב בשנת 

 על אודות מנדלסון.

 

 רק ברודעמודים, מקדיש  38מתוך פרק שלם הנוגע לתקופה חשובה ביותר בחיי היינה, פרק המכיל 

, שבחלקם לעיתים נדמה שברוד טובע ומטביע את הקורא בפרטים ובציטוטים עמודים )!( להיינה.18

עד שמגיע הקורא שוב להיינה, הוא כבר שכח היכן  מרתקים, אבל אין הם מתחברים לסיפור אחד מרכזי.

  היה.



 74 

 על פתוס ואירוניה

לאורך הביוגרפיה  .בולטיםסגנון שפה ום מאפייני בוחרים לכתוב ביוגרפיה על משוררים שלה ברודוצוויג 

צוויג מתאר את לשונו של הלדרלין נסיון לנתח מאפיינים אלה. לשניהם גם מקדישים לא מעט פרקים 

אחת  של היינה. לשונו האירוניתמאפייני  אתולהסביר לנתח כמלאת פתוס ואקסטזה, ואילו ברוד מנסה 

לשון , גיבור הביוגרפיה, ובין המשוררלשון קשר בין  ול להיווצריכהאם היא השאלות המענינות בהקשר זה 

 . של הביוגרפיה יסוד כתיבתהמניפסט הרעיוני הנמצא באת ה לשון זו משקפתועד כמה מחברה, 

 בפרק הנקרא "פאיטון, או התלהבות" הוא כותב:  לניתוח שירתו של הלדרלין. יםפרקכמה צוויג מקדיש 

. דבר מלבד ההתלהבות ילדותית עליה הוא חוזר באין מעטיםין "הנושאים עליהם כותב הלדרל

מלהבחין בעולמו הרוחני המצומצם. הפנטזיות שלו  למנוע בעדנויכול  לא ספור וריאציות,

ויש  החזיונות אותם הוא רואה לפניו,. "האלים", "פרנסוס", "הבית" הם לא ממשיות בעולם גמשגש

ר "שמיימי", "אלוהי" וכיוצא בזה...אין שום סימן מונוטוניות מעייפת בחזרה על שמות התוא

לאלמנטים החשובים ביותר של סגנון. אנו מבחינים בהעדר תובנה פנימית, הומור, ידע של אופי 

 291בחסר של מרכיבי מציאות..." - מילה אחתבהאדם, 

  על הבחנה זו הוא חוזר בפרק "שירתו של הדלרלין":

לין דל, כיוון שהוא מסרב לקחת מכל המקורות "העובדה היא שאוצר המילים של הלדר

לכך  האפשריים, ומשתמש רק במילים נבחרות הנמצאות במעינות הטהורים ביותר... זו הסיבה

תואר כמו "שמיימי",  תביצירותיו נמצא אין ספור חזרות )אמנם בוריאציות מופתיות( של שמוש

מעורפלות, מושגים מסתוריים,  במיליםהשתמש  הוא "נשגב", "קדוש", "נצחי", "מבורך"... בכוונה

.. מילות התואר בושם.של קמצוץהנושאים    -המפיצים ניחוח של רוחניות, חגיגיות וקדושה 

חסרות צבע כמו מפרשים לבנים, אבל הן  –מילים מלאכיות ולא מיניות  –"מבורך", "שמימי", "קדוש" 

ת ההתלהבות, ושים בנשיפכאשר הן מתנפחות כמו מפר המרוםתנו למעלה אל ונושאות א

המאפיין הבסיסי של שיריו הוא הנטייה כלפי מעלה. שורות הפתיחה מעלים את  ריתמי. הוריקןב

 292התחושה שאנחנו עוזבים קרקע מוצקה ומתרוממים אל החלל."

 ,ות אינסופיותחזרהתלהבות,  הם מוצא צוויג בשירת הלדלריןאותם ים יבסיסהמאפיינים ה במילים אחרות,

 הומור.ללא ועולם לא ממשי ש במילים מעורפלות  ונשגבות, שימו

 !כתיבתו של צוויג כתיאורנשמע בדיוק  תיאור זהוהנה כמה מפתיע )ואולי לא(, 

אם ננתח למשל את הציטוט הבא, שהוא המשך לציטוטים הקודמים העוסקים ביצירתו של הלדרלין נראה 

 תוס:אהפההתלהבות, וא ה הבולט לעין בכתיבתו של צוויג ראשוןה שהמאפיין

"הוא היה חלש בהשוואה למשוררים אחרים, אבל כוחותיו הפנימיים נשאו אותו במהירות לעולם 

 השל מעלה. לכשרונותיו היה מעט משקל אבל תנופה כבירה... כאשר משווים אותו לגת

י, כמו פרנסיס מאסיס –ולשילר, הידענים והמגוונים, הסוערים והחזקים, הוא נראה חלש ודק 

הנעים ועם הארץ, כשמשווים אותו לעמודי התווך של הכנסיה של ימי הביניים, כמו תומס 

מאקווינס, ברנרד מקלריון ולויולה. כמו סנט פרנסיס, הוא בעל רכות מלאכית, רגש זוהר של 

אחדות עם העולם, התלהבות לא מיליטנטית, רגש של אקסטזה הלוקחת אותו הרבה מעבר 

דרך אמונתו  קהמיידית. כמו פרנסיס, הוא הופך אמן בלי אמנות, ר למגבלותיה של סביבתו

ם גבוה יותר, באמצעות אקט של הקרבה עצמית, שוות ערך למעשהו של פרנסיסקוס לבעו

 293הצעיר בכיכר העיר של אסיסי."

 : ניפולטיבייםבמילים, מבנה תחבירי ודימויים מהשימוש  דרךרתו של צוויג ינבנה ביצ תוסאפה

 טיםקמושגים אבסטרקשר ליום יום,  םשאין לה ושגיםא בא לידי ביטוי באמצעות שימוש במוראשית ה

 "אמנות", "רוחניות", , "בחירה""רגש", "אמונה", "הקרבה", "נפש" "גורל", "נצח", "עולם",, כמו משקל רגשי הטעונים כוללניים
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גבוה יותר, באמצעות אקט של  ולםעב אמונתודרך  ק, ראמנותהוא הופך אמן בלי : "במקרה שלפנינווכו'. 

 ".עצמיתהקרבה 

עם מטען  סמלאת המתואר ל יםכפוהה, מעולם הטבע קונקרטיים ושגיםלכך אפשר להוסיף את השימוש במ

: מן הציטוט הקודם לדוגמא וכו'. , "מעינות", "ים", "עננים""זריחה", "שקיעה", "סערה", "מרום", "אדמה"כגון  ושגים, מרגשי

 של הכנסיה." עמודי התווך"ובציטוט שלפנינו:  ."הטהורים ביותר מעינותות הנמצאות במילים נבחר"

", מלאכית", "רכות כבירה, כמו "תנופה קצניםשמות תואר ריגשיים, מוהוספת , הגזמההוא אמצעי נוסף 

בה", ההגזמה באה לידי ביטוי גם באמצעות השימוש במילים "הכי הר .כו', ו"טהורים, "מעינות "זוהר"רגש 

 ".יותר"עולם גבוה " או ביותרהטהורים  מעינות"ב "ביותר". ובמקרה שלפנינו

ניגודים בתוך טענה אחת:  ניששל זה מול זה, , שחור מול לבן, העמדה מוקצנתהוא  אמצעי אחר

 אנחנו עוזבים קרקע מוצקה ומתרוממים אל החלל"." או "לכשרונותיו היה מעט משקל אבל תנופה כבירה"

בתחביר גם אלא מוקצנות לא רק בבחירת מילים  תחד המאפיינים של הלשון הרומנטית נמצאההקצנה, א

 המחלק את המשפט לשני חלקים העומדים בניגוד קיצוני זה מול זה.

. החזרה מדגישה את הנאמר, הופכת אותו לחשוב, ומעניקה נופך ריתמי לכתיבה החזרהאמצעי נוסף הוא 

ה במיומנות רבה ו"באין ספור וריאציות", ממש כפי שכתב על הלדרלין. הפרוזאית. צוויג משתמש באמצעי ז

 למשל: 

המאפיין הבסיסי של שיריו הוא הנטייה כלפי מעלה. שורות הפתיחה מעלים את התחושה "

הוא היה חלש בהשוואה למשוררים , או ""שאנחנו עוזבים קרקע מוצקה ומתרוממים אל החלל

אותו במהירות לעולם של מעלה. לכשרונותיו היה מעט  אחרים, אבל כוחותיו הפנימיים נשאו

  ."משקל אבל תנופה כבירה

 אמצעי זה זכה לביקורת לא מעטה מצד מבקריו וידידיו של צוויג: 

קס בראון, התלונן באופן קבוע שבעבודותיו ההיסטוריות של צוויג, י"אפילו ידידו של צוויג, פל

לאור עד שקצה נפשו של הקורא.  מכלילהה אמירה צוויג חזר על עצמו שוב ושוב וניסח את אות

העובדה שצוויג ערך בזהירות רבה את כתביו, סגנון זה, הגלוי לעין בכל אחת מן הביוגרפיות 

על חשבון  ,טיים ונקודות מבטקההיסטוריות שכתב, משקפת כוונה של הדגשת לקחים אבסטר

עם הכאוס להתמודד  בניסיונו , כמו שהיסטוריון היה עושה,הניבנהנארטיב מפורט ומבולבל 

הפתגם הידוע של רנקה המופנה לכותבי העבר, לתאר ולנתח, "כמו שזה  המורכב של העבר.

294באמת היה", לא מוצא את מקומו בגישתו של צוויג להיסטוריה."
 

 

עושה שימוש לכל אורך הוא בו  המאפיין ביותר את כתיבתו של צוויג, אמצעיליצירת פאתוס אבל האמצעי 

 למשל, במקרה של הציטוט למעלה, הדימוי של הלדרלין לפרנסיסקוס מאסיסי.כמו  .דימויהוא ה ביוגרפיה,ה

לא מספיק לומר שהלדרלין הוא משורר נפלא. הביטוי "משורר נפלא" הוא עדיין ביטוי ארצי וסתמי. עדיין 

תק את המשורר מכבלי מדובר בבן אדם וישנם הרבה משוררים נפלאים. כדי לעורר רגש והתלהבות, כדי לנ

רי, ולא סתם לקדוש לקדוש נוצת הלדרלין צוויג מדמה א אנושי,-לעוכדי להעניק לו תפקיד  העולם הזה

 הם.ינוצרי, אלא לאחד המפורסמים ביותר שמבינ

 :בכמה שלביםצוויג מוביל את הקורא לקראת דימוי זה 

חלש "שהלדרלין היה  וקסימורון, האומרמעין א, המורכבת משני חלקים מנוגדים מניח צוויג טענה ראשית 

הוא היה חלש בהשוואה למשוררים אחרים, אבל כוחותיו הפנימיים נשאו אותו במהירות לעולם : ""אבל חזק

היא בעצם לא חולשתו של הלדרלין אלא דווקא התמקדות בכוחו. משפט  מטרת ניסוח הטענה "של מעלה.

כוונתו שהחלק השני גובר בתוקפו על החלק  ן שניהם,יהמנוסח בשני חלקים כאשר המילה "אבל" מחברת ב

הראשון: במילים אחרות, אמנם הלדרלין היה "חלש" אבל מה שחשוב הוא שהיה" חזק". החולשה המוצגת 

 כוח. קיימת כדי להעצים אתחולשה הבחלקו הראשון של המשפט מעצימה ומדגישה את חלקו השני. 
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א היה חלש בהשוואה למשוררים אחרים, אבל כוחותיו הפנימיים הוצוויג לא מסתפק באמירה סתמית שכזו: "

את החלק הראשון של הטענה בדבר חולשתו של  שאשולכדי לחזק " נשאו אותו במהירות לעולם של מעלה.

ולשילר, הידענים והמגוונים,  הכאשר משווים אותו לגת" הלדרלין, הוא משווה את הלדרלין לגתה ושילר:

זו נראית השוואה לגיטימית כי גתה ושילר הם משוררים בני זמנו  ."נראה חלש ודקהסוערים והחזקים, הוא 

כוחותיו הפנימיים נשאו אותו במהירות לעולם של "חלק השני של הטענה: האבל כדי לאשר את של הלדרלין. 

 המרכזידימוי לצוויג  מגיעכאן  .אחר, לעולמה של הכנסיה של מעלה" עולם"עובר פתאום צוויג ל "מעלה

: הלדרלין חלש אל מול גתה ושילר, כמו שפרנסיסקוס מאסיסי חלש אל מול מתחילת הפיסקה אליו חתר

ולשילר, הידענים והמגוונים, הסוערים  הכאשר משווים אותו לגת" תומס מאקווינס, ברנרד מקלריון ולויולה.

אותו לעמודי התווך של פרנסיס מאסיסי, הנעים ועם הארץ, כשמשווים  כמו –והחזקים, הוא נראה חלש ודק 

לעולם הכנסיה הפתאומי ואם המעבר  "הכנסיה של ימי הביניים, כמו תומס מאקווינס, ברנרד מקלריון ולויולה.

כמו . יצור משוואה מושלמתכדי ל  -"עמודי התווך של הכנסיה" - נראה מופרך, צוויג מכניס דימוי נוסף

כך עמד , בתרבות הגרמנית גתה ושילרדימוי ידוע ל, עמודי התווך של השירה הגרמנית שהלדרלין עומד מול

לחבר עוד יותר בין הלדרלין ובין פרנסיסקוס,  פרנסיסקוס מול עמודי התווך של הכנסיה. מכאן קצרה הדרך

 כפי שויתר פרנסיסקוסוותר על הקשר עם המציאות הקריב את עצמו למען האמנות ול, שהאמן חייב לולטעון

 .ן אמונתולמע על רכושו בכיכר העיר

 

ואם קדוש נוצרי הוא הדימוי המרכזי שבו נוקט צוויג ברצונו לתאר את תחושת ההתעלות עליה נישא 

הלדרלין בהתלהבותו, הרי שבבואו לתאר את הנפילה הבלתי נמנעת, הבאה לאחר האקסטזה, הוא ממשיך 

 ומדמה את הלדרלין לדמות מן העולם שמעבר, למלאך נופל:

סטזה הפואטית כמו לוציפר הנופל מן השמים, המוצא עצמו שוב בשדה "הלדרלין נופל מן האק

העובדות היבשות, פצוע, שבור, מוקצה. התעוררתו מן ההתלהבות היא מוות רוחני...הוא כמו 

 295אחד מן המלאכים המורדים המבכים את גן העדן האבוד."

לא פחות מהם משתמש צוויג  הם לא רק דימויים השאולים מן העולם הנוצרי.בביוגרפיה אך הדימויים 

 בדימויים הלקוחים מעולם המיתולוגיה היוונית:

"כמו הפיתיה, המשתכרת מן האדים היוצאים מפי המערה בדלפי ומן החזיונות המתגלים לעיניה 

בתוך העשן, הפולטת את הדברים ששם בפיה אפולו, כך הדימון של הלדרלין ובלייק יורק לבה 

 296אה כמכתשים הכבויים של השכל."אפר חם ואדום מתוך מה שנרו

 

אך  בזאת עיקר כוחו וקיסמו.. מסוג זהמניפולציות לשוניות דימויים ואין ספור לצוויג יכולת מופלאה ביצירת 

לא כולם התרשמו מלשונו ומדימויו של צוויג. קרל קראוס, מבקר הספרות הוינאי בן תקופתו של צוויג, 

 אותנטי בלשון, ראה בצוויג מלך עירום:  שהיה בעל תשוקה בלתי מתפשרת לשימוש

, ניתח קרל קראוס 1926", בעיתון "די פאקל" שיצא לאור ביוני קישוטים"במאמר ביקורתי שנקרא "

את השימוש שעושה צוויג במילים. הוא חשף את יכולתו לפגוע במילים, להפשיט אותן 

שנשמעות הגיוניות. בתוך קלישאות  –חסרות משמעות  –ממשמעותן המקורית ולשלח אותן 

כשרון מפתה לקח על עצמו: בעל אבל את הבוז המרושע ביותר שמר קראוס למטרות שאותו 

באמצעות קיצור דרך  .לאפשר לבורגנות "בין ברלין לוינה" הכרות, ללא מאמץ, עם עולם הספרות

לה להרגיש נוח עם כשלונה  , הוא מאפשרלחלוטין כוזבלאמיתו של דבר הנראה מכובד אך 

 297."אמיתי להבין וללמודה

 מרוחקת, מעשית לשונובדימויים שמפגין צוויג.  הוירטואוזי מן השימושרחוק מרחק רב  , לעומת זאת,ברוד

 מתוך הפרק השני של הביוגרפיה: מקרי להלן קטע .לעובדות ומתייחסת רוב הזמן
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א שמר על צורה . הו"אביו של היינה, בכל זאת, מעולם לא נעשה דאיסט במובן של הגברת בטי

תה שומר אמיתי של תוכן יהודי יותר מאשר כל אינטרפרטציה פילוסופית של וושל יהדות, שהי

לשרוד יותר  ה, והצליחהכעמיד ה" הוכחקליפהדת, המכבדת את "הגרעין" הנמצא בבסיס היהדות. ה"

למרות  קצת יותר מתירגול מכני. שיישם –כפי שקרה עם אביו של היינה –"הגרעין"  נקראממה ש

, בבלי דעת, את המרכיב העממי של היהדות, את מקור חייה החיוניים, ההכיל וז קליפה, הכל

מנהגים עממיים ותירגול מנוכרת למציאות העכשווית. כל כך בשעה שהיתה קפואה על שמריה ו

דתיים שנאמרו  אנטידתי הלכו יד ביד. ובאמת קשה היה להפריד בין השניים. כאשר ביטויים 

דווחו להר סמסון היינה הוא לא הראה את "אותה סובלנות" כפי שהראה במקרה של ער בידי הנ

"בלי ספק הנאום הארוך ביותר שאי  –ת דופן א" יוצת מוסרבת התליין, אלא נתן את אותה "הטפ

 צדדית, עימה מסתיימים זכרונותיו של היינה:-עם אותה אירוניה מהבהבהת, דו –פעם נשא" 

, מצד שני. אני, העסק שלהת אותך לרקטור שלמייר ללמוד פילוסופיה. זה "בני היקר! אמך שולח

ואני זקוק לשכל ישר כדי לנהל את העסק. אתה  בטלנות אין היא אלאפילוסופיה כי  מחבבלא 

אני איש , אבל אני מבקש ממך לא לומר דבר בפומבי, מכיוון ששתרצהכמה  יות פילוסוףהיכול ל

לא  במיוחד ותי ידעו שיש לי בן שאינו מאמין באלוהים. היהודיםאם לקוח יזיק לעסקזה עסקים ו

. אני אביך ולכן צודקים בדבקותם בדתם היקנו ממני בדים, והם אנשים ישרים, משלמים במזומן ו

מבוגר ממך ובעל נסיון ממך. שמע לי, לכן, אם אני טורח להזהיר אותך שאתאיזם הוא חטא 

 גדול."

השתייך לקהילה היהודית, ליתר דיוק לקהילה היהודית של צדק האב. היינה  מסויםבמובן 

תחילת  –של קהילה זו, המוגדרת בזמן  ה, לשלב מיוחד בהתפתחותמכןדיסלדורף, ועוד יותר 

התפתחותו של  יםרקע זה יכול עלרק  ובשליטה צרפתית על ארץ הריין. –המאה התשע עשרה 

יהודית, גם היא, לא מלאה תפקיד רב -הלא . וזה לא אומר שסביבתויםהיינה וחינוכו להיות מובנ

 –העליה לרגל של קאאבלר  –אוכלוסיה הקתולית ודרך חשיבתה המשמעות עבורו. גם 

גה עממית ואגדות מצאו את דרכם לנפשו הקולטת של אוהמיתוסים הגרמנים הפגאניים בצורת ס

והמסורת , והטבע מעשיותהנער, לא פחות מאשר הדמויות הרבות והשונות של סיפורי ה

אפילו בתקופה מאוחרת בחייו יכול היה  ...ריה של ארץ המולדתוגה, ההיסטאההיסטורית. נוף, ס

 היינה לכתוב מפריז:

 298 "לא, זכרונות הדת הגרמנית העתיקה לא נמחקו..."

 על גביבונה משפטים האחד  ,ניגוד לצוויגרוד, בבשאם נתבונן וננסה לנתח קטע זה מבחינה לשונית נראה 

 ברודוחוזר עליו שוב ושוב בוריאציה כזו או אחרת, . בעוד צוויג מרכיב משפט משני חלקים מנוגדים, יהשנ

, ועוד לקהילה היהודית של דיסלדורף ליתר דיוקהיינה השתייך לקהילה היהודית,  פרט לפרט: מוסיףומחבר 

שליטה וב –תשע עשרה תחילת המאה ה –מוגדרת בזמן ה, לשלב מיוחד בהתפתחות של קהילה זו, יותר מכן

נות שהשפיעו על היינה ומספיק לראות כיצד מנסח ברוד את אוסף המסורות השצרפתית על ארץ הריין. 

המיתוסים הגרמנים הפגאניים ו –העליה לרגל של קאאבלר  –דרך חשיבתה ואוכלוסיה הקתולית הגם ":הנער

הדמויות הרבות  לא פחות מאשר אגדות מצאו את דרכם לנפשו הקולטת של הנער,ובצורת סגה עממית 

שולטות בתחביר של החיבור  'ו-ו"עוד", "גם"  המילים" המסורת ההיסטורית.ו הטבעוהשונות של סיפורי הפיות, ו

 .כל הקטע

לכשרונותיו היה מעט משקל " –בין טענות מנוגדות המחברת  חשובה האם אצל צוויג המילה "אבל" היא מיל

", ומטרתה und"החשובה היא ירת מטוטלת רגשית, אצל ברוד המילה ומטרתה יצ  -" תנופה כבירה אבל

 .לידיעת הקורא הבאת עוד ועוד פרטים

  :1959קורט שימאן בשנת כתב  ברוד מכסהמאפיין הזה בסגנונו של על 

ה"ה"  –"החוט בו אורג מכס ברוד את מסכת יצירתו הוא דק מן הדק. באות קלילה שאין בה ממש 

צלו א" היא und"וו החיבור". ה" –וד אף הוא יוצר את עולמו בהברה קלה נברא העולם. והנה בר
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. ברומאן שלו "סטיפן "זה כנגד זה"מילה המונעת התפוררות ופירוד, היא אצלו הלחש, המרחיק את 

רוט" אומר ברוד: "וו החיבור היא המילה החשובה ביותר בעולם". מילה זו כחיבור בין הניגודים 

ת שעדיין לא בא הקץ, הקשר של מה שמרחף לנגד עיני המקיימים היא אצלו מתווכת ואו

 299הגדולים, הבלתי עקביים של השקפות העולם, הפיוס!" 

אך וו החיבור אינו האמצעי הלשוני המאפיין רק את ברוד. מסתבר שוו החיבור מאפיינת גם את כתיבתו של 

 היינה:

ים קרובות נראה בעיני מרשים ביותר "הריתמוס המאפיין את הכתיבה הפרוזאית של היינה לעית

אומר  קצת את וו החיבור בסיפורי התנ"כ"המזכירה  "und"בזכות החזרה המתמדת על המילה 

 300. ברוד

 מחבר הביוגרפיה ומושא כתיבתו.אם כך יש קשר לשוני בין היינה וברוד, קשר המשקף הזדהות וקירבה בין 

 

 

נמצאת  "כמו". אם אצל צוויג המילה פרטים רדת לפרטיאוהב ל , ברודולדמות בניגוד לצוויג הנוטה להכליל

  –כמעט בכל משפט 

פרנסיס מאסיסי, הנעים ועם הארץ, כשמשווים אותו לעמודי התווך  כמו –הוא נראה חלש ודק "

סנט פרנסיס,  כמותומס מאקווינס, ברנרד מקלריון ולויולה.  כמושל הכנסיה של ימי הביניים, 

ת, רגש זוהר של אחדות עם העולם, התלהבות לא מיליטנטית, רגש של הוא בעל רכות מלאכי

פרנסיס, הוא הופך  כמואקסטזה הלוקחת אותו הרבה מעבר למגבלותיה של סביבתו המיידית. 

 אמנות..." אמן בלי

 :לתוך משפט קיים יותר הכנסת מידע מפורט יםפתיחת מקפים המאפשראצל ברוד נמצא 

הקתולית ...או " ..."שליטה צרפתיתוב –המאה התשע עשרה תחילת  – מוגדרת בזמןה "...

, או " ..."המיתוסים הגרמנים הפגאנייםו –העליה לרגל של קאאבלר  –דרך חשיבתה ו

שיישם קצת  – כפי שקרה עם אביו של היינה–"הגרעין"  נקראלשרוד יותר ממה ש הוהצליח

 ".יותר מתירגול מכני

קורא לעולם אחר, מרגש יותר. ברוד לעומת זאת משתמש במקפים צוויג משתמש בדימוי כאמצעי להעברת ה

צוויג מחפש את הריגוש, ברוד מחפש כדי לתת הוכחות מוחשיות להנחות הכלליות שהוא מניח קודם לכן. 

 .אמתאת ה

אך לא רק זאת. פתיחת המקפים בולמת את המהלך הטבעי של המשפט, מחבלת בזרימה. כפי שאראה 

 הראשית כל במחשבהוא מאפיין שברוד רואה בכתיבתו של היינה, אך הוא קיים  בהמשך, הרצון "לבלום"

מי שהולך רחוק יותר ממה שהתכוון ללכת, עבד "שפיתח ברוד בדבר הרצון שלא ללכת עד הסוף.  תפילוסופיה

מצטט ברוד את היינה באפיגרף של הביוגרפיה. כך נוצר קשר בין הרעיון המוביל את הביוגרפיה ובין  הוא"

 הדרך שבה הוא בא לידי ביטוי בלשון.

 

לאורך כל הביוגרפיה אירוניה  תמורגש, ריאליסטית של ברודהוהיבשה , רציונליתעם הלשון ה בד בבד

 הטקסט כדי להמחיש את הניתוחים ואת מתוך כתבי היינהמלאי הומור  ציטוטים גדולה. ברוד בוחר

 : הוא כותבההיסטורי והפילוסופי ש

לקבל את התנאים שעיצבו את ההיסטוריה היהודית כפי שהשתקפו במעמדם כן "היינה לא היה מו

של היהודים והחשיבות הגדולה שייחסו לכסף. הוא לא ראה בהיסטוריה סיבה למחילה, הוא 

ראה רק את ההבדל בין שני העולמות. "אמי קראה ספרות יפה, ואני נעשיתי משורר. אמו של 

 301ים, ודודי סלומון נעשה בנקאי."דודי, לעומת זאת, קראה סיפורי שודד
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לי, יהמתאר את יסורי אהבתו של היינה לבת דודתו אמ מתוך מכתב שכתב לידיד, או הציטוט הנפלא הבא

 בתו של הבנקאי סולומון: 

השעה היתה קרובה לחצות כאשר החלטתי לגשת לביתה של דולצינאה שלי, לשחק את תפקיד "

ה. לרוע המזל, שלא כמו אלמנסור שלי, לא היה לי אלמנסור בחיים האמיתיים מתחת לחלונ

מעיל, וכך היה עלי לקפוא כמו חייט. ובמקום ליל קיץ אנדלוסי עם רקיע מלא כוכבים, היו מעלי 

השדכן  המבורג, וטפטוף שהקפיא אותי עד לעצמותי.תוצרת שמים אפורים כפיח, רוח לחה 

אל מאחורי סוללת העננים, והאיר עם  הזקן, שכל כך הרבה פעמים רימה אותי, נסוג מלא בושה

 מכל הבתים. ההוא קרן אחת או שתיים את הבית

אינני צריך לספר לך, גונח יקר, כמה גנחתי שם. כל בתי המשוגעים שיחררו את יצוריהם 

כנגד גרוני. ההמון המשוגע חגג את ליל ואלפורגיס בראשי,  טירוףושילחו אותם ב סהרורייםה

 לב אדום. , דםמוזיקת הריקודים, ומבית חזי פרצו זרמים חמים של דם שיני הנוקשות סיפקו את

גלי הדם הסתחררו סביבי, הייתי מסוחרר מריח נוכחותה המעורפלת, והיא עצמה, היא עצמה 

הופיעה בחלון מעלי, הרכינה את ראשה לעברי, וחייכה לעברי עם כל יופיה המסחרר, עד 

 קסטזה..."שחשבתי שאני מתפקע מגעגוע נצחי וכאב וא

לעברי"  נעימותו בכזרכן מתוק אשר -המרהמכתב מסתיים בצליל צורם. "הראש הקטן המתולתל 

היה שייך ל"אומנת זקנה". המציאות מתפרצת בדיוק באותה צורה כמו בשיריו ובחזיונותיו. היינה 

על ידי הקשה בצליל צורם הוא עוצר כל המשך  הוא בולם.לא הולך אחר רגשותיו עד הסוף. 

 302ל רגש. הוא מכריח את עצמו לשתוק."ש

 

בשל אירוניה זו רכש היינה לא מעט מבקרים של היינה היא אחד הנושאים החשובים בביוגרפיה.  האירוניה

אלמלא  , בהליכה בשני הכיוונים.אך ברוד רואה בה את התגשמות הפילוסופיה שלו הדוגלת באיזון ,ואויבים

ובהתאם להשקפתו הוא בוחר לחבר את האירוניה של היינה  מר ברוד.בחר באירוניה, היה היינה משתגע, או

 לשאלה היהודית.

ת היתה לעיתים קרובות, כמעט תמיד, הסיטואציה הבלתי אפשרית ידוהי"עבור היינה השאלה ה

האורבת לפניו. בשנותיו האחרונות בגרמניה הסיטואציה נעשתה מיואשת בשל אי יכולתו למצוא 

אי יכולתו לעבוד במקצוע. מבחינה זו לא היתה לו כל ברירה בין להיות מקום בחברה הגרמנית, 

 303."עזר באירוניה אחרת היה נחנקיהוא היה חייב להאירוני או לא אירוני. 

לא רק היינה נזקק לשימוש באירוניה בהתמודדותו מול הבעיה היהודית. גם ברוד, בבואו לנתח אך מסתבר ש

 רוני.נזקק למהלך אי הבעיה היהודיתאת 

כמי שהולך צעד צעד, באופן רציונלי וצפוי, אחר תולדות חייו של היינה. ברוד לאורך כל הביוגרפיה נראה 

והנה, כשהוא בא לבדוק את החידה הגדולה מכל, מדוע שונאים הגרמנים את היינה באופן כל כך פתולוגי, 

עושה כמעשהו של היינה ומתבדח  הואביניהם ברוד עצמו, ובעקיפין מדוע שונאים הם כל כך את היהודים, 

 .על חשבון הקורא

שיריו של היינה ", מספר ברוד שבתחילה התקבלו Buch der Liederבפרק השביעי, "שירה ופרוזה עד 

"שבגרמניה הוא נשאר אחד אומר ברוד,  ם לומר",ז"זה לא מוגואחר כך חל שינוי.  בשמחה ובהתלהבות.

סיף, לאחר תיאור השנאה, הלעג, הבוז והכעס, האיומים והרדיפות והוא מו 304מהסופרים השנואים ביותר."

 305"פרסומו של היינה והסיבות לה הם נושא הספר הזה."להם זכה היינה: 

 כדי להבין מדוע הפך מטרה לשנאה כל כך גדולה. ואז, אומר ברוד, הבה נבחן את שירי היינה

 ת ברורות לשנאה: שלב אחר שלב, מביא ברוד קטעים משירי היינה ובהם הוכחו

נטייתו של היינה למהפכנות. זה בוודאי לא מצא חן בעיני שירים ובהם בולטת בשלב הראשון הוא מביא 

 ,בהם מהלל היינה את צרפת על חשבון האומה הגרמנית שירים. בשלב שני הוא מביא , הוא אומרהבורגנות

וולגרים  שיריםלב השלישי מביא ברוד . בש, הוא מוסיףזה בוודאי לא מצא חן בעיני הלאומנים הגרמניםו
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ובקיום יחסי מין. זה בוודאי לא מצא חן בעיני השמרנים. בשלב הרביעי מביא ברוד  העוסקים בהפרשות

לועג היינה מראה ברוד כיצד בשלב החמישי  פטריוטים הגרמנים.שבטים הגרמנים ולכל השירים הלועגים ל

של היינה ישי מביא ברוד את נטייתו שקלן, בשלב ה לסדרה של חלומות גרמניים, כמו השלמת כנסיית

 העובדה שכתב מחוץ לגבולות גרמניה.את י את עובדת היותו מהגר, כלומר ביעבשלב השו לסוציאליזם

 : פונה ברוד אל הקוראואז 

את הקורא, שעד עכשיו עקב אחרי, לעצור לרגע. השירים האחרונים  בקש"הייתי רוצה ל

אבל למעשה הם באים מעטו של  יכלו להיות!עטו של היינה... שציטטתי יכלו להיות פרי 

 306פרידריך שילר, שאותו איש אינו מאשים."

אותם מביא ברוד כסיבה לשנאה הגדולה להיינה, הם ציטוטים משירי גתה, שילר, ארנים,  השיריםכל 

ל, הוא לא אמר דבר הפך שנוא. רק היינה שנוא. אחרי הכ"איש מהם לא ברנטנו, לסינג, גרילפצר וניטשה. 

 307!"כה גדולהיותר מאשר חבריו הנהנים מהערכה 

את הקורא באופן בלתי צפוי לוקח ברוד  שירים,בדוגמאות מתוך מפורטים ה )!( לאורך שמונה עמודים

ביוגרפיה. אם עד רגע זה נתן הכתיבת  האת כל היסודות עליהן נשענ שוברפיקטיבי, והמתברר כלמסע 

בר הביוגרפיה, שטרח בכל שלב להביא עובדות ופרטים כדי לשכנע את הקורא הקורא אמון מלא במח

  .מרומההקורא  מרגישזה המסע הבעקבות הרי שעכשיו, באמיתות הנחותיו, 

הוא שהמתיחה הקטנה שלי תביא לתוצאה שהייתי רוצה " אומר ברוד," "התירוץ היחידי שלי

כביכול לקווי אופי של סופר, בין אם קווי להשיג בכל מאודי: של הכנסת מימד ספקני בכל הנוגע 

 308, או בסיפורים היסטוריים בעלי משקל."חכמת וקלילהאופי אלה נמצאים בביקורת מת

כה מרכזי ולשבר כה ארוך ומפורט הסיבה למהלך אירוני יכולה להיות , זו לא תירוץבאמת רק  זהואך 

זהו המקום היחידי בו מנסה ברוד להתמודד שהסיבה לכך נראית קשורה יותר לעובדה  בכתיבת הביוגרפיה.

חיי יהודי גרמניה,  עם "השאלה היהודית" המרחפת מעלודרכה פנים מול פנים עם השנאה הגדולה להיינה, 

פונה ברוד לקהל קוראיו הגרמני, וכאילו  והמהלך האירוני בפרק זה, דרך סיפורו של היינהוברוד בכללם. 

לי קצת מהפכנים, קצת מהגרים, קצת סוציאליסטים, אבל סופו של דבר אומר: הנה לפניכם האמת. אנחנו או

 ?כל כך . מדוע תשנאו אותנומטובי הגרמנים לא פחות טובים אנחנו גרמנים

 

את היינה וגם לא לשאלה מדוע שונאים הם את  לא לשאלה מדוע שונאים הגרמנים ,תשובהלא מספק  ברוד

יהודי, לא יאפשר וכשמתברר שכל מה שתעשה, כ למצוא סיבה, ואינך מסוגל היהודים. וכשאין בידך תשובה,

, להיות אירוני, לפתח "אהבה מרחוק"יצור מרחק, נותר הוא לשכל מה לך כרטיס כניסה לחברה הגרמנית, 

 להגר.

הרומנטיקה מוציאה את הקורא מתוך המציאות . , אומר ברודמטרה ברורה אירוניה המיוחדת של היינהל

, מנפצת את החלום לעומת זאת האירוניה של היינהאותו לעולם גבוה יותר, של חלום. היומיומית ומעבירה 

בדבר צות החלום בתחילת שנות השלושים, השבר הגדול והתנפ את 309אל המציאות. ת הקוראומחזירה א

מהלך  באמצעותאלא , להמחישהתמזגות יהודי גרמניה וברוד בכללם עם התרבות הגרמנית, לא יכול ברוד 

את הצורך בפקיחת ו אצל הקורא את תחושת האשליה המתנפצת תהמשחזרורטוריקה ערמומית  ניאירו

 .יתמייד עיניים
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 מסקנות תיאורטיות

 
 מהלך מטאפורי ומהלך מטונימי על פי יעקובסון

שוניות מסוימות של ישויות ל ברירה"הדיבור מחייב כי רומן יעקובסון טוען  בספרו "בלשנות ופואטיקה",

במילים אחרות, כשאדם בוחר לנסח מבע  310ליחידות לשוניות במדרגה גבוהה יותר של מורכבות" צירופןו

מצד שני הוא מצרף מילים אחת לשניה ויוצר משפט. פועל מצד אחד על ציר הצירוף, כאשר הוא לשוני, הוא 

גר של מילים נרדפות המייצגות כל מילה באותו משפט נבחרת מתוך מא פועל על ציר הברירה, כאשר

 מושגים זהים או דומים.

 התפתחותו של המבע, טוען יעקובסון, עשוי להתרחש לאורך שני צירים אלה: 

הדרך "נושא אחד עשוי להוליך לנושא אחר על סמך הדמיות או על סמך התסמוכת שביניהם. 

לציון המקרה  – הדרך המטונימיתתהיה המונח ההולם לציון המקרה הראשון ו המטאפורית

 311 השני, שכן ביטויים המרוכז ביותר הוא במטאפורה ובמטונימיה בהתאמה."

עקרון הדמיות והשימוש במטאפורות עומד ביסוד השירה, ואילו הפרוזה לעומת זאת, לפיכך, טוען יעקובסון, 

כל פרט את  מגלה בשימוש באחד משני צירים אלה. והמטונימיה פועלת בעקרו של דבר באמצעות התסמוכת

 312אהבותיו הלשוניות.את סגנונו האישי, את העדפותיו ו

 

משני הצירים הללו בולטת מאוד בכתיבתם הביוגרפית של צוויג וברוד.  אחדהנטייה לדומיננטיות של 

 מהלךנוטה לנראה שצוויג, המשתמש ללא הרף בדימויים וסמלים, כשמשווים את המבע הלשוני של השניים 

 .מטונימיה למהלךנוטה , של פרטים ברוד, העסוק בחיבורים וצירופים מטאפורי, ואילוה

 ":כמומילה "ה בריבויבכתיבתו של צוויג המהלך המטאפורי ברובד הלשוני מתבטא 

ולשילר, הידענים והמגוונים, הסוערים והחזקים, הוא נראה חלש  ה... כאשר משווים אותו לגת"

, כשמשווים אותו לעמודי התווך של הכנסיה של פרנסיס מאסיסי, הנעים ועם הארץ כמו –ודק 

סנט פרנסיס, הוא בעל רכות  כמותומס מאקווינס, ברנרד מקלריון ולויולה.  כמוימי הביניים, 

מלאכית, רגש זוהר של אחדות עם העולם, התלהבות לא מיליטנטית, רגש של אקסטזה הלוקחת 

 קסיס, הוא הופך אמן בלי אמנות, רפרנ כמואותו הרבה מעבר למגבלותיה של סביבתו המיידית. 

ם גבוה יותר, באמצעות אקט של הקרבה עצמית, שוות ערך למעשהו של לדרך אמונתו בעו

 312פרנסיסקוס הצעיר בכיכר העיר של אסיסי."

 (,den Wissenden und Vielfältigenאך גם הבחירה בצמדי המושגים הדומים "ידענים ומגוונים" )

(, והשימוש במטאפורה "עמודי התווך של den Stromhaften und Starken"סוערים וחזקים" )

 die(, או שם התואר המטאפורי "בעל רכות מלאכית")den riesigen Pfeilern der Kircheהכנסיה")

engelhaft klare Zärtlichkeit.עצם : יתרה מזאת (, מדגישים את הנטיה המטפורית בפיסקה כולה

אותו לגתה  משווים"כאשר  ,"דומה או שונה"– ר השימוש בציר הברירהשוואה, כלומהפעולת ההשימוש ב

. והרי כל הטרילוגיה "המאבק בדימון" מבוססת של צוויגהרעיונית , היא זו העומדת ביסוד כתיבתו ולשילר"

על הדמיון שבין הלדרלין למוצארט,  הלדרלין, קלייסט וניטשה,דמותם של הדמיון שבין : ודימיוןהשוואה על 

, על הדמיון שבין מותם של אמני המאה הלדרלין ואפולו, בין הלדלרין ופאיטון, בין הלדרלין ואמפדוקלסבין 

המניפסט הרעיוני עליו מבוססת זהו  עשרה הצעירים ועל הדמיון שבין מותם של סטנדהל והלדרלין.-התשע

: עצמו , כדברי צוויגר: עולם התופעות הוא עולם שבו דבר תמיד דומה לדבר אחשכתב צוויג כל הביוגרפיה

 313."ההיסטוריה אוהבת משחק כפול"
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מודגש כתיבתו באשר לא רק ב .ברוד לעומת זאת נוטה למהלך מטונימי, מהלך הנשען על ציר הצירוף

גם בשל  אלאה, שלמפיסקה יצירת לשל צירוף עוד ועוד פרטים סמוכים השימוש במילות חיבור, ולא רק ב

 המובילים האחד אל השני: ל זמנים ומקומותבניית העלילה כולה על ציר ש

צדק האב. היינה השתייך לקהילה היהודית, ליתר דיוק לקהילה היהודית של  מסויםבמובן "

תחילת  –של קהילה זו, המוגדרת בזמן  הדיסלדורף, ועוד יותר מכן, לשלב מיוחד בהתפתחות

התפתחותו של  יםיכול רקע זה עלובשליטה צרפתית על ארץ הריין. רק  –המאה התשע עשרה 

יהודית, גם היא, לא מלאה תפקיד רב -. וזה לא אומר שסביבתו הלאיםהיינה וחינוכו להיות מובנ

 –העליה לרגל של קאאבלר  –אוכלוסיה הקתולית ודרך חשיבתה המשמעות עבורו. גם 

 גה עממית ואגדות מצאו את דרכם לנפשו הקולטת שלאוהמיתוסים הגרמנים הפגאניים בצורת ס

, והטבע והמסורת מעשיותהנער, לא פחות מאשר הדמויות הרבות והשונות של סיפורי ה

ריה של ארץ המולדת... אפילו בתקופה מאוחרת בחייו יכול היה וגה, ההיסטאההיסטורית. נוף, ס

 היינה לכתוב מפריז:

 314"לא, זכרונות הדת הגרמנית העתיקה לא נמחקו..." 

לקהילה היהודית של דיסלדורף במקום מסוים ובזמן  ובתוכו השייכותכשלם, השייכות לקהילה היהודית 

לא דמיון בין יוצר אחד רק על רקע זה, אומר ברוד, יכולים חייו של היינה להיות מובנים. כלומר  - מסוים

סמיכות, קירבה , אלא דווקא וחיפוש המשותף , לא דיון על דומה ושונהכבתפיסת עולמו של צוויג לשני

 הם אלה המרכיבים חיי אדם. במקום ובזמן פעמיים-פרטים חדשל  בהפיזית וסבי

 

רת משתמשת למרות שכל סיפו ,שוניםשני זרמים ספרותיים ל צוויג וברוד בזיקהאת  זו ממקמתשונה נטיה 

  :בשני התהליכים גם יחד

"עליונותו של התהליך המטאפורי באסכולות הספרותיות של הרומנטיקה והסימבוליזם כבר 

"אבל עד היום לא ניתנה הכרה מספקת לעובדה, ששליטתה של  כתב יעקובסון.ה לא פעם", צויינ

המטונימיה עומדת ביסוד הזרם המכונה "ריאליסטי", השייך לשלב הביניים בין ירידת הרומנטיקה 

ועליית הסימבוליזם ומנוגד לשתיהן, ולאמיתו של דבר היא היא המתנה את עצם קיומו. הסופר 

פף עצמו ליחסי התסמוכת וסוטה סטיות מטונימיות מן העלילה לאווירה ומן הריאליסטי כו

 315הדמויות לרקע, הן בחלל והן בזמן."

 לצוויג אם כן זיקה לזרם הרומנטי והסימבולי ואילו לברוד זיקה לזרם הריאליסטי.

 

אופן שונה בהתאם לתפיסה זו בחרו השניים לכתוב ולעצב את הביוגרפיות שכתבו על הלדרלין והיינה ב

מרתק לגלות עד כמה הדוק המתאם בין האידאה הפוליטית המנחה את צוויג וברוד כפרשני סיפור לחלוטין. 

: בין תפיסת העולם של צוויג כתיבת הביוגרפיהבבו בחרו  המהלך הלשוניהחיים של הלדרלין והיינה ובין 

ולם של ברוד הגורסת רציונליות רוח והשימוש במהלך מטאפורי, ובין תפיסת העהחיי  מטיפה לעליונותה

 והשימוש במהלך מטונימי. קשר לעולם הממשיו

 

 באחטיןעל פי  מונולוג והטרוגלוסיה

ריה תיאוריה ספרותית נוספת העשויה להאיר את ההבדלים בכתיבתם הביוגרפית של צוויג וברוד, היא התיאו

באחטין שאין להפריד בין  האמיןמנו בני ז. בניגוד לפורמליסטים הרוסים ברומן שיחבדבר השל באחטין 

כי השיח הוא בראש ובראשונה תופעה  וטעןניסה לשלב בין הפורמליזם והמרקסיזם  הוא .תוכן לצורה

 סוציאלית. 
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מחד : מנוגדיםשני כוחות בספרות קיימים לפיה  ה דיאלקטיתחטין תפיסאציג בהבחיבורו "הדיבר ברומן" 

יחיד של הדובר, אותו כינה מונולוג, ומאידך כוח -צעות קוליחיד באמ-כוח צנטריפטלי הנע אל מרכז

בהתאם לכך, טען  316הטרוגלוסיה.בשם כינה  ודיבוריות אות-צנטריפוגלי הנע אל החוץ ומתאפיין ברב

היות ועולם השירה תמיד יבוא לידי ביטוי באמצעות שיח יחידי.  יתמונולוגהיא שפה באחטין, השפה השירית 

בקיצור  –נשארים באובייקט, במחשבות, בחוויה  כל אלה, ניגודים, מאבקים וספקותגם אם מפתח המשורר 

 317. שומרת על אחידותה. זו אבל אין הם נכנסים לרובד של השפה – בחומר עצמו

שפה אחת וביטוי אחד,  , של"המשורר הוא משורר כל עוד הוא מקבל את הרעיון של אחידות

בת לבטא את המשמעות שנתן לה המשורר בלי כל תיווך. מונולוגי סגור... כל מילה חייביטוי 

אסור שיהיה כל ריחוק בין המשורר למילה....כדי להשיג זאת על המשורר להפשיט את המילה 

מכוונות האחרים, עליו להשתמש במילים ובצורה כזאת כך שיאבד הקשר עם רובד ממשי של 

את חייו  מחוקשכחה, לים הל בהשפה ועם תוכן ספציפי...כל מה שנכנס ליצירה חייב לטבו

 318הקודמים בכל תוכן אחר."

 

קולו של המחבר, קולם של הגיבורים השונים,  .ערב רב של קולותלדעת באחטין הרומן, לעומת זאת, מייצג 

הטרוגלוסיה. לכן פועל הסופר כל אלה הופכים את הרומן לבלתי אחיד בעליל, ל –מכתבים, מסמכים ויומנים 

 המשורר. הוא מקבל בברכה את הגיוון של השפה ומחדד את ההבדלים הלשוניים:בכיוון הפוך מן 

אלא מציג אותן כדיבר ייחודי ממשי. לכן ריבוד  –"הסופר לא מבטא את עצמו באמצעות המילים 

הג'נרי, המקצועי, הסוציאלי במובן הצר של המילה, זה של אופני חשיבה מסויימים, זה  –השפה 

כל אלה בהכנסם לרומן  –אינדיבידואלים מסויימים, של דיאלקט  של נטיות מסויימות, של

לכן יכול סופר הפרוזה הופכים למערכת אמנותית המתזמרת את המוטיב המכוון של המחבר. 

להרחיק את עצמו מן השפה בה הוא כותב, כאשר בעת ובעונה אחת הוא מתרחק מן השכבות 

 319השונות והאספקטים השונים של עבודתו."

 

 כתיבתם של צוויג וברוד.ההבדל בין בולט באופן ברור היבט זה מתוך 

צוויג מנסה לכל אורך הביוגרפיה לשמור על אחידות. במיוחד בולט הדבר כאשר הוא נדרש להביא ציטוטים 

לאישור טענותיו. הציטוטים מובאים באופן חלקי, כשברירי משפטים, מבלי לציין מהיכן נלקחו, ומוכנסים 

בין אם  –תחילים ומסתיימים בלשונו של צוויג. כך "בולע" צוויג את כל הקולות האחרים לתוך משפטים המ

לבלי הכר.  –הם קולות של נשים, של גברים, של ביוגרפים אחרים, של מסמכים, של מכתבים או יומנים 

לזהות  כדבריו של באחטין, כל המצוטט בביוגרפיה שכתב צוויג טובל בים השכחה עד כי אין לנו כל אפשרות

ריבוד סוציאלי שונה או דיאלקט. את חייו הקודמים. כך גם מוחק צוויג את האפשרות שנחוש תקופה אחרת, 

 הרצון להיות אחד עם העולם. –הכל בהתאם להשקפת העולם של הלדרלין, אותה מאמץ צוויג 

 

ציטוטי השירים של , קול אחד, קולו של צוויג. גם כאשר כביכול מתרחש דיאלוג בין התוצאה היא מונולוג

הלדלרין ובין הפרשנות של צוויג לשירים אלה, תמיד יחזור צוויג באותן מילים על מילות השיר ועל 

על חרוזי  בפרוזהחזרה פשוט מה שמתקבל בסופו של דבר היא . אין הוא מנהל פולמוס או מאבק, ומשמעותן

ארבע שורות, ולא יותר. התחושה היא -שירה. צוויג גם לא מאריך בהבאת הציטוטים. תמיד יהיו אלה שלוש

 .טענותיו של צוויגהמכוון כל כולו להוכחת  השירים נבלעים בים המללש

 

המונולוג אופייני ליצירתו של צוויג. כמעט כל הנובלות שלו מהוות מעין מונולוג פנימי, מונולוג של אדם 

הקשר להשפעת הקתוליות כל  )שוב הצפוי לפני מותו זהו וידוי לעיתים קרובותו, המבקש להתוודות

 ".משחק המלכיםשעות בחיי אשה", " 24כך הם הנובלות "אמוק", "מכתבה של אשה אלמונית", " .כתיבתו(

מעולם לא היתה לו לכן כתב צוויג רק רומן אחד, "השמר מן הרחמים", שהוא בעצם נובלה מורחבת. 
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לחיים הפנימיים  רקהיה מעונין לתת ביטוי  היכולת לשקף מציאות חברתית או מגוון גדול של דמויות. תמיד

רק המכריעים, על כן אפשר לראות אותם נכונה  "על כן חשובים בסיפור חיים רק הרגעים הדרוכים, של האדם.

 320"ורק מבפנים אפשר לספרם., מבפנים

 

יה לצוויג על פי תפיסתו של באחטין, וכתיבתו משקפת את הנט ברוד, לעומת זאת, ניצב בקצה המנוגד

להטרוגלוסיה. ברוד מביא מאות ציטוטים, חלקם הגדול ארוך ביותר, תוך שהוא מאזכר תמיד את המקור 

של גברים, ויוקרה של נשים, ממאבקי כוח האינטימית כך יכול הקורא להתרשם מכתיבתן  ממנו נלקחו.

מתעקש לצטט  ברוד. , כשעל כולם שורה רוח התקופהמקטעי יומנים, מכתבים, מסמכים ומאמרי עיתונים

ציטוט כשהוא רוצה לנהל פולמוס עם ביוגרף או אם איש רוח אחר, תמיד יתחיל עם גם מכל הבא ליד, ו

, לא למשל הוא מתנגד. כל זאת בניגוד לצוויג, שכשהוא מעביר ביקורת על קאנט ושל אותו מקור ל הטענה

וד, כאמור, הוא "פולמוסן בעל בר עולה על דעתו כלל ועיקר להביא לידיעת הקורא דעות השונות מדעתו.

 .ויכוחלהביא בפני הקורא קולות שונים לצורך קיום  שמחכורחו", וככזה הוא 

 

שונה  קולולהכניס לביוגרפיה להרחיב את מימד ההטרוגלוסיה  , לחדש,מנסה להפתיעאך לא רק זאת. ברוד 

וש הצעירה לחייו של היינה, מ-ברגע בו נכנסת להבאמצע הפרק האחרון, "פינה שמימית באדם",  .לחלוטין

 321וכלשונן: פליקס מנדלסון, ככתבן כתבש)רומנסה(  שיר של מביא ברוד ארבע תיבות

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

פתיחה אופראית לסיפור האהבה  תחושה שלההפתעה שחווה הקורא, כשהוא נתקל בתווי הנגינה, יוצרת 

 שישהמוש, אותו מביא ברוד -ההצדקה לכך היא מכתב שכתב היינה ללה. מוש-היינה ולההאפלטוני בין 

 עמודים אחר כך: 

 בואי וזמזמי מסביב לחוטמי. אני מכירעם כנפיך הזעירות "זבובתי היפה, הטובה והמקסימה, 

  "!שיר של מנדלסון עם המילים : בואי מהר! המנגינה מתנגנת בראשי כל הזמן: בואי מהר

)komme du bald(322 

 וברוד שהיה קומפוזיטור וניגן בפסנתר, הרגיש צורך להביא בפני הקורא את התווים עצמם כדי להעניק ל

 יכולה להיות חסרת גבולות. ההטרוגלוסיהעד כמה  מחישבכך הוא מ חוויה שלמה.

 

ה התיאורטית של יעקובסון בדבר המהלך התפיסבשתי הביוגרפיות שלפנינו חופפת מענין לראות עד כמה 

גם המונולוג וההטרוגלוסיה.  בדבר של באחטיןאת תפיסתו התיאורטית פורי והמהלך המטונימי, המטא

כלי לשוני התומך ביצירת עולם סובייקטיבי, רגשי, דמיוני וחסר  יםמהוו גם המהלך המטאפוריהמונולוג ו

עולמו של  - "האני" משתקף ומכל עברהפרדה בין הדובר לעולם, כל בו עולם נרקיסיסטי שאין ממשות. 

 -ההטרוגלוסיה והמהלך המטונימי מהווים כלי לשוני המאפשר ייצוג של עולם אובייקטיבי רב צוויג. ואילו

 עולמו של ברוד. - מוחשי, עולם שיש בו מקום גם לאינדיבידואל וגם לחברה שלמהומימדי, עולם רציונלי 
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 דבר סוף

 

חילת שנות העשרים לחייו, בן לפקיד בנק זה התחיל כמפגש מרגש בין שני צעירים נלהבים. האחד, בת

מפראג, מאחוריו כמה קבצי שירה וכתיבת רומן. השני, מבוגר ממנו רק בשלוש שנים, בן למשפחת 

הונגרית -תעשיינים וינאית, כבר סופר ומחזאי מוערך ומבוקש בחוגי התרבות של בירת האימפריה האוסטרו

 השוקעת.

 

 בספר זכרונותיו על פגישתו הראשונה עם צוויג.  כתב ברוד "זכרתי את הזמנים הישנים",

"הייתי עוד צעיר מאוד כשעמדתי בפעם הראשונה לפני סטפן צוויג הצעיר. הוא הזמין אותי 

בידידות לבקר אצלו, כשאבוא פעם מפראג לוינה. ועתה הנה בא המאורע הגדול הזה. הקרתני 

עשיתי בוודאי רושם ביישני  ן.הכרך העולמי, של ההומניסט-צף ועלה בתחום הראייה של בן

בשבילי היה הכל חדש ומרשים, כל החוויות שהיו לי בשעות  ביותר ולא במעט מצחיק...

המעטות עם סטפן צוויג. שוטטנו על פני חוצותיה של וינה, עמדנו אחוזי התפעלות לפני חזיתות 

ך הביאני צוויג אל בארוק עצומות, ועם זאת מעויינות יפה, ולבסוף היה הפראטר מטרתנו. אחר כ

צוויג לא גר אצל הוריו דירת הסטודנטים שלו. כמעט נבצר ממני להבין, מטופל ומפונק כמוני, כי 

נה. ונוסף לכך זכיתי לראות את הספרים היקרים הרבים בלשונות זרות, הוגש לי יוהיושבים ב

לקול של הכרך זהב דקיקים קטנים. זה נראה בעיני כשיא הק-יי"ש דנציגאי, שצפו עליו עלעלי

בקיצור, הוכרעתי עד  –החוכמה של המבוגר ממני בכמה שנים -הגדול. ונוסף לכך פתגמי

 323היסוד."

 .הוסיף ברוד בזכרונותיו "נפגשנו אחר כך לעיתים קרובות בפראג, בזאלצבורג," וכך

 324 ."כתבנו זה אל זה מכתבים ארוכים ונעשינו ידידים"

 

 ת הרושם שהותיר בו מפגש זה: עשרים שנה אחר כך תיאר צוויג א

"אני עדיין זוכר אותו, כפי שראיתי אותו בפעם הראשונה, נער בן עשרים, קטן, רזה, ובעל צניעות 

על יכולתו להראות בפעם הראשונה לאדם זר את  כששמחתו גואהאין סופית. אני רואה אותו 

ידיו  .זה של העבר , ולספר על אהבתו השופעת לעולם הירואיפראג, עירו האהובה והקסומה

הקטנות, הנשיות, טפחו ברכות על מנענעי הפסנתר. הוא דיבר על מוזיקה, על מלחינים צ'כים, 

על סמטנה וינאצ'ק, אותם גילה לעולם, אף פעם לא על עצמו ועל השירים והסונטות שחיבר. 

קא, כשנשאל על עבודתו, השיב במונחים מרוממים על אחד בלתי ידוע לחלוטין בשם פרנץ קפ

שהוא לדעתו האמן האמיתי של הספרות המודרנית והפסיכולוגיה. אם הזכירו את שירתו, הוא 

היה מוריד מערכו ומספר שבבית ספרו היה נער בשם פרנץ וורפל, ושהוא מגדולי המשוררים 

של זמננו. כך היה אותו משורר צעיר שהתמסר בכל נפשו ומאודו לכל דבר שנראה בעיניו בעל 

 325לעילאי, לנפלא בכל דמות וצורה."ערך, למוזר, 

ברוד לא היה רגשי מספיק לטעמו של צוויג. הוא ראה בו צייר מיניאטורות  ,לכתיבתו למרות ההערכה

". יצירתו היתה מרוסנת ומאופקת הדוגמא הגרמנית הראשונה של פוינטיליזם פסיכולוגיהמאוהב בפרטים, "

 מספיק: חיי משרתת צ'כית, חיי תופרת במתפרה קטנה.  מדי, והנושאים שבחר לעסוק בהם לא גרנדיוזיים

"היה הצעד ההחלטי  כתב צוויג על תחילת דרכו של ברוד כסופר,"הדבר היחידי שהיה חסר" 

יום אל ההירואי, -שישא אותו אל מעבר לפרטים, אל ההכללה בעלת המשמעות, מחיי היום

 326מהשלווה השקטה של ההתבוננות אל התשוקה למוסר נעלה."
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 :אך הנה, הגיעה המלחמה שזעזעה את אמות הסיפים

"מהתבוננות עצלה ומעודנת, פרצה הצהרת כוונות מלאת תשוקה. שיוויון הנפש הפך למעורבות 

פעילה. במכה אחת הפך צייר המיניאטורות לאמן של מרחבים גדולים, והוא, שהיה נער ביישן 

 ...ת ראה קסם בכל מקום ובכל דברומלא יראה שראה במופלא משהו תמיד מעבר להשגתו, כע

 327" גאונותו פנתה בבטחה אל העילאי.

הרחיקה את צוויג מעליו:  המלחמה ששינתה את כתיבתו של ברוד הפכה אותו בה בעת לציוני אדוק, וכך אבל

 328"ואלה עדיין שתי תכונות שאני מחשיב כמגבלה אנושית".אמר על ברוד,  ,"הוא קנאי ולאומני"

תוכנית אחרת משל ברוד עבור העם היהודי. גדולתו וייחודו בעיניו היתה העובדה שאין לעם  לצוויג היתה

היהודי כל קשר לארץ מסויימת, לשפה אחת, למנהגים משותפים. לכן יכולים היהודים לדעתו למלא שתי 

חדשים, פונקציות חשובות עבור העולם. ראשית, הם יכולים לשרת את הקידמה, להיות חלוצים של רעיונות 

בעוד העמים האחרים מקובעים בעבר ומחוייבים בשמירתו. שנית, כעם בלי מולדת היהודים יכולים להלחם 

"אלה שיעזרו בבניית היסודות של של העתיד,  "האירופאים הטובים"בכוחות ההרס של הלאומיות. הם תומכי 

ל היהודים ההופכים לעם ככל . לא מפתיע אם כן שצוויג ראה את הרעיון הציוני שהמולדת האוניברסלית"

 329העמים, עם דגלים, תותחים ומדליות, כרגרסיה מסוכנת וכבגידה במשימתם הנעלה ביותר. 

 ברוד כמובן התנגד לתפיסה זו מכל וכל. 

"לא יכולנו להפגש יחד בלי  כתב."דעותינו על הבעיה היהודית והאנושית הכללית נפרדו מאוד" 

אה את המטרה באוניברסלי, בקוסמופוליטי. הוא רצה כי אנשי צוויג ר שנדון באותו פירוד...

הרוח יעמדו בפוליטיקה מהצד כדרכו של ארסמוס ההומניסטן. ואני בחרתי מאז ומתמיד את 

ההשתתפות בפוליטיקה מבפנים... כמטרה סופית ריחפה גם לנגד עיני גאולה אוניברסלית של כל 

אך אני   -ישעיהו, ירמיהו, עמוס, מיכה וכו'  בני האדם, במובנם של הנביאים הגדולים שלנו,

ראיתי זאת כצו הגורל, שהיהודים חייבים להיות קודם שוב לעם אמיתי, כפי שהיו פעם, כדי 

לעבוד יחד עם משפחת העמים האחרים ובשיווי זכויות גמור, ללא פגיעה, למען שלום העולם 

 330כולו".

מימי האינקוויזיציה בספרד, על הנסיון הראשון לפתור את  וכך כותב ברוד את "ראובני שר היהודים", רומן

ציוני הראשון. -בעיית היהודים ולהחזירם לארץ ישראל, ואחר כך את הביוגרפיה על היינריך היינה, הפרוטו

ואילו צוויג, שהתעלם בעקביות מעובדת היותו יהודי, ובהקדמה לספרו של ברוד "דרכו של טיכו ברהה 

העדיף ולא שלי או שלנו,  –שלו  331, תוארה באופן  עילאי ברומן ראובני" שלות הגזע "בעיילאלוהים" כתב: 

 העולם". בוניל "שאוניברסליות תריסר ביוגרפיות לכתוב 

  –ואז 

"ימי היטלר הגיעו. בזאלצבורג ליווה אותי צוויג דרך החדרים הרבים של הוילה היפה שלו על הר 

יתה לי. ההן העביר לנגד עיני את הפאר: "ספריה יפה הקאפוצ'ינים. עצובות נשמעו מליו, שב

דירה יפה היתה לי". הכל עמד עוד על תילו. אך פסוקי הנבואה המאפילים הללו ריחפו וקרבו, 

אחר כך הלכו חייו, שחתרו תמיד אל מרחקי המרחקים, ונעלמו לחלוטין ...עשו הכל לבלתי ממשי

 332"מתחום הראיה שלי.

 צוויג את אוסטריה רגע לפני האנשלוס והתיישב באנגליה. בחושיו המחודדים, עזב 

רק אז, לנוכח הנאציזם שגרם לו לנטוש את ביתו, וההוראה לשרוף את ספריו בשל היותו יהודי, החל צוויג 

, כתב את האגדה "המנורה הקבורה", על 1937להתמודד עם המציאות הטופחת על פניו. רק אז, בשנת 

ה מבית המקדש בזמן המרד הגדול לאיטליה, הוברחה חזרה לארץ ישראל מנורת  שבעת הקנים שהוברח

 שם במקום לא נודע. -מאות שנים אחר כך, ונקברה אי

. הוטמנה"לאיש אין צל צילו של רמז על הימצאותה, ואף סקרן לא חפר מעולם למעמקים שבהם 

א יוכל לספר אם כמו כל דרכי המסתורין של אלוהים, היא שרויה באפלה של כל הזמנים. איש ל
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היא תשאר כך לנצח, חבויה ואבודה לעמה, שעדיין לא יודע מנוחה בנדודיו בארצות הגויים. או 

שמא, לבסוף, מישהו יחפור וימצא את המנורה ביום שבו היהודים יחזרו לארצם, ואז מנורת 

 333שבעת הקנים תפזר את אורה הנעים במקדש השלום".

ו, שהיא יותר יהדות של רוח, של אור ושל שלום, מאשר אותה יהדות רק כעת נותן צוויג ביטוי ליהדות

 ברוד. אימץאותה קרקע לאומית המחוברת ל

 

פרצה מלחמת העולם השניה. ברוד הצליח להמלט ברכבת האחרונה שיצאה מפראג, והגיע לארץ ישראל 

 1942יל. בפברואר לעבוד כמנהל תיאטרון הבימה. צוויג עזב את באת' המופצצת ועקר לפרספוליס שבברז

 התאבד בלקיחת סם הרדמה עם אשתו. 

"היא זעזעה את עצבי הרבה יותר מכפי כתב ברוד בזכרונותיו.  ידיעת האימים." –"לפתע פתאום 

-שיש בידי לתאר, בלי שאובד שוב בתהום ההיא... בבניין הצודק של המדינה היהודית בארץ

האדם. סטפן צוויג בחר -י ההיטלריזם זובחישראל ראיתי את תרומתנו, את תרומתי, להגנה מפנ

מה שאינו  –כיוון אחר. ועתה הנה הוא נכנע, התמוטט. המפלה הזאת של האחר לא עוררה בי 

אפילו שמץ של רגשי הצדקה ויתרון, אלא אבל  –ניתן בעצם להסביר על פי ההגיון והשכל 

ם של המאה שלנו, והוא טהור בלבד... כאן היה אדם, שעמד באותה חזית כמוני נגד הבארבריז

"ביתר דיוק, אדישותו כלפי  –שקע לתוך יאוש. "הספק שלו בנצחון", אומר היינריך אדוארד יעקב 

הנצחון שקיוו לבואו, הורגשה כמשהו איום". אני אחד מני רבים, היכולים להעיד על הדבר הזה. 

פחות מזה של נפילת "מי שקרא אז עתונים יודע, כי מותו של סטפן צוויג עשה רושם כמעט לא 

ובכל זאת הכרח היה לנשוך את הבשר בשיניים ולהמשיך את הדרך. אסור היה לוותר  –סינגפור 

 334על סיכוי ההצלה שמתגלה הפעם." 

 

 ברוד? מכסחלום הציונות של ל באשרהאוניברסליזם של סטפן צוויג כרע נפל. ומה חלום 

והכוחות הנגדיים הם חזקים לאין שיעור  "הצרותכתב בספר זכרונותיו.  "אינני אופטימיסט,"

והתוצאה נשארת העזה, נשארת תלויה בספק. מטבעו של האדם הוא, שלפעמים הוא נוטל על 

התקווה. במצב הפוליטי העולמי של  –עצמו משהו מסופק ומייאש. המייאש הזה הוא בשבילי 

דם מיואש להגות היום, נוכח שני גושי המעצמות והחימוש של התאבדות, יכול למעשה רק א

מחשבה של תקווה. אחר כך שוב יש זמנים, שבהם שוקלים את הדבר ביתר מתינות: הרי כבר 

היום נשתנה משהו לעומת מצבים קודמים; שהמילה "יהודי" אינה מציינת עוד בכל מקום או ברוב 

חורג של העולם, אדם שבור, מעונה, מוכה, בעל עצבים הרוסים -המקומות את הטיפוס של בן

-חולניים, נע ונד, כפי שראה אותו עוד היינה )והכריז עליו כעל מי שבשל ללכת אל בית

החולים(: דבר זה הרי ניתן להוכחה בכל הענוותנות. מילים גבוהות אינן כאן במקומן. שינויים 

כאלה של המציאות מתרחשים בשקט, בהדרגה, כמעט באין רואים, בהסתר. "אנו מצווים לכם 

 335אים של גתה מצלצל כבאס יסודי של כל ההתרחשות המופלאה הזאת."הרפ-לקוות", קול

 

, בין צוויג לברוד מרתק לגלות שמשבר זהות זה, שהחל לפני כמאתיים שנה, עדיין עומד, כפי שעמד אז

במרכז השיח הציבורי של העם היהודי. הקמתה המופלאה של מדינת ישראל לא הצליחה לאחות את הזהות 

-ולשאלה מיהו יהודי עדיין אותו תוקף שהיה לה כשנשאלה על ידי אותם סופרים יהודיםהיהודית החצויה, 

 גרמנים בין שתי מלחמות העולם.

מספיק להיזכר בשערוריה שחוללו דברי הסופר א.ב.יהושע לאחרונה בכנס תורמים בארצות הברית כדי 

 : עזה מעורר מחלוקתשעדיין הזהות היהודית היא ענין לראות עד כמה 
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"מי שאיננו גר בישראל ומשתתף בקבלת החלטות , אמר. יהדות מחוץ לישראל אין כל קיום""ל

איננו מחזיק בזהות יהודית שיש לה משמעות  –בהיות המדינה יהודית  –יומיומית שכולה יהודית 

 336 כלשהי."

ו בדבר מידת הרעש שחוללו דבריו במהלך הכנס והתגובות הנזעמות בתקשורת מוכיחות עד כמה סוגיה ז

 הזהות היהודית ומידת זיקתה לטריטוריה לאומית רחוקה מלהגיע לפתרון מוסכם.

 

פתח כתב גרשון שקד ב "בעיית הזהות היא בעייה מורכבת שקשה להגדירה, ויש גורסים שאין צורך להגדירה",

תפתחה המוקדש לחקר הזהות היהודית וגילוייה בספרויות השונות, ובמיוחד זו שה (2006) "זהות" ספרו

"רציתי להבין את השם שמננו באתי, ושממנו אינני יכול, כנראה,  337בגרמניה עד מלחמת העולם השניה.

על סוד זהותם של הסופרים  נסיון לעמוד"כל אחת מן העבודות הללו לחוד וכולן יחד הן שכן  כתב, להתנער",

 338."הללו, זהותנו, זהותי

לק, הוא שהביא אותי לעסוק ביצירתם של סטפן צוויג ומכס משבר זהות מתמשך זה, שכולנו נוטלים בו ח

רק מעלה אבק  רוב יצירתם כיוםו, יהודים, שאינם נחשבים סופרים מן השורה הראשונה שני סופרים ,ברוד

נראים בעיני אקטואליים למצבנו הנוכחי לא פחות מנציגיה של התרבות שניהם  בספריות הציבוריות.

 עם זהות מתפוררת, להתמודד, כל אחד בדרכו הוא, עם מציאות קשה וכואבת,הישראלית העכשוית. נסיונם 

וכך לקשור בין אמנות ופוליטיקה, בין יצירה  -ובאמצעות כתיבה ביוגרפית להצביע על דרך מוצא אפשרית 

 יכול להוות השראה לכולנו. -למציאות 
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