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מבעודלדאוגעלינוושומהרוסיה,עםבסחרהשליטה

מספקתהשפעהולהשיגמצידנוהמסחרלפיתוחמועד

במידהתלויההעולמיתהקדמההמדינה...שלבענייניה

רוסיה".באדמתבריטייםרעיונותלזרועבהצלחתנורבה

רביםבמובניםשהםהבריטים,הדיפלומטיםמבחינת

לניןהמבט,נקודתאתמרידיילשללספרשמספקיםמי
הם,תימהוני.רוסיעודסתםאוהרע,במקרהאיום,הוא
אפ־בגוץאותוומתאריםשביםבעקבותיהם,ומרידייל

רורי

$TS1$אפרורי$TS1$

$DN2$אפרורי$DN2$מהעיירה",חנווניכמונראה)"הואכריזמהונעדר
לאכישסבירבנימהלוקהארט,ברוסרוברטהסוכןכתב

הדי־בסגלאחרוחבראנטישמיות(,גםממנהנעדרת

פלומטי

$TS1$הדיפלומטי$TS1$

$DN2$הדיפלומטי$DN2$זיההלאכילימיםהודהבפטרוגרדהבריטי

שצו־למהקלושסימןאףהברנששלובחזותו"בנאומיו

פן

$TS1$שצופן$TS1$

$DN2$שצופן$DN2$העתיד".לו

שותפהשמרידיילהיאברכבת""לניןשלהבעיה

מהיודעתכברשהיאאףלנין,עלהזאתהמבטלנקודת

הפו־ההוגהלניןזה.בגללדווקאואוליהעתידלוצופן

ליטי,
$TS1$,הפוליטי$TS1$

$DN2$,הפוליטי$DN2$מבקרמרקס,כתבישלהרדיקליהפרשןלנין

חיבו־שאינספורלניןטולסטוי,שלהפרשןהתרבות,

רים

$TS1$חיבורים$TS1$

$DN2$חיבורים$DN2$שלהמפורסםמחיבורוהגותו,עלנכתבומרתקים
לנין,שלמותושנתב-4291,שפורסםלוקאץ׳גיאורג
ז׳יז׳קוסלבויאלתוסרלואישלמאוחריםחיבוריםועד

וכאשרמרידייל,שלמספרהנעדרכמעטהזהלנין

במ־ברעיונותיומתבוננתמרידייללרגע,בומופיעהוא

בט

$TS1$במבט$TS1$

$DN2$במבט$DN2$היהלכאורהנוראכמהיודעשכבר"מפוכח",בריטי

שלו.המהפכניותהשאיפותמימוש

שבוהיחידהתדרהיאאירוניההאםזאת,ובכל

למלחמההחריףהמתנגדללנין,להקשיבאפשר
"המ־כיכותבהואכאשרהקולוניאלי,ולאימפריאליזם

רת

$TS1$המרת"$TS1$

$DN2$המרת"$DN2$אז־במלחמתזמננושלהאימפריאליסטיתהמלחמה

רחים

$TS1$אזרחים$TS1$

$DN2$אזרחים$DN2$מרי־הנכונה"?הפוליטיתהסיסמההיאבלבדזו

דייל
$TS1$מרידייל$TS1$

$DN2$מרידייל$DN2$הנימההספרלאורךמתנסחתכךשכן.משוכנעת

שלוםבשיחותיסתפקלניןכמואיש"לאשלה:הצוננת
בי־הואחרושת:בתיעלחברתיתלבעלותבתוכניתאו

קש

$TS1$ביקש$TS1$

$DN2$ביקש$DN2$אפ־המלחמה".שהולידההשיטהעצםאתלקעקע

שר

$TS1$אפשר$TS1$

$DN2$אפשר$DN2$הת־לנוכחבקולההתימהוןנימתאתלשמועממש

שוקה

$TS1$התשוקה$TS1$

$DN2$התשוקה$DN2$של־ואתהקפיטליזםאתלחסלהזאתהמוזרה

טון

$TS1$שלטון$TS1$

$DN2$שלטון$DN2$.האימפריה

ספרה,נושאשהיאהרכבתנסיעתבסוףלפיכך,
בפט־לניןשלהראשוןנאומואתמתארתכשהיא

רוגרד,

$TS1$,בפטרוגרד$TS1$

$DN2$,בפטרוגרד$DN2$והמאזיניםמשוגע,כמולמרידיילנראהלנין

גרונובמלואצעקעדיין"לניןעיוורים:עדרכמולו

מיןהתחנה,מכיכרוהתרחקבנסיעהפתהכשהנהג
מתב־ומעילעניבהעםעגולהבמגבעתמטורףמשיח

דר

$TS1$מתבדר$TS1$

$DN2$מתבדר$DN2$...ופ־לניןעםצעדומעריציםתושביםמאותברוח

מלייתו...
$TS1$...ופמלייתו$TS1$

$DN2$...ופמלייתו$DN2$גגעלהאישלהבין,הצליחמהםשמיככל

הש־אתלהםהבטיחהואבהם;שבגדוטעןהמשוריין

לום
$TS1$השלום$TS1$

$DN2$השלום$DN2$מע־מלחמתעלנשימהבאותהדיבראבלהמיוחל

מדות".

$TS1$."מעמדות$TS1$

$DN2$."מעמדות$DN2$נורא.כמה

לניןאתלהעריץמוכרחהשמרידיילטועןלאאני
"מפוכחת",שהתבוננותרקאלאספר,עליולכתובכדי

אינט־סקרנותאוהשתאותפליאה,שלגרםבהשאין

לקטואלית,
$TS1$,אינטלקטואלית$TS1$

$DN2$,אינטלקטואלית$DN2$ממנהלספרמעניינתפרספקטיבהלאהיא

הב־"האימפריהשלהצוננתהמבטושמנקודתסיפור.

ריטית"

$TS1$"הבריטית$TS1$

$DN2$"הבריטית$DN2$ככלונעשית,שהולכתהשאלהעללענותקשה

הצ־איךשלו:הגדולההתעלומהבספר,שמתקדמים

ליח
$TS1$הצליח$TS1$

$DN2$הצליח$DN2$כולהרוסיהאתואיתהפטרוגרדאתלהטותלנין

ברעיונותיומהוב-8191?ב-7191הבולשביקיםלכיוון

המה־מאזביותרהחשובההמהפכהלמנהיגאותוהפך

פכה

$TS1$המהפכה$TS1$

$DN2$המהפכה$DN2$,חנווני"?כמונראההואשלבריטיםאףהצרפתית"

בספרהתשובהלקבליכולותאינןהאלההשאלות

לחיבו־לחזורמוטבעליהןלענותוכדימרידיילשל
רים

$TS1$לחיבורים$TS1$
$DN2$לחיבורים$DN2$רוברטשכתבלביוגרפיהלמשל,לניןעלאחרים

מעריב,ספרית)"לנין",בעבריתאורושראתהסרוויס

אפילוואוליוז׳יז׳ק,לוקאץ׳שללספריהם,(2007
עצמו.לניןשלמחיבוריולכמה
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