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ן וטלשל הפופכ תויהל איה תבייח ךא
ת לוכיב םג ןיאש יפכ ,התלכיב ןיאו ,ינידמה
ת א שרפל םדאו םדא לכמ עונמל ,ןוטלשה
.וחור יפכ הנומאה תודוסי
ש פוח קינעהל בייח יהולאה קוחה קר אל
ם ולש םג ,ודבעשל תחת שיאו שיא לכל
 הנכסל םייופצ היתויושר תוכמסו הנידמה
ש פוח תא טרפה ןמ םילטונש העשמ הרומח
ח תפמ וז הדוקנב .העדה תעבהו רובידה
ב צמה ןמ רבעמה לע ותפקשה תא הזוניפש
ל ש ותוכז לע ,תיתרבחה הנמאל יעבטה
, איהש ,ותוריח לעו ,וחוכ ירפ איהש ,םדאה
ד ובעיש .םכסה לש ירפ ,תיטרקומדה הנידמב
ל ש ותוריחו ויתויוכז תא ללושה ינידמ
י שונאה ועבט םצע תא ךכב ללוש םדאה
 תעדל .הדוסימ תיתרבחה הנמאה תא עיקפמו

א לו ,הנובתה יפ־לע תועבקיהה קר הזוניפש
ש משל היושעש איה ,טרפה לש םזיאוגאה
י פ־לע גהונ םדאה .תיתרבחה הנמאל דוסי
ע בטהו ולרוגב הלע ךבש םושמ אל עבטה
ו חוכ ילנויצארה רדסבש רחאמ אלא אוה ער
ו תנקסמ .תינידמה ותוכז תויהל ךפוה יעבטה
י אשר" תישפחה הנידמב יכ איה הזוניפש לש
ם ג הצור אוהש המ בושחל םג םדא לכ
."בשוח אוהש המ דיגהל
ו נינפל הלגתמ "ינידמ־יגולואית רמאמ״ב
יאה םזילנויצארל ןה דוסי חינמכ הזוניפש
ה עיגהש ,תינרדומה ארקמה־תרוקבל ןה יפור
ת אצוה .הרשע־עשתה האמב החותיפ רקיעל
א רוקב ררועל היושע ירבעה םוגרתב רפסה
ת ונויער לש םתוילאוטקא רבדב רוהריה
. השדח תואיצמב םישגפנו םירזוחה םינשי
 הז אוה ,הזוניפש יפ־לע ,עורגה ןוטלשה
ת א ,תויולעפיהה תא ןומהה בלב ררועמה
ל ש ךרדב םהב טלוש וניאו ,הוקתהו דחפה
ומה תוינובתה חותיפו רובידה־שפוח דודיע
ה ניא העבהה־שפוח תלבגה .ודוסיב תחנ
ה לאב הקווד אלא םיבנגב עגפתש היושע
םאו ,רמול המ םהל שי רשאו םיבשוחש

1  ינידמ־יגולואית רמאמ :הזוניפש ךורב •
צוה > יקסבושריו .ח :תורעה ףיסוהו םגרית
בעה הטיסרבינואה ,סנגאמ ש״ע םירפס תא
.׳מע 260 !ב״כשת םילשורי ,תיר

י רה רטשמה ןמ ןוצר־תעבש הניא וז הבכש
ל טומ תינידמה תודגאתהה לש הדמעמש
ה לא לש םמולשמ תוחפ־אל ילוא קפסב
ם תוכז לע םירתוומ םניא רשא היחרזאמ
.תרוקב חותמל תיעבטה
דמ הרוצב רפסה חא השיגה סנגאמ־תאצוה
ג זממ יקסבושריו לש ומוגרית .תקיודמו תיע
ד חי תינרדומ תירבע לש יפוסוליפ ןונגס
ת אזו ,הקיתע םיתעל תיארנה טפשמ־תרוצ םע
־ אלה רוקמה לש ומעט לע רומשל תנמ־לע
ם יחנומה בור לש הפוכתה םתאבה .יניט
ת א תברקמ רפסה ףוגב םבתככ םייניטאלה
ת נבהל התניפש לש תירוקמה היגולונימרטה
ו אובב תועטל לולע אוה ןיא ךכו ,ארוקה
רפרטניאה םע ירוקמה חנומה תא תוושהל
ם יקרפל הב םייוצמש ,םוגרתה לש היצט
. בייחמ ןינעהש המ יפכ םינוש םיסנאוינ
ל ש ןורחאה ורפס תאצוה יכ תווקל שי

ר מאמ" ,םייסל קיפסה אל ותואש ,הזוניפש
—  םלוה ךשמהו — ךשמה שמשת ,״ינידמ
.םגרתמהו האצוהה לש םלעפמל

.ע .כ .א

היכרנומה לע

ל גה לש רתויב תועודיה ויתורמיממ תחא
ק ר הלגתמ היפוסוליפהש תרמואה וז איה
תה ךילהת רמגל תואיצמה העיגהש רחאל
ת ואיצמה לש התולשב תעב קר" :התוחתפ
ל כ ."ילאירל ומצע דיגנמו ילאידיאה עיפומ
ר בכש תואיצמ לש תופקתשה איה היפוסוליפ
א יבמש המגודהו ,םלועה ןמ הלטבו הרבע
, ןוטלפא לש תינידמה היפוסוליפה איה לגה
ם ילופה רבכ התיה רשאכ קר השבגתהש
.תירוטסיהה התדירי ךילהתב תינוויה
יח לע ףא רמול ןתינ הלאל םימוד םירבד
ה יכראנומה לש התוכזב יטנאד לש ורוב
וביח תא יטנאד בתוכ רשאכ .תילסרבינואה
ו תוכזב דדצל ידכ ,ךרעל 1310 תנשב ,ור
ד גנ וסומלופב יעיבשה ךירנייה רסיקה לש
ה פוקתב תאז השוע אוה ירה ,תורויפיפאה
ת א ןכל־םדוק הנש םישש רבכ התארש
י פואטשנהוהה ןויסנה לש תטלחומה ותטומת
רבינוא תורסיק םיקהל ינשה ךירדירפ לש
קר אל םחליהל ךירצ יעיבשה ךירנייה .תילס
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־ גיאו םיירקמ תירב־ינבו תורויפיפאה דגנ
ל ש הניערג דגנ רבב אלא ,הלש םייטנסרט
תמה ,תיתפרצה תיזובירה־תימואלה הנידמה
יה"( יעיברה םיליפ לש ותוישיאב תשבג
ת ילסרבינואה הירפמיאה םולחל יכ :)"הפ
ה נידמה אלא המצע תורויפיפאה אל ץק המש
.תיתפרצה תיתלשושה־תימואלה
־ חש הקד תירוטסיה הינוריא םושמ ךכב שי

רל יניצאמ הסני ןכמ־רחאל הנש תואמ־שמ
ן ורקעל ןיידע דומצה הגוה אל יטנאדב תוא
 אלא תילסרבינוא הירפמיא לש ילבאידמה
 אלא .תיקלטיאה תוימואלה לש הרשבמ תא
ה איצוה ,תורחא תובר תודוקנב ומכ ,ןאכש
ל שמ ,הטושפ ידימ הירוטסיהה תא תוימואלה
י בצ יתבש לש הלואג יפוסיכ יכ רמוא תייה
. לצרה לש תינידמה תונויצל המדקא םה
לשה תא ררחשל יטנאד הצורש לכ םע יכ
ת ידסומה התוספורטופאמ ינידמ־ינוליחה ןוט
ת ססובמ ומלוע־תפקשה ירה ,היסנכה לש
ם אמות וססיב םהילעש תונורקע םתוא לע
וליפה תא ירובסלוס־שיא ןנחויו םניוקא
, תישאר :םהלש תירויפיפאה תינידמה היפוס
; תחא תירצונ הדעכ ספתנ ולוכ םלועהש
ל עפומ אוה םא ףא ,ינידמה ןוטלשהש ,תינש
ן מ תרזגנ ותילכת ,םיינוליח םישנא ידי־לע
, יעבטה קוחה לש תימסוקה היגולואיליטה
ן ושלב .יהולאה קוחה לש ויצלח־אצוי אוהש
ת וילכת שי הנידמל םגש :תיטסאלוכס תוחפ
.חדה םוחתמ ןחש
ה יה אל תורויפיפאל תורסיקה ןיב קבאמה
, יתד ןוטלשל ינוליח ןוטלש ןיב קבאמ
סומה התועמשמ שוריפ לע קבאמ אלא
א יה תיפוריאה הרבחה יכ הדבועה לש תיד
אה הנעט םא .תירצונ הנושארו־שארב
 אלא ולא תוילכת שממל ןיא יכ תורויפיפ
ולכ( תיטילופ־ץוח היצקנאס היהתש הדימב
 הנעט ,יטילופה ןוטלשה לע )תירויפיפא :רמ
י תש תרותל םאתהב יכ תירסיקה הסריגה
= ( תוברחה יתש ןיא סויסלג לש תוברחה
השא תועגונ ,תיתדהו תינוליחה ,)תויושרה

ם גרית ;היכראנומה לע :ירייגילא יטנאד *
; היבחרמ .ח :תורעהו אובמ ףריצו תימורט
.׳מע 1962 ; 172 ,םילשורי ,קילאיכ דסומ

, םיהולא לש וידיב תודחואמ אלא התרבחב
ה דימב רסיקה תא טופשי ,דבלב אוהו ,אוהו

.תדה תווצמ לע זלה רבעש
ורקעל דומצב להנתמ הז הקבאמש לככ ךא
סיקה הנעטה יכ אוה רורב ,םיירצונה תונ
ם לוע־תסיפת לש ןיערג הבוחב תנמוט תיר
יפמ יטילופה םוחתה תא תצלחמה תינוליח
יר הנידמל תעבותו יכרע־יתייסנכ־יתד חוק
ת ונידמב ,ןכאו .תלבגומ־יתלבו תישממ תונוב
ת פרצ ןוגכ ,תושדחה תויתלשושה־תוימואלה
־ ויעו ,הז ןוויכב םירבדה וחתפתה ,הילגנאו
ה נידמה" לע "ךיסנה״ב ילבאיקאמ לש וינ
שהש הז ינוליח רוציל םינווכמ "השדחה
ו מצע דימעמו םיירסומ־םייתד םיגייסמ ררחת
.האירבה זכרמב
ו ז היצפיצנאמ דאמ קוחר דוע ומצע יטנאד
ל ש התילכתו ,ירסומה םוחתה ןמ הנידמה לש
ש ומימב הניא ולש תילסרבינואה היכראנומה
ת וילכתה תחטבהב אלא חוכה רושימב המצע
ם הבש ,םיירסומו םיינובת םיישונא םייח לש
ר וביחב רבכ ךא .לכל ןוחטבו םולש חטבומ
ת יתד הבשחמ לש בולישה איבמ ומצע הז
סרבינואה ןמ באושה םזינאמוה םע תירצונ
לה תקיספ ידיל יטנאד תא תיסאלקה תויל
ם ע דחא הנקב תולעל תולוכי ןניאש תוכ
י טנאד רמוא ךכ :תירצונה היסקודותרואה
־ אפה רסיק םוטסוגוא לש ונוטלש תפוקת יכ
ל ש תיאליעה הוולשה תפוקת התיה ינאג
ן עוט אוה רחא םוקמבו ; (87 ,ע( הירוטסיהה
יגל לע הדיעמ ושי לש ותבילצ תדבוע יכ
ת א האור יטנאדש( ימורה ןוטלשה תוימיט
כוהה .)ותכישממכ תילאבאידמה הירפמיאה
י מורה ןוטלשה היה אלולש איה ךכל הח
ל וכי ושי היה אל לאה ןוצר תא םלוהו יקוח
, תושונאה יאטח לע שנענו ןודנ תויהל
ל ע שנוע םתס ושוריפ ןיא שנועה" ןכש
ה לוועה השוע לע לטומה שנוע אלא ,לווע
עהל תיטופיש תוכמס ול הנותנש ימ ידימ
.(120 ׳ע( "שינ
ו תופיפכמ ינידמה ןוטלשה תא וררחשב
י כ שוריפב יטנאד עבוק היסנכל תידסומה
ן מ ,ושי לש ורמאמכ ,הנניא היסנכה תכלממ
- ימי ןתפמ לע דמוע אוה ךכב .הזה םלועה
ן יא ןכאו ,ןאכמ םנאסנרהו ןאכמ םייניבה
-ימי תבשחמ לש המויסל הבוט תודע ךל
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 שכולה דאנטי, של ממחשבתו יותר הביניים
 הגותה אך הסכולאסטיקה של בחותמה טבועה
חדשים. חופים אל חותרת

 מרחביה, ח. לעברית, הספר של מתרגמו
 ועל האיש דאנטי על מקיף מבוא לו הוסיף

שהוש המופלגת והבקיאות הלמדנות חיבורו.
 ספק ללא יעזרו זה מבוא של בכתיבתו קעו

 בסבכי מצוי אינו שאולי העברי, לקורא
 ימי־הביניים, מוצאי של וההגות המדיניות

 של הנפתלים בשביליו דרכו את למצוא
 דאנטי את לקשר לו ויאפשרו זה, חיבור

 מעט )הידוע מחברה אל "המונרכיה" בעל
האלוהית". "הקומדיה של יותר(

בורקהארט עיוני

 היתה הי״ט המאה כי מישהו עדיין סבור אם
 באוטומאטיות אמונה אופטימיזם, של מאה

הציבי של תכליותיה ובהגשמת הקידמה
 עצמו שיטריח לו מוטב האירופית, ליזציה

 עד לדעת יווכח עד־מהרה בורקהארט. אצל
 מלאת כמה ועד זו הכללה מוטעית כמה

 זה, הוגה של הגותו היא ופסימיות ייאוש
 של המקובלות בקטיגוריות לסווגו שקשה
 אין עדותו־הוא לפי :ההיסטורית ההגות

 קני־ ולפי ההיסטוריה, של פילוסוף הוא
 שיצאה זו הבקרתית, ההיסטוריה של המידה

 אולי הוא אין ראנקה, של מבית־מדרשו
כלל. היסטוריון

 : 1873 מרם בשלהי בורקהארט כותב כך

 והמדע האמנות בתחומי הרוחנית "היצירה
 עד תידלדל שלא כדי הרבה, לטרוח צריכה
בכר הממון צבירת של גרידא ענף לדרגת

ובפומ בפרסומת תלויה תהא שלא כדי כים,
 הכללית. במהומה תסתחף שלא וכדי בי,

 התאמצות של רבה למידה זקוקה תהיה היא
 להיות תוסיף שעשייתה כדי סיגוף, ושל

 משווים שאנו בשעה מסקנתו זו — עצמאית
ובמ באמנות היצירה יחסי את עינינו לנגד

 התחבורה אל היומית, העתונות אל דע
 העולמיות. התערוכות ואל הקוסמופוליטית

 גסיסתו את עוד להוסיף יש אלה כל ועל
 מעלותיו על המקומי הפאטריוטיזם של

 של אפילו הגדולה והתמעטותו וחסרונותיו
 ואילך מכאן לנו יעמיד מי הלאומי.,. היסוד

 המשוררים, ואת האמנים את החוקרים, את
 הכל ייעשה שמא היוצרים? היחידים את

 )ע׳ ?״ אמריקה כדוגמת בלבד ,ביזנס׳
167.)

 היום להתיחם ניתן שבה האמביואלנטיות
 היטב מועלית בורקהארט של הגותו אל

אפי אפשר חדה, ראייה כאן שיש זה. בקטע
 בורק־ שראה לחלוק. אין כך על נבואית, לו

 האופטימיסטים חזו שלא ממה הרבה הארט
 לא כך על גם הי״ט, המאה של הנאיביים

 מן ייאוש ושברגעי ;כמדומה איש יחלוק
 החמרית התרבות של ה״גלייכשאלטונג"

 אצל נחמת־מעט למצוא ניתן בחברת־השפע
 של חזרתו תעיד כך על — בורקהארט
אפיי האינטלקטואלית. לאופנה בורקהארט

 היום להיות שחוזר שמה הדבר הוא ני
 על יצירותיו אינן בורקהארט משל מקובל

 קונם־ של דורו על או האיטלקי הרנסאנס
ושיט מקיפים חיבורים — הגדול טנטינום

 דיסציפלינה בעלי תמיד לא גם אם תיים,
הקטו הרצאותיו דווקה אלא — בקרתית

 השונים באספקטים כללי באופן הדנות עות,
 פסי- משתמעת מהם ואשר ההיסטוריה של

 — הריאקציונית לא אם — השמרנית מיותו
 העולם לגבי הבאזלאי אריסטוקרט־הרוח של

.1789 שלאחר
 את כל־כך מדאיג ימיו של העולם אם כי

 כי לו שנראה מחמת זה הרי בורקהארט,
 האנושית, ההיסטוריה של ביותר היקר הנכס

 חד־ סכנת בפני עומד האירופית, התרבות
 רומי תרבות על שאיימה הסכנה בחינת לון,
 הם שהברברים אלא הברברים, פלישת עם

 טוינבי של לשונו את לנקוט אם — הפעם
 ה״חיצוני". לא הפנימי", ה״פרולטריון —

 של נסיונותיה שכל בכך מכיר בורקהארט
 רישת את למחוק 1815 שלאחר הריסטורציה

 נסיונות־ הם הצרפתית המהפכה של מה
 הפוליטי, בתחום הם מצטמצמים שכן שווא,
 הוא המהפכה של האמיתי הפוסטולאט ואילו

התר לעולם חדש מימד הכניסה שהיא בכך
 לרידו־ ניתן שאינו השוויון מימד — בות

 סופו אלא בלבד הפוליטי המישור על קציה
 (.159 )ע׳ התחומים לכל חודר שהוא

בפירו התרבותי התחום של זו דומיננטיות
 אבן־הפינה כמובן, היא, ההיסטוריה קזל שה
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