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קלטת 1
המושב הראשו4
מנחה :אחד הדברי %הטובי %והיפי %שנולדו בעקבות מה שנקרא פרשת טדי כ ,/שיושב כא#
מולנו ,זה שבית ספר להיסטוריה החל לעשות מאמ /השנה ,בהנהגתו של ראש בית הספר ,פרופ'
יואב גלבר ,לבחו #מה קורה בדיסציפלינה שלנו .נדמה לי שכבר הרבה שני %היה ראוי שנשב ונבחו#
מה קורה בסיסציפלינה והמפגש היפה בי #ארבעת החוגי %להיסטוריה באוניברסיטה ,זאת תמונה
מרעננת ,חשובה ונדמה לי שהיא מעידה לגבי הצפוי בעתיד ,ולא אכנס לדיו #על כל החלוקה
שלפעמי %היא מאוד מלאכותית בי #החוגי %להיסטוריה ,אבל הרבה יותר קשה לקחת מצב קיי%
ולשנות אותו ,כמו שאנחנו א %נדבר על כולנו ,מסכימי %לעשות כא #ואי #ספק שיו %העיו #הזה
הוא אחד הביטויי %המובהקי %לתהלי; של עבודה משותפת בי #החוגי %השוני %להיסטוריה
ונדמה לי ,א %איני טועה ,שזה יו %העיו #השלישי שבו אנחנו מתכנסי %יחד כדי להתלבט ,להתחבט
ולדו #על סוגיות שונות הקשורות לדיסציפלינה שלנו.
אני מבקש להזמי #את הרקטור שהתפנה מחבר הנאמני ,%לבוא ולבר; אותנו .פרופ' אהרו #ב)#זאב,
בבקשה.
פרופ' אהרו 4ב 4זאב :אני רוצה ראשית לבר; על הארגו #של הכנס ,לבר; את פרו'פ יואב גלבר,
ראש בית הספר להיסטוריה ,על ארגו #הכנס .הכנס הוא חשוב מאוד בהקשרי %עכשוויי%
והקשרי %רחבי %יותר לגבי חקר השאלה מהי אמת היסטורית ,מהו מחקר היסטורי .ברשותכ,%
אגיד כמה מילי %שה #יותר מברכות וקצת לגופה של בעיה ,הבעיה ,השאלה של האמת הכללית,
מהי אמת באופ #כללי ,מהי האמת ההיסטורית.
השאלות האלה ה #כמוב #שאלות שבעיקר בשאלה של מהי אמת ,ה #שאלות שהתרבות,
הפילוסופיה ,עסקה בה %הרבה מאוד שני %ויש תשובות שונות .אפשר בי #התשובות השונות
לשאלה מהי האמת לראות שתי קצוות וזה קצוות פשטניות .בכלל ,בכל דיו #מורכב יש תמיד שתי
עמדות קיצוניות שה #פשוטות יותר .הבעיה של האמת היא ביסודו של דבר בעיה של יחס בי#
סובייקט ואובייקט ,כיצד אנחנו הסובייקטי %רואי %ויכולי %לתאר את מה שיש באובייקט
במושא החקירה שלפנינו .היחס הזה הוא יחס בעייתי ,הוא יחס בעייתי בתחו %ההכרתי ,הוא יחס
ג %בעייתי בתחו %המוסרי כמוב #ובתחומי %אחרי ,%בתחומי %ערכיי %אחרי .%הפתרונות
הפשוטי %לבעיה הסבוכה הזאת של היחס הזה זה להגיד אי #יחס כזה .יש רק סובייקט או יש רק
אובייקט ,ואז אי #פה בעיה .הבעיה היא בקשר ,ביחס ביניה .%אז א %אומרי %למשל לגבי שאלת
האמת :אי #בעיה ,כל מה שמי שחושב זה אמיתי ,כלומר מבטלי %את האובייקט וכל כובד המשקל
הוא רק על הסובייקט ואז אי #היחס הבעייתי בי #סובייקט ואובייקט ולכ #אי #פה בעיה .כל מה
שמי שאומר זה אמת ,כי האמת היא רק תלויה בסובייקט.
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מצד שני ,עמדה קיצונית אחרת שמכירה ג %כ #רק בגור %אחד ,להגיד :אי #פה בכלל בעיה של
אמת ,אי #פה תרומה משמעותית של הסובייקט לעיצוב האמת  −האמת ההיסטורית או אמת
אחרת ,ואז שוב אי #פה בעיה .צרי; פשוט ללקט את המידע מהמציאות.
שתי התשובות האלה ה #פשטניות ,אבל ה #ג %מוטעות .ה #מציגות פתרו #קל אבל ג %מוטעה ,כמו
שמישהו אמר :לכל בעיה מסובכת יש פתרו #פשוט ,מסודר ושגוי .אני חושב שה #מתעלמות
מהבעייתיות.
הפילוסו< אולי העיקרי ,שיש לו התרומה המשמעותית ביותר לבעיה הזאת ולהראות את
המורכבות של הבעיה ,זה עמנואל קאנט ,פילוסו< מהמאה ה .)18לפי קאנט ,טענתו היא שלעול%
אנחנו לא רואי %את הדבר כשלעצמו ,וזה כלומר המציאות כפי שהיא מחו /לכל כלי הכרה שהוא.
את זה לעול %אנחנו לא רואי .%מה שאנחנו רואי ,%הוא אומר ,תמיד מעוצב על ידי כלי ההכרה
שלנו .וזאת טענה בסיסית שמאוד חשובה ואני חושב ג %מאוד נכונה ומביעה את כל
הפרובלמטיקה של תורת ההכרה של כל מדע שהוא .אבל קאנט לא אמר שאי #אמת .לפי דעתו,
דווקא הגישה שלו מבססת את האמת המדעית .האמת המדעית היא מוגבלת יותר ,כי אנחנו לא
יכולי %לראות את הדבר כשלעצמו .כל מה שאנחנו מכירי ,%ג %במדע ,זה כפי שאנחנו מכירי%א
ותו במשקפיי %שלנו ,אבל זה לא אומר שכל אחד יש לו אמת משלו ,אלא יש איזשה %משקפיי%
שה %כלליות וה #מאפשרות את המחקר המדעי ע %האמיתות המדעיות .כלומר ,מצד אחד מצביע
על ההיבט הסובייקטיבי ,שאנחנו לא רואי %את הדבר כשלעצמו ,אלא את העול %כפי שנגלה
לפנינו .מצד שני ,מצביע ג %על איזשהי אפשרות של אמת בתו; אותו עול %שהוא קורא לזה עול%
התופעות.
הבעיה של האמת ההיסטורית היא מוגבלת יותר ופשוטה יותר מהבעיה של קאנט.
קאנט שאל על כל ההכרה האנושית .לא היתה לו שו %הכרה אחרת כדי לבוא ולבדוק את ההכרה
האנושית ,לכ #הבעייתיות שלו שהוא טע #שאנחנו לא יכולי %להכיר את הדבר כשלעצמו ,לא
יכולי %להגיד עליו א< מילה.
הבעיה בהיסטוריה ,ברשותכ ,%היא פשוטה יותר .יש עובדות ,התרחשו מאורעות במציאות .על זה
אי #חולק שהיו מאורעות במציאות .יש עובדות ומה שיש פה ,שיש הקושי לתאר את העובדות
האלה .יש אפשרות להגיד דברי %על העובדות ,על המאורעות האלה ,בניגוד לקאנט ,שהוא לא יכול
היה להגיד שו %דבר על הדבר כשלעצמו .יש אפשרות ויש בעיה עד כמה זה מתאי %למה שהתרחש
באמת .והדר; להתמודד ע %קושי כזה זה להביא מקורות מידע מגווני %ורבי %שיגבירו את
הסבירות לאמיתות .כדי להתגבר על הבעיה הזאת לא צריכי %להגיד :אי #אמת .או להגיד :יש
אמת אחידה .יש אמת רק מה שאני אומר .אלא צרי; להגיד :בהחלט יש מקו %לדבר על אמת
היסטורית במוב #הא %זה משק< את המציאות או לא משק< את המציאות .הא %לפני שבוע
התפוצ /מישהו עליו והרג  21אנשי %או לא התפוצ /מישהו והרג  21אנשי .%אי #פה עניי #לאמת
סובייקטיבית .יש עובדות והעובדות נכונות או לא נכונות .הא %מכבי חיפה זכתה באליפות
המדינה בכדורגל או לא זכתה באליפות המדינה בכדורגל .אי #פה עניי #לאמת אישית .מישהו פה
בקהל לא יכול להגיד :אבל תראו ,האמת שלי לא שמכבי חיפה זכתה ,כי היא לא שחקה כל כ; טוב
והיא ג %לקחה איזה שחק #נוס< שאסור היה לשת< אותו ובשבילי מכבי חיפה לא זכתה באליפות.
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אי #דבר כזה! אי #פה אמת .יש אמת :היא זכתה באליפות .אי #פה לאמת סובייקטיבית .א %כ ,#כ;
ג %דברי %אחרי %בהיסטוריה.
הטענה שלכל אחד יש האמת שלו היא שטות .ישנ #עובדות היסטוריות שהתקיימו או לא התקיימו.
אבל ג %הטענה שאפשר לתאר את המאורעות רק בדר; אחת  −היא לא נכונה .ישנ #פרספקטיבות
שונות .לכ #אנחנו נמצאי %פה במצב מורכב .יש סוגי חקר היסטורי שקל יותר לבצע אותו .יש סוג
קשה יותר .אבל צריכי %לנסות את כל המקורות האלה להביא ולנסות לעשות אות %יחד ,לעשות
את זה חזקה יותר ,מבוססת יותר ,א %יהיה לנו יותר ויותר מקורות ,האמת תהיה יותר ויותר
מבוססת ,ולכ #אני לא פוסל שו %מקור אפשרי .לכ #אני ג %מתנגד לטענה שאי ,oral history #כמו
שהתנגדתי לטענה של קלינטו #שאי .oral sex #בשני הדברי %האלה אני חושב שיש ,אולי זה קצת
שונה אחד מהשני,א בל אי אפשר להגיד שזה בכלל לא כזה .מה לעשות שהחיי %מורכבי %ולכ #ג%
התיאור ההיסטורי צרי; להיות מורכב .רק אצל פוליטיקאי %יש דברי %פשוטי %וחדי %שאפשר
להגיד אות %ב )40שניות ,שנותני %לה %לדבר בטלוויזיה .האמת היא בדר; כלל מורכבת יותר וזה
לא שחור ,לא לב ,#זה כ; וא %כ; אז ייתכ #כ; ,אבל זה לא אומר שאי #קביעות יותר אמיתיות
וקביעות פחות אמיתיות .נדונו לחיות בעול %מורכב ולכ #ג %חקר ההיסטוריה נדו #להיות מורכב.
תודה.
מנחה :תודה לרקטור .זה נחמד שאתה בא ונות #משהו מעבר לברכות הסטנדרטיות ולרו /הלאה
לדברי %המאוד חשובי %שאתה עוסק בה ,%שאתה בא ומשת< אותנו במחשבותי; וג %מתייחס
להיסטוריה .האמת שעד ההרצאה של; אני חשבתי שאמת היא מה שהרקטור חושב ואומר .עכשיו
אני מבי #שאני צרי; לשקול את הדברי %שאמרת.
הרקטור :להתחשב ג %במה שהנשיא אומר.
המנחה :אנחנו ממשיכי %בתכנית ואני שמח להזמי #את פרופ' ד #דינר ,מהמחלקה לפוליטיקה ו...
באוניברסיטת ב)#גוריו .#חלק מהאנשי %ודאי ג %פגשו בו בכנס אחר שארגנו בתחילת השנה,
שעסק בתחו %היותר מקצועי)קונקרטי שלו.
פרופ' דינר עוסק בהיסטוריה מרכז)אירופית וגרמנית ובי #השאר הוא ג %משפט #ודוקטור במשפט
בינלאומי .ספריו עוסקי %בגרמניה ,בנאציז ,%בהיסטוריה של המשפט הבינלאומי .היו %הוא אמור
לפתוח את יו %העיו #בהרצאה בנושא ההיסטוריות של ההיסטוריה  −היבטי) והרהורי) על
הבנת הזמני) .בבקשה.
פרופ' דינר :תודה רבה אריה וג %תודה ליואב גלבר על ההזמנה.
שאלתי את עצמי מה לי ולנושא החיפאי ,הדיו #שהתרחש ומתרחש פה באוניברסיטת חיפה על
מהות ומשמעות ההיסטוריה שנובעת בס; הכל מדיו #כואב ומכאיב סביב שנת  ,48)1947השנה
המייסדת את המהות ואת הזהות הישראלית המודרנית .מה יש לי בעצ %להוסי< ,שאלתי את
עצמי .אני לא פוסט)מודרניסט .אני היסטוריו #פוזיטיביסטי .נכו #שאני משתמש בגישות ,א %תרצו
אנתרופולוגיות ותרבותיות ביחס להיסטוריה ,ג %ביחס להיסטוריה הפוליטית .אני שאלתי את
עצמי הא %הדיו #על היסטוריה והיסטוריוגרפיה אמור להיות דיו #פרובוקטיבי? נזכרתי שאני בדר;
כלל פותח את השיעורי %שלי על היסטוריה כללית ,שה %ג %עוסקי %בשאלות של תיאוריה
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ומתודולוגיה ,באמירה פרובוקטיבית ולא)פרובוקטיבית כאחד .אני פונה לסטודנטי %ואני אומר
לה :%תשכחו .אי #דבר כזה כמו היסטוריה .יש רק היסטוריוני .%מני #אנחנו יודעי %את העבר? אי#
עובדות .יש רק טקסטי .%אי; אנחנו יודעי %מה התרחש בעבר? ואי #עבר ואי #עתיד בהשוואה
להווה ,כי העבר והעתיד ה %זמני %וירטואליי ,%ה %ניתני %לפירוש .זה לא יכול להיות אחרת.
הזמ #האמיתי היחידי זה זמ #הווה ,וג %ביחס לזמ #הווה יש לנו בעיות של פירושי %והבנות.
לפי הערכתי ,האמת היחידה ,וזה נשמע עכשיו אולי אקסנטרי ובעייתי ,זאת האמת של שדה הקרב.
הכרעה .אחר כ; הפסקת אש ,שביתת נשק ,הסכ %שלו .%כבר עוסקי %בטקסטי ,%בפירושי %ביחס
לאירוע שהתרחש בעבר .זאת אומרת ,אנחנו מפרשי %את העבר .אי #לנו אפשרות אחרת .או כפי
שהיסטוריוני %אוהבי %להשתמש :העבר היא קונסטרוקציה .נכו #שהקונסטרוקציה הזאת חייבת
להיות קרובה לפיקציה של המציאות בעבר ושאנחנו דני %על עובדות ,על טקסטי %שוני %ביחס
לאירוע ואנחנו מנסי %לגלות כמה הטקסטי %האלה ה %בעצ %מסכימי %בינ %לבי #עצמ %בשיח
הזה של הטקסטואליות הזאת.
כל הדברי %האלה לא אומרי %ולא מצביעי %עלי שאני פוסט)מודרניסט .אני מבי #את ההיסטוריה
כבניית סיפור .א %תרצו ,נרטיב .אולי זה נשמע יותר טוב .ובהחלט יש נרטיבי %שוני %וה %תוצאת
ההיסטוריה עצמה של קוניוקטורות בהיסטוריה או בהיסטוריוגרפיה ,שה %בעצמ %הקוניוקטורות
האלה קשורות לאירועי %מסוימי %ובזה הייתי רוצה להתחיל ,וא %כבר השתמשתי בשפה
מרציאלית ,צבאית ,אז תאפשרו לי בעצ %לפתוח ע %מטפורה צבאית ,ע %המונח של indirect
 − approachהגישה העקיפה ,לבעיות שלנו בהיסטוריה ישראלית ,מודרנית ,לקונטקסט חדש א%
תרצו.
ב )1922מפרס %ההיסטוריו #הבלגי של ההיסטוריה הבלגית והאירופית ,אנרי פיר ,#מאמר שהופ;
ב )1935להיות ספר .המאמר הזה הוא מאוד מפורס %וכל סטודנט למד את המאמר הזה ואת
הספר "מוחמד וקארל הגדול" .המאמר הזה עוסק באחת מ #הסוגיות החשובות ביותר בהיסטוריה
ובהיסטוריוגרפיה ,בסוגיות של תיקו< .אנחנו ,ע %הראייה הארוצנטרית שלנו ,התרגלנו לחלק את
ההיסטוריה לעת העתיקה ,ימי הביניי ,%העת החדשה המוקדמת ,העת החדשה .זאת החלוקה
האירופית המקובלת .בהיסטוריה המוסלמית אנחנו כבר נתקלי %בבעיות של תיקו< ואני לא רוצה
לפתח פה את הדיו #בהקשר להשוואה של היסטוריה מוסלמית והיסטוריה אירופית בקשר
לתיקו<.
מה היתה מטרתו של הנרי פיר #במאמר ואחר כ; בספרו הפרובוקטיבי ביחס להיסטוריה אירופית?
הוא בעצ %הגיב על דיו #מתמיד בסו< המאה ה )19במיוחד ,בי #היסטוריוני %צרפתי ,%וליתר דיוק
בי #היסטוריוני %רומני %והיסטוריוני %גרמני %או גרמנו)צנטרי .%על מה ה %דני ?%ה %דני%
בעצ %על התחלת ימי הביניי .%כידוע לנו ,ימי הביניי %זאת המצאה רומנטית ,במיוחד גרמנית
והיא מסתמכת בעצ %על כיבוש של העול %העתיק על ידי הגרמני ,%במיוחד הגותי.%
להיסטוריוני %הצרפתי %היתה גישה שונה לחלוטי .#ה %בעצ %הבינו ופירשו את העת העתיקה עד
לעלייתו לשלטו #או למלוכה ,א %תרצו לקיסרות ,של קארל הגדול .זאת אומרת שתקופת
המרובינגי ,%למרות שה %פראנקי %וגרמני ,%נחשבת עדיי #בהקשר לתיקו< כחלק בלתי נפרד של
העת העתיקה .למה ומדוע לא צרי; לעניי #אותנו בהקשר הזה .כסטודנט עסקתי בהנרי פיר .#מאוד
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קס %לי .למה הוא קס %לי ,ואת זה רק הבנתי מאוחר יותר .כי הוא קישר בי #ההיסטוריה
האירופית ,מערב)אירופית וההיסטוריה של המזרח התיכו ,#א %תרצו של התרבות המוסלמית.
ובמש; המחקר והעיסוק וההתעניינות גיליתי ,כשעסקתי ג %במכתביו וכו' ,שהנרי פיר #מגיב,
הייתי אומר באופ #אישי כמעט או לאומי ,א %תרצו כבלגי ,ביחס לניגוד הרומני)גרמני .הוא כותב
את המאמר ב .)1922זאת בעצ %תגובתו למלחמת העול %הראשונה .לא הגרמני %ולא הצרפתי,%
אלא האיסל %הוא בעצ %על ידי הכיבוש של אג #הי %התיכו #גור %להיווצרות של הפאודליז %או
ימי הביניי %או אי; שלא תגדירו את התקופה.
מה עושה הנרי פיר ?#הוא בעצ %מנטרל ניגוד לאומי בי #גרמניה ובי #צרפת ,ועל ידי הניטרול הוא
אחד ממייסדי ההיסטוריה החברתית .דבר חשוב ביותר ,כי הוא מקדי %בעצ %ביוגרפית
כהיסטוריו #את ההיווצרות של אסכולת אנאל ,של מרק בלו; ,לוסייֶ #פבר .מרק בלו; כבר לא
מתייחס לימי הביניי %במוב #המסורתי .הוא מדבר על החברה הפיאודלית .הוא מתנתק מהדיו#
של האמה ה )19בי #ההיסטוריוני %הצרפתי %ובי #ההיסטוריוני %הגרמני .%זאת אומרת,
ההיסטוריה החברתית זה ניסיו #לנטרל את ההיסטוריה הפוליטית של המאה ה ,)19שהיא
היסטוריה לאומית גרידא .ניטרול זאת מילת הקס .%והשינוי בי #הפרדיגמה של ההיסטוריה
הפוליטית ,הבורוסית ,של רנקה והאסכולה שלו ,שהיא היתה בהחלט גרמנית ,וחוויית והוויית
מלחמת העול %הראשונה והתגובה ההיסטוריוגרפית  −ניטרול הלאומיות על ידי הפרדיגמה
החברתית.
הפרדיגמה החברתית זה נושא מעניי #ואני לא רוצה להיכנס לפרטי %והייתי רק רוצה להדגיש
תופעה מעניינת ביותר ,ועכשיו אני מדבר על אירופה ,אולי על גרמניה וההיסטוריוגרפיה הגרמנית
בפרט ,שהניטרול ממשי; ומתחזק בתקופת המלחמה הקרה .אנשי %מדברי ,%ההיסטוריוני%
מדברי ,%האסכולות העולות מדברות בעצ %על חברה .ה #אינ #מדברות על פוליטיקה .הפרדיגמה
של המאה ה )19שוקעת .אנחנו רואי %את זה במיוחד בגרמניה ,בגרמניה המערבית ,שהיא לא
מדינת לאו ,%אלא בעצ %חברה ,כי היא מחולקת .היסטוריוני %מפורסמי ,%אולי לא אצלנו ,כמו
ֶוֶלר ,האסכולה החברתית עולה והיא תואמת את המערכת ואת המבנה החברתי של הרפובליקה
הפדרלית.
יש קשר מובהק בי #גיבוש פרדיגמה ובי #התפתחות היסטורית גרידא בשטח .הדברי %משולבי.%
ה %לא מנותקי .%זה מה שלימד אותנו הנרי פיר #בקשר לימי הביניי.%
היו ,%כשאני מדבר על היו ,%אני מדבר על שנות ה )90של המאה ה ,)20התחלת המאה ה ,)21אנחנו
ערי %לשינוי פרדיגמטי נוס< ,במיוחד בהיסטוריוגרפיה האירופית ,אבל לא א; ורק
בהיסטוריוגרפיה האירופית .באירופה אנחנו יכולי %לבחו #את זה בצורה הרבה יותר טובה ונכונה,
כי בעצ %המונח היסטוריה הוא מונח אירופי .באמריקה הדברי %קצת שוני .%אמריקה היא א;
ורק חברה ,או כמו שהגל אמר את זה בפילוסופיה של ההיסטוריה שלו :צפו #אמריקה זאת החברה
האזרחית ללא מדינה .הוא מתכוו #ללא היסטוריה.
אירופה היא היסטורית ,נכו .#אחרי  ,1989אחרי שינוי מקי< בתודעה האירופית ,סיומה של
המלחמה הקרה ,חידוש הזהויות הלאומיות האתניות א %תרצו ,עלייה של פרדיגמה חדשה.
פרדיגמת הזיכרו .#אני חוזר :המאה ה − )19פוליטיקה ,ההיסטוריה של הכוח .המדינה ,מדינת

5

יו %עיו / #פוסט)מודרניז%

הלאו .%במאה ה − )20המאבק בי #הפרדיגמה הפוליטי והפרדיגמה החברתי ועלייתו של הפרדיגמה
החברתי .ניטרול הזיכרונות הלאומיי.%
שנות ה − )90הפרדיגמה של הזיכרו .#פרדיגמה מאוד מעניינת ,כי הזיכרו ,#ופה הוא מתחבר
ומתקשר במידה מסוימת ע %האיד הפרוידיאני ,ע %התת)מודע ,הזיכרו #הוא לא בנוי באופ#
כרונולוגי ,הוא שובר את רצ< הזמני .%הוא מחבר בי #זמני %שוני .%זה מה שמאפיי #את הזיכרו,#
והפרדיגמה החדשה הזאת חודרת לתחו %ההיסטוריה וההיסטוריוגרפיה ,ולפי הערכתי אנחנו
בעיצומו של התהלי; הזה.
אי; זה קשור ע %ההיסטוריה פרופר ,ע %ההיסטוריה גרידא ,שהיא במידה מסוימת משקפת את
ההיסטוריוגרפיה או ההיסטוריוגרפיה משקפת את ההיסטוריה בהקשר הזה .לפי הערכתי ,וזאת
תיזה או אפילו היפותיזה ,זה קשור לאירוע מכונ ,#לאירוע מייסד ,שאנחנו יותר ויותר מגלי %את
משמעותו ,את השפעתו  −מלחמת העול %השנייה .נכו ,#כולנו עסקנו במלחמת העול %השנייה,
בהיסטוריה צבאית ובהיסטוריה פוליטית .אבל אנחנו לא היינו ערי %עד כמה היא בעצ %מייסדת
את התודעה האירופית החדשה .יש לה משמעות ,ואני לא רוצה להיסח< ,שהיא די דומה כאירוע
מייסד לרפורמציה או למהפכה הצרפתית .תקופה יחסית קצרה שהיא שואבת לתוכה ,ופה אני
מזכיר את הפרדיגמה של זיכרו ,#זמני %שקדמו לאירוע והיא בעצ %נוגעת ופוגעת בזמני %עתידיי.%
אני הגדרתי את התופעה המוזרה הזאת שקשוה למבנה או להתייחסות או לתגובה של הזיכרו#
כזמ #דחוס .אירוע קצר ביותר ששואב לתוכו זמני %קדומי ,%בניית תילאולוגית של טרו)%
אירועי .%אי #צור; להיכנס לפרטי .%והנה ,אנחנו ערי %לפירוק התמונה של מלחמת העול%
השנייה והשואה במרכזה .אי ,#לפי הערכתי ,היו %שיח שהוא יותר הייתי אומר פרובלמטי כמו
השיח ההיסטוריוגרפי על השואה ,בלי להיכנס לאסכולות השונות .אני רק מצביע על איזה מ #א%
תרצו ,שאלה אפיסטמית בהקשר לבניית הסיפור או לבניית הנרטיב של הסיפור ,שא< אחד לא היה
מכחיש את האירוע עצמו ,למשל הגישה היהודית או הגישה של היהודי %שמה שעומד ומסתתר
מאחורי של היסטוריוני %יהודי %בס; הכל זאת השאלה :למה? למה זה קרה? או ליתר דיוק למה
זה קרה לנו? ואז אנחנו בוני %סיפור שנובע מתו; האמנסיפציה והאנטישמיות ואנחנו מותחי %קו
ישיר לתו; אושווי./
היסטוריוני %גרמני %ואפילו היסטוריוני %אמריקאי %או אפילו א %תרצו היסטוריוני %שהגישה
של %יותר אוניברסלית ,בלי לנקוט עמדה ,שואלי %אולי שאלות אחרות וה #לגיטימיות .אות#
עובדות ,אות %מסמכי .%השאלה אי;? אי; זה קרה? והתשובות שלה %ה #אחרות והמבנה של
הנרטיב ,הסיפור ,הוא שונה .הא %זה לגיטימי? הא %זה בלתי לגיטימי? מי ישפוט את זה? אבל
הסיפור הוא שונה .הרצ< הוא שונה.
הנרי פיר ,#ב ,)1923בכנס בינלאומי של היסטוריוני ,%אחרי שהמאמר שלו התפרס ,%הוא מג #על
התיזה שלו ,והוא אומר משהו מאוד מעניי ,#לפי הפרוטוקול .הוא אומר" :אנחנו חייבי %להתנתק
מגרמניה" .למה הוא מתכוו ?#הוא מתכוו #למסורת ההיסטוריוציסטית הגרמנית .בס; הכל
המצאת ההיסטוריה מחדש התרחשה בגרמניה .הביקורת הטקסטואלית הידועה של רנקה.
למה אני מדגיש את הנקודה הזאת שנראית אולי שולית ,אולי מעבר חד מדי כרגע ,לתיזה נוספת:
ג %ההיסטוריוגרפיה שלנו היא גרמנית .ה"וויזנשאפט יודנטו "%ואני לא מדבר על התכני %אלא
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אני מדבר על הגישה .אני מדבר על האסכולה הירושלמית ,על פרי ,/יצחק בר .על מסורת מסוימת
שהיא ממשיכה את הגישה הגרמנית ואת הגרמנו)צנטריות בתפיסה ההיסטורית שלה .אנחנו
גרמנו)צנטרי .%למה? ג %הגישה ההיסטוריוגרפית שדיברתי עליה ותוכלו לומר שדובנוב הוא
בהחלט לא גרמני .הוא לא גר ./וב)#ציו #דינור ורפאל מאהלר .נכו .#אבל הגישה שלה %היא
גרמנית.
למה אני מתכוו ?#ראשית אני מתכוו #לדברי %מאוד מאוד פריפריאליי %שאי #לה %כרגע משמעות
לדיו #שמתנהל פה באוניברסיטת חיפה .ראשית ,וזה קשור לזיכרו #וזה קשור לשואה ,שאנחנו
בדר; כלל מעמידי %את ההיסטוריה הגרמנית במרכז .שנית ,שאנחנו למדנו לפרש את מלחמת
העול %הראשונה דר; הזווית של מלחמת העול %השנייה .זה קשור למטפורה של הזמ #הדחוס
שהצעתי אותה .ובהקשר הזה ,שאנחנו עדיי #לא למדנו לפרש ולהעמיד את ההיסטוריה שלנו,
וכשאני מדבר על ההיסטוריה שלנו ,אני מדבר על היסטוריה ישראלית ,לקונטקסט חו)/גרמני ,חו/
מרכז)אירופי.
יש דבר כזה כמו פרדיגמה ישראלית להיסטוריה יהודית או להיסטוריה של יהודי %מודרנית? לא
במודע .הכתיבה ההיסטורית ,ההיסטוריוגרפיה שלנו היא עדיי #מפורקת ומפוצלת .עוד אי#
קורפוס ישראלי .יש שאלות ,יש סוגיות ,יש דיוני ,%וה %בדר; כלל דיוני %שה %מתמקדי%
בלגיטימיות שלנו להיות ע ,%להיות אומה ,להיות פה.
הדיסקורס שלנו הוא בעצ %דיסקורס הלגיטימיות .הוא עוד לא דיסקורס היסטורי .עוד אי#
קונטקסט מתאי .%עוד אי #ריחוק .אנחנו בעצ %ממשיכי %את הדיוני %הפוליטיי ,%בלי להיות
ערי %לה .%ג %זה קשור להיסטוריציז %הגרמני ,כמסורת ,אבל לא כמציאות.
נכו #שטענתי שאי #קורפוס ישראלי או אי #גישה ישראלית אינטגרטיבית שמסוגלת לשלב את
הגישה ,המתודה הגרמנית ,את המסורת של הוויסינשאפט יודנטומס" ,את המסורת היהודית
הגרמנית ,את החוויה המרכז)מזרח)אירופית ולא נתעל %מזה  −את החוויה המזרחית ,מזרחית)
מזרחית .או כדי להשתמש במונח שלפי הערכתי הוא מונח נכו ,#הכותרת ,ש %הספר של ברנרד
לואיס  .Jews of Islamא %היינו משתמשי %במונח דומה,מקביל ,תוא %לחוויה היהודית המרכז
אירופית היינו אולי מגדירי %אות ,The Jews of Protestantism %אבל זה כבר נשמע אולי יותר
מדי פרובוקטיבי.
יש ספר אחד ,ואני אוהב להשתמש בו ,כי מחבר הספר לא התכוו #לכתוב היסטוריה יהודית
אינטגרטיבית שמשלבת בי #הווית יהדות המערב ,מזרח אירופה והמזרח המזרחי כאחד .הוא בחר
לו נושא ,באופ #תמי .%התמימות הזאת הביאה אותו לאחד הספרי %של היסטוריה אינגרטיבית
יהודית ,חלק או אב)#יסוד לקורפוס ישראלי .אנימדבר על ספרו של יונת #פרנקל על עלילת דמשק
 .The Damascus Affairבחירה יפה ,נכונה .אירוע משמעותי ביותר ,בתקופה סוערת ,משבר
מוחמד עלי השני ,מעצמות ,שאלה מזרחית ,עלייתה של התפיסה האתנית במזרח ,אחרי
הרפורמות של מוחמד עלי .עלילת ד .%בעצ %טענה אל)היסטורית .תגובת יהדות המערב ,ויסודה,
א %תרצו ,של הפוליטיקה היהודית המודרנית ודני גוטווי #א %איני טועה ,כתב על הדברי %האלה.
מה שמעניי #אותי בהקשר לגישתו של יונת #פרנקל ,בחירת הנושא ,השילוב בי #היסטוריה פוליטית
כללית ,בי #היסטוריה של יהודי ,%החיבור בי #מערב ומזרח ומזרח ,לפי הערכתי הניסיו #הזה הוא
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אחד מהניסיונות המוצלחי %ביותר להיסטוריה ישראלית ,או לגישה הישראלית ביחס להיסטוריה
יהודית או היסטוריה של יהודי.%
כבר הזכרתי את המונח הזה שמחבר בי #העול %האירופי ובי #עול %המזרח ,שמשנה את הזווית,
מזיז את הגרמנוצנטריות בגישה ובגישות שלנו מזרחה ,מקרב בעצ %את הפרספקטיבה להווייתנו
פה ,באזור הזה .זאת השאלה המזרחית .The Easten Question .אחד ,מהשאלות ,הייתי אומר,
הפוליטיות החשובות ביותר במאה ה ,)19בלי להיכנס לפרטי .%ההיסטוריה בס; הכל ידועה −
שקיעתה של האימפריה העותומנית ,היריבות של המעצמות באזור ,אבל מה שיותר מעניי #ויותר
חשוב לנו בהקשר הזה  −הקונברזיה ,ההמרה באזור הזה מדת ללאו ,%מזהות דתית פרה)מודרנית,
טרו)%מודרנית לזהות מודרנית לאומית .התהלי; הזה ,דר; אגב ,לא הסתיי %באזורנו ,וכשאני
מדבר על אזורנו אני מדבר לא על המזרח התיכו ,#לא על הלבנט גרידא בהקשר הזה ,אלא אני
מדבר על האזור מהבלקני %עד אזורנו .המעבר הזה שמתרחש היו %בבלקני .%ובמאה ה )19המרה
מהכנסייה האותוקפלית ,האורתודוכסית ליצירת לאו %מודרני ,הלאו %היווני למשל ,הלאו%
הבולגרי ,הסרבי ולאומי %אחרי .%הקשר בי #דת ולאו ,%שהוא בהחלט תופעה מקובלת באזור.
כשאנחנו משווי %את התופעה הזאת ע %ההתפתחות המערבית ,היא בהחלט יוצאת דופ . #בהקשר
הזה היא לא יוצאת דופ ,#היא ממש אינדיקטיבית .אי #חלוקה בי #דת ובי #לאו .%בולגרי משתיי;
לכנסייה הבולגרית האותוקפלית .יווני הוא יווני אורתודוכסי וכ #הלאה .למה זה חשוב לנו ולמה
זה חשוב לדיו #או תאפשרו לי להשתמש במונח שאולי זה נשמע מלאכותי :ההיסטוריזציה של
ההיסטוריה שלנו .יש תופעות מאוד מקבילות ומעניינות ,למשל היווצרות של הלאומיות היוונית.
מצד אחד היא תוצאה של הכיבושי %הצרפתי %כמו בונפרטה ,קלבר והתעמולה שממציאי %את
הע %ההלני ,או תופעה יותר מעניינת ואולי היא יותר קרובה להיסטוריה שלנו  −הלאומיות היוונית
המודרנית .התופעה הזאת נוסדה באודסה ,בעיר רב)לאומית .לא באתונה .ואני לא רוצה עכשיו
להסתכ #בתיזה ולהצביע על העובדה שג %הלאומיות היהודית המודרנית החילונית ג %היא נוסדה
באזור ההוא.
התופעה היוונית היא מאוד דומה לתופעה של ההתפתחות של הלאומיות שלנו .ג %תופעות נוספות,
שה #יותר קרובות לשאלות המכאיבות שאנחנו דני %בה .#נסתכל מה התרחש בסו< המאה ה,)19
התחלת המאה ה )20באזור ההוא .אנחנו ערי %למה שקרה במלחמות הבלקני %ב ,)13)1912על
טיהורי %אתניי...%
צד ב'
המש; הרצאתו של פרופ דינר :המש;  ,1922 ,1919יווני ,%תורכי ,%גירושי ,%טרנספרי.%
הומוגניזציה .המצאה ,א %תרצו ,של לאומי %אתניי .%בבלקני %זה עוד לא הסתיי .%התהלי; הזה
נמש; .הוא ארו;)טווח ,long-duree .אולי זה נשמע יותר טוב.
כל הסיפור ההוא יש לו קירבה כמעט הייתי אומר אפיסטמית לסיפור שלנו.
הסיפור שלנו הוא לא הסיפור המערב)אירופי ולא המרכז)אירופי .אנחנו חייבי %לשנות את הזווית,
את הקונטקסט ,כדי להבי #את עצמנו ,וא %תרצו ג %לשפוט את עצמנו .אבל זה סיפור אחר .אני
לא מופיע פה כמורליסט .למשל ,ביחס להיסטוריה הישראלית המודרנית או להקמת מדינת
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ישראל .כל השיח ,כל הדיו #בי #הייתי מגדיר אות %התילאולוגי ,%הציוני ,%קו ישיר .ספירה מאוד
מעניינת דר; אגב :עלייה ראשונה,שנייה ,שלישית ,רביעית ,אחר כ; זה מיטשטש .אי #ספירה :יש
משהו אחר .כל הסוגיות והשאלות שעוסקות בעצ %בלגיטימיות :הא %המדינה היתה יכולה לקו%
ג %קוד ?%אבל היא קמה ב .)1948ו ,)1948ואני אומר את זה בצורה מטפורית לחלוטי ,#בלי שו%
ניסיו #להסביר את ההיסטוריה ,המטפורה של  ,48האיקונה של הזמ ,#קשורה ל .)1945אי #מה
לעשות .מה הקונטקסט? כ ,#יש קונטקסט שואתי ,זה נכו.#
אבל אני הייתי רוצה לפתח את הקונטקסט המקומי במוב #הרחב.
אני מסתכל שוב על האזור של השאלה המזרחית .מסתכל על הבלקני ,%על יוו ,#על תורכיה ,האג#
המזרחי של הי %התיכו ,#ומה אני רואה ומה אני מגלה? אירועי %מרכזיי %ביותר בהיסטוריה
העולמית :מלחמת האזרחי %ביוו .#אולי היא כבר נשכחה .קומוניסטי ,%אנטי)קומוניסטי .%אני
מתקרב ע %הפרספקטיבה שלי לאירועי %הללו ומה אני רואה? שמלחמת האזרחי %ביוו #יש לה
משמעות פיבוטלית ביחס לאירועי %שבסופו של דבר מאפשרי %את הקמת המדינה .המלחמה
הזאת מתחילה ב )1944אחרי הנסיגה הגרמנית ומסתיימת ב .)1949מה קורה? ב )21בפברואר 1947
מגיע הציר הראשו #של שגרירות בריטניה בוושינגטו #למנכ"ל המשרד ,ה) Near East and African
 Affairsשבראשו עומד אד %בש %לואי הנדרסו ,#איש ידוע .הוא נשלח על ידי ממשלת בריטניה
והוא מעביר להנדרסו #שני מסמכי .%המסמכי %האלה אומרי %שבריטניה לא מסוגלת לעמוד בעול
ולתמו; ביוו #ובתורכיה .הלח ,/ואז טענו שזה היה יחס סובייטי וזה לא משנה ,שבריטניה מעבירה
בעצ %את תפקידה לארה"ב וא %התחלנו ע %ימי הביניי %אז תאפשרו לי ג %להשתמש במונח ימי)
ביניימי "טרנסלציו אימפראי" מאנגליה לארה"ב.
ב )20לפברואר ,יו %קוד ,%מכריז אטלי שבריטניה מוכנה לעזוב את בורמה ואת פלשתינה .ב)12
במר /מכריז נשיא ארה"ב טרומ #על הדוקטרינה המפורסמת שלו.
רוב הספרי %שמתייחסי %למלחמה הקרה ,וזאת אב #יסוד למלחמה הקרה ,מתייחסי %בדר; כלל
לגרמניה .ה %גרמנו)צנטרי .%חלוקתה של גרמניה ,הסובייטי ,%האמריקאי .%אבל האירועי%
התרחשו באזורנו .השאלה המזרחית ,תורכיה)יוו .#ובנאומו המפורס %מתייחס טרומ #במפורש
לתורכיה ויוו .#לא לגרמניה ולא< אזור אחר .ארה"ב נכנסת לתו; האזור ואז חל חיבור מעניי#
ביותר ,ואני דוגל להיסטוריזציה של ההיסטוריה שלנו.
אמריקה זאת תופעה מעניינת ומוזרה .אמריקה זאת אימפריה ,רפובליקה .אבל יש בה תופעה
מאוד מעניינת של פוליטיקה אתנית ,ואני יודע שאני מגזי %עכשיו כדי לחדד .איפה הוקמה מדינת
היהודי %ב ?)1942בבילטמור! איפה הוקמה המדינה הצ'כוסלובקית על ידי מסאריק? בפיטסבורג.
איפה הוקמה המדינה הפולנית על ידי פדרבסקי? בשיקגו .וא %תרצו ,מי היה הנשיא הראשו #של
הרפובליקה האירית? דה)ולרה היה א %איני טועה יליד ניו)יורק ,ומש %קיבל ה) IRAאת הכס<
ואת המשלוחי %בנשק.
ארה"ב זאת תופעה מוזרה ומעניינת .החיבור בי #הפוליטיקה האתנית בתו; ארה"ב ,ע %עלייתה
של ארה"ב ותפיסת מקומה של אנגליה ,במיוחד באזור ,זאת התשתית של הקמת המדינה.
תאפשרו לי לסיי %את דבריי :ההיסטוריוגרפיה הישראלית שחייבת לדו #ע %האמת ההיסטורית,
אפילו א %היא כואבת ,תיאורי %אתניי %מ ?)1948חס וחלילה! ב ?)13)1912בוודאי.
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השאלה עדיי #מתמקדת בבעיית הלגיטימיות שלנו .הגיעה הזמ #שהשיח ההיסטוריוגרפי יתנתק
משאלת הצדק.
תודה רבה.
המנחה :תודה על ההרצאה המרתקת ועל טקטיקת ההרצאה ואופ #הצגת הדברי.%
שאלה..... :
יואב גלבר..... :
שאלה..... :
פרופ' דינר :ראשית ,יואב גלבר א %מותר לי להגיב ,אני חושב שהיתה פה אי)הבנה בינינו ,כי אני
הדגשתי את העובדה שאחרי ההכרעה כביכול יש הפסקת אש .למה התכוונתי? שיש כבר פרשנות
ראשונה .יש שביתת נשק וזאת פרשנות שנייה .היא כבר יותר טקסטולית .זאת אומרת ,עוזבי %את
האוהל וכבר מתייחסי %עכשיו לטקסטי .%לזה התכוונתי .זאת אומרת על ידי ריחוק הזמ #הכל
משתנה .ללא שו %ספק .אני לא חושב שאנחנו שוני %בגישה שלנו ואני ג %לא רציתי לתת לכ %כל
מיני דוגמאות מחיי יו)%יו %ומהאנתרופולוגיה היו)%יומית ,רק תתבוננו ותתייחסו להתנהגות של
ילדי .%מתחילי %להרבי ,/לריב וכו' וכו' ,ויש הכרעה .אחרי דקה וחצי כבר אי #הכרעה .יש טקסט.
הילד שהובס ק %ואומר :לא נכו ,#לא נכו .#ככה זה מתחיל .כל אחד חווה את הדברי %האלה .יש
כבר טקסט ויש כבר ג %פירוש .לזה התכוונתי .לבעייתיות של הטקסטואליות ביחס לעבר ,ולזה
התכוונתי כשאמרתי שעבר ועתיד ה %זמני %וירטואליי ,%ועל ידי זה ה %טקסטואליי .%אי #מה
לעשות .ככה זה.
בקשר לשאלתו של טדי כ ,/למה אני מתכוו #כשאני מדבר על החובה ,כמעט הייתי אומר חובה על
הניתוק בי #השיח על הלגיטימיות והשיח ההיסטוריוגרפי ,ולמה הניתוק הזה לא חל .כאילו
שאנחנו עדיי #נאבקי %על קיומנו במוב #האינטלקטואלי ,להצדיק את עצמנו וכו' למה אנחנו פה
ולמה לא במקו %אחר ,למה עכשיו ולמה לא אז .כל השיח הזה ,שהוא בעצ %מסתתר מאחורי
השיחה ההיסטוריוגרפי ,ואני יודע שקשה מאוד לעשות את הדברי %האלה ,כי הקורפוס עצמו הוא
קורפוס שעוסק בלגיטימיות ואי #מה לעשות .אז צריכי %להתרחק ,ואני לא יודע אי; עושי %את
זה .אני מדבר על הדברי %האלה .אני לא עושה אות .%אני מקווה שאני אעשה אות %יו %אחד וג%
אחרי %יעשו את זה .אנחנו נמצאי %בתהלי; מסוי.%
את #לכ %דוגמה למה אני מתכוו #מה זה לגיטימיות ואני יודע שאני אעורר פה אולי סערה או
התנגדות ,אבל את %בטח הבנת %שאני לא מופיע פה כאיש פוליטי .אי #לי פה דעה פוליטית.
למשל השיח על ההתנחלויות .ההתנחלות ,וסליחה שאנחנו מדברי %על טקסטי ,%בשיח הישראלי,
בלי שאנחנו ערי %לעובדה הזאת ,היא ארגומנט .לא יותר מזה .ביחס לנרטיב מסוי .%שאלה של
לגיטימיות .וא %נתבונ #היטב בשיח עצמו אנחנו ג %נגלה את זה שהשיח שמתנהל למשל בינינו
באר ,/בצורה פיזית ממשית ,שזה ארגומנט ובצורה אינטלקטואלית ,מוגנת באקדמיה ,מנוטרלת
כדי להשתמש במונח ההוא ,זה בעצ %מאבק בי #שני נרטיבי %שוני .%נרטיב אחד שמתבסס הייתי
כמעט אומר יונק את הלגיטימיות מאירוע שהתרחש באירופה ,שזאת השואה ולגיטימיות שהיא
היסטורית או כביכול היסטורית ,ולא משנה ,שמתרחשת לזמני %קדומי ,%שה %וירטואלי %כמוב.#
לפי הערכתי זה ג %המאבק שמתנהל בתו; החברה הישראלית.
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בקשר לשאלתו של טדי כ ,/פה אתה בטח תתק #אותי או מישהו אחר וזה לא משנה ,לא בדקתי
בדיוק את המספרי ,%חלוקת האר /ב ,)1947מדינה יהודית ומדינה ערבית .הכל בסדר .יהודי%
מקבלי ,%ערבי %דוחי .%ג %זה קשור בנרטיבי %שוני ,%בלי להיכנס לפרטי .%אנחנו נתנו לעצמנו
די #וחשבו #כמה ערבי %חיו במדינה היהודית לפי תכנית החלוקה? מאותו רגע שאתה מקי %מדינה
לאומית שהיא אמורה להיות הומוגנית ,ודיברנו על מלחמות הבלקני ,%ואל תגררו אותי לאמירות,
אני רק אומר וסליחה על המונח הגס ,ואני חוזר ומדבר על הבלקני ,%הטיהור האתני היה הכרחי.
פה אנחנו כבר נדהמי %מחדש :זה לגיטימי ,לא לגיטימי? מה זה אומר על קיו %המדינה? רגע אחד,
זה קרה ,זה לא יכול להיות אחרת .אתה אמרת  40אחוז .אני לא אמרתי  40אחוז .כל השיח שנובע
מזה מי עשה או לא עשה וכ #עשו וש %כ #וש %לא ואלה כ #ואנחנו לא  −זה מעניי #היסטורית
בהקשר לרקונסטרוקציה של האירועי ,%זה מאוד מאוד חשוב .אבל כעיקרו ,#לא רק שזה אפשרי,
זה כמעט הייתי אומר ממש חובה ,נובע מתו; הנחות היסוד .זה לא מפתיע.
)בתגובה להערת ביניי (%אני לא אמרתי את זה .אני לא רוצה עכשיו לדחו< אות; ואותי ואת
האחרי %לסוגיות אחרות שה #ג %קיימות נניח בשיח היסטוריוגרפי אחר שהוא ג %קשור
בלגיטימיות מסוימת .ובאמת אל תתפסו אותי בלשו .#אני רק משתמש בזה באמת באופ #תיאורטי
ומתודולוגי.
כשאני הזכרתי את השיח שמתנהל סביב הסיפור של השואה ואמרתי שהיהודי %שואלי %את
השאלה למה והגרמני %שואלי %את השאלה אי; זה קרה ,אי; זה יכול להיות ,ואנחנו קוראי%
למה זה דווקא קרה לנו? מה עשינו? אי; זה קורה? אלה ה #שאלות שמבססות שיח היסטוריוגרפי
של .%ואני לא צרי; לספר לכ %את זה ,שיש סקולה פונקציונלית או פונקציונליסטיתת או
סטרוקטרליסטית ,ויש סקולה אינטציונליסטית .השיח לא מעניי #אותי .מה שכ #מעניי #אותי
שהוא בנוי באופ #משפטי ,שהשיח על שאלות כואבות ,היסטוריוגרפיות ,המבנה שלו הוא משפטי.
מה זאת אומרת משפטי? סנגור)קטגור .תסתכלו אי; זה בנוי בבית משפט .מאשימי %אותי
במשהו ,אני מנסה להג #על עצמי ואני מגיע למסקנה שנכו ,#אני עשיתי את זה ,אילוצי %וכל מיני
דברי %אחרי .%זאת אומרת אני ד #בזה באופ #פונקציונלי .אני לא אש .%אני לא רוצה להיות אש.%
נכו ,#זה קרה ,אני מודה שזה קרה .אילוצי.%
השיח שלנו ביחס לגרמני %הוא שיח ,אי #שו %ספק ,אנחנו מאשימי %את הגרמני .%השיח הוא של
אשמה .לזה אני מתכוו.#
שוב אני חוזר מהאיגו< הזה ,נגיד ליטלהארט ,ואני אומר :מה כל כ; קשה לקבל את העובדה
שהדברי %קרו ושה %קרו פה? זה מעמיד בספק את זכות קיומנו? מי מחבר את הדברי %האלה? מי
אומר את הדברי %האלה? לנתק את השיח הזה מהשיח על הלגיטימיות .ופה אני לא בא ומפרש
עכשיו את הנפש היהודי והישראלי ,אבל בס; הכל כנראה שיש לנו בעיה ע %ריבונות ,בעיה קשה
ביותר .השיח על ריבונות הוא לא שיח על מוסר .זה כבר אפשר ללמוד על הובס .אני מוציא את
השיח על מוסר .זה שיח אחר .הוא לגיטימי לחלוטי .#אבל בואו ונעסוק בהיסטוריוגרפיה וננתק את
השיח ההיסטוריוגרפי מהשיח המוסרי .לנו יש בעיה ,כי אנחנו ג %רוצי %להיות ריבוני %ואנחנו ג%
רוצי %להיות מוסרי .%זה שיח שונה לחלוטי .#אני לא אומר שזה בלתי לגיטימי .חס וחלילה .אני
לא מטי< לאי)מוסר .אני רק אומר שבשיח באקדמיה אנחנו חייבי %להפריד בי #שני המישורי%
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האלה ,וזה כנראה קשה לנו לנפש הקולקטיבית שלנו .בזה לא נקטתי בינתיי %שו %עמדה ,וזה ג%
לא מעניי .#בהחלט לא מעניי.#
אני לא יודע א %עניתי על השאלה של; ואולי ג %לא עניתי על השאלות האחרות .ג %שכחתי כבר
מה שאלו אותי בנוס<.
המנחה :תודה על הדברי .%נראה שהסיפא של הדברי %עוד ימשיכו ללוות אותנו במהל; היו.%
במושב האחרו #אני בטוח שיהיו התייחסויות.
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המושב השני
המנחה :המושב הזה מוקדש לכתיבתו של הייד #וויט .אני חושבת שהוא דמות די ידועה בנושא
ספרות והיסטוריה ואת עיקר התיזות שלו נית #לסכ %בש %אחד ממאמריו :הטקסט ההיסטוריה
כמוצר ספרותי  .The historical text as a literary arti... −הוא העמיד במרכז סוגיות הקשורות
להשפעתו של הפוסט)מודרניז %על הכתיבה והמחקר ההיסטורי .ההתמודדות ע %התיזות שלו
בוודאי תורמת לחידוד היסודות המתודולוגיי %אצל ההיסטוריוני ,%בי #א %תומכי %בו או
מסכימי %אתו ובי #א %מתנגדי %לו.
אני שמחה לארח היו %את ידידי והקולגה פרופ' קאיס פירו מהחוג לתולדות המזרח התיכו ,#שלא
במקרה נמצא פה ,כי בעצ %בשני %האחרונות הוא נות #את הקורס בהיסטריוגרפיה ומתודולוגיה
בחוג למזרח התיכו ,#והמגיב הוא ד"ר עוזי אלידע מהחוג להיסטוריה כללית ,שג %הוא עוסק מזה
שני %רבות בהיסטוריוגרפיה ובסוגיות הקשורות לכ;.
פרופ' קאיס פירו :יו %טוב .כשיואב ביקש ממני לתת משהו ביו %העיו #הזה ,חשבתי באמת מה
לתת ,והיות ויו %העיו #הוא על פוסט)מודרניז %בחרתי בהייד #וייט ומדוע הייד #וייט .משו %שא%
אנחנו לוקחי %את המונח פוסט)מודרניז %ומנסי %לראות את כל אלה שהתייחסו ל פוסט)
מודרניז %התרכזו בנושאי %רבי ,%החל מספרות ,היסטוריה ,פילוסופיה ועוד דברי %אחרי%
ולפעמי %ערבבו בי #הדברי %ואולי הייד #וייט הוא אחד היחידי %של הפוסט)מודרניסטי ,%אפשר
לקרוא לו כ; ,ואחר כ; נראה שהמונח הזה הוא אלסטי ואפשר להגדיר אותו בהגדרות רבות,
משו %שכפי שאמרתי הייד #וייט מתרכז בכתיבה ההיסטורית .כל מה שהוא כותב הוא כותב על
הכתיבה ההיסטורית .כל הספרי %שלו ,כל המאמרי %שלו הנושא המרכזי בה %זה הכתיבה
ההיסטורית.
אני אתחיל לתת אילוסטרייש #שלפי דעתי זה מתו; מה שכתב הייד #וייט ,אבל אקרא לזה
"השליית ההיסטוריו − "#מהי האשליית ההיסטוריו #ואי; אנחנו כהיסטוריוני %לפעמי %יש לנו
השליה כזאת ומה אנחנו חושבי %על ההיסטוריה.
א %אנחנו מסתכלי %על מה שיש לנו כא ,#בלי להרגיש לפעמי %אפילו בצורה מודעת ,יש לנו
הרגשה או אפילו התייחסות שהעבר מתחיל מלמטה והוא עצמאי ובלתי תלוי בהיסטוריו .#הוא
קיי %קיו %נפרד ללא קשר .מה שעושי %ההיסטוריוני %זה בעצ %שה %לוקחי %את המקורות
שנשארי %מהעבר ,זה חוזר להיסטוריו ,#עושה את כל העבודה המקצועית שלו ,אחר כ; הוא
מחזיר את זה בעבר היסטורי או בכתיבה היסטורית .מה הקשר בי #העבר ההיסטורי לבי #עבר
עצמאי בלתי תלוי בהיסטוריו ?#לפי ההרגשה שלנו שיש התאמה חלקית או בדר; כלל התאמה
חלקית וא< אחד לא יגיד שהמוצר ההיסטורי שלו יש בו התאמה מלאה ע %העבר כשלעצמו ,אבל
יש התאמה חלקית .יש אחר כ; מתו; המקורות ,אחרי שהוא כותב ,מצליח למיי #בי #טענות אמת
וטענות שיקריות על ההיסטוריה והוא מצדד בטענות האמת על ההיסטוריה .כ; הוא אומר שיש לי
כבר התאמה חלקית בי #העבר ההיסטורי לבי #העבר הבלתי תלוי .אבל הוא משתמש בשפה ולשפה
יש ההוראה .reference ,ב) referenceהוא מתייחס לאובייקטי %כביכול אמיתיי ,%קיימי ,%ולכ#
השפה משקפת אובייקטי %קיימי %בעבר כשלעצמו ,ולכ #זו התפיסה שאני קורא לה ,לפי תפיסתו

13

יו %עיו / #פוסט)מודרניז%

של הייד #וייט ,השליית ההיסטוריו .#נכו #שאנחנו לפעמי %רואי %שב) common senseזה ככה,
אבל ננסה לבדוק אחר כ; אי; הוא רואה את ההיסטוריה.
אצלו הדברי %ה %שוני .%קוד %כל א %את %רואי %כא ,#העבר בלתי נית #לגישור ,ולכ #אי #קו.
אנחנו לא יכולי %להגיע לעבר ,כי העבר כבר עבר ולכ #מה שנשאר מהעבר זה שרידי העבר או שאי#
לה %קשר ע %העבר עצמו .זה לא משק< את העבר ולכ #לנו אי #יכולת בעצ %לחזור אחורה בזמ.#
מה שאנחנו בעצ %עושי %זה שלוקחי %את המקורות וה %בהווה .המקורות שיש לנו ה %בהווה,
ה %מדברי ,%ה %מתייחסי %בעבר ,אבל ה %בהווה שלנו .אנחנו לא חוזרי %אליה %בעבר .אחר כ;
הוא הופ; את השרידי %האלה למה שנקרא  .historisized tracesאי אפשר לקחת את המקורות
ולשי %אות %בתו; כבר עבודה .הוא עושה  historisized tracesאו הופ; אות %לחומר חדש
מעובד ,שיש לה %צורות לינגוויסטיות .אי #דבר כזה ש) historisized tracesאי #לה %צורה
לינגוויסטית ,אפילו א %לוקחי %את הארכיאולוגיה ,אנחנו מתארי %את הארכיאולוגיה בשפה.
אנחנו לא לוקחי %את הארכיאולוגיה ומכניסי %אותה לתו; המוצר ההיסטורי .אנחנו הופכי%
אותה לצורה לינגוויסטית .וזה חוזר לבנייה ההיסטורית .הבנייה ההיסטורית היא בנייה
לינגוויסטית של עבר כנרטיב .אלה הדברי %המרכזיי %שמבדילי %בינו לבי #מה שנקרא השליית
ההיסטוריו.#
לכ #לפי הייד #וייט השפה היא המפתח האפיסטמולוגי והמתודולוגי להכרת הכתיבה ההיסטורית.
הסדר של עבר בלתי תלוי ,מקורות ,טענות אמיתיות או שקריות ,התאמה והוראה בשפה,
לאובייקטי %אמיתיי ,%ה %השליית ההיסטוריו #הבורחת מהבעייתיות שבמעבר מ #המקורות אל
האירוע ואל המוצר ההיסטורי .העבר הינו בלתי תלוי לחוקריו ובחקירתו .הוא מה שאומרי %עליו
ההיסטוריוני :%בהווה קיימי %רק שרידי העבר שמה %יש לנו ידע על אירועי העבר שאינ%
האירועי %כפי שאירעו אלא תיאור מחדש של האירועי %וקיימי %זיכרונות על חוויות שבעבר
שאינ #החוויות עצמ #אלא תיאור מחדש של החוויות .ההיסטוריו #אינו מסוגל לגלות את העבר
דר; המקורות .הוא מגלה רק את המקורות עצמ .%משו %שאי #ההיסטוריו #יכול לבדוק את מידת
ההתאמה בי #ההיסטוריה הכתובה או בי #העבר ,הבלתי נית #להשגה ולגישור הוא מסתפק
בלכידות ורבלית של מוצרו ,כלומר טענה אמיתית על העבר אינה מוגדרת כטענה התואמת את
המציאות אלא כטענה המתלכדת ע %טענות ורבליות אחרות לכלל מערכת טענות לכידה.
בניתוח טקסטואלי לעבודות היסטוריוני %גדולי %הבחי #וויט שהיסטוריוני %במודע או בבלתי
מודע או בצורה בלתי נמנעת ,ה %משלבי %או ממזגי %חלקי %ידועי %או קיימי %שנקראי %עובדות
ע %כלל לא ידוע שבסופו של דבר ה %מדומיני %ומומצאי .%הדברי %קשי %אבל אחר כ; נראה.
הוא מצא שמאמ /ההיסטוריוני %להשיג טענות אמת הוא מאמ /אבוד .מעבר לבניית רישו%
קורות ,כרוניקה ,מתו; שרידי העבר ,וייט שולל את רעיו #ההתאמה בי #הסיפורי %שמסופרי %ובי#
הסיפורי %שהיו קיימי %כביכול בעבר .המאמ /אבוד משו %שאי #בעבר סיפור תוא %את האירועי%
כשלעצמ .%אי #באירועי %כשלעצמ %את צורת הסיפור .הסיפור הוא צורה ליינגוויסטית ,הוא
מעשה של ההיסטוריו .#כ; הבעיות האפיסטמולוגיות של ההיסטוריה טמונות בשפה או בהקשר
שלה ע %ההכרה.
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וייט מציי #שמחו /למדע האמיתי ,והוא משתמש במונח  ,genuineאנו חושבי %על העול %במונחי%
לינגוויסטיי .%נכו #שאנו תופסי %את העול %בדרכי %אחרות  −אמנות ,מתמטיקה ,סימבולי%
דתיי %ועוד ,א; אנו בעיקר משתמשי %בשפה לתפוס ,to grasp ,את העול ,%ובמידה רבה אנו
אסירי הדרכי %הלשוניות שאנו משתמשי %בה.%
כמו אחרי %שדני %בפילוסופיה של ההיסטוריה ,ד #וייט בשאלות של ההיסטוריה בתור  ...שמעלות
בעיות פילוסופיות על התפתחות ,פרוגרס ,על משמעות ,מטרה ועוד ,שחוזרות לברית הישנה ועד
אולי ארנולד טוינבי ,ובאותו זמ #בהיסטוריה בתור דיווח על האירועי ,%על כל הבעיות
הפילוסופיות שמעלה ,כגו #סיבתיות ,הסבר ,אובייקטיביות ,אמת ,הכללות ,כמותיות ועוד .א; את
השאלות האלה הוא תוק< מזווית אחרת והיא הצורה הלינגוויסטית של ההיסטוריה .לפיו ,הרעיו#
שההיסטוריה היא שיח ורבלי ,verbal discourse ,מעלה מער; פילוסופי ,לפי תפיסתו ,שמשנה את
התפיסה המסורתית בעניי #ההיסטוריה בתור "ריסגסטיי" ובתור היסטוריה ....
טענתו המרכזית בעניי #היא שאי #הרבה שוני בי #כותבי היסטוריה לפילוסופיה של היסטוריה.
בניתוחו לעבודות היסטוריות של בורקהרט ,טוקוויל ,רנקה ,מישלה ועבודותיה %של הפילוסופי%
הגל ,מרקס ,ניטשה ,הוא מגיע למסקנה שכול %עסקו בפילוסופיה של ההיסטוריה שאפשר להבחי#
בה דר; ניתוח שפת ההיסטוריוני %והפילוסופי %של ההיסטוריה.
מיד כשנתקלי %ע %עדות ,ולפני שה %מחילי %עליה את מערכת %הקונספטואלית וייתכ #ג%
הטכנית ,ההיסטוריוני %והפילוסופי %של ההיסטוריה חייבי %לדמיי #את שדה המחקר .זאת
נקודה חשובה :דימי? #של שדה המחקר .שדה המחקר לא נמצא מחו /להיסטוריו ,#אלא הוא
מדמיי #אותו .זה בעיקר אקט פויטי .ה %יוצרי %מה שה %הולכי %לחקור כאובייקט מתו; תפיסה
מנטלית הנותנת לה %לראות את השדה בדר; מסוימת .משו %שהמונח דר; מסוימת הוא לא ברור,
וייט מנסה להיות יותר מדויק ,כאשר הוא מנתח את תפקיד השפה בהכרה.
וייט מזכיר לנו כיצד אנו משתמשי %בשפה כדי לנסח  ,certain domainתחו %כלשהו.
אנתרופולוגי %של שפות כגו #בנימי #וור< ורבי %מממשיכיו עשו זאת ע %עמי %מרוחקי .%כיו %אנו
אולי עדי %לתפקיד #של השפות המלאכותיות כמו זו של המחשב ,basic ,שפת  Cועוד .הרעיו #הוא
אותו רעיו :#לפני שתחו %נתו #יכול להיות מפורש או מובהר ,המשתמש בשפת התחו %חייב לוודא
שהוא  (1מכיר את הצורות המוכרות או המובחנות בתוכה של השפה;  (2חייב לדעת למיי #צורות
אלה לסוגי תופעות;  (3לדעת את אופני הקשרי %בי #צורה אחת לאחרת .בקיצור ,צרי; להיות
ברור במה מדובר וכיצד המדובר עליו מסווג ומה הקשר בי #מרכיביו השוני .%רק אז התחו %יכול
להיות מטופל בשפה.
וייט אומר שההיסטוריו #אינו חייב לעשות שפה .הוא רק צרי; לדמיי #או לתאר את הַמטריה שלו
בצורה גסה לפחות כשפה הדנה במטריה שלה .ואני מצטט ממנו" :בעיית ההיסטוריו #היא לבנות
את הפרוטוקול הלינוויסטי השל %ע %מיל? ,#דקדוק ,תחביר וממדי %סמנטיי .%באמצעות %הוא
מאפיי #את השדה והאלמנטי %שלו במונחי %שלו .יותר מאשר במונחי %של הדוקומנטי %עצמ,%
וכ; הוא מכי #אות %להסבר ולהצגה ולאחר מכ #מגיש אות %בנרטיב שלו".
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חלק ממבקריו טועני %שתפיסתו ,שהופכת את הסדר ומתחילה מהשפה ,היא מעי #ניהיליז%
המזמי #אי)סדר טוטלי בכתיבה ההיסטורית .לאלה ה %משיב שאי #הוא קורא לפגוע בהיסטוריה
כמקצוע .הוא רק מנסה להסביר מה ההיסטוריוני %עושי %כאשר כותבי %היסטוריה .הוא מדגיש
במיוחד את התנגדותו לניהיליז ,%הוא בטח לא ניהיליסט ,א; אולי מסכי %וייט לשיי; את עצמו
לרלטיביז .%אול %ג %את הרלטיביז %הזה אינו מדגיש במיוחד .הוא טוע #שהרלטיביז %שהוא
מצדד בו אינו רק במישור ההכרה ,אלא הוא אתי ,מוסרי והוא בסיס לסובלנות חברתית ולא
אשרת כניסה לעשות מה שבא ל; .to do as you please ,כי הרבה תופסי %את ה פוסט)מודרניז%
כמשהו שתעשה מה שאתה רוצה ואתה כותב היסטוריה .הוא מתנגד לזה.
מאז הַמסה שלו מאז  ,The burden of history − 1966הוא נושא את המשא הזה על כתפיו ,כאשר
הוא מדגיש את חשיבות ההיסטוריה כמקצוע רציני וחשוב להבנת העבר .לדעתו ,העיקר בחקר
ההיסטוריה הוא להראות כיצד להשתמש בעבר על מנת להשפיע מבחינה מוסרית)אתית ואחראית
במעבר מההווה לעתיד ,בדרכי %אשר שמי %בסול %העדיפויות שלה %את האחריות של הפרט על
ידי החדרת הדאגה שכל הווה נתו #הוא בחלקו תוצר של הבחירה האנושית שהיא יכולה להשתנות
על ידי פעולות אנושיות נוספות .לכ #וייט חושב שאנו זקוקי %לדר; שבה אנו חושבי %על העבר.
מבחינה זו הוא סבור שלמע #חיי %יותר טובי %ומענייני %יותר ,קריאת ההיסטוריה או קריאת
היסטוריה אינה בעלת משמעות חד)צדדית הנכנעת לנרטיב אחד ויחיד ,אלא להרבה משמעויות
אחרות המשאירות על סדר היו %את האוטופייניז ,%במונח זה הוא משתמש ,של העתיד העוזר לנו
להשתחרר מעול היסטוריה בנויה ,single closure ,או סיו %דיו #וסגירה אחת ויחידה.
הרעיו #של עבר כשלעצמו אי #בו חריזות ותבונה ,נראה כרעיו #גרוטסקי או אבסורדי או עילאי ,א;
כאשר הכתיבה ההיסטורית מנותחת בצורה מקיפה הכל הופ; להיות ברור והעיסוק בהיסטוריה
מקבל משמעות וחשיבות על א< העובדה שאי #ביכולתה של ההיסטוריה לקבל על עצמה את
היומרה להגיע לאמת על העבר שלא נית #לגישור.
וייט מציי #שההיסטוריוגרפיה לרוב היא ניסיו #לכפות צורה בעלת משמעות על עבר ללא משמעות.
אני רוצה לתת פירוש למה שקורה כא :#א %אנחנו מסתכלי %על עבודתו של היסטוריו ,#יש כא#
בצד ימי #ההיסטוריה שהוא קורא לה היסטוריה מסורתית ,וש %זה ההיסטוריה שהוא מצדד בה,
ומה ההבדל ביניה .#קוד %כל ההיסטוריה שהוא קורא לה מסורתית ,העבר הוא כמציאות .ממנו
יוצאי %שרידי העבר .בצד ימי #זה התפיסה המסורתית ומהעבר כמציאות יש שרידי עבר .שניה%
משתמשי %בשרידי עבר .כל אחד משתמש בשרידי עבר .אבל המסורתי חושב שהקשר בי #שרידי
העבר ובי #העבר הוא בזה שהוא מגלה את העבר דר; המקורות או שרידי העבר ,מגלה אותו .אחר
כ; משרידי העבר יוצאי %שני קווי :%הקו שעובר כא #זה שההיסטוריו #המסורתי מחפש טענות
אמיתיות או שיקריות על עבר אמיתי ,כאשר ההיסטוריו #הפוסט)מודרניסטי במקרה הזה רואה
שיש טענות ורבליות מתלכדות ואינ #מותאמות למציאות .כל מה שיכול לעשות ההיסטוריו .#אחר
כ; העבר הוא בשלב של דימי? ,#כלומר העבר מדומי ,#אובייקט ההכרה אינו קיי %כשלעצמו ,אלא
אובייקט ההכרה כבר ההיסטוריו #עושה אותו ,הוא מדמיי #ויוצר אותו.
מה הגדרת ההיסטוריה אצל המסורתיי ?%ההגדרה היא שההיסטוריה היא גילוי חלקי של העבר
כמציאות .הוא מגדיר את זה אחרתHistory is a nerative disccourse. The context which is :
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 .as much imaginedl, inventive as foundזאת ההגדרה שלו .יכול להיות שאחרי %יגידו:
המילי %נרטיב ,דיסקורס ,אלה מילי %שיש לה #קונוטציות רבות .ומה זה  inventedולמה הוא
משתמש במונחי %אלה .זאת נראה אחר כ; .מה זה שרידי העבר? שרידי העבר ,א %את %רואי%
בעבר אי #סיפור .אי #סיפור באירועי .%אי #צורת סיפור .מי שעושה את הסיפור ,מי שמספר את
הסיפור לפי השרידי %זה ההיסטוריו #והוא בונה עבר היסטורי .זאת התפיסה העיקרית שלו שאני
מנסה לפשט אותה עד כמה שאפשר.
כדי להסביר את מסקנותיו על הכתיבה המסורתית ,מבחי #וייט...
קלטת  − 2צד א'
המש 9הרצאתו של קאיס פירו ... .:והחשבו #ההיסטורי .האלמנטי %הרשמיי %ה %שרידי העבר
שמכי #אות %ההיסטוריו #למע #החלק הלא)ראשוני .non-primitive ,כלומר ,למע #הבנייה
ההיסטורית שלו בצורת נרטיב .אחר כ; נראה אי; הוא מסתכל על ה) ,primitive elementsהא%
זה קיו %עצמאי .מראש אני אומר לכ %שזה לא קיי %באופ #עצמאי ,אבל תסתכלו כא :#היסטוריה
זה הכל ביחד .אי #הפרדה ביניה .%אתה לא יכול להפריד הפרדה בי primitive elements #ו)non-
 ,primitive elementsאבל ה) primitive elementsמעובדי %אצל ההיסטוריו #שבעצ %אחר כ;
הוא בונה ומעבד אות %כדי להכי #אות %למה שנקרא  ,non-primitive elementsשאחר כ; נראה
מה זה.
וייט סבור שהעבר נטול צורה .הוא קורה לו  .sublinkלעול %לא יכול להיות מטופל באופ #ישיר
ולא יכול להיות מוצג מחדש כמוב #מאליו ,אלא יכול להיות מפורש מבחינה טקסטואלית ותמיד
באמצעות שרידי %טקסטואליי ,%כפי שאמרנו  ,historysized tracesרישומיי ,%טקסטואליי,%
ארכיוניי %ועוד.
וייט קורא לשרידי %הטקסטואליי %האלה :הרישו %ההיסטורי הבלתי)מעובד יחסית.
ההיסטוריו #קוד %כל מתחיל להפו; את הרישו %הזה להיסטוריה בזה שהוא מארג #את ה),data
שמוציא מתוכו של הרישו %לכרוניקה ולאחר מכ #לסיפור ,על בסיס שיהיה מסוגל להפו;
אלמנטי %אלה לנרטיב ,כלומר לעבור מהאלמנטי %הרשמיי ,primitive ,%לאלמנטי %לא)רשמיי.%
במעבר הזה סבור וייט ,שההיסטוריוני %חייבי %להשתמש ב )3טיפוסי %של הסבר וטיפוס אחד של
עיצוב אסטרטגיה קונספטואלית .שלושת ההסברי %ה:%
 (1הסבר באמצעות טיעו (2 .(argument) #הסבר באמצעות עלילה או כפי שהוא קורא לזה −
העללה ) (implotmentולא  (3 .plotהסבר באמצעות אידיאולוגיה .לאחר מכ #לכל הסבר הוא
מזהה  4אופני %של הבעה ) (articulationsשבאמצעות %ההיסטוריוני %יכולי %להשיק אפקט
הסברי על סוג ספציפי .להסבר על ידי טיעו #יש בו את האופני %הבאיformiso, organisizm, :%
 mechanizm, conceptualismואחר כ; אסביר את הדברי %האלה.
ההסבר על ידי עלילה יש בו את הרומנסה ,הקומדיה ,הטרגדיה והסטירה.
בהסבר על ידי אידיאולוגיה יש ארבע טקטיקות :אנרכיז ,%קונסרבטיז ,%רדיקליז %וליברליז.%
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וייט טוע #שבחירה ספציפית או מיזוג וחיבור בי #אופני %אלה מכילי %בתוכ %את הסגנו#
ההיסטוריוגרפי של ההיסטוריו #או הפילוסו< של ההיסטוריה .לקשר בי #אופני %אלה ההיסטוריו#
יש לו ג %מערכת של אסטרטגיות קונספטואליות שבאמצעות #הוא מסביר או מציג את ה)data
שלו .ברמה הזו ההיסטוריו #מעצב מראש אקט פיאוטי שבתוכו הוא מדמיי #את השדה ההיסטורי
ויוצר אותו כתחו %בתוכו הוא מציג את התיאוריות שהוא משתמש בה #כדי להסביר מה באמת
אירע בשדה ההיסטורי .אקט זה של פרה)פיגורציה או דימי? ,#יכול להתבצע במספר צורות שוייט
משאיל מארסטו ,מויקו ,מהלינגוויסטי %המודרניי %ומהתיאוריות הספרותיות המבוססות על 4
טרופי %או צורות לשוניות ספרותיות  −מטפורה ,מטונומיה ,סינכודוכיה ואירוניה .אני מניח
שאת %מכירי %את המונחי %האלה למרות שיש בעיה לפעמי %בהגדרות .מטפורה זה חפיפה
גמורה בי ...#למשל אנחנו אומרי :%הקרב הוא משחק שחמט .אחר כ; אנחנו מתחילי %לדבר על
משחק השחמט ושוכחי %את הקרב .אנחנו כהיסטוריוני %עושי %את זה כל יו.%
מטונומיה זה העברה ,השימוש בש ,%במקו %אחר ,שיש ביניה %קשר .הבית הלב #למשל ,הכתר.
כשאני אומר שהצגתי את הייד #וייט ,אני לא הצגתי את הייד #וייט :אני הצגתי את הכתבי %של
הייד #וייט .הקיסר חצה את הרוביקו .#זה בעצ %מונוטומיה.
סינכודוכיה זה שהחלק הוא הכל או הכל הוא החלק .למשל רוסיה שהיתה ברית המועצות פע.%
אנחנו אומרי %רוסיה .המל; שלח ידיו לכספת המלוכה .הכניס את אפו לעניי .#כל הדברי %שאנחנו
משתמשי %בה ,%אנחנו משתמשי %בשפה מטפורית ולא יעזור לנו.
ההיסטוריו #יש לו שתי עבודות ביחד :העבודה של ההיסטוריו #והעבודה של הכרוניק .#ביחד הוא
עושה את העבודה .בצד הכרוניקני ,ה) primitive elementsשל ההיסטוריה ה %עד הקוtraces of .
 ,the pastשרידי %של העבר .אחר כ; זה  under... unprecised recordsואחר כ; הוא הופ; אותו
ל) .historisized tracesזה בעצ %מהצד הזה .אבל מהצד שאנחנו רואי %אותו אחר כ; בתו;
הכתיבה ההיסטורית ,אי; הוא מסודר?  ,primitive elements of hisotyr dataאחר כ; הכרוניקה
ואחר כ;  ,historyאבל היסטוריה עדיי #אצלו בגדר של  .primitve elementsלפי תפיסתו אלה אי#
לה %צורה .הוא מתחיל ליצור אות %לאט לאט .זה לא הפורמוליס של הכתיבה ההיסטורית
המוצר המוגמר.
מה עושה ההיסטוריו ?#ההיסטוריו #עושה  .primitive elements of historyקוד %כל הוא יוצר
פורו .%הוא יוצר צורה .הצורה לא יכולה להיות כבר צורה אלה בינרטיב והכוונה אינטרפרטציה,
דיסקורס וכל הדברי %שבעצ %ההיסטוריו #עושה אות %אחרי שהוא כבר עובד על הכרוניקה ,והוא
ג %יוצר על ידי הדברי %האלה את התחו %של ההיסטוריה ,על ידי אקט פויטי .בכדי שתבינו אנחנו
משתמשי %בשפה מה שנקרא סנטקס וסמנטיקס .א %ההיסטוריו #יודע את הדקדוק ,יודע את
הדברי %הבסיסיי %שלו כמקצוע ,הוא בעצ %עוסק בסינטקסט ,אבל אחר כ; כשמתחיל ליצור את
הנרטיב הוא עוסק בסמנטיקס .לכ #מי שנתקע בכרוניקה הוא לא היסטוריו #אלא הוא כרוניק#
והוא עוסק בסנטקס וכאשר ההיסטוריו #עוסק בסמנטקס ,הוא בעצ %הופ; להיות היסטוריו.#
מהי הכרוניקה? הוא קורא לכרוניקה  .open endedאנחנו באי %ומנסי %לסדר את הכרוניקה .יש
לנו מאורעות בתו; המקורות שיש לנו .יש  b, a, c,ואז בכדי לעשות את זה הוא מסדר :הוא הופ;
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 a,b,c,dומסדר אות %בסדר כרונולוגי .אבל אחר כ; הוא עושה עוד דבר .לכ #מתי מתחילה
הכרוניקה? הכרוניקה לא מתחילה בעצמה .ההיסטוריו #מתחיל בכרוניקה .אי #כרוניקה שמתחילה
בעצמה וכל היסטוריו #כא #יודע את הדברי %כשהוא כותב היסטוריה .אני מתחיל בהיסטוריה ולא
ההיסטוריה מתחילה .אבל מי שמכיר את ההגדרות של רנסנס ומתי הוא מתחיל ,אנחנו יודעי%
כמה הדברי %האלה קשי %מבחינה אפיסמטולוגית .הסיפור הוא סיפור שיש לו התחלה ,a ,זה
 .beginning, middle, endהוא יוצר את ה) .Middleאחר כ; זה לא מספיק כדי ליצור סיפור .הוא
צרי; לסדר את האירועי %במה שנקרא  herarchy of significanceואז הוא מסדר את זה בהתא%
לתפיסה שלו .מי שמכיר את הוויכוח בי #טיילור לבי #רפור על מלחמת העול %השנייה ,יודע איפה
כל אחד ש %את הדגש .אחד על המשבר הכלכלי ,אחד ש %את הדגש על משהו אחר ,ושניה %עברו
על אות %מקורות .לכ #ההיסטוריוני %בצורה כזו מסדרי %את הסיפור בהתא %למה שה %חושבי%
שזה חשוב או בעל משמעות.
כל הדברי %שדיברנו עליה %אי #לה %קיו %בעבר ,ל) ,primitive elementsלשניה ,%אלא אלה ה#
פרוצדורות מתודולוגיות המובאות לשדה ההיסטורי מבחו ./היחידות המסבירות אינ #קיימות
באופ #עצמאי .ה #מדומינות בעליל .אפילו בשלב הזה של האלמנטי %הראשוני ,%ההתערבות של
המצאה של ההיסטוריו #היא כבר קיימת ב).primitive elements
כ; וייט מערער על ההדגשה של ההיסטוריוני %המסורתיי %שאומרת ,שמטרת %להסביר את העבר
פשוט על ידי גילוייו או על ידי המצאת הסיפורי %אשר כבר קבורי %בכרוניקות העובדתיות .אנחנו
אומרי %את זה לפעמי %מתו; האירועי %של העבר.
וייט רואה שהדעה שאומרת שכבר באירועי %יש את צורת הסיפור איננה הגיונית .האירועי,%
העובדות שמדברי %עליה %ההיסטוריוני %לא יוצרי %סיפור בלי התערבות של ההיסטוריו.#
ההיסטוריו #יוצר את הסיפור מאירועי ,%עובדות שלא התרחשו בדיוק כפי שהתרחשו באמת ,אלא
התרחשו בדיוק כפי שה %מסופרי %בסיפור .כדי להשיב להיסטוריוני %הדבקי %באמיתות
הקיימות בתו; הכרוניקה ,הוא מציי #כיצד מופיעי %אירועי ,%עובדות בתו; הסיפור וראינו את זה
בסידור שדיברנו ,ולכ #היסטוריו #שלא עובר את הכרוניקה הוא נשאר בסנטקס ורק צרי; לעבור
לסמנטקס בכדי להיות באמת היסטוריו.#
וייט מבחי #ב )4פרדיגמות של הסבר באמצעות טיעו #פורמיז ,%אורגניזיז ,%מכניז%
וקונספטואליז %המובאי %בשתי דרכי .%אלה שתי הדרכי %שמובאות לפי תפיסתו:
הוא קורא לאחד  ,directionכאשר הטיעו #מוצג לאור; הספקטרו %או לקראת פיזור או לקראת
אינטגרציה . dispersion - integration ,כל אחד יבדוק אי; הוא כותב היסטוריה.
והשנייה ,על בסיס של הפרדיגמה של האספקט הכללי אשר בו המערכת המסבירה של תופעות
תתפוס עמדה או תהיה בהירה רק בסו< העבודה ההיסטורית.
נשאלת השאלה :מה משמעות שתי הדרכי %האלה? על ידי כיוו #ההסבר ההיסטורי יכול להיות
ממוק %לאור; הספקטרו ,%כאשר עובר מפיזור לאינטגרציה .כ; היסטוריוני %מסוימי %מעדיפי%
הסבר היסטורי בנוי על ידי מערכת של יחידות מפוזרות שאפשר להבחי #בכל אחד מה %כבעלת
ייחוד נפרדת .כאשר ה #מחוברות ביחד אי #בה %משות< מלבד ,ואני מצטט מתו; וייטTheir :
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 .inhabitance of single neighborhood of occurancesמקומ %בשכנ?ת ,או בסמיכות .זה אומר
שבסו< הספקטרו %ההסבר אינו מסוכ %באופ #אנליטי למעמד של חוקי %סיבתיי ,%כלליי %או
לכלל קטגוריות מיומנות.
אלטרנטיבה אחרת היא הצגת ניתוח שבו המסביר המלא יופיע בצורה אינטגרטיבית כאשר
האלמנטי %הפרטיי %מחוברי %בצורה אינטגרטיבית בסוג מסוי %של סיבה)תודה .((cause-affect
וייט מייחס לחיבור האינטגרטיבי של סיבה)תולדה לפרדיגמה המכניסטית ,למשל של מרקס
לדוגמה .אבל זה לא רק מרקס .אנשי %שה %אפילו לא מרקסיסטי %עושי %את זה .וכאשר
החיבור האינטגרטיבי הוא חיבור של של ,whole part ,%הפרדיגמה היא אורגניזסטית .בשתי
הפרדיגמות הטיפוס האינטגרטיבי ההסבר אינו חותר לפיזור ,אלא לאינטגרציה וסינתזה.
ע %הספקטרו %הזה של פיזור ,ניתוח ,אינטגרציה וסינתזה וייט ניגש לפאזה השנייה של הסבר
באמצעות טיעו #שיש בה את ארבעת הפרדיגמות :הפורמליז %או האדיוגרפיה ,המתארי %את
האירועי %הבודדי %על תכונותיה %המיוחדות .זה לקוח מחוקר ידוע ,ונדלבט ,כאשר הוא מפריד
בי #מדעי %נומטטיי %ומדעי %אידיוגרפיי .%הקונטקסטואליז ,%המכניז %והאורגניז%
להיסטוריוני %המאמצי %את הפורמיז ,%אירועי %שתפקיד %הוא להציג בזכוכית מגדלת לקראת
....
א %אנחנו מסתכלי ,%היסטוריוני %שעושי %כתיבה שהיא מפוזרת ,לקראת אינטגרציה :ה%
מסדרי a,b,c, %מחו /לאירועי .%ה %חושבי :%א %אני נות #את ה ...נתתי את ההסבר וגמרנו הכל.
כאשר הוא גומר את זה ,התופעה זוהתה בתיאור ,אי #צור; בסינתזה .אי #צור; .א %התופעה
זוהתה בתיאור אי #צור; בסינתזה כללית .כל אלה שכותבי %בצורה הזו ה %או פורמיסטי %או
קונקטסטואליסטי .%הפורמיסטי %ה %מתארי %תיאורי .%הקונטקסאטואליסטי %ה %לא שוני%
בהרבה ,אבל ה %מכניסי %את האירוע בתו; הקונטקסט וה %חושבי %שרק דר; הקונטקסט אפשר
להבי #את הדברי .%למשל להכניס את זה בתקופת הרנסנס ,לתקו< את זה בתקופה מסוימת .זה
מעי #הקוליגטורי קונספט של וולש ,מי שמכיר את ה) coligationשלו coligation .שבעצ%מנסה
דר; ה) coligationלהבי #אי; כותבי %ההיסטוריוני.%
זה בעיקר אומר זה  ,academic historyזאת היסטוריה אקדמית ,ואפשר לקרוא לה lower case
 ,historyההיסטוריוני %האקדמאי %שה %חושבי :%בואו נעזוב את כל הדברי ,%אי #אידיאוולגיה.
אי #לי זמ #עכשיו להגיד לכ %כמה אידיאולוגיה נכנסת בכתיבה ההיסטורית שלנו ,בלי להרגיש ,או
לפעמי %מתו; כוונה.
בצד השני תמיד ההיסטוריו #שוא< לאינטגרציה ,ש %את החלק בכלל או מנסה לבדוק מהכלל אל
הפרט ,או בעצ %יש לו אפקט ) (causeוזה דר; ניתוח ,תמיד דר; ניתוח .התופעה זוהתה בתו;
הכלל המדומי ,#סינתזה ,חוק כללי .אלה ה %אורגניסיסטי .%למה אורגניסיסטי ?%כאילו
שההתפתחות ההיסטורית זה דבר אורגני ,כמו הגל שרואה בזה אורג .#לכ #יש סינתזה ואחר כ; יש
רוח של העול ,%רוח של ההיסטוריה ,רוח הדברי ,%ואפילו לפעמי %אנשי %לא הגליאניי %וה %לא
יודעי %שה %הגליאניי ,%בלי להרגיש שה %הגליאניי.%
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הצורה השנייה היא מכניסטית ואנחנו קוראי %לזה לפעמי ,speculative history %או לפעמי%
מטה)היסטוריה .כל ההיסטוריה היא מטה)היסטוריה .בזמ #שאנחנו משתמשי %בשפה
פיגורטיבית ,אנחנו בעצ %עושי %מטה)היסטוריה.
וייט טוע #שלכל היסטוריו ,#א %הוא יודע או לא יודע ,יש מרכיב אידיאולוגי לא מבוטל .בעניי #הזה
הוא מאמ /כמעט את התאוריות של מנהיי ,%כפי שהופיעו ב) ,Ideology and Autopiaאשר
איפשרו לו להבחי #בבסיס האידיאולוגי בעבודות הכתובות לפי האידיאל של ההיסטוריוגרפיה
האובייקטיבית או לפי הדוקס האקדמית האידיאולוגית .אידיאולוגיות יכולות להיות מיומנות על
פי המתאי %המצבי כפי שהוא קורא לו  ,....situational co −כלומר מסופק באופ #כללי מסטטוס)
קוו ,או הנשגב המצבי ,כלומר ביקורתי על הסטטוס)קוו.
אני לא יכול לפרש כי אי #לנו זמ .#אפילו ההיסטוריוני %שמכריזי %ומאמיני %שעבודותיה %לא
נושאות שו %התחייבות אידיאולוגית ,אפשר להבחי #בתוכ #אלמנטי %אידיאולוגיי %מובהקי.%
הוא עשה את זה .כלומר ,הוא לקח היסטוריוני %שה %אומרי %על עצמ :%אנחנו לא עוסקי%
באידיאולוגיה ,וניסה דר; הניתוח הטקסטואלי למיי #את האידיאולוגיה שיש בתו; ההיסטוריה.
תודה.
ד"ר עוזי אלידע :קצת קשה לדבר אחרי הרצאה מאוד מורכבת על הייד #וייט .בעצ %מתו;
הדברי %שפרופ' קאיס פירו אמר ,השאלה המשתמעת בעצ %היא :מה היו ההשלכות של תפיסת
וייט על ההיסטוריוגרפיה של ימינו.
במידה מסוימת שמענו משהו על העניי #הזה כבר בהרצאה הראשונה.
כדי איכשהו לחדד את זה ,הייתי רוצה אולי לומר כמה דברי %על ההבדל שבי #היסטוריוגרפיה
פוסט)מודרנית להיסטוריוגרפיה מודרנית .איכשהו להעמיד את הייד #וייט במקו.%
חשוב לזכור שהזר %שהייד #וייט אולי נימנה על היוצרי %שלו ,על המולידי %שלו ,בעקבות ספרו ב
 ,)1973ה) ,Metha-Historyהזר %הזה דווקא יסודו בצרפת בשנות השישי ,%ע %עבודות של מישל
פוקו ואחרי %ועוד אחזור לעניי #הזה.
מה שחשוב לזכור שהזר %הפוסט)מודרניסטי ,עיקר התפיסה שלו היא :לא נית #להפריד בי#
סובייקט היסטוריו #חוקר לבי #העבר ההיסטורי שאותו הוא חוקר .זאת אומרת ,הידיעה
שההיסטוריו #יוצר על אודות העבר תמיד תערב אלמנטי %סובייקטיביי %של ההיסטוריו #ותחליט,
כפי שקאיס פירו אמר ,תכיל אלמנטי %נרטיביי)%סיפוריי ,%שה %חלק מהעניי .#זאת אומרת,
הטענה הבסיסית של וייט ושל חבריו היא :הכל סיפור בעצ .%זאת אומרת תמונת העול %שלנו,
האופ #שבו אנחנו מביני %את העול ,%שופטי %את העול ,%מנתחי %את העול ,%היא תמונה
נרטיבית שיש בה התפתחות דיאכרונית בזמ − #ע %נקודת התחלה ,ע %שיא ,ע %קונפליקט וע%
פתרו #זמני כלשהו של העלילה .עלילה שבה מעורבות דמויות.
הנרטיב קיי %קוד %כל בטבע הענייני .%זאת אומרת ,אנחנו מביני %את העול %דר; סיפור .כאשר
אנחנו אוספי %מידע על אודות העבר אנחנו מסדרי %את המידע כמו שפירו אמר ,על ציר נרטיבי
סיפורי ,אבל ג %המידע שאנחנו שולפי %על אודות העבר הוא בעצמו סיפור .זאת אומרת ,ג%
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העקבות שהעבר משאיר לנו מורכב מסיפורי .%ואז נשאלת השאלה :א %העבר הוא סיפור ,וכא#
אולי המסקנה המאוד קיצונית של הייד #וייט ,כתוצאה מכ; הידע על אודות העבר שאנחנו בוני,%
הוא ידע שהתֵקפ?ת שלו היא תקפות בעייתית מאוד ,זאת אומרת הייד #וייט שואל בעצ ,%בעקבות
המבנה האדיר שנפרש לפנינו קוד %לכ :#אז מה בעצ %ההבדל בי #סיפור היסטורי לסיפור לא
היסטורי? בעצ %ג %סיפור היסטורי הוא פיקציה ,הוא סוג מסוי %של  .fictionזאת אומרת במידה
רבה התפיסה הפוסט)מודרנית של הייד #וייט הובילה למעשה לבנאליזציה של ההיסטוריה ,לד#
הער; של ההיסטוריה ,לד #הייחודיות של ההיסטוריה.
כדי להבי #את התפיסה של וויט ושל הפוסט)מודרניסטי ,%אני חייב להדגיש שבעצ %התפיסה
הזאת נוסחה נגד מה שאנחנו קוראי %היסטוריה מודרנית ,וכאשר הייד #וייט וחבריו ניסחו
היסטוריה מודרנית ,מה שה %ראו לנגד עיניה %זה לא הפוזיטיביסטי %של המאה ה ,)19אלא ה%
ראו את אסכולת האנאל ואת המרכסיסטי .%מבחינת הייד #וייט וחבריו אסכולת האנאל היא
האויב מס'  ,1היא המבטא המובהק של המודרניז .%מדוע? מכיוו #שכאשר אסכולת האנאל ,שהיא
אולי ההיסטוריה ההיסטוריוגרפית החשובה ביותר שקמה במאה ה ,)20אסכולה שקמה בפריז
ובעצ %התפשטה לעול %כולו ,ובמרכזה עמדו אנשי %כמו מרק בלו; ,לוסיי #פברה ,ואחרי,%
אסכולת האנאל טענה בעצ %שכ #נית #לבצע הבחנה בי #ההיסטוריו #שחוקר את העבר לבי #העבר
הנחקר .זאת אומרת ,הידע שאני מנפק על העבר הוא ידע שכפי שנאמר כא ,#משק< עבר שקיי%
כשלעצמו .מהו אותו עבר שקיי %כשלעצמו? טוענת אסכולת האנאל שהוא קוד %כל עבר חברתי.
זאת אומרת ,במציאות האנושית קיימות יחידות ענק חברתיות ,בעלות דפוסי אירגו #כלכליי,%
בעלי דפוסי פעילות חומריי ,%פוליטיי %ואחרי %שקיימי %כשלעצמ .%אנחנו יכולי ,%א %אנחנו
נעזוב את היחיד ואת ההיסטוריה של היחיד שהיא מטעה ומטשטשת ויכולה ליצור ידע
סובייקטיב ,ונתעסק בהיסטוריות של גושי %חברתיי %ענקיי %בזמ ,#וא %את המידע על אודות
אות #חברות נציג לא בצורה של סיפורי %אלא בצורה של טבלאות ,בצורה של סטטיסטיקות ,זאת
אומרת א %ננסה לשלוט כמו שעשה למשל פייר שוני ,שבשנות ה )50כתב עבודת דוקטורט ענקית
שנקראת "סביליה והעול %האטלנטי" ,שמראה אינטראקציות מסחריות בי #סביליה למושבות
האמריקאיות .מה שהוא בעצ %זה עבודה סטטיסטית .הוא הל; ובדק נתוני %של העברת סחורות,
קיבולת של ספינות ,איזה סחורות עברו ולא ,#באיזה אינטראקציה ,וזה לאור;  150שנה .מה
ששוני בא ואומר ,ודר; אגב הדוקטורט שלו נמצא בספרייה והוא מכיל  20,000עמודי %ב )3כרכי%
למי שמתעניי .#מי שיפתח את הדוקטורט יראה שכבר כא #יש בעצ ,%בלי ששוני בשנות ה )50שמע
בכלל ,בלי שהייד #וייט בכלל התחיל לכתוב בנושא הזה ,שכל הטענה כבר נותנת פתרו #לבעיה
שהייד #וייט יעלה מאוחר יותר .היא אומרת :אנחנו לא נרטיבי %בכלל .אנחנו מציגי %את
ההיסטוריה בצורה של סטטיסטיקות ,בצורה של טבלאות ,בצורה של גרפי .%הכתיבה שלנו היא
כתיבה אנליטית ולא סיפורית .הכתיבה האנליטית הסיפורית היא הדר; לספר את העבר בצורה,
האנאל לא משתמש במושג אובייקטיבי ,אבל האנאל אומר בצורה מדעית .האנאל שוא< למדעיות,
ומהבחינה הזאת למרות כל הניגוד בי #האנאל לבי #הפוזיטיביסטי %שקדמו לו במאה ה ,)19בס;
הכל האנאל מסכי %לטענה הפוזיטיביסטית שכ #נית #לבצע הפרדה בי #הסובייקט החוקר,
ההיסטוריו ,#לבי #האובייקט הנחקר .פשוט החומר הנחקר הוא לא יחידי %ופוליטיקות ,שבנויי%
על אותה פרדיגמה פוליטית ששמענו עליה מקוד %לכ ,#אלא קבוצות ענק .זאת אומרת ,א %נכתוב
על קבוצות ופעילויות כלכליות חברתיות פוליטיות ,וא %ננסה ,אולי בעקבות המרקסיסטי ,%כי
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האנאל מתחבר למרקסיז ,%לנסות להבי #את אופ #הפעילות של אמצעי ייצור ויחסי ייצור ,נצליח
באמצעי %סטטיסטיי %וגרפיי %לבנות ידיעה היסטורית על העבר שתהיה לה תֵקפ?ת ולא תעוצב
על ידי רגשות סובייקטיביי %של מחבר ,על ידי סטרוקטורות נרטיביות.
ק %הייד #וייט בשנות השבעי %ואומר :לא! הוא אומר :רבותיי ,הכל נרטיב .לצער %של אסכולת
האנאל ג %צרפתי %מצטרפי %להייד #וייט.
אחד הבולטי %הוא הפילוסו< הצרפתי פול ריקר ,שבשנות ה )80לוקח את הספר הידוע של פרנא%
ברודל "הי %התיכו #והעול %הי)%תיכוני" ,שעוסק על פי אותה מתכונת ,בהיסטוריוגרפיה
מודרניסטית .ריקר אומר שג %ברודל הוא סיפורי בעצ .%נכו #שהגיבורי %אצל ברודל ה %לא
אנשי .%הוא הי %התיכו ,#אבל הי %התיכו #עובר אצל ברודל תהליכי פרסוניפיקציה .הוא הופ;
לדמות ,ובעצ %מהו הי %התיכו ?#סיפור עלייתו ושקיעתו של הי %התיכו .#דרמה בשלוש מערכות
ע %שלושה חלקי %פחות או יותר .ג %ריקר מראה בספר "זמ #ההיסטוריה" ,שיצא מאוחר יותר ב3
) כרכי ,%אי; בעצ %עלילת העל של הי %התיכו #מורכבת מתת)עלילות.
הסיפור של ברודל מתחבר למעשה ,בואו נאמר הביקורת של פול ריקר ,מתחברת לביקורת של עוד
פוסט)מודרניסט חשוב מאוד בצרפת ,מישל דה)סרטו .זאת אומרת החיבור הזה של דה)סורטו
ופול ריקר ,ששניה %נשעני %בעצ %על אנשי %כמו דה)רידה ,ולא נכנסנו לדה)רידה
ולקונסטרוקציה ,ולא נכנסנו לפוקו וכו' ,מתחבר לעבודות של הייד #וייט ולה)קפרה ,עוד
היסטוריו #אינטלקטואלי חשוב מאוד ,אמריקאי ,שעוסק שני %בנושא הזה.
דר; אגב ,יואב ,אולי הגיע הזמ #להזמי #את הייד #וייט לאר ./הוא פעיל וזמי #ושמעתי שהוא מגיע
וזה יכול להיות מאוד מעניי.#
ב )1980אסכולת האנאל כבר לא יכולה להתעל %מדבריו של הייד #וייט וחבריו ,ולכ #ב)1988
באפריל ,גיליו #האנאל של אפריל  1988מכריז על משבר אפיסטמולוגי בהיסטוריה ומדברי %על
מפנה ביקורתי ,על משבר קשה ,אי; להתמודד ע %ההיסטוריה כאשר יותר ויותר אנשי %מאצלנו
כבר הולכי %בעקבות הייד #וייט ואומרי %שהיסטוריה זה פיקציה .מה לעשות? וה %ג %מזמיני%
אנשי %לכתוב ,ובאמת שנה מאוחר יותר ,באפריל  ,1989יוצא גיליו #מיוחד של האנאל ,ומומל /למי
שקורא צרפתי לקרוא אותו ,שש %מנסה אסכולת האנאל להתמודד ולהתאי %את המודרניז %שלה
לפוסט)מודרניסטי .אז קוד %כל ה %משני %את ש %כתב העת .הוא כבר לא נקרא "אנאל" .דר;
אגב ,ש %כתב העת במקור הוא  − Anal Economy Societe Civilizationכתובת מודרניסטית
מוחלטת שאומרת :מטרת האנאל היא לבדוק כלכלות ,חברות וציוויליזציה .בא ה"אנאל" עכשיו
ואומרת :אנחנו עושי %היסטוריה תרבותית וחברתית .יחד ע %זאת האנאל מכריז כדלקמ :#א(
נכו ,#אי #לזלזל בפונקציה של הטקסט .הכל טקסט .האנאל לא משתמש במושג נרטיב ,אלא יותר
במושג של רונלד בארט ושל פוקו ,של  ,discoursהכל  .discoursאי #שו %ספק ,הכל טקסט .אי
אפשר לבנות ידע היסטורי על אודות העבר בלי להתייחס לפרוצדורות ספרותיות כפי שהראה הייד#
וייט .אבל יחד ע %זאת אי אפשר ג %להתעל %מאופיו של העבר .העבר קיי .%אי אפשר להתעל.%
ולמעשה מה שבעצ %טוענת אסכולת האנאל ,שיוצרת איזה סינתזה בי #מודרניז %לפוסט)
מודרינז ,%היא שתפקידו של ההיסטוריו #לבדוק את האינטראקציה בי #הטקסט לבי #המציאות.
את האינטראקציה בי #הטקסט לבי #החומרי ,%טוענת אסכולת האנאל נית #לעשות בעיקר
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באמצעות יצירתה של היסטוריה תרבותית חדשה ,ולכ #דר; אגב זה נקרא ג ,%מגמה שתתפתח ג%
בארה"ב ,שנקראת  ,A new cultural historyההיסטוריה התרבותית החדשה ,ששוב ,היא תוצר
של אותה סינתזה שבי #ניסיו #לא לנטוש לחלוטי #את הישגי הדור הראשו #והשני של אסכולת
האנאל ,לבי #הגישה החדשה .אחת הגישות ,היא אומרת :בואו נעסוק בחקר של רפרזנטציות,
היסטוריה של רפרזנטציות ,היסטוריה של נקודות מבט .בואו נעביר את תשומת הלב .אומרי%
האנאל :נכו ,#לא חייבי %לעסוק רק בקבוצות חברתיות .אפשר לחזור ליחיד .אבל אנחנו יכולי%
לחזור להיסטוריה של היחיד ולהיסטוריה של הסיפור ,על פי המודל שאולי קרלו גינזבורג יצר
עבורנו באיטליה ,על פי מה שנקרא המיקרו)היסטוריה האיטלקית .בואו וניקח אד %פשוט וניכנס
לראש של מנוקיו או של איש אחר ב #המאה ה )13או ב #המאה ה ,)16לנסות לראות כיצד הוא
כאינדיבידואו %חווה את החוויה לפני  400)300שנה.
זאת אומרת ,היסטוריה ,כא #טוענת אסכולת האנאל היא ללא שו %ספק הידע ההיסטורי ,הוא
חיבור של סיפור שסיפר מישהו לפני  400שנה ע %סיפור שאנחנו מספרי %היו %על מה שהוא סיפר
לפני  400שנה.
כתו צאה מכ; זה לא אומר שהסיפור אי #לו תקפות של אמת .פשוט ,בואו נספר את הסיפור ,ננסה
להבי #את כל הפקטורי %של סיפור לפני  400שנה ונחבר אות %לפקטורי %של הסיפור של היו.%
נית #אולי דוגמה אחרת :המהפכה הצרפתית ,כיבוש הבסטיליה .אפשר לספר את כיבוש
הבסטיליה כאירוע פיזי שהתרחש בעבר .קמו אנשי ,%כבשו את הבסטיליה ,מצאו בפני30 %
שומרי %ו )2אסירי .%נוצר מה שנוצר והעסק נכבש ונהרס .זה סיפור אחד.
סיפור אחר הוא :בואו ננסה להיכנס לראש %של האנשי %שחיו באותה תקופה ,לנסות לספר את
הסיפורי %שה %סיפרו ,להגיע לסיפורי %שלה .%למרות שבפועל הבסטיליה היתה כלו ,%מבצר
חסר כל חשיבות .אי; הבסטיליה הפכה לסימבול מכונ #כל כ; חשוב? כדי לעשות את זה ,צרי;
לחזור להייד #וייט .בואו נחזור לסיפורי %שלה %ונחבר את זה ,ונראה אי; לאט לאט הסיפור של
הבסטיליה מתנפח .הוא מתנפח כבר בילי  ,1789שנה אחרי זה הסיפורי %יגדלו 50 .שנה אחרי זה,
יש כבר סיפור חדש על הבסטיליה ו )100שנה אחרי זה יש עוד סיפור .היו %בשנת  2001כדי
להתמודד ע %הבסטיליה אומרי %אנשי אסכולת האנאל ,צריכי %לעשות היסטוריה של
רפרזנטציות ,לחזור לסיפור המקורי ולבדוק את רצ< הסיפורי %שנבנו מאז הבסטיליה על אותו
אירוע בדיוק.
זאת אומרת ,הסיפור של היסטוריה של רפרזנטציות זאת גישה אחת.
גישה אחרת ,שאני באופ #אישי חסיד שלה ,אומרת שצרי; לעשות ג %היסטוריה של מדיה .א %הכל
היא נקודת מבט ,ובעצ %מה אומר הייד #וייט ,ואנשי אסכולת האנאל נוטי %להסכי ?%ה%
אומרי :%במקו %להתעסק בסרט שמוקר #על הבמה ,בואו נטפל במצלמה שמצלמת אותו .בואו
נסתכל על המצלמה .בואו נבדוק את ההיסטוריו ,#בואו נבדוק את התנאי %שבה %עבד
ההיסטוריו .#בואו נבדוק את התנאי %שהאיש שסיפר את הסיפור לפני  200שנה עבד בה .%בואו
נעסוק בנקודות מבט.
א %אנחנו כבר עוסקי %בנקודות מבט ,יש לקחת בחשבו #את המדיה שמעבירה את נקודות המבט
האלו .זאת אומרת ,כל סיפור שמסופר ,בי #א %אנחנו מספרי %אותו היו %על אודות העבר או
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מישהו סיפר אותו לפני  100שנה  −מסופר דר; מדיו %מסוי :%דר; ספר ,דר; עיתו ,#דר; סיפור
בעל)פה .היו %דר; רדיו ,דר; טלוויזיה ,דר; קולנוע .אי אפשר להתאי ,%וכא #חוזרי %למרשל
מקלוא ,#אי אפשר לעשות הפרדה בי #מדיו %לבי #תוכ .#זאת אומרת ,במידה רבה ,כדי לנסות
להבי #את הסיפור שהתרחש בעבר יש ללמוד את המדיו %ששימשה כלי רכב להפצתו .יש לבדוק
את הספר ,יש לבדוק את העיתו ,#יש לבדוק את האופ #שבו ה %השתתפו בתהלי; הבנייתו של
העבר .זאת אומרת ,דווקא דר; היסטוריה של תקשורת לדוגמה ,יש לאנאל סוג מסוי ,%ובייחוד
לרוז'ה שרטייה ,שהוא אולי המוביל ביותר וזה שנת #את התשובה הבוטה ביותר להייד #וייט
בגיליו 1989 #של האנאל ,ובספר שלו שנקרא  ,Au bord la faleceשיצא ב )1998וכולל רצ< של
מסBת שבעיקר מתייחסות להייד #וייט וללה)קפרה .התיזה היא :מה הידע שאנחנו בוני %היו?%
נכו ,#הוא לא ידע אובייקטיבי ,נכו #שאי אפשר לעשות הפרדה בי #סובייקט חוקר לבי #אובייקט
נחקר .אבל הידע שאנחנו אוספי %צרי; מצד אחד לכלול את מה שהעבר מספר לנו על ההווה ואת
מה שההווה מספר לנו על העבר .במידה מסוימת חוזרי %לתיזה של מרק בלו; מסו< שנות ה.)30
זאת אומרת ,הידע מכיל ג %את הסיפורי %של פע %וג %את הסיפורי %של היו .%והעובדה שהוא
כולל ג %את הסיפור של פע %וג %את הסיפור של היו %וג %לימוד של כלי הרכב שמפיצי %את
הסיפור והקונטקסט הסוציו)חברתי שבתוכו הוא נוצר ,לא מורידה מער; תקפות האמת שלו.
במידה רבה ההיסטוריוני %של הדור הרביעי של האנאל ,וג %היסטוריוני %אמריקאי %ובריטיי%
היו ,%הולכי %בעקבות הכיוו #הזה .אפילו ליי #האנט ,שהיא אולי התלמידה הבולטת ביותר של
הייד #וייט ,שכתבה את ה) ,Family romanceספר שמציג את כל סיפורי המהפכה הצרפתית כ)
 fictionרומנטי אחד גדול ,סיפורי מל; ,מלכה ונסיכי ,%ג %היא נוטה בשנתיי %האחרונות
להתקרב פחות או יותר לתפיסה של שרטייה.
תודה.
מנחה :מעט זמ #לשאלות.
שאלה.... :
נוע)... :
פרופ' קאיס פירו  −תשובה :תלוי מה אתה מגדיר בסיפור .יש בתו; הדוקומנטי %סיפורי.%
דוקומנטי %מספרי %סיפורי ,%אבל זה דוקומנט שמספר סיפור ,לא ההיסטוריו #עובד עליו .הוא
לא לוקח את הסיפור הזה שאתה מדבר עליו ,שהאחרי %סיפרו אותו בתו; הדוקומנטי .%אנחנו
מדברי %על עבר כאירועי .%האירועי %האלה ה %לא סיפור .כלומר ,אתה חושב שהוא סיפור.
תנסה לדמיי #שיש ל; אירוע .ברגע שאתה מתחיל לדבר עליו כסיפור ,אתה מתאר אותו בסיפור.
אתה .לא הסיפור מספר את עצמו .אי #סיפור .הסיפור לא מספר את עצמו ,או מה שנקרא
האירועי %לא מספרי %סיפור .אנחנו מספרי %את הסיפור .לכ #כשאני לוקח אירוע ,אפילו היו%
א %אני לוקח אירוע שקרה ,אני מתחיל להציג את האירוע הזה בצורה לינגוויסטית ,אז אני מספר
אותו .הוא לא מספר את עצמו .אני מספר אותו .כשיש ל; סיפורי %בתו; הדוקומנטי ,%הסיפורי%
האלה ה %ג %חומר שאתה אחר כ; יוצר מה %סיפור .אתה לא לוקח את הסיפור הזה כפי שאתה
רואה בדוקומנט ואתה נות #אותו ,אלא א %אתה רוצה לעשות נספח בעבודה של; .אבל אתה יוצר
אותו מחדש ,מספר אותו מחדש ,ולכ #העבר לא מספר סיפור ,אלא אנחנו מספרי %את הסיפורי.%
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אני חושב שאי #התנגדות ביני לבי #עוזי בעניי #הזה ,כשהוא מנסה לפתח את עניי #הביקורת
שנעשית על הייד #וייט .זה לא אומר שהייד #וייט נביא .ההיסטוריוני %הבעיה שלנו ,שכשלוקחי%
את המתודות ההיסטוריות וא %אנחנו רוצי %לכתוב לפי המתודות ההיסטוריות כמו נג #שרק הול;
לפי הכללי %ואחר כ; לא יודע לנג .#אנחנו צריכי %לדעת לנג #לפני שאנחנו יודעי %רק את המטריה
ואת התיאוריה .התיאוריה עוזרת ,אבל ג %להגיד :אי #תיאוריה ,מה אני צרי; את כל התיאוריות
האלה כהיסטוריו ?#אני לא צרי; לא את הייד #וייט ולא את א< אחד ולא את האנאל וכל מה שה%
מדברי %מבחינה תיאורטית .אז לפי דעתי זה לא נכו ,#אנחנו צריכי %להכיר ולהמשי; לעסוק
בהיסטוריה .ההיסטוריה זה מקצוע רציני שאנחנו צריכי %לכבד אותו ולעבדו לפי הכללי %ולא
חשוב איפה אתה ממיי #את עצמ; ,א %אתה אומר על עצמ; פוזיטיביסט או לא פוזיטיביסט ,אבל
הייד #וייט אומר :חכו רגע .אל תמיינו את עצמכ .%אנחנו עוסקי %כ; וכ; בהיסטוריה.
ד"ר עוזי אלידע :אני רוצה להעיר שחוזרי %כל הזמ #על המושג סיפור .אולי כדי לזכור שהמושג
סיפור יסודו בעצ %באנליזה של ולדימיר פרופ ,בסו< שנות ה ,)20פורמליסט רוסי ,שלקח קורפוס
של כמה אלפי אגדות)ע %סקנדינביות וניסה לראות הא %יש לה %מכנה משות< ,והוא גילה והגדיר
סטרוקטורה ,מבנה תת)קרקעי ,בלתי גלוי ,חסוי ,שמשות< למעשה לכל אות %אלפי סיפורי.%
מבנה שיש בו אותו קצב התפתחות ,אותו סוג של פרופ של קונפליקטי.%
המבנה עצמו היה מאוד מורכב ומסוב; ,ואחרי שתרגמו את פרופ מרוסית לצרפתית ,אז ק%
רולאנד בארט ולקח את פרופ ופישט אותו ובשנות ה ,)70הסייסמולוג גרמס פישט אותו עוד יותר.
למעשה כאשר הייד #וייט מדבר ב )1973על נרטיב ,הוא מדבר על פרופ והוא מדבר על בארט ,וחשוב
לזכור את הנקודה .זאת אומרת סטרוקטורה קבועה.
מה שבעצ %ג %בארט וג %וייט אומרי :%נרטיב או סיפור הוא דר; לארג #חומרי %שלאו דווקא
קיימת בטקסט כתוב .ג %בטקסט הוויזואלי יש סיפור .אפילו למבנה ארכיטקטוני יש סיפור חסוי
מאחוריו .זאת אומרת ,מדובר כא #על סטרוקטורה אוניברסלית שנמצאת קוד %כל בראש שלנו.
אנחנו מביני %את העול %ומארגני %חומרי %לתוכו.
א %נחזור לשאלה של; ,על פי אותה תפיסה ,מה שעושה ההיסטוריו #שהוא משתמש בטקסטי%
שוני .%כל טקסט ,ג %א %הוא מכיל  4שורות ,הוא סיפור .כל טקסט הוא סיפור .הבעיה היא שכל
טקסט הוא סיפור ומבחינתנו הוא מיקרו)סיפור .מה שעושה ההיסטוריו #שהוא בעצ %לוקח את
המיקרו)סיפורי %האלה ומסדר אות %על ציר נרטיבי על פי המודל של פרופ או על פי המודל של
בארט ומסדר אות %על ציר של מקרו)סיפור ,של סיפור)על .ולמעשה ככל שאתה מתקד %אתה
מוצא איזה סיפור על)יסודי ,ואני לא נכנס כא #לתחומי %אחרי ,%אולי ידברו על זה בהמש; היו,%
אי; כל נושא הסיפורי %וזה היה מאוד מעניי #לצאת מתו; מה שאמר קאיס פירו ,לצאת לכל
הנושא של הסיפור הלאומי ,סיפורי הבריאה ,הביוגרפיות הלאומיות ,אי; אומה מספרת את
הסיפור שלה ואי; היסטוריו #כותב ביוגרפיה לאומית של אומה וכו' ,אבל חשוב לזכור את הנקודה
שאי #סתירה .בעבר יש סיפורי %שסופרו ,אבל הסדר ,הכל)אי #בעבר על פי הייד #וייט ,סדר כולל
רשו .%אי #מה שקרלו גינזבורג אמר ,שבזמנו הוא ביקר את אסכולת האנאל ואמר שהאנאל יש לו
תפיסה בסגנו #גלילאו .הוא חושב שהעבר מתוכנת בצורה מתמטית .יש איזה כתב מתמטי רשו%
מראש בעול %שההיסטוריו #צרי; לחשו< ולגלות .מה שבעצ %אומר הייד #וייט :אי #דבר כזה .יש
דברי %שנמצאי %בחוסר סדר .מי שנות #לה %משמעות ,וזאת אולי מילת המפתח של כל הפוסט)
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מודרניז ,%המושג משמעות ,זאת אומרת ש %אות %בסדר הוא האינדיבידו ,%הוא היחיד ,שלוקח
את החומרי %שכל אחד סיפר בפני עצמו וש %אות %לתו; סיפור)על.
מנחה :תודה רבה לשני הדוברי.%
קלטת  − 2צד ב'
מושב שלישי
מנחה :המושב הנוכחי הוא הציונות בי 4קולוניאליז) לבי 4פוסט קולוניאליז).
המרצה הראשו #לצערנו לא יוכל להשתת< ,פרופ' יונת 4פרנסלר ,מאוניברסיטת טורונטו ,המבלה שנת שבתו #באר,/
אבל לצערי הוא לא יכול להיות פה .הפיצוי על כ; הוא שבמקו %הרצאה באנגלית ההרצאה תינת #בעברית ואנחנו
סומכי %על תירגומו של פרופ' גלבר שישא את ההרצאה במקומו של פרופ' פרנסלר .יש לקוות שהוא יהיה אמי #למה
שנכתב בהרצאה המקורית באנגלית.
לאחר דבריו של פרופ' גלבר ,נשמע את המשוב של ד"ר יפעת וייס.
פרופ' יואב גלבר :אני אקריא את הטקסט של ידידי פרופ' דרק יונת #פרנסלר ,בלי פרשנות ותוספות ,למרות שיש לי
הרבה מה לומר עליו .אבל א %אריק שרו #יכול להתאפק ,אז ג %אני יכול.
עלמשפט אחד אני אומר בסו< מילה ,וזה על המשפט האחרו .#מילה אחת משלי.
הקשר בי #ציונות וקולוניאליז %הוא אחד מזירות מחלוקת רבות בי #חסידי הרוויזיוניז %והמתנגדי %לרוויזיוניז%
בהיסטוריוגרפיה ובסוציולוגיה הישראלית.
עד שנות ה )80מרבית החוקרי %בתחו %לימודי ישראל המלמדי %באוניברסיטאות ישראליות הכחישו או סייגו את
הזיקה בי #הציונות לבי #האימפריאליז %של סו< המאה הי”ט .גישה זו עדיי #נהוגה בידי מספר חוקרי %צעירי%
המלמדי %באוניברסיטאות ישראליות ,א; ב )15השני %האחרונות עלתה חבורה של אקדמאי %ישראלי ,%אשר
בעקבות המחקר הערבי והמערבי של המזרח התיכו #המודרני ,הפכו את הזיקה בי #הציונות לקולוניאליז %לעניי#
מרכזי במחקריה.%
ללא קשר לעמדת %הפוליטית ,היסטוריוני %ישראלי %ביקשו להבנות מחדש את המודעות והעול %המנטלי של
נשואיה ,%בדיוק כמו המיקוד של סוציולוגי %ישראלי %במבני %סוציו)תרבותיי %וכלכליי %רחבי.%
ההיסטוריוגרפיה הציונית המסורתית מדגישה כי מייסדי מדינת ישראל לא חשבו על מפעל %כעל קולוניאלי באופיו
ולמעשה תיעבו את הקולוניאליז %האירופי ב)#זמנ %בשל רווחיו הטפיליי %מהפקעת הקרקע וניצול כוח העבודה של
הילידי.%
הסוציולוגיה הישראלית הקלסית טענה בשעתה שהתנועה הציונית והיישוב היהודי באר)/ישראל לא התאימו עצמ%
לכל מודל קונבנציונלי של מדינה קולוניאלית ,כי המחסומי %המבניי %בי #החברה היהודית והערבית לפני  1948היו
גדולי %במידה כזו שלא נית #לראות את יחסי היהודי)%ערבי %כיחסי %בי #מתיישבי %לילידי.%
מאיד; גיסא ,חלק מהספרות ההיסטורית המאוחרת יותר ,גורסת כי המחשבה הציונית בדומה לזו של סו< המאה
הי"ט באירופה בכלל ,פעלה במספר רמות ורבדי,%שבה %רגשות של נדיבות לב ,הומניטריות וסימפטיה יכלו להתערבב
ללא כל קושי ע %השקפות מתנשאות אוריינטליסטיות ואפילו גזעניות אודות הערבי %הפלשתינאי.%
הנבחרת הנוכחית של הסוציולוגי %הביקורתיי %בישראל ,הטוענת כי יהודי %וערבי %בפלשתינה של לפני  1948היוו
מערכת סוציו)אקונומית ופוליטית משותפת ,גורסי %כי הציונות העתיקה במידה רבה של דמיו #את דפוס המושבה
הקולוניאלית האירופית הטיפוסית ,שבה ,כפי שמנסח זאת רונ #שמיר ,מעבידי %ועובדי %משתייכי %לאותה קבוצה
אתנית ואשר בה "יש לקבוצה האתנית הזו פיקוח יעיל על הקרקע באופני %המאפשרי %לה למצות ולהשתמש
במשאביה".
קושי רציני בדיו #על הקשר בי #ציונות וקולוניאליז %גור %הניסיו #לבסס התאמה מלאה או הפרדה מלאה בי #שתי
התופעות.

27

יו %עיו / #פוסט)מודרניז%
בעיה אחרת הכרוכה בדיו #הזה היא חוסר היכולת לכלול קטגוריות נוספות של ניתוח כגו #אנטי)קולוניאליז ,%ציונות
כמעשה של התנגדות מצד ע %שהיה נתו #לשלטו #קולוניאלי ,ופוסט)קולוניאליז %או המפעל הציוני כדומה לפרויקטי%
של בניית מדינה ברחבי אסיה ואפריקה במאה ה.)20
הרצאה זו תטע #כי הציונות היתה ממוקמת מבחינה היסטורית וקונספטואלית בי #השיח והמעשה הקולוניאלי,
האנטי)קולוניאלי והפוסט)קולוניאלי .אעשה זאת תו; הסתמכות על טקסטי %בסיסיי %בלימודי פוסט)קולוניאליז,%

בפרט על חיבורו של פרטה צ'דרדז'י nation and its fragments −

 ,Theשהופיע ב .)1995מדובר על היסטוריו#

הודי.
באופ #דיאלקטי השימוש שאעשה בטקסטי %אלה ,כדי לפרק את המושגי %הנוכחיי %של הזיקה בי #הציונות לבי#
הקולוניאליז ,%יפרק את הטקסטי %עצמ ,%שכ #אני סבור שחוקרי %כגו #צ'טרדז'י ,אינ %מודי %די הצור; בכ;
ששורשי התנועות האנטי)קולוניאליות נטועי %בלאומיות האירופית הקלסית .במילי %אחרות ,בכ; שאני מעלה את
הטענה שהציונות היא סוג של פוסט)קולוניאליז ,%דהיינו אני ממק %אותה באסיה כתחלי< למיקומה של הציונות
באירופה ,אירופה מתאפיינת כידוע לא רק באימפריות הגדולות של המערב ,אלא ג %בעמי %הנתוני %למשטר
קולוניאלי חסרי המדינה במזרח אירופה ,שמתוכ %צמחה הציונות.
הקולוניאליז %האירופי היה כרו; לעתי %קרובות בהפקעה של קרקע ממקומיי %וניצול כוח העבודה המקומי לתועלת
הכלכלית של המטרופולי.#
שתי תופעות אלה היו קשורות לעתי %בקשר סיבתי ,בכ; שהנישול יכול היה לעודד היווצרות פרולטריו #אשר סיפק
כוח עבודה זול באחוזות המטעי ,%בסדנאות ובמפעלי .%מאיד; גיסא ,שתי התופעות יכלו להתפתח ג %בנפרד.
קולוניאליז %של מושבות נישל את היליד מאדמתו כדי לפנותה לחברי הלאו %של השולט .קולוניאליז %התיישבותי
זכה ,על פי רוב ,לעידוד המדינה השולטת ,הריבונית ,באמצעות הענקת רישיו #לחברה פרטית אחת או אחדות ,לנשיאה
בנטל הסיכוני %של המפעל הקולוניאלי.
לפני  1948התנועה הציונית לא יכלה להחשב כמדינה קולוניאלית מאחר והיתה לה שליטה מוגבלת ביותר בחלקי%
קטני %בלבד של אר)/ישראל .היא התאימה עצמה באופ #חלקי ה #למודל הניצול וה #למודל הנישול של המעשה
הקולוניאלי ,באמצעות רכישת קרקעות והלאמת #ובדר; של העסקת ערבי %במושבות המטעי .%השיח והמעשה הציוני
ג %יחד תאמו בדרכי %שונות את הרגישויות של החברה האירופית בשלהי המאה הי"ט.
הציונות ראתה עצמה נושאת שליחות ציווליזטורית ,לעורר את המזרח התיכו #מתרדמתו ולזעזע את אדמתה
המאובנת של אר /הקודש באמצעות מכשירי %וטכנולוגיה אירופית .לציוני ,%כמו לאירופי %בכלל ,היה דימוי רומנטי
של הבדואי כב #המדבר האמיתי .כמה מבני היישוב נהגו להתלבש כערבי %וביטאו בכ; את תחושת %כי ה %שבי %אל
המקורות המזרח)תיכוניי %של הע %היהודי.
האידיאליזציה הסנטימנטלית של הפרא האציל כסתה בתחושות חזקות על עליונות מוסרית וחומרית.
הפלאח הפלשתיני נתפס על ידי הציוני %כפרא נקלה ,חסר תרבות ומפגר.
הדחפי %הציוניי %להציע לערבי %את פירות הטכנולוגיה המערבית ולהציג לה %דוגמה של יחסי %חברתיי %בורגניי,%
שובצו במפעל שנועד לשלוט ,לכוו #ולהסדיר את הענייני %באר /ישראל .רגשות מעורבי %אלה של "קירבת משפחה",
יחד ע %עליונות פטרנליסטית ,גולמו בטענה שערביי אר)/ישראל ה %למעשה צאצאי העברי %הקדמוני %שנותקו מ#
הציווליזציה היהודית ,א; עדיי #שימרו שרידי %של מילי %עבריות ומנהגי %יהודיי .%ראו יצחק ב)#צבי ... ,ועוד
דוגמאות כאלה.
הציונות היתה יוצאת דופ #בי #התנועות הקולוניאליות בטענתה לקירבה ול? רחוקה ,אל הערבי .%יתר על כ ,#בעוד
שהאיפיו #של הערבי כאובייקט מיני שלט בהרחבה בפנטזיה האוריינטליסטית ,האובייקט היה בדר; כלל אישה ,א;

לעתי %ג %גבר ,כמו ברומ #של אנדרה ז'ידimmoralist ,

 .Theהערבי המיני כיכב רק לעתי %רחוקות כאובייקט

לתשוקה ציונית .כ; אנו רואי %בציונות חיפוש סותר לכאורה אחר קשר וניתוק מהערבי ,סתירה הניתנת ליישוב א%
מתבונני %מעבר לקווי הדמיו #הברורי %בי #ציונות וקולוניאליז %ומפני %מבט אל מעמד %ההיסטורי של היהודי %כע%
נשלט ואל הציונות כתנועה אנטי)קולוניאלית.
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במאמר מרתק על השיטה הקולוניאלית בהודו)סי #הצרפתית ובהודו ההולנדית המזרחית ,אינדונזיה של היו ,%א#
סטולר כותבת על הדאגה העמוקה שגרמה לשליטי %הקולוניאליי %התופעה של נישואי תערובת בי #גברי %אירופיי%
ונשי %ילידות .צאצאי נישואי %כאלה נחשבו כיוצרי %בעיה כלכלית ,תת)מעמד של אביוני .%א; האי? %שאות %ילדי%
הציבו לאדוניה %הקולוניאליי %היה בבירור בעל אופי תרבותי .ילד שנזנח על ידי אביו האירופי א; גודל כפי הנדרש
בידי אמו הילידית ,נחשב כילד נטוש ולפיכ; עניי #לדאגת הממשלה .בעוד שילדי %נטושי %של אבות ילידי %לא היוו
אובייקט לדאגה או לחסות כלשהי.
ילדי %מנישואי תערובת נחשבו ניתני %יותר לשיפור בשל הד %האירופי שזר %בעורקיה .%למעשה א %גודלו כבני חסות
של המדינה ,יכלו ליצור מעוז של אוכלוסיית מתיישבי %לבנה עתידית המורגלת לתנאי %הטרופיי %א; נאמנה למדינה.
בהודו)סי #ובהודו המזרחית ההולנדית ,אזרחות צרפתית והולנדית ניתנה לקריאולי ,%בני תערובת ,באמצעות מבח#
של ההתאמה הגזעית של מבקש האזרחות ,השליטה בשפה ובתרבות של האדוני %ומחויבותו המופגנת לנטוש את
העול %שאליו נולד.
תיאורה של סטולר את המדיניות והעמדות של הצרפתי %וההולנדי %כלפי נתיניה %הקולוניאלי ,%נית #להקבלה
לעמדות ולמדיניות כלפי יהודי %באירופה של המאה הי"ח והי”ט.
האמנסיפציה ניתנה על בסיס "קח ות ."#התחדשות תרבותית וכלכלית ,דהיינו שליטה בשפת החברה המארחת ,אימו/
המנהגי %התרבותיי %המקובלי %ומעבר מרוכלות למלאכות וחקלאות ,נחשבו כתנאי מוקד %לקבלת אזרחות כמו
במדינות גרמניה ,או כתוצאה מיידית והכרחית של השגת אזרחות כמו במקרה של צרפת.
ליהודי %בפולי #הפרוסית שלאחר נפוליו ,#כמו לקריאולי %בדרו)%מזרח אסיה הקולוניאלית ,הוענקה האזרחות לאחר
בחינת כל מקרה לגופו בתהלי; בדיקה קפדני ושרירותי .להצעות של פקידי %קולוניאליי %בשלהי המאה ה )19להקי%
מושבות חקלאיות עבור העניי %האינדו)אירופיי %היו מקבילות בעיד #האבסולוטיז %הנאור ,בו ביורוקרטי%
רפורמיסטי %בפרוסיה ,אוסטריה ורוסיה דגלו ולעתי %ייסדו מושבות להכשרת יהודי %בעבודה פרודוקטיבית.
חלק גדול מהספרות העדכנית בנושא המפגש הקולוניאלי חוקרת את התגובה המורכבת של האינטליגנציה הילידית
לפיתויי המערב ,לחוסר היכולת שלה להשיג קבלה מלאה ולרצונה לשמר ובו בזמ #לשנות את התרבויות הילידות.
בכל רחבי אסיה ואפריקה ,אינטלקטואלי %פיצו על נחיתות %הכלכלית והצבאית מול המערב ,בטענות לעליונות
מוסרית ורוחנית של האומה הנשלטת על פני המעצמות האירופיות שה #רבות עוצמה א; פושטות רגל מבחינה רוחנית.
לדוגמה :צ'טרדז'י כותב על המיסיו #של רמה קרישנה מבנגאל ,שנוסד בשנת  .1897המיסיו #ביקש לחסו %את המערב
באמצעות עיצוב מחדש של ההינדואיז ,%אשר החדיר משמעת בנאמניו באמצעות יוגה ומדיטציה והפיח סולידריות
לאומית באמצעות הטפה על הצור; בפעילות חברתית.
יתרה מכ; .אינטלקטואלי %במושבות הקולוניאליות באזורי %שוני ,%טענו שהמצב הנחות של העמי %הנתוני %למרות
הקולוניאליז %הוא תוצאה של הדחייה הבלתי מוצדקת והטרגית של תרבות %את המדע והטכנולוגיה ,שהיו מרכיבי%
חיוניי %ובסיסיי %במקורות הקדמוני %של התרבות הילידית  −איסלא ,%הינדואיז %או בודהיז.%
ספר מרתק על תאילנד ,שראה אור לאחרונה ,מספר את סיפורו של המל; ראמה הרביעי של סיא ,1868)1851 ,%אותו
מל; שידוע כמל; הרפורמיסט במחזמר "המל; ואני" .על פי ראמה ההתנגדות לחקירה המדעית בקרב הבודהיז%
היתה פועל יוצא של זיהו %שמקורו בהינדואיז .%מאיד; גיסא ,צ'טרדז'י מספר לנו שבבנגאל ההינדואית ייחסו ראשוני
הלאומני %ההודי %את הסיבה לשקיעה הטכנולוגית של ההינדואיז %להשפעות האיסלא .%בשני המקרי %האלה ,כמו
ביפ #בתקופת המייג'י ובמצרי %בשלהי התקופה העותומנית ,מוקד הזהות הקולקטיבית הוצג על ידי האינטלקטואלי%
כמצוי בתחומי התרבות ,הדת וההנצחה ההיסטורית והוא אשר יכול להוביל לטיהור דרכי החשיבה המודרניות ולחזרה
אל הגד?לה האבודה.
ההבחנה של המל; ראמה ב #המורשת הרוחנית העשירה של הבודהיז %והאמיתות הקרות של המדע המערבי ,והכרזתו
המאוזנת כי כל אחד מה %חיוני לרווחת ב #האד ,%מייצגי %מה שסטודנט להיסטוריה יהודית היה מתפתה לכנות
השכלה תאילנדית.
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אחד הטקסטי %החלוציי %של ההשכלה ,המאמר של נפתלי הר /וייזל "דברי שלו %ואמת" מ ,)1782מבחי #בי #תורת
האל ותורת האד %וקורא להבנה חדשה של האחרונה בחינו; היהודי.
בדומה לאינטלקטואלי %תאילנדיי ,%בנגאליי %ומצריי %בשלהי המאה ה ,)19וייזל וחבריו בתקופת ההשכלה של
שלהי המאה ה ,)18טענו שתרבות %הדתית ,היהדות ,היתה פתוחה מלכתחילה לחקירה מדעית א; הוכתמה באמונות
תפלות .במאה ה )19נטו חלוצי היהדות הרפורמית לייחס את האמונות התפלות הללו להשפעות נוצריות מזיקות
שחדרו ליהדות .בדיוק כש %שאינטלקטואלי %אסיאתיי %הכתימו דתות שכנות ומתחרות .ובדומה לאינטלקטואלי%
שתחת השלטו #הקולוניאליות ,אשר השתמשו בשיטות מערביות כדי לחקור טקסטי %קלסיי %של תרבות ,%יהודי
גרמניה במאה ה ,)19היו חלוצי %במחקר השיטתי של טקסטי %יהודיי %על פי הנורמות של המחקר המערב)אירופי,
והכוונה לתנועת “חכמת ישראל"  −ויזנשפט דס יודנטומס".
החוקרי %במדעי היהדות דמ? לאינטליגנציה הילידית במושבות בניסיונ %לפצות על היעדר עוצמה באמצעות גילוי
מהותה של הציביליזציה היהודית והצדקת קיומה הנמש; בתחו %היצירה הרוחנית והלמדנות.
החלוקה בי #גו< ונשמה ,בי #הפיזי והמטה)פיזי ,שעמדה במרכז התרבות הנוצרית הפוסט)קרטזיאנית ,פילסה את
דרכה לתרבות היהודית כבר במאה ה )17ועודדה מחקר אסטרונומי ,רפואי ,כימי ואל)כימי .ע %זאת ,ההשכלה,
היהדות הרפורמית והוויזנשפט דס יודנטומס" כללו סדר יו %מהפכני וכולל שלא היה קוד %לכ #בתחומי החקר
המדעי)יהודי .התנועות החדשניות בתו; היהדות טענו לזכות לבטל מאות שני %של מסורת פרשנית ולבסס את האמונה
והמעשה א; ורק על פרשנות רציונלית של טקסטי %קדומי .%לשינוי זה ביהדות היתה מקבילה בהודו של ראשית
המאה ה ,)19בדמות ראמוהנרוי ,אשר הגה את ההינדואיז %הרציונלי החילוני ,אשר הסתמ; א; ורק על כתבי הקודש
ההינדואי %העתיקי − %האופשניש /והפרשנות הפילוסופית שלה − %האבדנאנטה.
מייסד היהדות הליברלית הגרמנית אברה %גייגרס ,מתייחס בביטול לחלקי %רבי %של היהדות הרבנית כסחורה
פגומה חסרת חיי %האורזת בארגז את המהות המונותאיסטית המקראית של היהדות.
לאופולד צונז ,גדול הפרשני %של הלמדנות היהודית החילונית ,חפר בעושר הספרותי של העבר היהודי כדי להדגי %את
עליונותה על התלמידיז %העכשווי הצחיח.
המקבילה ההודית לעבודת %של אישי %אלה א %תרצו ,התפתחה בשנת ה )70של המאה ה )19ע %ייסוד הדייאננדה
סאראווטי של הארייה סמדג' ,תנועה שראתה בדאנטה שהזכרתי ,בסיס טקסטואלי קבוע להינדואיז %רציונלי .היא
הציגה את הדת העתיקה כמונותאיסטית ושוויונית ,נעלה פי כמה על ממשיכתה ההינדואית המנוונת אשר הושחתה
בידי פוליתאיז %והטמעת שיטת הקאסטות.
בקרב יהודי %והינדי %ג %יחד רפורמה דתית ולמדנות טקסטי %היו חלק מתנועה רחבה להתחדשות תרבותית ,שבה
שיחקה ההשכלה תפקיד חשוב .בדומה למשכילי %באירופה ,תנועת הCרַיה סמדג' ייסדה בתי ספר לחינו; הילדי%
ההודי %כחלופה לבתי)הספר של השליט הקולוניאלי ,במקרה זה המיסיונרי %המערבי.%
מרכיב חיוני של הלאומיות ההודית בראשיתה היתה היסטוריוגרפיה שפנסלר קורא לה הגנתית ,ואני חושב שהוא
מתכוו #לאפולגטית ,חילונית ,אשר הציגה עמדה של הקיו %הנמש; של הודו מאוחדת ,מה שבנדיקט אנדרסו #מכנה

במונח "סידרתיות מגודרת" או במקור seriality

 ,bounderאשר נפילתה מהתהילה העתיקה היתה פועל יוצא של

מקריות ומעשה ידי אד %ולא של רצו #אלוהי.%
ההיסטוריוגרפיה ההינדית המסורתית פירשה את מהל; האירועי %האנושיי %כפועל יוצא של השגחה אלוהית אשר
תיגמלה והענישה מלכי %על פי מידת הציוד שלה %לציווי האלוהי הדארמה.
עד למאה ה )19עוד הסבירו המלומדי %ההינדי %את הכיבושי ,%המוסלמי והבריטי של הודו ,במסגרת היסטורית
מקודשת זו .אול %בשנות ה )70של המאה ה )19אימצה ההיסטוריוגרפיה ההינדית נורמות קונספטואליות מערביות
ומודרניות.
בדומה להיסטוריוגרפיה היהודית של המאה ה )19והכתבי %ההיסטוריי %של הציוני %הראשוני ,%ההיסטוריה של
הודו מאת טרנצ'יר %צ'טופאדיהאי היווה בקיאות מדהימה ע %אפולוגטיקה פרוטו)לאומית .מכא #ואיל; חולקה
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ההיסטוריה ההודית לתקופות ועברה מ #השוליי %אל מרכז ההכרה .המפעל הלאומי הוצג כמעשה של רסטורציה כמו
ג %כשינוי מהפכני.
עד כה ראינו שלאינטליגנציה היהודית החילונית באירופה של המאה ה )19היה הרבה מ #המשות< ע %האינטליגנציה
המתמערבת בארצות שתחת שלטו #אירופי קולוניאלי.
אי #זה מפתיע אפוא ,שלאידיאוולגיה הציונית היו קווי דמיו #רבי %לאלו של התנועות הלאומיות האנטי)קולוניאליות,
למרות שהיו ביניה %ג %הבדלי %משמעותיי.%
צ'טרדז'י הצביע על השינוי במחשבה הבנגאלית במאה ה )19מ #המגמה הרציונאלית והאוניברסלית של מה שאנחנו
מכני %ההשכלה ההינדית ,אלא אתגרי %שהעמידה וההאדרה האנטי רציונלית והמיסטית של הרוח הלאומית ההודית
בפני מגמות אלה בשלהי המאה.
הראמה קרישנה המיסטית של הקאסטה  ....היתה אובייקט לפולח #בשנות ה )80של המאה ה ,)19האדירה את
האידאל הלאומי ההינדי הקדו %של סגפנות אקסטטית .הדגש שש %הראמה קרישנה על המיתוס בניגוד לרציונליות
ועל כוחו של המיתוס להתניע רגשות לאומיי ,%רומז לציונות ,ואני מוסי< פה המו #סימני שאלה ,לשיטתו של גרשו%
שלו .%אולי הכוונה היתה להיסטוריה היהודית לשיטתו של גרשו %שלו .%אשר דחה את הרציונליז %של הוויסנשפט
דס יודנטומס ואימ /את הקבלה כביטוי המרכזי של החיוניות היהודית הרוחנית במש; הדורות.
כפי שהבחי #עמוס פונקנשטיי ,#המפעל הציוני הותנע על ידי שתי תפיסות סותרות של טבע האד :%רומנטית
ומטריאליסטית .הראשונה הגדירה את האד %כנפש ספונטנית שאיננה ניתנת לתיאור במילי %והשנייה נתחמה
במסגרת של חוקי כלכלה ,תהליכי %חברתיי %סטיכיי ,%א %להשתמש בטרמינולוגיה של בורוכוב ,וחיפוש אחר "חומר
אנושי" שיעוצב על ידי מנגנו #ציוני לאומה עובדת ויצרנית.
היה צור; בתכנו #רציונלי של הפיכת ההמוני %ללאו %ג %כאשר הדבר היה כרו; בטיפוח רגשות קולקטיביי %לא
רציונליי .%כ; התנועות האנטי)קולוניאליות והמדינות הפוסט)קולוניאליות שצמחו מה #השתמשו בתכנו #אוטופי
היפר)רציונלי בשעה שרתמו את מאגרי הסולידריות השבטית והכעס על השליט הקולוניאלי.
קחו למשל את הסוגיה של זכות ההצבעה לנשי ,%שהיתה לנושא למחלוקת בת  200שנה במערב והגיעה לצרפת ולשווי/
רק אחרי מלחמת העול %השנייה .ע %זאת ,כפי שציינה סילביה וולבי ,מדינות פוסט)קולוניאליות העניקו לנשי %את
זכות הבחירה בעת הקמת .#אזרחות פוליטית הוענקה לכל המבוגרי %במועד הקמת המדינה כביטוי לרגש פופוליסטי
ולגיטימציה של הפלת השלטו #הקולוניאלי הבלתי מייצג.
כפי שכותב צ'טרדז'י על הודו ,הלאומיי %טענו כי כל האנשי %הולאמו וניחנו בהודיות מאחדת וייחודית .האומה כולה,
לאחר שהפכה נשית על ידי המעצמה הקולוניאלית ,עמדה להשתחרר בבת אחת .מסגרת מושגית זו מסייעת להסביר
את הענקת זכות הבחירה לנשי %כבר בתחילת הדר; בידי התנועה הציונית העולמית ,בקונגרס הציוני השני ב,)1898
בתקופה שבה רק ניו)זילנד העניקה זכות בחירה לנשי .%והלהט שבו כל היישוב ,מלבד החרדי ,%תמ; ונת #זכות
הצבעה לנשי %לאחר מלחמת העול %הראשונה.
הקמת מדינה בעול %הפוסט)קולוניאלי חייבה הכוונה ,תכנו #והסדרה] .
מאמרו החשוב של צ'טרדז'י על מקו %התכנו #והמומחיות הטכנית בלאומיות ההודית המודרנית מסייע לנו לאתר את
הנקודה שבה נפרדות התנועה הציונית והתנועות האנטי)קולוניאליות ואת ההבדל בי #ישראל לבי #מדינות פוסט)
קולוניאליות .בראייתו של צ'טרדז'י תכנו #כלכלי ,כמו זכות ההצבעה לנשי %שהוזכרה ,הוא סוג של הענקת לגיטימיות
למדינה ,שבאמצעותה דומה כי המדינה מתעלה מעל לאינטרסי %האינדיווידואליי %ומקדמת מהפכה פסיבית שבה
מושגות רפורמות צנועות בלי לחסל את האליטות הטרו %קפיטליסטיות .תכנו #כלכלי הוא מחו /לפוליטיקה של
המדינה ,א; משולב בה במידה רבה .ברוב מדינות העול %השלישי ,לרבות הודו ,תכנו #שכזה התמקד בעיקר בתיעוש,
בעוד שהחקלאות נותרה בתחו %המגזר הפרטי.
ההשוואות ע %מצב היהודי %במאה ה )20מדהימות .ג %לאחר הקמת מדינת ישראל וודאי לפני כ ,#לא היתה ליהודי%
מדינה מאחדת בה נית #היה לתזמר את הפיתוח הכלכלי .יחד ע %זאת ,יהדות העול %יצרה יחידה מלוכדת יותר מאשר
קבוצה אתנית או לאומיות חסרת מדינה .בזכות האליטות הכלכלית והפילנטרופית היהודית ,שלעתי %קרובות ה#
זהות ,יהודי %מכל קצות העול %הצטרפו לכדי ישות כמו פוליטית ,שחבריה ,שלא כמו במקרה של מדינה ,אינ %יכולי%
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להיספר בצורה מוחלטת ולהיות ממוקמי %במרחב ספציפי .תחת זאת ,ישות דומה ,א %להשתמש במונח אחר משל

אנדרסו ,#לסידרתיות בלתי מוגבלתsrieality ,

 ,unboundedחסרת גבול א; מוגבלת,.

יהדות המאה ה )20ג %לא היתה צריכה להאבק ע %אליטות טרו)%קפיטליסטיות שבלמו את ההתפתחות ,כי אכ#
האליטות היהודיות נמנו ע %נסיכי הקפיטליז %במערב.
במהל; המחצית הראשונה של המאה ה )20יצרה התנועה הציונית מדינה בדר; ,או כמו שהוא קורא לה פרוטו)מדינה,
שבה התכנו #אכ #היה מעי #סוג של לגיטימציה ,של הדמיית המדינה באמצעות נטילת הסמכות לעצב את המסלול של
בינוי האומה.
בדומה למדינות פוסט)קולוניאליות ,התנועה הציונית ומדינת ישראל בראשית דרכ ,#סגדו למומחיות הטכנית.
המהנדס לצד המתיישב והלוח %היה לחלק מפנתיאו #הגבורה הציונית .ע %זאת ,בציונות תפקידה של המדינה
הקולוניאלית בלאומיות המתפתחת של העול %השלישי התמלא על ידי יריב אמורפי וחסר גבולות כמו היהודי %עצמ%

−

הגולה ,אשר היוותה על פי הטענה הציונית את המבני %הפוליטיי ,%הכלכליי %והרוחניי %של ישראל הקדומה

והפכה את היהודי %לבעלי תפקוד לקוי.
מאחר והיהודי %היוו אומה ללא גבולות ,הציוני %לא שימשו כסוכני %בלעדיי %של הנדסה חברתית במאה ה.)20
במהל; העשורי %המעצבי %של היישוב איק"א ,הג'וינט וארגוני %פילנטרופיי %אחרי %פעלו ג %ה.%
האתוס ההתפתחותי של הציונות ותכניתה לשינוי חברתי וכלכלי יהודי מסיבי ,מצאו ח #בעיני פילנטרופי %יהודי %מכל
גוני הקשת .לפיכ; ב )1929גויסו הלא)ציוני %לשרת את המטרות הפוליטיות הציוניות באמצעות הקמת הסוכנות
היהודית המאוחדת ,בעוד הצרכי %החומריי %של היישוב טופלו בתקופה שבי #מלחמות העול %בידי אירגוני %כגו #ה)

Economy Coorporation

 ,Palestineאשר קיבלה חלק גדול מהמימו #שלה מהג'וינט.

הציוני %והפילנטרופי %הלא)ציוני %היו שותפי %לאג'נדה אקסצנטרית של פיתוח ,אשר התמקדה בשונה ממדינות
פוסט)קולוניאליות בחקלאות ולא בפיתוח תעשייתי .הסיבה להיפו; היתה ריכוז %של היהודי %במקצועות עירוניי,%
בפרט במסחר .הצרכי %הכלכליי %באתרי ההנדסה החברתית היהודית ,הפאמפאס בארגנטינה לגבי האיקא ,הערבה
האוקראינית עבור הג'וינט ואר)/ישראל עבור הציוני %חייבו יצירת מעמד של חקלאי %יהודי.%
חלק גדול מהכוח המניע מאחורי המגמה האגררית של סוכני ההנדסה החברתית היה אידיאוולגי ,אפולוגטי ,רומנטי
או סוציאליסטי .ככלות הכל ישראל המודרנית הפכה בדיוק למה שהציוני %הרוויזיוניסטי ,%אשר השקפותיה%
הכלכליות היו שונות מאוד לא רק מאלו של תנועת העבודה הציונית אלא ג %מרוב הפילנטרופי %היהודי ,%ייחלו לו:
עיר)מדינה מתועשת המייבאת חומרי גל %וכוח עבודה זול ומייצאת מוצרי טכנולוגיה מתקדמת .לפיכ; ,למניעי%
שמאחורי המפעל הציוני היה מעט מ #המשות< ע %אלה של קולוניאליז %המושבות המערבי ,א; ה %ג %לא תאמו את
השקפת העול %המתפתחת של בניי #המדינות הפוסט)קולוניאליות.
מנקודה מסוימת השוואות בי #הציונות וקולוניאליז %כבר אינ #מועילות ,מלבד היות #אמצעי להדגשת המאפייני%
הייחודיי %של המפעל הציוני על הבימה העולמית .ניסיונות לאנוס את המפעל הציוני לתו; המסגרת התיאורטית של
צ'טרדז'י של לאומיות אנטי)קולוניאלית ומדינה פוסט)קולוניאלית לא יצלחו ,לא רק בשל המאפייני %הייחודיי %של
הציונות ,אלא ג %בגלל שצ'טרדז'י אינו מצליח להבחי #כראוי בי #לאומיות אנטי)קולוניאלית ומדיניות פוסט)
קולוניאלית לבי #המשטרי %האירופיי %במאה ה ,)19שה %למעשה האבות האמיתיי %של הציונות.
צ'טרדז'י מנסה להפרי; את טענתו של אנדרסו ,#כאילו מדינת הלאו %המודרנית היא קטגוריה מושגית מערבית ,אשר
קבעה מראש את הצורה והתוכ #של זהויות קולקטיביות אנטי)קולוניאליות .הוא מפריד בי #מדינות מערביות ופוסט)
קולוניאליות וטוע #כי הראשונות שמימשו את הזהויות הלאומיות שלה #מש; זמ #רב ,היו מספיק בטוחות בזהויות כדי
להותיר את תחומי החינו; ,הדת וענייני המשפחה לתחו %הפרטי .מדינות פוסט)קולוניאליות מאיד; גיסא נאלצו
להשאיר תחומי תוכ #אלה להחלטות המדינה ,שכ #אלה היוו את גרעי #הזהות בתקופת המאבק נגד המערב.
הבחנה זו לא קיימת באופ #היסטורי .המדינה המודרנית היתה ישות פולשנית יותר ויותר מימי האבסולוטיז %ועד עיד#
מדינת הרווחה.
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יתרה מכ; .כמעט כל סוגי הלאומיות האירופית הדגישו את הייחוד התרבותי של עמיה %ואת החובה של המדינה ,או
במקרה של ע %ללא מדינה ,של האינטליגנציה ,לשמר ולקד %את התרבות הלאומית .השליחות הציוויזילטורית של
הציונות כוונה בראש ובראשונה ליהודי ,%לא לילידי %הערבי %באר /ישראל .לא היה זה ביטוי של רצו #קולוניאלי
לשלוט ולא היתה זו רק תגובה למאות שני %של ביקורת מצד הגויי %על ההתנהגות החברתית והכלכלית של יהודי.%
כתנועה לאומית אירופית הציונות לא יכלה להימלט מדינמיקה פדגוגית והתפתחותית רבת)עוצמה.
בשלהי המאה ה )18מדינות גרמניה ציפו מהיהודי %לעבור שיפור אזרחי ,א; אות #ציפיות התקיימו ג %לגבי קבוצות
אחרות שנחשבו לא פרודוקטיביות ,ומכא #הופעת ספרי %שכותרת #אודות השיפור האזרחי של נשי %או אודות השיפור
האזרחי של נזירי.%
התביעה שהופנתה אל היהודי %בצרפת של המהפכה לעבור תחייה הופנתה בתחילה לכל תושבי צרפת כחלק
מהפרויקט המהפכני לעיצוב מדינה ,שפה ותרבות הומוגנית צרפתית .כעבור מאה שנה נית #להשוות את המאמצי%
הנמשכי %של היהודי %להפו; לצרפתי %מוחלטי %לשינוי ההדרגתי שבמסגרתו הרפובליקה השלישית הפכה ,א%
לצטט את המשפט המפורס %של יוג'י #ובר "איכרי %לצרפתי."%
המטרה ששמה לעצמה הציונות להפו; יהודי %לישראלי %היתה ייחודית לאו דווקא במפעל הקמת המדינה כמו בקושי
הרב שהיה טמו #בהשגתה בכ; שבינוי האומה היהודית חייב ביסוס מהיר ומייגע של תנאי %מוקדמי %כמו ריכוז
האוכלוסייה ,הקמת כלכלה לאומית בסיסית ויצירת תרבות עממית מקומית.
צ'טרדז'י מתאר את ההיסטוריו #כבנאי של המדינה ההודית המודרנית ,א; כמוב #שאותו הדבר נית #לומר על כל מדינה
באירופה של המאה ה.)19
פרנסואה גיזו בצרפת ,טרייצ'קה בגרמניה ,וילארי באיטליה התיימרו כול %לעסוק במפעל מחקרי המבוסס על צבירה
קפדנית של ראיות ואינו משועבד על ידי שיפוט מוקד .%ואול ,%בכל זאת ה %הונחו ,א %לנסח זאת במילי %של וילארי,
לא רק על ידי הצור; המדעי ,אלא ג %על ידי חובה מוסרית לגלות את השורשי %ההיסטוריי %של האיחוד הלאומי.
כמה נדירה היתה הכרזתו של בנדטו קרוצ'ה ב )1916כי ההיסטוריה של איטליה איננה עתיקה או בת מאות שני %אלא
קרובה ,לא בולטת אלא צנועה ,לא זוהרת אלא לאה .האידיאולוגיה הציונית זכתה לשירות טוב מכוח הרמה הגבוהה
באופ #מיוחד של יצירתיות טקסטואלית של היהודי %ומההיסטוריה הארוכה של אוטונומיה יהודית קהילתית אשר
סיפקה לדינור שפע ראיות שהובאו באנתולוגיה שלו "ישראל בגולה" לכ; שהקולקטיביות היהודית היוותה בממדי
העומק ההיסטורי והמרחב הגיאוגרפי גו< לאומי מלוכד ,אשר באמצעות הציונות רק מימש את גורלו עתיק היומי#
והבלתי נמנע.
למרות שנושא המחקר של וילארי היה בראש ובראשונה התרבות הכפרית ,ג %הוא סרק את העבר לאיתור ביטויי %של
הפולקסגייסט ,רוח הע %המאחדת ,אלא שבמקרה שלו הראיות ה #בעיקר מתחו %המנהגי %והחכמה העממית.
פולח #המהות הלאומית והגדרתה במונחי %של ייצור תרבותי ה %הצד המשות< ללאומיות האירופית המודרנית
החוזרת אחורה לימי אנגליה האליזבטנית ,שבה %היופי שאי #שני לו של השפה האנגלית והמעלה שלא נית #להכחישה
של החופש האנגלי ,היו שלובי %לחלוטי #זה בזה .הלאומיות הצרפתית בתורה היתה שווה לזהות קולקטיבית ,מוסר
ותרבות והציגה אתוס אפולוגטי שבו אנגליה נתפסה כיריב העיקרי .לאומיות גרמנית הופיעה כתגובה להגמוניה
התרבותית והפוליטית הצרפתית בעיד #נפוליו #וכ; המחשבה הכימית לזרוז רגש לאומי התפשטה מזרחה ודרומה על
פני כל אירופה.
אידיאולוגי %לאומיי %מקשרי %עליונות ע %לגיטימיות ומשווי %בעצבנות את הלאומיות הנגדית או המגיבה ע %היעדר
אותנטיות .בדומה לכ; ,עמדתו של צ'טרדז'י משקפת עמדה אפולוגטית ,שאינה מוצדקת לפי דעתי.
העובדה שלאומיות היא המצאה של התרבות האירופית איננה שוללת את הלגיטימיות של תנועות לאומיות מחו/
לאירופה יותר מאשר המתמטיקה המודרנית במערב הוחתמה על ידי תלותה בהמצאה המוסלמית המדיאבלית של
האלגברה.
כמו במתמטיקה ובמדע כ; ג %בתחומי הפילוסופיה והמודעות ,מושגי %מסוימי %מקבלי %ער; וכוח משיכה
אוניברסליי ,%נכנסי %לתפוצה כלל)עולמית והופכי %למבני %קבועי %בהכרה האנושית .הלאומיות היא האלגברה של
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המודרניות ,מבודדת ושופכת אור על מרכיבי הסולידריות האתנית או במילי %של ימי הביניי − %משיבה על כנו את
החסר ומקבילה את הדומה ע %הדומ.%
במאמר זה הצבתי במשוואות את הציונות מול קולוניאליז ,%אנטי)קולוניאליז %ופוסט)קולוניאליז %רק כדי לטעו#
שלמרות שהציונות חולקת משתני %מסוימי %ע %כל שלוש התופעות ,היא איננה מקבילה לקולוניאליז ,%וכמו
השתיי %האחרות ניתנת לפישוט ולהתאמה ע %הלאומיות האירופית .ודאי ,הציונות היתה תוצר של עיד#
האימפריאליז %ולתומכיה היו כמה דברי %משותפי %ע %התומכי %האירופי %בהתפשטות הקולוניאלית במזרח
התיכו.#
יחד ע %זאת ,התנועה כשלעצמה לא הוותה צורה כלשהי של קולוניאליז .%היה זה גורלה של הציונות לממש את עצמה
במזרח התיכו #באזור שנבחר לא בשל ערכו האסטרטגי ע %משאביו הטבעיי %או יכולות הייצור שלו ,אלא א; ורק בשל
הקשרי %ההיסטוריי ,%הדתיי %והתרבותיי %של היהודי %לאזור המוכר לה %כאר)/ישראל.
מאחר והשליחות הציוויזילטורית של הציונות הופנתה כמעט לחלוטי #פנימה אל היהודי %עצמ ,%הציונות חסרה את
המאפייני %המיסיונריי %של הקולוניאליז %האירופי בצפו #אמריקה ,אסיה ואפריקה .לדגש האנטי)קולוניאלי על
התחדשות תרבותית ,הדומה ללאומיות תרבותית בפולי ,#בוהמיה ,אירלנד וארצות אירופיות רבות נוספות במאה ה)19
 ,היה מקבילה יהודית בהשכלה ובחכמת ישראל .תנועות אלה ,אשר שללו לרוב מאפייני %ייחודיי ,%לאומיי %יהודיי%
לא היו ציוניות בעל כורח #ולא שיחקו תפקיד של חיילי %לא מכווני %במצעד תילאולוגי.....
קלטת  − 3צד א'
המש; דבריו של פרופ' יואב גלבר ... :מדינה עצמאית אשר בדומה להרבה מדינות פוסט)קולוניאליות ,דיכאה מיעוט
לאומי ילידי שנתפס כמציב איו %פוליטי ותרבותי כלפי המדינה הצעירה והשברירית.
רק לאחר מלחמת ששת הימי %ב )1967התייחסו יחסיה של ישראל ע %המיעוט הערבי והפכו לסוג של קולוניאליז%
בתו %לב ,שבמסגרתו הפיקה ישראל רווח כלכלי משמעותי מהכיבוש ונלחמה באופ #ברוטלי בלאומיות הפלשתינית
בסגנו #הדומה לשלטו #הצרפתי באלג'יריה ,לפני שזו זכתה בעצמאותה.
כ; אנו מתירי %את הפרדוקס לכאורה ,לפיו הציונות לא היתה תנועה קולוניאלית א; מדינת ישראל היא מדינה
קולוניאלית.

ופה ,אחרי  20עמודי %של למה הציונות לא היתה קולוניאלית ,לזרוק משפט כזה בלי לבסס אותו −

נראה לי לא

היסטורי.
מנחה :כיו"ר הייתי רוצה להעיר שבדר; כלל מי שמדבר בשמו של מישהו אחר הוא צרי; לתת ביקורת כשהיו"ר מתיר
לו לעשות את זה.
אני מבקשת להודות בש %באי הכנס לפרופ' פרנסלר על הניסיו #המעניי #לשרטט קווי דמיו #בי #ההתפתחות הלאומית
ההודית ,המזרח אסיאתית לבי #המציאות הארצישראלית ,וג %מודה ליואב ,שאני מקווה שהוא אמי #למה שנכתב
במקור האנגלי ולפחות איפשר למשתתפי הכנס להבי #אולי טוב יותר את ההרצאה ,א %כיא ני חושבת שצ'טרדז'י הזה
קצת איש קש שהוא עמד לפנינו על מנת להפיל אותו ,שזאת קצת גישה מוזרה.
נעבור עכשיו לד"ר יפעת וייס ,ראש מרכז בוצריוס לחקר החברה וההיסטוריה הגרמנית בת)זמננו .יפעת היא ג %חברה
מכובדת בחוג לתולדות ישראל .היא תגיב על דבריו של פרופ' פרנסלר.
ד"ר יפעת וייס :אני נמצאת במצב די וירטואלי ,כי אני צריכה להגיב על דרק פרנסלר שאיננו כא ,#ולכ #אני מגיבה על
הטקסט של דרק פרנסלר ,שתורג %לעברית על ידי מתרג ,%עבר עריכה על ידי יואב ,אבל זה נאמ #למקור .הוקרא על
ידי יואב ,ואני חושבת שבתו; המצב הווירטואלי הזה בכל זאת אשתדל לעשות את המיטב.
בהרצאתו המרתקת מנסה עמיתי דרק פרנסלר למק %את הציונות בי #קולוניאליז ,%אנטי)קולוניאליז %ופוסט)
קולוניאליז ,%ה #בהוויה ההיסטורית וה #בשדה השיח.
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כבר בראשית דבריי ברצוני לומר כי אינני מקבלת את הניתוח שמציע פרנסלר .קביעתו המסכמת לגבי היות ישראל
שלאחר  67מדינה קולוניאליסטית לא היא המקוממת אותי אלא העובדה שפרנסלר איננו מתווה טיעו #היסטורי מגובש
לגבי התהוותו של התהלי;.
לור #סילברשטיי ,#במאמר על היסטוריוני %חדשי %וסוציולוגי %ביקורתיי %בי #פוסט)ציונות לפוסט)מודרניז ,%קבע
לפני מספר שני %כי רוב הקרויי %פוסט)ציוני %משתתפי %בדיו #כהרמנויטיקני %ולא כגניאולוגי.%
בניגוד להרמנויטיק #המסתפק בהשתתפות בשיחה ,טע #סילברשטיי ,#מבקש הגניאולוג לחשו< את אופיה הבעייתי של
שיחה זו .בניגוד להרמנויטיק #מודרניסט השואל כיצד נוכל לשפר את השיחה ,טורח הגניאולוג לערער על טבעיות %של
מונחי השיחה ולהפר את שיווי המשקל של ההקשרי %המוסדיי)%דיסקורסיביי %שבתוכ %היא מתנהלת.
לביקורת עקרונית זו תוק< ברור ג %ביחס למי שאינ %פוסט ציוני %מוצהרי.%
דרק פרנסלר משתת< בשיח הציוני ומוכ #לקד %את הביקורת עליו עד נקודה מסוימת ,א; את השלב הבא הוא מפקיד
בידי אחרי.%
אי #צור; בתיאוריה פוסט)קולוניאלית ,טוע #פרנסלר ,על מנת להסביר את תפקידה של האינטליגנציה היהודית
בהתהוותה של הציונות ונית #עדיי #להסביר אותו באמצעות ההסבר המודרני היש #והטוב על תפקיד %של
האינטלקטואלי %בכל פרויקט לאומי .העובדה שלאומיות התפתחה במערב ,טוע #פרנסלר ,אינה צריכה לבייש את
התנועות הלאומיות החו)/אירופאיות ואיננה צריכה להוביל להתנערות משורשיה %המערביי .%מנקודה זו הוא קופ/
לסיכו %נחר /למדי :למרות שהציונות חולקת מאפייני %משותפי %ע %קולוניאליז ,%אנטי)קולוניאליז %ופוסט)
קולוניאליז ,%היא ניתנת להסבר בעיקר במסגרת הלאומיות האירופית .כיוו #שמשימת הִתרבות שייצגה כ?ונה בעיקר
כלפי פני ,%קרי כלפי יהודי %ולא כלפי ערבי ,%הרי שהיא נעדרה מאפייני %בסיסיי %של מודלי %קולוניאליי %המ?נעי%
על ידי תחושת עליונות דתי ושליחות מיסיונרית ביחס לכלל האוכלוסייה .ואז שוב ,במהירות הבזק ,במספר משפטי
סיכו %ובמהל; כפול ומודיע ,כי ישראל בגבולות  67דמתה למדינות פוסט)קולוניאליות אחרות ,המדכאות מיעוטי%
לאומיי %המסכני %את קיומ #הרעוע עדיי #ואילו ע %הכיבוש ב )67וראשיתה של כלכלת ניצול הטריטוריות הכבושות
הפכה ישראל מדינה קולוניאלית הדומה במבנה לצרפת בתקופה של אלג'יר.
המאזי ,#שבמהל; כל ההרצאה לא הוכ #כראוי ,מוצא עצמו נבו; .לאחר שחש קרוב לוודאי הקלה מסוימת ,ואולי א<
השתכנע ברצו #לקביעה כי הציונות איננה תנועה קולוניאלית ,הוא נעמד נבו; מול הקביעות הנחרצות שבסיכו%
הדברי .%על אחת כמה וכמה המאזי #הישראלי ,שכ #בישראל לא מקובלת הפרדה ברורה בי #הציונות כתנועה לאומית
לבי #ישראל כתוצר וכמימוש אות #השאיפות הלאומיות .א %הציונות לא הראתה נטיות קולוניאליות ,ישאל המאזי#
בצדק  −אז למה ומדוע זה קרה אחר כ;? הקולוניאליז %בסיפר שמרכיב פרנסלר מוצנח לסופה של העלילה כדיאוס
סקסמקינה .הוא נשמט מתחילת הסיפור וצ /במפתיע ובכל עוצמתו בסופו.
משו %כ; ,ברצוני להוסי< מספר מרכיבי %הנדמי %לי חסרי %במכלול התמונה .בהיעדר מרכיבי %אלה אטע #שלא נית#
לקשור בי #המרכיבי %האקלקטיי %הפזורי %במהל; כל הניתוח .יתר על כ ,#האקלקטיות מחבלת בהתוויתו של
המהל; המתבקש בשעה שבאי %למק %את הציונות בי #הקולוניאליז ,%אנטי)קולוניאליז %ופוסט)קולוניאליז.%
השאלה הראשונה המתבקשת היא מדוע הרחיק פרנסלר למחוזות גיאוגרפיי %רחוקי %כהודו וכבנגל לצור; ההשוואה.
זאת איננה כפירה בזכות להשוות דברי %שוני ,%אלא תמיהה לגבי הרלוונטיות של השוואה של השונה ,תו; התעלמות
מהדומה.
אמנ %חלק ניכר מהמחקר העוסק בלימודי המוכפפי ,%אכ #עוסק בהודו ,אלא שבהודו הטקסט מתעכב על השוואות
סטרוקטורליות בי #מדעי היהדות להינדואיז %רציונלי ומתעל %לחלוטי #מנקודת ההשוואה המתבקשת והישירה ,מ#
האוריינטליז %בזיקתו לאזור אשר מ #הפרספקטיבה האנגלית והאירופית נקרא המזרח התיכו .#אי #פסול בהתייחסות
לספרו של צ'טרדז'י ,אבל לא תו; ויתור על אדוארד סעיד במסגרת המהל; ההשוואתי.
אי #לי כל קושי לקבל את טענתו של פרנסלר כי הציונות היא מעל לכל דג %של לאומיות אירופית .א; האבות
המייסדי %באו מאירופה לא רק כאירופאי %אלא כמי שאירופה ייחסה לה %זהות אוריינטלית .שיבתו של היהודי
לציו #במסגרתה של הציונות איננה יכולה להיתפס בנפרד ממער; הדימויי %האירופי על היהודי כאוריינטלי.
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על היבטי %אלה עמד בהרחבה אמנו #רז קרוקוצקי ,#ואני מפנה אתכ %לקריאת מאמרו המרתק ב"ג'מעה".
בעיה נוספת נובעת מ #העובדה שדרק פרנסלר ד #בפוסט)קולוניאליז %כמצב וכשלב תו; שהוא לרוב עושה שימוש
במושג של מדינות פוסט)קולוניאליות ,א; הוא מתעל %לחלוטי #מפוסט)קולוניאליז %כמתודה .הפנמה של הפוסט)
קולוניאליז %כמתודה לא היתה מאפשרת לפרנסלר לטעו #בביטחו #כי הציונות היתה עמדה אנטי)קולוניאלית ,קרי
תנועת השתחררות של היהודי %מהמצב הסמי)קולוניאלי בו חיו באירופה .הפנמת המתודה היתה מאפשרת לו קריאה
שתעמוד על האמביוולנטיות המוחלטת של הנתי #המשתחרר .כ; למשל מאפשרת כתיבתו של הומי באבה ,הממשיכה
את תובנותיו של פרנס פנו ,#לעמוד על האמביוולנטיות המוחלטת שבתהלי; השחרור .הנתי #המשתחרר ,ובמיוחד
האינטליגנציה המוליכה תהליכי שחרור ,הפנימה מתוק< היותה אינליגנציה את אמות המידה של השליט האימפריאלי
ובאופ #פרדוקסלי ג %את הדימויי %לגבי נחיתותו של הנתי #עצמו .הלימודי %הפוסט)קולוניאליי %הצמיחו דיו #רחב
בחשיבה מהותנית ובכ; סייעו בפיצוח הקופסה השחורה הקרויה גזענות .הכובש הקולוניאלי נוטה לרוב לפרשנות
מהותנית דיאלוגיסטית לגבי אופיו ,תכונותיו ויכולותיו של הנתי .#מהותנות מניחה קיומ %של מאפייני %מוגדרי%
התקפי %באופ #אקסקלוסיבי לכל חברי הקבוצה או המעמד .היהודי ,%כזר האולטימטיבי באירופה הנוצרית ,אכ #היו
חשופי %מאות שני %להשקפות מ #הסוג הזה ,אשר השתכללו למ #תקופת ההשכלה והיווצרות מדינת הלאו .%פרשנות
מהותנית של זהות איננה מוגבלת לביולוגיז %בלבד והיא מקיפה במידה זהה קשת רחבה של תופעות תרבותיות.
פרשנות זו ,ובמיוחד המהותנות התרבותית ,איננה מוגבלת לשליט הקולוניאלי ,והיא משליכה עצמה על הנתי #המפני%
ומקבל על עצמו את דימוייה העויני %של הסביבה.
בגרמניה ,וליתר דיוק במעגל התרבות הגרמנית ,היו אלה בעיקר הציוני %אשר הירבו לגייס השקפות מהותניות לחיזוק
הטיעו #הציוני .ההשקפות המהותניות גויסו בשתי חזיתות :בחזית החיצונית ,כלפי הסביבה האנטישמית ובחזית
הפנימית כנגד תהליכי האסימילציה המהירי.%
היטיב לעמוד על כ; החוקר השנוי במחלוקת דניאל בויארי ,#אשר בחיבורו "נש< המסכות הקולוניאלי  −ציונות מגדר
חיקוי" הצביע על כ; שאי #זה מדויק לראות בציונות תנועה אנטי)אסימילטורית וככזו אנטי)קולוניאליסטית ,אלא יש
לראות בה דג %מובהק של האסימילציה .הציונות ,טוע #בויארי ,#במידה לא מבוטלת של צדק לדעתי ,תמצא באופ#
גור< יותר מכל תנועה אחרת את הדימויי %השליליי %שיוחסו ליהודי באירופה ומשימתה היתה למגר אות.%
ג %חוקרי %נוספי %נוטי %לראות בציונות בבואה של האנטישמיות .זאת ,ובעיקר בשעה שזו הבינה את עצמה למעשה
כתשליל ,כנגטיב של האנטישמיות.
הציונות ,תהלי; השחרור ,הוא על כ #סבו; ,שכ #הוא מכיל בהכרח אלמנט של שלילה עצמית.
המקרה המובהק בו נית #לעמוד על תהלי; זה הוא הציונות הגרמנית .זו ,בשונה מהציונות המזרח)אירופית ,היתה
תופעה פוסט)אסימילטורית ואופיינה ,כפי שמראה מחקרו של דרק פרנסלר עצמו על "ציונות וטכנוקרטיה" באימו/
מובהק של המדע והטכנולוגיה הגרמניי .%בספרו עומד פרנסלר על כ; שלמשל ארתור רופי ,#רק כדי להביא דוגמה,
העתיק לפעילותו של המשרד הארצ)ישראלי אותו הקי %בשנת  ,1907את המבנה של חברת הקולוניזציה הפרוסית ,כפי
שזו פעלה בפוז ,#בה חי רופי #בילדותו ובנעוריו .פרנסלר כותב בספרו כי רופי #אמנ %העתיק את המודל הפרוסי ,א;
יחסו של רופי #לערבי %היה חיובי ולא היווה המש; ישיר של ,והעתק ברור של היחס הפרוסי העוי #לפולני .%כ; או כ;
הדברי %בוודאי אינ %פשוטי %ורחוקי %מלהיות חד)ממדיי.%
האמביוולנטיות כמדומני צריכה להיות הציר לאורכו נע הדיו #לגבי היחס בי #פוסט)קולוניאליז %לציונות והיבט זה
נשמט לחלוטי #בתיאורו של פרנסלר .א %הציוני מאמ /באופ #חלקי את הדימויי %הסביבתיי %ומחויב לפרויקט של
שיפור אזרחי של היהודי ,אזי יש טע %לשאול מה %פניו של פרויקט השיפור .שלילת הגלות מקבלת ממד עמוק יותר
בשעה שמתבונני %בה מבעד לעדשת הדיו #הפוסט)קולוניאלי.
במסתו על הכורח ואי האפשרות להיות יהודי מסכ %הפילוסו< היהודי ניצול השואה ז'א #אמארי ,את סירובו להפו;
ציוני במשפט קצר וחד ,ואני מצטטת" :הדיאלקטיקה של המימוש העצמי .להיות מה שאתה על ידי שתהפו; להיות מי
שאתה חייב ורוצה להיות ,הדיאלקטיקה הזאת חסומה בפני" .דבריו החריפי %של אמארי עשויי %לעורר תהיות
ומספר הרהורי כפירה אצל מי ומי מ #הקוראי .%א; מה בנוגע לכורח להפו; מי שאחרי %רוצי %שתהיה?
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פרנסלר טוע #כי הציונות הפנתה את משימת הִתרבות שלה כלפי פני ,%קרי כלפי יהודי %ולא כלפי ערבי ,%ומשו %כ;
איננה יכולה להיחשב קולוניאליסטית .א; מה בדבר השיפור האזרחי של היהודי %המזרחיי %שלקחה על עצמה
הציונות? אמנ %בשעתו דובר על מימוש פרויקט המודרניות ביחס למזרחיי %כבני חברה מסורתית ,א; הא %נית#
לראות פרקטיקה זאת בניתוק מוחלט ממאבק %של ציוני %בדימוי האירופי המופנ %של האוריינט ושל היהודי
כאוריינטלי?
ושאלה חשובה ובוערת עוד יותר :הא %נית #לראות את מיגור המזרחיות במסגרת הפרויקט הציוני בניתוק מ #המאבק
שבי #הציונות לפלשתינאי?%
על הספרדי %היהודי %הופעל לח /לבחור בי #ערבי?ת אנטי)ציונית לבי #יהודיות פרו)ציונית .לראשונה בהיסטוריה של
הספרדי %הוצבו ערבי?ת ויהודי?ת כהפכי ,%כותבת אלה שוחט ,הטוענת כי "הספרדי %כיהודי עול %שלישי מהווי%
לאו %בתו; לאו %הנתו #תחת קולוניזציה חלקית".
טענות דומות מושמעות בשני %האחרונות על ידי שורה ארוכה של כותבי.%
אני מניחה כי רבי %מהמאזיני %אינ %מקבלי %טענות אלה א; אסתפק בשלב זה באמירה אחת קצרה וברורה :א%
הפכה ישראל למדינה קולוניאלית אי #לתלות את כל האשמה בתהליכי %שהתרחשו אחרי  .67חובה להתבונ#
בתהליכי %קודמי %ולבדוק את מהותה של הציונות בהקשרי %בה %נוצרה ובעיקר באמבווילנטיות שהפנימה ביחס
למזרח ולמזרחי?ת .אי #להסתפק בכ; שהופנתה כלפי פני %ולא כלפי חו ,/ויש לבחו #בקפידה את יחסי הפני %והחו/
ולשאול כיצד השליכו מוסדות המדינה את יחס %לערבי %על יחס %למזרחיי.%
אי #צור; לקבל את מכלול הקביעות שמציע השיח הפוסט)קולוניאלי ,א; ייתכ #ויש במתודה הפוסט)קולוניאלית,
ובעיקר בדיו #שהיא מציעה בתחו %התרבות ,משו %העשרה חיונית לשיח המודרני ,שמושגיו מודרניזציה ,לאומיות,
תיעוש ,עיור ,חיברות ועוד רבי %אחרי ,%אמנ %קשיחי ,%אבל דווקא משו %כ; מתקשי %להקי< את מכלול התופעות
התרבותיות אות #ה %שואפי %להסביר.
תודה רבה
מנחה :רב תודות .אני שמח שכחוקר ימי הביניי %אני לא חייב לשחות בי %המסוכ #הזה .אני מציע כמה דקות
לשאלות .אני ג %חושב שלא ראוי להתייחס כל כ; למשפט האחרו #או לשני המשפטי %האחרוני %שלא פותחו כל כ;
כהלכה בהרצאה של פרופ' פנסלר ,בו הוא מתייחס לישראל כמדינה קולוניאלית אחרי .67
שאלה  −מעוז...... :
ד"ר וייס :אתה מצפה לתשובה? לא ,אני חושבת שמה שחשוב לי להגיד בהקשר לכל העניי #שקוד %כל הפוסט במוב#
שהוא מתייחס לפוסט ,הוא טוע #שישראל היא מדינה פוסט)קולוניאלית ובמוב #הזה אני מניחה שהוא מתייחס
לבריטי .%הפוסט הזה שהוא עושה בו שימוש הוא פוסט מצומצ %מדי לטעמי .זאת אומרת ,שא %בכלל יש פה טע,%
הטע %הוא בכלל בפוסט כמתודה ולא בפוסט כמצב .לגבי השאלה א %יש בתו; כל המכלול שאנחנו דני %בו פרקטיקות
קולוניאליות אני מניחה שהדברי %היו פה מאוד ברורי .%בוודאי שיש פרקטיקות קולוניאליות.
אני כבר כמעט אגלגל את השאלה לדני גוטווי ,#שכבר ניהל אתי ויכוח קצר ואמר שהכל אפשר לפתור בעצ %בעניי#
המעמד וכל השאלות האלה אפשר לקרוא לא כשאלות תרבותיות אלא אפשר לקרוא אות #קריאה מרקסיסטית ואז ג%
שאלת המזרחיי %ושאלת הערבי %וכו' נפרטות כשאלות כלכליות .אני לא חושבת שהכל מסתכ %בשאלות הכלכליות.
אני חושבת שיש ג %פ #תרבותי ופה באמת הציר הוא אוריינטליז %בשאלות הפ #התרבותי .יש ג %פ #כלכלי ,אבל אני
חושבת שה %משיקי %זה לזה ,אבל א< היבט לא סוגר את כל הדיו .#אבל אני לא יודעת א %זו התשובה.

מושב שלישי
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מנחה :פרופ' גלבר .... :טיעו #על גבולותיה של המתודה ההיסטורית .משתתפי %פה אורחנו פרופ' שלמה זנד ,מבית
הספר להיסטוריה של אוניברסיטת תל)אביב ועוסק בהיסטוריה של האינטלקטאולי %ובהיסטוריה של הקולנוע ,שתי
זוויות מעניינות וחדשניות .אני לא אגיד פוסט)מודרניות אבל בטח מודרניות.
פרופ' גדי גילבר ,מהחוג להיסטוריה של המזרח התיכו .#הרקטור לשעבר .היסטוריו #כלכלי)חברתי)דמוגרפי של
המזרח התיכו.#
ד"ר דני גוטווי ,4מהחוג לתולדות ע %ישראל ,שעיסוקו לא רק בשאלות היסטוריות אלא ג %תיאורטיות וג%
פובליציסטיות .זה יהיה נכו #להגיד דני ,שאתה מאחרוני המרקסיסטי?%
הניאו)מרקסיס.%
כיו"ר התחיל מלכתחילה להיות פעיל .אני אקח לעצמי את הזכות לומר כמה דברי %בפתיחה ולהפיל כמה שאלות
שאולי ג %יזכו להתייחסות בהמש; מצד שאר המשתתפי.%
סדר הדיו :#אחרי הפתיחה יהיה פרופ' זנד ,פרופ' גילבר ודני גוטווי.#
אחת הסיבות לכינוסו של יו %העיו #הזה ואירגונו היתה התחושה שאני חושב שמידת ההשתתפות ביו %העיו #מעידה
שהיא ג %היתה אותנטית ,של איזשהי אי)נוחות בתחומי הדיסציפלינה ההיסטורית באוניברסיטאות שלנו .אי נוחות
שהיא תוצאת המפגש ע %הזרמי %הפוסט)מודרניי %והרלטיבסטי ,%שבמידה רבה מובילי %היו %בהיסטוריוגרפיה
המערבית והשאלה היא באיזו מידה ההיסטוריוגרפיה שלנו ,בעיקר כשהיא עוסקת בשאלות שנוגעות לנו ,יכולה לאמ/
אות #כפי שה.#
השאלה איננה חדשה .לפני שנות דור ,ב ,)1976בגיליו #הראשו #של כתב)העת "קתדרה" ,כבר הצביע עליה במאמר
שאני ממלי /לכול %לקרוא אותו ,מורי לשעבר ,ישראל קולת ,ודיבר על כ; שההיסטוריוגרפיה המערבית עסוקה עכשיו
או הגיעה לשלב התיפקוד הביקורתי שלה ,בשעה שההיסטוריוגרפיה הישראלית עוד נמצאת בשלב המכונ #שלה,
והדיכוטומיה הזאת לא רק שלא נסגרה במהל; השני ,%אלא במידה מסוימת בתחומי %מסוימי %עוד הלכה והחריפה,
ואני חושב שג %קולת ,שהתייחס אז בעיקר לאנאל ולא כל כ; ראה עוד את הפוסט)מודרניז ,%לא שיער עד כמה
המגמות ,תרחקנה לכת ותשבורנה את הגבולות המסורתיי %של ההיסטוריוגרפיות הקיימות.
ד #דינר ציי ,#ואני לגמרי מסכי %אתו ,אנחנו כולנו באוניברסיטאות הישראליות גדלנו על ברכי ההיסטוריציז %הגרמני.
משו %מה קוראי %היו %בטעות להיסטוריציסטי %פוזיטיביסטי .%פוזיטיביסטי %זאת אסכולה שהיתה קיימת בסו<
המאה ה ,)19שניסתה למצוא או להפו; את ההיסטוריוגרפיה למדע אנושי ,בדומה למדעי הטבע ,למצוא בה חוקיות

ובמילי %אחרות −

להתיימר לנבא את העתיד על סמ; העבר והעניי #הזה נכשל ונעל %מ #העול %כבר מזמ .#אני לא

יודע למה ,אבל ג %היו %שמענו את זה הרבה פעמי %בהתייחסויות ,להיסטוריציסטי %קוראי %עדיי #פוזיטיביסטי.%
התרומה החשובה של ההיסטוריציז %בהתפתחות של ההיסטוריוגרפיה כדיסציפלינה מדעית היתה הנחת היסוד שלו
שלפי חקר העבר הוא דיסציפלינה .יש לה כללי ,%עקרונות ,שיטות מחקר והמתודה הדיסציפלינרית הזאת טובה לחקר
כל תופעה בעבר ,לרבות תופעות שלכאורה שייכות לדיסציפלינות אחרות .במילי %אחרות ,כדי לחקור היסטוריה
כלכלית צרי; החוקר להיות בראש ובראשונה היסטוריו #ולא כלכל #וכדי לחקור היסטוריה משפטית ,הוא צרי; בראש
ובראשונה הכשרה היסטורית ולא משפטית .וכדי לחקור וללמד היסטוריה צבאית הוא צרי; להיות היסטוריו #ולא
גנרל .ההנחה הזאת היא שאיפשרה את התפשטות המחקר ההיסטורי לתחומי %רחבי %הרבה יותר ,בעיקר אחרי
צמיחתה של אסכולת האנאל.
ההנחה היומרנית הזאת ג %קוממה הרבה אנשי %בגלל היומרה לטפל בכל רכיבי העשייה האנושית ולעשות את זה לא
בנקודת זמ #סטטית ,אלא בדינמיקה של התפתחות %והקשרי %ביניה .%הפילוסופי %הביקורתיי %טועני %שזה פשוט
מעל כוח אנוש ומתקיפי %את היומרות הדיסציפלינריות של ההיסטוריו.#
הנחת יסוד שנייה אומרת שיש אמת היסטורית .אני מוסי< פה שתפקידו של ההיסטוריו #לחפש אותה .א %אני חוזר
לדבריו של הרקטור בפתיחת יו %העיו ,#הוא דיבר על האובייקט והסובייקט כמקרי %קיצוניי ,%טענתי היא שתפקידו
וחובתו של ההיסטוריו #לעשות את כל המאמצי %להשתחרר בצד הסובייקט כדי להגיע אל האובייקט ,למרות שהוא
יודע שהוא לא יגיע לש .%אבל א %מלכתחילה הוא אומר שאי אפשר להגיע אל האובייקט ולכ #אני לא צרי; להשתחרר
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מ #הממד הסובייקטיבי ,אז אנחנו חוזרי %למדרגה של ספרות ונכתוב fiction

ונרד מהיומרה להיות דיסציפלינה

מדעית.
סביב ההנחה הזאת של האמת ההיסטורית כ #קיימת או לא קיימת כבר הצטברו תילי תילי %של פולמיקה ,ולטעמי
עקרה .מצד אחד ההיסטוריה ,הווה אומר האירועי %שיוצרי %אותה ,יכולה להתרחש באופ #אחד בלבד ,אחרת היא
סותרת את חוקי הטבע .מהצד האחר ,אלה שמעורבי %בעשיית היסטוריה ,צופי %בעשיית היסטוריה ,שומעי %עשיית
היסטוריה ,ואחר כ; משמשי %מקורות לשיחזורה וללימודה של ההיסטוריה  −כול %מביני %ומפרשי %את האירועי%
בדרכי %שונות ואלה שחוקרי %אותה על סמ; המקורות האלה ,עוד מוסיפי %כעבור זמ #את ההטיות שלה .%שמענו
את כל התיאור המפורט מפרופ' פירו ,וזאת אחת השיטות שמציגות את הבעיה הזאת.
הטענה שלי שייעוד #של שיטות המחקר ההיסטוריות הוא לצמצ %ככל האפשר את הפער שבי #ההתרחשות
האובייקטיבית של האירוע לבי #התפיסות הסובייקטיביות של המקורות והחוקרי ,%ועל ידי כ; להתקרב אל האמת
ההיסטורית והתקרבות שהיא כנראה במשמעות המתמטית של המילה :אינפיניטיסימלית .אתה יכול להתקרב עוד
קצת ועוד קצת ועוד קצת ,אבל א< פע %לא תגיע עד הסו<.
בניגוד לדיסציפלינות אחרות ,שג %ה #יכולות לעסוק בחקר תופעות עבר ,מחקר ששוא< להתקרב אל האמת ההיסטורי
ולהבי #אותה,מחייב לבחו #את הנושא הנחקר ,החברה הנחקרת ,התקופה הנחקרת מתו; עול %המושגי %והערכי%
שלה %ולא של התקופה שבה חי ופועל החוקר .זאת אומרת ,ההיסטוריו #צרי; לנטוש את עול %המושגי %והערכי,%
לנטוש במרכאות ,של תקופתו וחברתו ,לצלול אל עול %המושגי %והערכי %השונה של התקופה והחברה הנחקרת על
ידו ,להבי #אות %מבפני %בשפת %ואז לחזור אל תקופתו ואל קוראיו ולתרג %את ממצאיו ,המשמעויות שלה%
והמסקנות שעולות מה ,#לשפת הסביבה כדי שאפשר יהיה להבי #אות .%אני לא יודע א %כל חוקר יכול לעמוד בדרישה
הזאת ואני ממלי /לחוקר לבחו #את עצמו טוב לפני שהוא מתחיל פרויקט א %הוא אכ #בנתוני %הספציפיי %של הנושא
הנחקר מסוגל לזה .אני חושב שלאד %שאינו מאמי #ושלא בא מרקע דתי יש קושי להתנתק מהשקפת העול %החילונית
שלו ,לחדור אל עול %הסמלי ,%המושגי ,%הקודי %הפנימיי ,%הערכי %של חברה דתית ,להבי #אות %מבפני %ולתרג%
אות %כהווית %ולא כהוויתו לשפה מודרנית שתהיה מובנת לקורא וביחד ע %זה תשמור על המוב #המקורי של
הדברי .%א %את %רוצי %לראות דוגמה הפוכה תקראו את "חמורו של משיח" של ספי רכלבסקי ,דוגמה על דר;
השלילה .באותה מידה אני לא הייתי ממלי /לפעיל של "בצל "%לכתוב ביוגרפיה של אטילה מל; ההוני.%
אני לא פוסל לחלוטי #שהיסטוריוני %חילוניי %יעסקו בהיסטוריה של הדת .אני לא פוסל היסטוריוני %דתיי %מלחקור
את תולדות המתירנות ואני אפילו לא פוסל היסטוריוני %הומניסטיי %מלחקור זוועות ,אבל אני חושב שכשבוחרי%
נושא כזה ,אנשי %כאלה ,זה מחייב אות %ליתר רגישות ולהבחנה מדוקדקת יותר בי #ממצאי %לעמדות.
עוד דוגמה היא אדוארד סעיד .הרי הנחת היסוד האוריינטליסטית היא שאד %שלא נולד לתרבות מסוימת לא יוכל
להבי #אותה לאמיתה .מי אומר את זה? מצרי שמתחזה לפלשתינאי ,מלמד באוניברסיטה אמריקאית ספרות אנגלית
ועשה את הקריירה על מלח פולני שנהיה סופר בריטי.
אפשר לאמ /שיטות מחקר במדעי החברה .אני בטוח שזה מרחיב את היכולות של המחקר ההיסטורי .אני רק חושב
שזה ג %מציב לפניו לא מעט מכשלות .אני חושב שהאימו /של השיטה שמציגה השערה ואחר כ; בוחנת אותה הוא
בעייתי במחקר היסטורי .אחד מכללי היסוד ששוב ,בעיד #הפוסט)מודרני אני לא בטוח שה %תופסי ,%אבל פע %אותנו

לימדו שהמושג מה היה אילו −

לא קיי %בלקסיכו #של ההיסטוריו .#זאת אומרת אי #היסטוריה ספקולטיבית.

ספוקלציות שבאות למלא חללי %בתמונה שנית #לבחו #ולאמת אותה  −זה מותרו של הסופר ואולי של העיתונאי.
הנקודה האחרונה :דיברתי ע %גדי והתחלנו לגלגל את הרעיו #של הדיו #הזה .אני רציתי לקרוא לדיו #שלנו גבולות
הפרשנות ואתה  ....אותי .אבל לא ניכנס לוויכוחי %פילוסופיי %על הרמנויטיקה.
עדיי #אני חושב ששאלת הגבולות קשורה במידה רבה למושג פרשנות ופרשנות אצל ההיסטוריו #מזכירה לי את המילה
הערכה אצל איש המודיעי ,#ואני עוסק ג %קצת במקצוע הזה ובעיקר בתולדותיו .כמו שהמילה הערכה יכולה לבטא
בער;  20מושגי %שוני %ואני אמנה כמה מה :%אחד מה %זה ניתוח שמבוסס על ידיעת עובדות .אחד מה %זה דעה,
יכול להיות ניחוש ,זאת יכולה להיות דעה קדומה ,זאת יכולה להיות השערה ועוד כמה שלא אפרט יותר מדי .בס;
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הכל ,כל הערכת מודיעי #מורכבת מכל האלמנטי %האלה ובעייתו של הצרכ #לפרק אותה למרכיביה .כ; ג %הפרשנות
של ההיסטוריו #היא בחלקה ניתוח שמבוסס על העובדות ובחלקה ביטוי להגיגי לבו וספקולציה וניחוש והשערה ודעה
ודעה קדומה ועוד  20מילי .%הבעיה של הקורא הביקורתי היא ג %להסתכל ,ללכת לצד האחורי של הספר ,ל)
 ,footnotesולבחו #איפה ההיסטוריו #מתבסס על העובדות ופרשנותו נובעת מ #העובדות ואיפה היא נובעת מכל שאר
המילי %שמניתי.
הנקודה האחרונה :הבעיה שלי ע %התיאורטיקני ,%בעיקר כשה %היסטוריוני .%ע %אחרי %אי #לי בעיה .כהיסטוריו#
שעוסק בתיאוריה הייתי מצפה לצניעות של מי שיודע שכבר היו לפניו תיאוריות ועלו וירדו ונפלו והתחלפו ,לדעת
שהתיאוריה שלו איננה סופית וסופה ללכת בדרכ #של כל התיאוריות שקדמו לה .זאת לא האמת המוחלטת ואפילו לא
המילה האחרונה והקבועה.
עכשיו פרופ' שלמה זנד בבקשה.
פרופ' שלמה זנד :אני אנסה לא להארי; כדי שיתפתח דיו #ג %בינינו וג %לשאלות של הקהל ,שלפי דעתי לא נשאלו
מספיק בהרצאות הקודמות.
אתחיל בכלל בבעיה של המושג פוסט)מודרניסטי ,כי כשהזמינו אותי ואמרו שיהיה כא #יו %עיו #על פוסט)מודרניז%
והיסטוריוגרפיה ,התלבטתי קצת מכיוו #שאני לא מזהה את עצמי כהיסטוריו #פוסט)מודרניסט ,למרות שעיסוקיי,
בייחוד בתחו %היחסי %שבי #קולנוע והיסטוריה דוחפי %אותי יותר ויותר לפרובלמטיקות שנקראות פוסט)
מודרניסטיות.
אתחיל קוד %כל בבירור קצר של המושג פוסט)מודרניז.%
אני בי #אלה שחושב למשל שמבלבלי %יותר מדי בי #המונח פוסט)מודרני לבי #המונח פוסט)מודרניסטי .ולמה? מכיוו#
שאני לא חושב שאני חי בעיד #פוסט)מודרני כהיסטוריו #ולא כפילוסו< .מודרניות אצלי מזוהה מבחינה היסטורית
לעליית הקפיטליז ,%והיות ואני חושב שעדיי #אנחנו חיי %בעול %מאוד מאוד קפיטליסטי ,אני לא מבי #אי; אני יכול
להגדיר את עצמי שאני בעיד #פוסט)מודרני .יש כאלה שבאמת ,כמו הברו #מינכהאוז #מנסי %לתפוס את השערות
ולצאת מהקפיטליז ,%בייחוד קולגות שלי שעברו את שנות ה )60וה )70ברדיקליז %פוליטי ,והיות והקפיטליז %לא
נסוג ,אז לפחות בדמיו #ה %חיי %בעול %פוסט)מודרני.
לגבי המושג פוסט)מודרניסטי אני קצת יותר פשר,#מכיוו #שמודרניז %כמושג לא מתחיל ע %המודרניות ,אלא מתחיל
בעצ %בשימוש הול; ורווח בסו< המאה ה )19והוא מיוש %בעיקר על תופעות הייתי אומר תרבותיות או אמנותיות.
מבחינה זו אני יכול לשרטט ולהגיד לכ %שהמודרניז %באמנות נולד בי #האימפרסיוניז %לסימבוליז %ואחר כ; נתפתח
לאקספריוניז ,%פוטוריז .%אנחנו כוללי %את כל הזרמי %האלה פלוס הרומ #החדש ועוד כמה תופעות כמודרניז%
בתרבות .אני חושב שאותו מודרניז %מסו< המאה ה ,)19בסו< המאה ה )20נמצא במשבר ,ולכ #אני מוכ #לקבל
בביטויי %שוני %של אמנות את המושג פוסט)מודרניז .%למה? כי המכנה המשות< ,לדעתי ,של כל צורות המודרניז%
החל מסו< המאה ה )19באמנות ובתרבות זה הניסיו #הכל כ; חזק להימלט מהתרבות המודרנית של הזמ #שהיא
תרבות של שיעתוק.
את %יודעי %שאחרי המהפכה התעשייתית השנייה ,במחצית השנייה של המאה ה ,)19רוב הצרכי %האנושיי %בעול%

המערבי הופכי %להיות צרכי %שנמצאי %בצורה משועתקת .רוב הדברי %שאנחנו לובשי ,%הולכי ,%קוראי− %

זה

תוצרי %מובהקי %של תעשייה .אי; האליטות התרבותיות מגיבות במודרניז ?%מהו המודרניז ?%הרצו #החזק הזה
להיות מקורי.
א %תנסו לחפש מכנה משות< בי #הרומ #החדש ,בי #האימפרסיוניז ,%בי #הסוריאליז ,%אני חושב שהקריטריו #הראשו#
או הפרמטר הראשו #שקופ /זה הניסיו ,#הצימאו #האדיר של האליטות התרבותיות להיבדל ,להידל מהמודרניות
ולהמציא את המודרניז .%אותה תרבות ,שהחדשנות ,עצ %החדשנות ,עצ %המקוריות היא חוט השידרה שלה,
מתקיימת קרוב או יותר כמאה שנה ,בשלב הראשו #אצל אליטות תרבותיות ,ובשלב השני הבורגנות קונה את
המוצרי %של האליטות התרבותיות מאותה סיבה של התבדלות מההמוני %שצורכי %את המשועתק .עשיתי את זה
בקיצור ואני רוצה להגיע להיסטוריה .פחות או יותר הבהרתי את המושגי %מה זה ולמה פוסט)מודרניז %היו%
באמנות ,כי פחות ופחות אפשר להגיע בעול %כל כ; מורכב ,כל כ; גבוה של שיעתוק ,אי אפשר כמעט להמציא את
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המקורי .ציירי %כבר יודעי %את זה טוב מאוד .ג %אנשי קולנוע .קשה לייצר את המקורי .יש אפיסת כוחות .ואז
הפסטיש נכנס ,הציטוטי %נכנסי ,%הבלג #הגדול של הפוסט)מודרניז %היפה הזה ,המשעשע הזה ,מהארכיטקטורה ועד
איפה שאת %רוצי ,%יכול להיות מסומ #כתקופה החדשה של שלהי המאה ה .)20אי אפשר להיבדל יותר בזכות
המקוריות .ואז יש צרות לאליטות התרבותיות .עשיתי את זה קצת גס ,אבל שו ,אני היסטוריו.#
הא %קיימת היסטוריוגרפיה פוסט)מודרניסטית ואני עובר כעת לדיו #האמיתי של יו %העיו #הזה ,אחרי שהבהרתי את
עמדותיי :א( אני לא חי בעיד #פוסט)מודרני כל זמ #שהקפיטליז %קיי ;%ב( אני אולי חי מול תופעות תרבותיות פוסט)
מודרניסטיות בגלל שינויי ,%העול %משתנה.
השאלה א %קיימת היסטוריוגרפיה פוסט)מודרניסטית? במידה מסוימת כ .#אני חייב להודות בזה .אני לא שיי; לזה
למרות שאני עוסק בקולנוע וכל כ; רלטיביסט לגבי האמת ההיסטורית ,עדיי #אני לא רואה את עצמי פוסט)מודרניסט,
ולמה? את הלמה אני אגיד בסו< .קוד %כל אני אשאל את עצמי ,מה שהתחילו כבר לעשות קאיס פירו ועוזי אלידע,
לעשות קונטקסטואליזציה להיסטוריוגרפיה הפוסט)מודרניסטית .ואני אציב שאלות מה קורה פחות או יותר ברבע
האחרו #של המאה ה )20בתחומי %מסוימי %של ההיסטוריוגרפיה וחשיבה על ההיסטוריוגרפיה.
קוד %כל שמענו כא #על הייד #וייט .ספקנות קיצונית מאוד לגבי הניסיו #לחשו< איזשהי אמת היסטורית .למה אני
אומר ספקנות קיצונית מאוד יכולה להתאפיי #כפוסט מודרניסטית? כי מבחינה עקרונית אי #שו %חידוש משמעותי
אצל הייד #וייט לגבי הבעיה הגדולה של פילוסופי ,%היסטוריוני %מאז לדעת המודרניות הפילוסופית .אי #שו %חידוש.
כבר קאנט בסו< המאה ה ,)18שאמר לנו שיש דבר לעצמו ודבר בשביל עצמו ,הוא הבי #את כל הבעיה ,לדעתי ,מבחינה
לוגית .על הדבר לעצמו אנחנו לא יכולי %להגיד שו %דבר והדבר בשביל עצמו יכול להפו; להיות אובייקט של המחשבה
שלנו בזכות קטגוריות שלנו ,אינטר)סובייקטיביות ,סובייקטיביות ,זה לא משנה ,אבל קטגוריות אנושיות הופכות
ובונות את האובייקט .זה לא אמר הייד #וייט .זה אמר קאנט ,וא %אני אחשוב כהיסטוריו #על גלגולי הפילוסופיה,
ודר; אגב מכא #דר; ניטשה וקרוצ'ה ,יש מודעות עמוקה לפרובלמטיקה הגדולה הזו של חשיפת איזשהי אמת וג%
אמת היסטורית .אפילו א %אני אקבל את ההרחבה של המושג פוזיטיביז ,%היו הרבה אנטי)פוזיטיביסטי %לאור;
המאה ה ,)19לאור; המאה ה .)20מניתי לכ %את הגדולי :%קאנט ,ניטשה ,בנדטו קרוצ'ה ,אבל יש יותר קטני,%
האידיאליסטי %הגרמני .%אתה בטח יודע אי; מרקס התייחס לפוסט)מודרניסטי %בשנות ה )40באידיאולוגיה
הגרמנית ,שה %פקפקו בכ; שאפשר בכלל לחשוב אי; לפתוח בחוק המשיכה ואז הוא מייע /לנו אי; לשחות לאלה
שלא יודעי %לשחות.
בכל אופ #הוויכוח הזה הוא ויכוח ארו; מאוד ,של מה הראש האנושי עושה מול הקוסמוס סביבו .זה לא חדש .יש חדש
אחד ,כי העול %משתנה ,זאת אומרת העוצמה של הספקנות שנוכחת בתרבות וג %בתרבות ההיסטוריוגרפית שונה
לחלוטי #מאשר היה בעבר .אני כהיסטוריו ,#ששואל את עצמי מה חדש אצל הייד #וייט,מה חדש אצל בנדיקט אנדרסו#
למשל .הזמנתי אותו לאר /והוא הסכי %לבוא והוא יבוא באוקטובר ,והוא קרא באינטרנט את המאמר שלי בתרגו,%
"האר "/מתרג %אוטומטית בלי לשאול את הכותבי ,%כתבתי מאמר על קהילות מדומינות והוא תורג %באינטרנט
לאנגלית ,מישהו היפנה את תשומת לבו ,הוא קרא וכתב לי מכתב .הוא לא מקבל את הביקורת ,למרות שזה מצא ח#
בעיניי ,כי החנפתי לו מאוד ,אבל הוא אומר שבשלב מסוי %אמרתי שהוא לא מספיק הבהיר את צמיחת הלאומיות
במהפכה הצרפתית ,הוא שואל אותי :היתה מהפכה צרפתית? את %מביני %מה זה פוסט)מודרניז %בהיסטוריוגרפיה.
זה נמצא וזה נוח .למה מידת הספקנות הזו ,וכא #אני אמשי; את הטקסטואליזציה של עוזי אלידע.
אני אתחיל מלפי דעתי הפחות חשוב :התרומה של אסכולת האנאל שהופכת מסו<...
קלטת  − 3צד ב'
המש; הרצאתו של פרופ זנד :אפשר להגיד את זה ,זה נכו #פחות יותר .כל אחד יתיישר ע %האנאל .אני לא את#
הרצאה על האנאל  .האנאל מבחינה זו ,תחת המכות הגדולות של פסיכולוגיה ,אנתרופולוגיה ,משנה את האובייקט של
ההיסטרויוני %וכא #אני ג %מנסה לעשות את זה מאוד סכמטי.
במאה ה ,)19כשההיסטוריוגרפיה האקדמית המדעית מתפתחת ,ס; הכל היא עוסקת בפעילויות אנושיות מודעות,
תכליתיות .היא עוסקת בדר; כלל ,רוב רובה של ההיסטוריוגרפיה היא עוסקת באליטות פוליטיות ,תרבותיות,
משפטיות ,צבאיות והיא עוסקת בפעילות של האליטות האלה שמייצרות את ההיסטוריה במודע ,מכיוו #שיש לה
מטרות .האנאל משנה את הפרדיגמה .המרקסיז %קצת עושה את זה לפני זה ,אבל עדיי #המרקסיז %משמר את יכולתו
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של האד %לייצר במודע את ההיסטוריה .בא האנאל והורס את כל זה .הוא עובר תהלי; ,לפי דעתי ,של דמוקרטיזציה
והוא אומר בעצ %שהדברי %החשובי %בהיסטוריה זה אות #ג'סטות ,אות %ריטואלי ,%אות #פעילויות ספונטניות או
תוצרי %סטיכיי %של פעילויות ספונטניות ,שבני האד %שעושי %את זה לא מודעי %לזה ,זאת אומרת לא מציבי %את
הפעילות כתכלית של כוונה .את %מביני %מה קורה ,זאת אומרת ההיסטוריוגרפיה הופכת באמת להיות עממית ,יותר
דמוקרטית ,אבל הרצו #האנושי הבונה הופ; להיות שולי לחלוטי #באובייקט ההיסטוריה של האנאל.
אי; זה מתקשר להיסטוריוגרפיה הפוסט)מודרניסטית? כי אני חושב שאחד הדברי %שעמדו ביסוד ההנחות של רוב
הזרמי %ההיסטוריוגרפיי %מאז המאה ה )19וכמוב #ג %במחצית הראשונה של המאה ה .)20ההנחה של ויקו ,שאמר
שבני אד %יכולי %להכיר בצורה נגיד מדעית את ההיסטוריה בגלל שה %עושי %אותה .את %מכירי %את ההנחה הזו
של ויקו ,שהיא די פופולרית .אנחנו יודעי %רק מה שאנחנו עושי .%אבל בא האנאל ואומר :בעצ %אנחנו עושי %ולא
יודעי %מה אנחנו עושי ,%והחשוב בהיסטוריה זה מה שלא יודעי %מה שעושי .%זה הכנת קרקע ,הייתי אומר
אפיסטמולוגית לגל הספקנות הגדול כריאקציה לאנאל שיבוא ויתעצ %בשנות ה )80וה )90של המאה ה .)20כלומר ,גל
ריאקציה ,א %ההיסטוריה היא לא רציונית ,אז אי; אנחנו באמת יכולי %לחשו< אמיתות? אני חוזר :ויקו אמר שאנחנו
מכירי %היסטוריה בגלל שאנחנו עושי %אותה ,אבל א %אנחנו לא יודעי %מה אנחנו עושי ,%אי; אפשר להכיר את
העבר? אני כא #אומר על סוג מסוי %של תרומתה של האנאל לצמיחת הספקנות שתבוא נגדה ,אבל האמת היא
שהיסטוריוגרפיה פוסט)מודרניסטית לא צומחת רק כריאקציות ומתחי %בתו; שדה היסטוריוגרפי מערבי.
כמטריאליסט היסטורי ,כי אני לא מרקסיסט כמו דניאל גוטווי ,#אבל עדיי #מגדיר את עצמי כמטריאליסט היסטורי,
ולכ #יש לי ביקורת על ההרצאה הקודמת של ד"ר יפעת וייס ,אבל לא אכנס לזה ,לגבי קולוניאליז ,%קולוניאליזציה
וציונות ,בכל אופ #כמטריאליסט היסטורי אני חושב שהבסיס להתפשטות ,לנוכחות ,לפופולריות של הפוסט)מודרניז%
ההיסטוריוגרפי קשורה ,וכתבתי את זה בספר שפירסמתי לפני שנה ,בעיקר לשינוי ביחסי הכוח בייצור הידע .הנה
מרקסיסט ,נכו ?#אני חושב שכמשתני %אמצעי הייצור ,משתני %ג %יחסי הייצור ,וזה לא רק בייצור חומרי אלא ג%
בייצור סימבולי.
אני חושב שחלק גדול מהמידע והידע האנושי מופקי %היו %באמצעי %אלקטרוניי .%סוכני התרבות היותר ויותר
מרכזיי %בעול %המערבי ,ולא רק המערבי ,זה אלה שמשתמשי %בכלי %אחרי %מאשר משתמשי %בה%
ההיסטוריוני.%
אי; להגיד לכ %את זה בקיצור? הפרשני %של הטלוויזיה מכריעי %לא רק לתודעה הפוליטית היו)%יומית של כל
הסובבי %אותי ,אלא ג %לגבי התודעה ההיסטורית של הבת שלי שהיא בת  .8לימור לבנת מודאגת מתכניות הלימודי.%
שתשי %לב הרבה יותר לסרטי %בטלוויזיה .יש בעיה .אבל מה קורה לגבי ההיסטוריוני %שה %חלק ממעמד
אינלקטואלי %של מילי .%איפה העוצמה שלה ?%לא בתמונות ,אלא במילי .%אבל יש שינוי ביחסי הכוח.כתוצאה
משינוי באמצעי הייצור .יש שינוי ביחסי ייצור וזה כל כ; בולט.
כשמזמיני %אותי לטלוויזיה מה צריכי %שאני אגיד? בתחקיר ה %שואבי %את כל האינפורמציה ואחר כ; ה%
שואלי :%זה נכו #או לא נכו ?#ואני אומר :כ ,#בטח זה נכו .#וככה יזמינו אותי עוד פע .%אחרי שה %יודעי %מה נכו#
משיחה קודמת בתחקיר .כל מי שהוזמ #לטלוויזיה יודע את זה .אבל כמוב #שזה הרבה יותר רציני.
התגובה של ההיסטוריוני %במכלול האינטלקטואלי ,%כולל הפילוסופי %זה תגובה פוסט)מודרניסטית של ספקנות,
דווקא בגלל ירידה ביוקרת ,%בכוח %הסימלי .אני חושב שהספקנות נולדת ,איבוד הביטחו #העצמי ביחס לאמת
ההיסטורית ,כמו שאיבוד הביטחו #העצמי בכלל לגבי טקסטי ,%ודאי מה שעומד מאחורי טקסטי %אצל  ....ואחרי,%
קשור לירידה במעמד מסוי %של משכילי ,%של סוכני תרבות ,שעלה לזירה ההיסטורית ע %המודרניות ,שימש יפה ג%
את הקפיטליז %המוקד %עד היו %וג %את המדינה הלאומית עד היו .%מאבדי %את הביטחו #העצמי בגלל איבוד
המעמד .זה דבר שני.
דבר שלישי ,שאני חושב שהספקנות הפוסט)מודרניסטית קשורה לתהלי; שקשור לתהלי; הראשו ,#שהיא נסיגה
וכרסו %מסוי %בעול %המערבי ,בלאומיות או בתודעה הלאומית שקשור כמוב #לתפיסת המדינה ,תפיסת הלאו.%
הכירסו %בלאומיות הקלסית ופוליטיקת זהויות קולקטיבית חדשה ,שכל הזמ #מתקדמת ,מערערת לפי דעתי חלק
מהביטחו #העצמי של ההיסטוריו #הקוד %שנולד והיה מחובר והוז #ומומ #בגלל קיומה של המדינה הלאומית .עוצמתו
של ההיסטוריו #האקדמי המודרני נבעה מעוצמתה של המדינה הלאומית .הכירסו %במעמדה של המדינה הלאומית
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בסו< המאה ה )20ותחילת המאה ה )21מביא ג %לכירסו %במעמדו של ההיסטוריו #הקלסי שבנה את ההיסטוריות
הלאומיות.
אלה שלושת הדברי %שמניתי :א( תרומה בתו; השדה ההיסטרויוגרפי עצמו ,האנאל וכל זה .ב( שינוי ביחסי הייצור,
הידע ,שהידע הופ; להיות אודיו)ויזואלי יותר ויותר ופחות ופחות מילולי כתוב ,ודבר שלישי כמוב #הכירסו %הגדול,
וזה מחבר אותנו לוויכח על הפוסט)ציוני %וכל הדברי %האלה ,למרות שנעשה המו #בלבול בי #פוסט)מודרניז %ופוסט)
ציונות .יש קשר אבל לא כמו שדניאל גוטווי #חושב .אבל נעזוב את זה כעת כי הוא עדיי #לא דיבר.
דברשלישי ואחרו #הא %אני היסטוריו #פוסט)מודרניסט? בשו %פני %ואופ #לא .באיזה מוב #לא? מכיוו #שהיחסי %שלי
ע %האמת ה %נגועי .%אני לא פוזיטיביסט .ה %נגועי .%אני חולה מבחינה זו בספקנות העצמית שלי ואני בי #אלה
שבטוח שלעול %הוא לא יגיע לאמת .אבל אני חושב שברגע שאני מוותר ונוקט עמדה פוסט)מודרניסטית שאומרת כמו
למשל שידידכ %החיפאי איל #פאפה ,שאני מאוד מכבד אותו ,מרגיש לפעמי %קרוב להרבה דברי %שהוא כותב ,אבל
העמדה הזו הקיצונית הפוסט)מודרניסטית ,כל אחד והנרטיב שלו .לרגע נדמה שהוא כותב שכל הנרטיבי %שקולי%
מול מה שקרוב להיסטוריה ,וכמוב #אני לא שיי; לזה .מה זאת אומרת שאני לא שיי; לזה? אני חושב שכל
ההיסטוריוגרפי %ה %נרטיבי ,%אבל אני עדיי #בי #אלה שמאמיני %שיש נרטיבי %שקצת יותר קרובי %למה שקרה ויש
נרטיבי %שיותר רחוקי %ממה שקרה.
אחד הדברי %בהרצאה של קאיס פירו היה שהייד #וייט לא הצליח לגשר בי #איזה מערכות השרדה של חברה והניצול
של מערכות ההשרדה של חברה הופכת את הסיפור ליותר קרוב לאמת ,והוא לא מטפל בזה מספיק .אז אני רלטיביסט.
ברור .אני לא יכול להיות אחר .אבל אני לא פוסט)מודרניסט ואני חושב שא %ההיסטוריו #יוותר על חיפוש האמת הוא
כבר לא היסטוריו .#אבל א %היסטוריו #חושב שהוא מגיע לאמת ,הוא לא היסטוריו #מספיק רציני .המתח הזה ,ואני
חושב שכל היסטוריו #חכ %צרי; לחיות אותו.
ולמה אני אומר לכ %את זה? אני לא חושב שאפשר לנתק את ההיסטוריו #מהאידיאולוגיה .כל היסטוריו #יודע שהוא
קשור לאידיאולוגיות בנות)זמנו .אבל הוא צרי; כמוב #לדעת ולהיות כל הזמ #מודע שג %א %הוא יציר אידיאולוגי הוא
צרי; להיות כמה שפחות אידיאולוגי .ג %כא #הוא צרי; לחיות את המתח הזה כמה שפחות להיות אידיאולוגי.
יואב גלבר אמר לנו שהוא לא מייע /לאיש "בצל "%לעשות היסטוריגורפיה של  ....השאלה הגדולה שלי היא הא %איש
"בצל "%יכול לעשות היסטוריה של "בצל ?"%חשבת %על זה? היסטוריו #חבר המפלגה הקומוניסטית הסובייטית,
בדר; כלל לא נערי; אותו א %הוא היה הול; וכותב את ההיסטוריה של המפלגה הקומוניסטית הסובייטית .הא%
היסטוריו #מגויס ציוני יכול לעשות היסטוריה רצינית של הציונות ,יואב? הוא יכול להיות ציוני מגויס .אני לא מבקש
ממנו לא להיות אידיאולוג .כשהוא כותב את ההיסטוריה הציונית הוא יודע שהוא ציוני ,אבל הוא צרי; לעשות מאמ/
של ביקורת עצמית ,קונספטואלית ,מילולית ,לא להיות ציוני בזמ #הכתיבה שלו .הוא יישאר ציוני .הוא בחור טוב .אבל
הוא צרי; לעשות מאמ /לא להיות היסטוריו #ציוני ,ע %ידיעה שהוא לעול %לא יוכל להפו; להיסטוריו #לא)ציוני .זאת
דעתי .היסטוריו #ציוני לא יכול לכתוב היסטוריה טובה של הציונות ,אלא א %הוא מתאמ /בזמ #כתיבתו ההיסטורית
לא להיות היסטוריו #ציוני.
היסטוריה ומוסר ,היסטוריה ואידיאולוגיה .כשנתת את ההרצאה חשבתי שתסיי %את ההרצאה ע %השאלה הגדולה
הזו שהייד #וייט לא שואל בדיוק :הא %שופט יכול להיות פוסט)מודרניסט? שופט בבית משפט קובע מה קרה ,כי הוא
היסטוריו .#הוא לא רק נות #גזר)די .#הוא קובע מה אמת ומה לא .מה הוא עושה? הוא בוח #מערכת של נתוני %ועובדות
והוא מנסה להתקרב לסוג מסוי %של אמת .אני נגד הוצאות להורג והרבה שופטי %ה %נגד הוצאות להורג ,מכיוו#
שיודעי %שהטעות בשיחזור כל עבר נעוצה בעצ %התהלי; של הבניית העבר .לכ #אני נגד הוצאות להורג .הא %אני נגד
העובדה ששופט יכול לקבוע מי רצח ומי לא רצח? והוא קובע מי רצח ומי לא רצח .א %הוא יקח את העמדות
הקיצוניות של הייד #וייט  −הוא לא יוכל לשפוט לפי דעתי.
תודה רבה
פרופ' גדי גילבר :צהריי %טובי .%הרשו לי מיד להתחבר לדבריו של שלמה זנד.
לא רק שופטי %מחויבי %לקבל החלטות על יסוד לימוד העבר .נכו #שה %לומדי %את העבר על פי כללי %מסוימי%
ומתודה מסוימת ,אבל שאלת העבר עומדת לפניה :%הוא היה ש %או הוא לא היה? הוא ירה או לא ירה? הוא אנס או
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לא אנס? והחלטותיה %ה #החלטות מאוד מחייבות .אבל אני לא יודע א %יש איזשהו תחו %במירק %חיינו שמקבלי
ההחלטות לא מתייחסי %לעבר .הנהלות של פירמות כלכליות ,כשה %צריכי %לקבל החלטות להשקיע או לא להשקיע,

ליזו %או לא ליזו− %

הא %ה %לא מתייחסי %בראש ובראשונה על ביצוע העבר? הלוא מה מונח לפניה ?%מאזני%

וחשבונות רווח והפסד של השנה שהיתה ,שקדמה .יואב גלבר התייחס לתחו %הצבאי .בואו נרחיב את זה לתחו%
המדיני .מקבלי ההחלטות הצבאיות והמדיניות ,נכו #שה %לא עוסקי %רק בעבר ,אבל הא %ה %לא יוצאי %מנקודת
הראות של העבר? הא %לא הניירות ,מה שמכונה ה) ,papersשמונחי %לפניה ,%לא קוד %כל מספרי %לה %מה היה
אתמול ,שלשו ,%ועל יסוד זה מכא #מנסי %ללמוד ולהקיש ,שוודאי ההיסטוריו #לא אמור לעשות ,ללמוד לגבי המחר
ומכא #לקבל החלטות מכריעות ביותר ,לפעמי %גורל %באמת של ציבורי %גדולי ,%בלשו #הרחבה הייתי אומר של
עמי .%ורק ההיסטוריו ,#אומר לנו הייד #וייט ,מכול ,%שהוא אמור להיות בעל מתודה ,בעל שיטה של דיסציפלינה
שלמה ,רק הוא לא מסוגל ללמוד את העבר או לומר משהו מחייב ומשמעותי לגבי העבר .כל האחרי %עושי %זאת,
משפיעי %באל< ואחת צורות על אורח חיינו .ה %כ #ואנחנו לא.
כא #אני מגיע לנקודה העיקרית של דבריי ,והוא חוסר הנחת שלי מהפוסט)מודרניז %וכל מה שמתקשר לכ; הוא לא
בהכרח שאנחנו מקיימי %דיו #ולא בכ; שהתפיסות האלה קיימות .לא רק שזה לגיטימי אלא זה מבור; ,זה מעשיר ,זה
נחמד וזה כי< ,רק אני מבקש שנזכור כולנו שמי שמייצג בה"א הידיעה את הפוסט)מודרניז %וראינו היו %דוגמה
מובהקת ,הייד #וייט ,במקרה הטוב ה %יודעי %מעט מאוד על הדיסציפלינה .ברוב המקרי %אי #לה %שמ /של מושג.
ממש על הדיסציפלינה כאנשי מקצוע.
בדבריי היו %אני רוצה לדבר בשבח המקצועיות .אנחנו ההיסטוריוני %אנשי מקצוע .לא רק שאמורי %להיות אנשי
מקצוע אלא אני מאמי #שאנחנו אנשי מקצוע ,וככאלה אנחנו לא אחת ג %מועדי ,%כושלי ,%טועי %וכו' ,אבל יש לנו
תחו %מקצועי ,יש לנו דיסציפלינה ואנחנו אמורי %לעבוד במסגרת ועל פי הדיסציפלינה הזאת ,והבעיה שלי כאמור ע%
הפוסט)מודרניסטי %שה %לוקחי %פשוט בצורה קצת יותר מדי רצינית את דברי "הפוסט)מודרניסטי "%ולא זוכרי%
שהחבר'ה האלה באמת אינ %אנשי מקצוע .כשהייד #וייט מנסה לנתח את ההיסטוריוני %הגדולי %והוא מביא לי את
קרל מרקס או את הגל או את בוקהרט ,אני רוצה לראות דוגמה אחת שלו ,מגדולי ההיסטוריוני ,%יש עוד שורה גדולה
של היסטוריוני %שיש קונצנזוס היו %בכל הֶמכBת של ההיסטוריוגרפיה המערבית ,היסטוריוני %באמת דגולי %שהיקנו
לנו עומק ,בוננות ,ידיעה ,הבנה של סיפור אהבה ,ע %כל הפרובלמטיקה ואני אתייחס לזה ,אי #רמז לזה בכל העבודות
שלו .וזה לא מקרי שהייד #וייט לא מתייחס אליה ,%כי אז חלק גדול מדבריו פשוט יפרח בעליל.
יואב ביקש שנתייחס לסוגיה של גבולות המתודה ולכ; אני באמת רוצה לומר כמה מילי .%הא %יש גבולות למתודה
שלנו או לדיסציפלינה? זו השאלה שבעצ %יואב ביקש להעמיד במרכז הדיו #שלנו היו.%
באופ #תיאורטי ,הכי סכמטי ,הייתי אומר שיש לנו בעצ %שלוש תשובות אפשריות :אי #גבולות .זאת מתודה ללא
גבולות .הייד #וייט למשל .אי #גבולות .הוזכרה התפיסה שכל נרטיב רלוונטי באותה מידה .כל נרטיב תופס באותה
מידה .כל נרטיב נכו #באותה מידה .אי #גבולות ,הכל פתוח .משהו פנטסטי ,אידיאלי ,פתוח לכל משב רוח.
מצד אחר ,ולא אסתכ #כעת במת #תוויות ,אבל יש כאלה שיאמרו שיש גבולות ברורי ,%ידועי ,%חדי %לדיסציפלינה או
למתודה הזאת וכמוב #הגישה השלישית תהיה גישת ביניי %שארחיב עליה את הדיבור ,כי אני מאמי #בה ,שיש גבולות
אבל הגבולות האלה ה %דינמיי %וה %ודאי וודאי אינ %גבולות סטטיטיי.%
באופ #כללי מאוד הייתי אומר שגבולות המתודה היא המתודה .גבולות הדיסציפלינה זו הדיסציפלינה ,ואל תקחו את
זה כטטולוגיה ותסלחו לי שאעשה פה תרגיל קצר ואני יודע שהוא בנאלי ,אבל ברוב הדיוני %שהשתתפתי בה %בשני%
האחרונות ,אני שוב ושוב חוזר או מגיע למסקנה שאנחנו לא מספיק ערי ,%אולי כ #ערי ,%אבל איפשהו זה נבלע בלהט
העיסוק שלנו ,א %בפוסט)מודרניז %וא %בסוגיות אחרות ,לגבי באמת יסודות הדיסציפלינה ,ובואו בצורה הכי
בסיסית ,ושוב אני מבקש סליחה ואני מרגיש שאני חייב לעשות את הדבר הזה.
כמו כל דיסציפלינה לדיסציפלינה יש הנחות יסוד .יש בה תפיסות יסוד .מספר מדעי %או דיסציפלינות קוראי %לזה
אקסיומות .אני חושב שזאת תפיסת יסוד שלנו ,כי אחרת לא היינו מגיעי ...%אני יודעת מהדיסציפלינה האקדמית
מבחינה מדעית .אי #הצדקה לאוניברסיטה .אי #שו %סיבה שמשל %המיסי %יממ #אותנו כהיסטוריוני %כא #א %אי#
קונצנזוס סביב הנחות היסוד .אפשר לא להסכי %לה ,%אבל זאת חלק מהדיסציפלינה הזאת ,ואני אביא אחר כ;
דוגמה מדיסציפלינה אחרת.
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אזכיר בקצרה כמה מהנחות היסוד האלה .כ ,#היה עבר .הוא דבר ממשי .הוא לא דבר וירטואלי העבר .נית #לשחזר
אותו .זה פרובלמטי ,ע %מגבלות ,ע %סייגי ,%רק חלקי %מסוימי ,%אבל נית #לשחזר אותו .תהלי; השחזור או הכינו#
מחדש הוא תהלי; דינמי .מה שכוננתי אתמול לא בהכרח תופס היו .%יש ג %מקורות חדשי ,%עולות שאלות חדשות,
יש מתודות חדשות ,יש כלי ניתוח חדשי %וכו' .זה דינמי .זה לא סטטי .אבל יש תהלי; של כינו #ויש שורה של כללי,%
ואולי זה החשוב ביותר להזכיר לנו ,כללי %מוסכמי,%מקובלי %בחוג להיסטוריה בהרווארד ,בטנזניה ,ג %היו %בפקי,#
באוניברסיטת חיפה ,שעל פיה %אני משחזר את ההיסטוריה .יש מתודה .ובמסגרת המתודה הזאת ,להזכיר לכולנו ,פה
דובר על הייד #וייט ועל האנאל ,רבותיי ,והזכיר יפה שלמה זנד ,שקאנט ,והוא לא בא מהדיסציפלינה ההיסטורית אבל
אנחנו חיי %מזה כבר כמעט  100שנה ולבטח מאז שנות ה ,)30ע %התפיסה הרלטיביסטית שהקנו לנו מגדולי התחו%
קרל בקר ,צ'רלס ברד .המימד הרלטיביסטי של ההיסטוריו #זה בכלל נושא היו %לוויכוח? תלמידי שנה א' הלוא

אמורי %לקרוא  .Everyone and his own historianזה דבר שאני חושב שהיו %זה כבר passe

לדו #בזה.

אנחנו בוודאי כל אחד הוא אינדיבידו %בפני עצמו ויש מימד רלטיביסטי מובהק בכתיבת היסטוריה ובשביל זה לא
צרי; לא את פוקו ולא את בארת' ולא את הייד #וייט.
הדבר האחרו ,#ושוב לא אזכיר את כל הדברי %האלה ,אבל הדבר האחרו #שנראה לי מאוד מאוד מרכזי ואולי הוא אבי
אבות הצרה שהדיסציפלינה ...ואגב יותר בישראל ,וצדק יואב שאנחנו היו %באי)נוחות ,ביקרתי בהרבה מאוד מרכזי%
חשובי %בלימוד היסטוריה ,בכתיבה היסטורית במערב ואני לא חש בעשור האחרו #שהדיסציפלינה הזאת במשבר.
להפ; ,פריחה קולוסולית ,פריחה של ממש .השאלות הגדולות שהיו של שנות ה 90המוקדמות ושנות ה ,)80צדק עוזי
אלידע ,שהיו עוד הזעזועי %האחרוני ,%אבל אי #היו %ויכוח באוניברסיטאות האמריקאיות על פוקו ועל בארת' ועל
הייד #וייט ועוד אחרי %בתחומי %האלה .אני חושב שמה שחשוב יותר מכל להזכיר לעצמנו ,שההיסטוריה או
ההיסטוריוגרפיה היא באמת איננה כלי לשו %דבר .היא איננה אמצעי לשו %מטרה ,זולת הצור; האדיר שלנו,
הסקרנות הקולוסלית שלנו לדעת מה היה? מה היה אתמול? מה היה שלו %ועוד יותר מכ;  −למה זה היה? ואמר יפה
מאוד ד :#למה שואה? וא %את %רוצי :%אי; שואה? זו הסיבה היחידה שאני באתי ללמוד היסטוריה ואני מקווה שכל
היושבי %כא ,#כל היתר ,לא שהוא לא לגיטימי ,אלא שהוא פסול .כמו ששלמה אמר שזה לא אומר שאני לא בא ע%
מטע #ערכי ואידיאולוגי ונפשי וערכי ורגשי למטריה .אבל אני לא בא מלכתחילה ע %איזשהי מטרה לקד %לא את
העניי #הציוני ולא את הפלשתינאי ולא המעמד הנמו; ולא המעמד הבינוני)תחתו)#עליו #וכו' .אני בא מתו; רצו #ללמוד
את מה שהיה ,ואני יודע שרבי %מאתנו לא עושי %זאת כ; .אני חושב שהוא פשוט חוטא לעיקר ,ומכא #כל אותה
תהייה שאנחנו באי %אל ההיסטוריה ,אבל צרי; לקרוא לילד הזה בשמו כאשר זה קורה ,והבעיה הגדולה ,בניגוד
למתמטיקה ,שלא קל לחשו< את זה ,וזו אולי אחת הבעיות הגדולות שלנו ,שמעידה או חרגה מאות #תפיסות יסוד,
קשה לאתר אותה במבט ראשו.#
אני רק רוצה לומר לכ %שכהיסטוריוני %אנחנו לא יוצאי דופ #בתחו %הזה .ג %מדעי %אחרי %יש לה %הנחות יסוד
לעבודה ,אקסיומות .אני קצת קרוב לתחו %הכלכלי ,כהיסטוריו #כלכלי .בכלכלה יש אותה תפיסת יסוד שממה הכל
נובע? הומוס לוגיקוס .ההנחה הבסיסית הזאת שהצרכ ,#היצר #ה %פועלי %באופ #רציונלי ,על פי שורה של כללי%

רציונליי ,%וכל המודלי ,%מאז אד %סמית' ואיל; ,דר; הניאוקליסקני %ואחר כ; ,דר; השיטות האקונומטריות −
כול ,%נקודת המוצא הבסיסית שלה %שהשחק #בזירה הכלכלית פועל בצורה רציונלית .ולכ #למשל מדע הכלכלה דוחה
את מרקס ובר בתיאוריות שלו על רוח הפוטנטיז ,%משו %שיש פה אלמנטי %כביכול לא רציונליי %או שלא בהכרח ה%
מתיישבי %ע %הגישות הבסיסיות של הרציונליות .מי שלא מקבל את התפיסה הבסיסית הזאת למדע הכלכלה ,אי #לו
מה לחפש בדיסציפלינה הזאת .אתה לא יכול להתווכח ע %מודל כזה או אחר של קינס או של מארשל ,הוויכוח לא
יכול לנבוע :אני אבל לא מקבל את הנחת העבודה של; שהצרכ #הוא יצרני ,שכשהמחיר יורד אז הוא קונה יותר .אז
תצא החוצה ותפתח ל; דיסציפלינה אחרת.
כנ"ל לגבינו :לשיטתי ,מי שלא מקבל את העובדה שיש לי כלי %ויכולת ע %הרבה מאוד סייגי %ומגבלות וכו' ,לשחזר
את העבר  −אז במטותא מה אנחנו עושי %פה? מה הוא עושה פה? אז שיל; או לחוג לאמנות או אני לא יודע לא ,#אבל
לא כא .#ובעיקר שלא יפריע לי.
לגבי עיקרי המתודה אמר יואב ואני רוצה לומר רק מילה אחת ,שמאוד בולטת בתקופה האחרונה ושהיא מאוד
מאפיינת את ההיסטוריוני %שקשורי %בצורה או אחרת לפוסט)מודרניז .%לכתוב היסטוריה לא בקונטקסט שלה.
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מבחינה מקצועית אני לא יכול לראות דבר יותר מעוות ,יותר עקו ,%יותר א)מקצועי ע %מקצועי מלכתוב את
ההיסטוריה שלא בקונטקסט שלה .מה אתה שופט לי אישיות היסטורית של שנות ה )30בתפיסות העול %של סו< שנות
האלפיי .%אז למה אתה לא עושה את זה לגבי פרעה ,משה רבנו? אז זה כבר נראה אבסורד ,נכו ?#למה לגבי סו< המאה
ה )19זה לא נראה אבסורד?
מילה אחת לגבי העניי #של הרלטיביז %והמקו %החשוב שאני חושב שיש לו ואני רוצה להדגיש את הנקודה הזאת.
יש בוודאי מימד רלטיביסטי מובהק ג %בתהלי; השחזור ,אבל אני חושב שהוא מוגבל א %אתה פועל באופ #מקצועי.
למשל ,שמענו פה הייד #וייט ,בולמוס ,יער של עובדות ובהכרח אתה סלקטיבי לגביה #ואתה בוחר רק חלק מה .#אבל
השאלה היא מה אתה לא מכניס פנימה?
בואו נעזוב את ההכללות הגדולות ואת ההפשטות .כולנו פה כותבי %היסטוריה .יש מעט מאוד מקרי %שעובדות
חשובות ומרכזיות ,מתו; המסמכי ,%שאתה יודע שה #מרכזיות וחשובות ואתה לא מתייחס אליה #משו %שאי #ל;
מקו ,%פנאי ,אור; רוח וכו' .אתה לא מתייחס לדברי %שבאמת נראי %ל; טריביאליי .%א %תגיד ששגית וטעית ועשית
את זה בתו %לב ,בסדר ,זה התהלי; המדעי .יבוא היסטוריו #אחר ויגיד :טעית .הנה יש העובדות האלה והאלה,
מרכזיות מאוד לתהלי; .אי; לא התייחס אליה ?#למיטב ידיעתי והכרתי ברוב המקרי %שעובדות מרכזיות מאוד
בסיפור ,בעלילה לא הוכנסו פנימה  −זה לא משו %שאי אפשר היה לכלול את הכל .שוב ,זה חוזר לנקודה הראשונה
שלי ,משו %שלהיסטוריו #היה איזשהו יעד שהיה מעבר או מתחת א %את %רוצי %לספר את הסיפור בצורה ללא פניות.
ללא פניות מוגדרות מודעות בהיסטוריה להשיג איזשהו יעד או מטרה.
דבר אחר לחלוטי #הוא כשאתה מגיע להסבר ולניתוח וא)פרופו המסגרת של הדיו #שלנו גבולות הדיסציפלינה .פה יואב
יודע שאנחנו חלוקי .%אני חושב שפה באמת הגבולות ה %מאוד רחבי ,%משו %שפה באמת דימיונו היוצר בהסבר,
בשלב הניתוח ,פה דימיונו של ההיסטוריו ,#אבל כמוב #שג %פה יש גבולות ויש כללי ,%ולא אתייחס לכול %כא.#
הדברי %להיסטוריו #המקצועי ה %ידועי %וברורי .%ההסבר צרי; להיות מחובר או מקושר לַמטריה של; ,א %אתה
עוסק בניתוח באמצעות איזשהו כלי ,איזשהי מתודה ,איזשהו מודל ,כמוב #שהמודל צרי; לכשעצמו לעמוד על
הרגליי ,%הוא צרי; להיות מחובר לַמטריה וכו' .ג %הדברי %האלה עומדי %למבח.#
כדי פשוט לסבר את האוז ,#קצת לקראת הדיו #הזה קצת סקרתי בעיני רוחי ,באמת העבודות ההיסטוריות החשובות,
והתחו %שלי הוא היסטוריה כלכלית והיסטוריה חברתית ,מי ה %באמת ההיסטוריוני %שהשפיעו עלי בשני%
האחרונות ושה %חיי %ועובדי %היו :%דייויס לנדיס ,אריק הובסבאו ,%מריה לבל)אדורי ,נטלי דיוויס ואני יכול
להמשי; במזרח תיכו #בחלינילג'י ,סוריה פארוקי .א %את %רוצי %ג %ברנרד לואיס .כל אחד מהדברי %שאמרתי פה
לגבי הנחות היסוד של העבודה והמתודות ,בכל אחד מהדברי %האלה ה %עומדי .%אני חושב שמהסיבות האלה יש
קונצזוס רחב מאוד ,א %את %רוצי %ימי #במרכאות ,שמאל במרכאות ,מערב ,מזרח ,אוריינטליסטי ,%פוסט)
אוריינטליסטי ,%אנטי)אוריינטליסטי ,%יקבלו בסופו של דבר את הכתיבה ההיסטורית שלה.%
ואולי כדוגמה האחרונה לפני שאני חות %את דבריי ,שוב לגבי המחקר בפועל לעומת כל סימני השאלה הגדולי%
שהתעוררו.
בתקופה האחרונה אני עוסק במחקר השוואתי ,בסוגיית היזמות הכלכלית במזרח התיכו #לכלכלות גדולות אחרות
באסיה ,יזמות אסיאנית ובעיקר הודו ,סי #ויפ.#
ניקח את המקרה של הודו ,ואני אביא את הדוגמה הזאת משו %שיש מזה שני ,%והוא התעצ %בשני %האחרונות ,ויכוח
מר ,נוקב ,קשה ,באמת מר ,שהוא לא רק בחדרי האולפנא אלא הוא נוגע לעצ %ההוויה והקיו %של היו %אוטוטו
מיליארד ואולי למעלה ממיליארד הודי ,%האומה הגדולה ביותר על פני כדור האר ,/יותר מסי .#מי אש %בכ; שהודו
לא עברה בהצלחה את תהלי; התיעוש ,שזה לא משק מודרני ,שלא קרה לה %מה שקרה ליפ ?#המוקד הוא כמוב#
בתקופה הבריטית .המוקד הוא סו< המאה ה ,)19תחילת המאה ה ,)20אות 30)20 %שנה שהבריטי %כבר עמוק ש,%
ערב מלחמת העול %הראשונה ,יש יזמי %גדולי %כמו טאטה ,שמקי %מפעל לפלדה וברזל ,כבר  40%)30מהטקסטיל
ההודי מיוצר מקומית .הודו מתחילה לייצא אפילו טקסטיל .באותה תקופה הודו מדביקה אפילו את יפ .#הזייבצו
היפני %ה %בתחילת הדר; .למה הודו לא פורצת קדימה כמו יפ #או מעבר לכ;? ויש אסכולות .יש אסכולה בריטית,
שבמידה רבה מאוד מ #הסת %מככבי %בה היסטוריוני %בריטי ,%למשל מוריס דייויס ,ויש ההיסטרויוני %כמוב#
ההודי %מבדגז'י וצפונה ודרומה .אי #ויכוח לגבי העובדות .אי #ויכוח .ה %כול %מסכימי %פחות או יותר .העלילה,
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הסיפור ,א)פרופו וייט ,אי #ויכוח ,וא %יש אז זה בשוליי .%הוויכוח הוא בהערכה ,בהערכה של מה המשמעות של
המדיניות הבריטית .הא %המדיניות הזאת באמת אחראית למה שקרה או שהאחריות היא במקו %אחר ,כי כמוב#
מחפשי %את האש.%
יש ויכוח דומה אבל באינטנסיביות הרבה יותר פחותה ובהשתתפות של פחות היסטוריוני ,%והוא הרבה יותר רדוד
הוויכוח ,לגבי המשק המצרי :מי אש %ב ...של מצרי ,%שהתיעוש בה התחיל ע %מוחמד עלי ,שהיתה הראשונה מבי#
מדינות העול %השלישי ,שבעצ 100 %שנה לפני יפ #מוחמד עלי מתחיל לתעש את מצרי ,%במחצית הראשונה של המאה
ה .)19איפה מצרי %אנחנו יודעי .%יש בהיסטוריוגרפיה המצרית ויכוח קשה מאוד לגבי מי אש %בדבר הזה .וג %ש%
הבריטי %כמוב ,#לפי הנחת %של הבריטי ,%בעיקר לורד קרומר ,ג %ש %הוויכוח הוא לא כל כ; לגבי העובדות .הוויכוח
הוא בפרשנות ,במשמעות של הדברי .%זה א)פרופו הנרטיבי %למיניה %וההסברי.%
הגבולות ,כפי שאמרתי ,אינ %מקודשי ,%ה %אינ %קבועי .%זה אחד הדברי %היפי %בדיסציפלינה שלנו ,בדינמיות של
הגבולות האלה ,וזה מה שקרה בשני %האחרונות ופה במידה מסוימת ,אולי הפוסט)מודרניז %השפיע ,א %יש לו
השפעה חיובית אז זה בקטע הזה :איפה הדינמיות? הדינמיות היא בנושאי %ובשאלות ,שאלות שהיסטוריוני %לא
שאלו לפני  50שנה ,וודאי לא לפני  100שנה ,נשאלות בדור האחרו .#השאלות החדשות ה #השתקפות של הוויות
וסיטואציות פוליטיות ,של הוויות של סיטואציות חברתיות ,אידיאולוגיות ,תרבותיות וזה לגיטימי לחלוטי ,#וזאת
הזיקה בי #הדיסציפלינה שלנו לבי #ההוויה ,לבי #הריאליה  −השאלות ,הסוגיות שאנחנו מבקשי %לגביה %תשובה.
ברור כשמש שסוגיית היזמות למשל ,אני מניח ,לא הייתי מגיע אליה כמו היסטוריוני %אחרי ,%א %לא הייתי כל כ;
מוטרד ממה שקורה היו %בעול %השלישי ,וזה החלק המוב ,#הביאס הפנימי שלי והאידיאולוגיות במרכאות שלי.
כל מי שיושב באול %הזה יודע שבסוג המקורות ,העדויות ,חלה מהפכה מעניינת ביותר .זה כבר מזמ #לא רק טקסטי%
כתובי %אלא זה מזו #וזה לבוש ,ולאחרונה או כבר לא לאחרונה זה חלומות .רק לפני שבועיי)%שלושה היה פה יו %עיו#
מרתק על החלו %כמקור היסטורי .יש שינויי %מתמידי %בכלי הניתוח .הכלי %הכמותיי %עצמ %משתני ,%הכלי%
ההשוואתיי %עצמ %משתני ,%המודלי %ע %ההתפתחות בתחו %מדעי ההתנהגות ,המודלי %במדעי ההתנהגות שהגיעו
אלינו במידה רבה בהשפעת האנאל וחל בה %שינוי ועוד ועוד ,אפילו באחרונה ממדעי הטבע.
אני מוכ #ג %לומר ,ואי #לי בעיה ע %זה ,שיש חידוד והעמקה של הבעיות ושל הקשיי %בתחו %השיחזור או הכינו,#
כלומר סוגיית הרלטיביז ,%שיש ג %בזה דברי %דינמיי %ובהחלט שאנחנו מושפעי %ולומדי %מדיסציפלינות אחרות,
בעיקר בפילוסופיה וממה שנוגע לחקר לשו ,#ספרות השוואתית וכו'.
אני אסיי %בזה שאומר שיש ג %גבולות לעניי #הזה של הדינמיות של הדיסציפלינה ואני חושב שהגבולות ה %בחוסר
סובלנות לרעיונות חדשי ,%בחוסר סובלנות לגישות קיימות וחוסר סובלנות בשני המחנות .בה במידה שיש חוסר
סובלנות לגבי הפוסט)מודרניז ,%ואני מקווה שלא הבנת %מזה שאני לא מוכ #ללמוד ולעיי #ולקבל דברי %מש ,%כ; אני
מוצא לאחרונה שפגיעה רבה מאוד בדיסציפלינה שלנו ,כלומר כמו שיש שומרי החומות המסורתיי %כ; יש נושאי הדגל
החדשי %ובעיקר של הפוליטיקל קורקט .אני מוצא היו ,%בעיקר בדור הצעיר ,משיחות ע %סטודנטי %וג %ע %אנשי%
צעירי %בחו"ל ,שיש היו %חוקרי %צעירי %שלא מוכני %להתעסק בנושאי %משו %שזה לא פוליטיקלי קורקט לעסוק
בנושאי %האלה .זה לא נכו .#זה לא מתאי .%זה לא ראוי .והרי בכולנו יש ג %איזה מטריאליז %בצד הזה ,ורוצי %לקבל
משרות ותקני %וכו' ,לא נכו #לעסוק היו %בתרומה שהיתה לקולוניאליז %למשל בארצות העול %השלישי .זה טאבו.
אסור להתקרב לדבר הזה .שלא לדבר על כמה ניסוחי .%אתה צרי; להיות מאוד מאוד זהיר ,לחשוב אל< אלפי פעמי.%
זאת מגבלה ומגבלה לא קטנה.
לבסו< ,ההבחנה שוודאי כולכ %שמת %לב ,שהמתקפה הגדולה ביותר על הדיסציפלינה שלנו באה מחו /לדיסציפלינה.
יש ביקורת קשה מאוד בתו; הסוציולוגיה .יש ביקורת קשה מאוד בתו; האנתרופולוגיה .יש ביקורת קשה מאוד בתו;

הפסיכולוגיה ומידה פחותה בתו; הכלכלה .כל המתקפות האלה ,או עיקר #או רוב ,#הרציניות בה− #

באות מתו;

הדיסציפלינות ,מתו; אנשי הדיסציפלינה ,על בסיס הדיסציפלינה .ואצלנו ,לא כל ,אבל עיקר ההתקפות ,היותר קשות,
היותר קיצוניות ,כמעט הניהיליסטיות ה #לא באות מהדיסציפלינה ההיסטורית ,לא מצד היסטוריוני ,%אלא מצד
פילוסופי ,%חוקרי לשו ,#חוקרי ספרות וכו' וההיסטוריוני ,%וזה מה שלא ברור לי ,חלק %מאמצי %אות %במי#
התלהבות יתרה כזאת שהדבר הזה קצת מחייב מחשבה.
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אחרו)#אחרו #חביב ,שלמה אמר ספקנות .אני שואל את עצמי אז למה ,מאיפה באה המתקפה הזאת ולמה תלמידי
היסטוריה ,ואני מודה שאני מוצא אצל תלמידיי עניי #רב מאוד והתלהבות רבה מאוד ורצו #עוד ועוד לשמוע ולקבל על
הפוסט)מודרניז ,%ושלמה צודק שיש בעיה רבה מאוד ע %המושג הזה ,אבל נאמר הגישות החדשות היותר
ניהיליסטיות וכו' .אני רוצה להמשי; פה את הנקודה של שלמה ובזה אסיי .%שלמה דיבר על ספקנות .מעבר לספקנות
יש אכזבה מאתנו והאכזבה היא לא בגלל זה שאנחנו עוסקי %במתודה כזאת או אחרת ,שאנחנו כ #יכולי %לשחזר את
העבר או לא ,אלא בדיוק בכיוו #ההפו; .הציבור המשכיל מצפה מההיסטוריוני %ציפייה לא ריאלית .הוא מצפה מאתנו
שאנחנו באמת נית #לו הסברי %דפיניטיביי :%למה מלחמת העול %השנייה? למה שואה? למה  48כ ?)48למה בלקני?%
למה לא צלח המודרניז %הכלכלי במזרח התיכו ?#למה המזרח התיכו #בתחילת המאה ה )21זה האזור בעול %השלישי
שמחובר למערב ,הכי פחות מתפתח ,והשתמשתי בלשו #הכי נקייה שאני יכול .הכי פחות מתפתח ,מכל בחינה כמעט
שהיא .אחת הסיבות לתסכול הפוליטי וכל מיני תופעות אחרות תרבותיות שאנחנו מגלי .%למה? אי #לי תשובה .יש לי
כל מיני הצעות .כמו שלחוקרי השואה ולחוקרי מלחמת העול %השנייה יש הצעות ,שחלק נשמעות יותר משכנעות .אי#
לנו תשובות דיפיניטיביות .יחד ע %הספקנות בכללותה ,ושלמה לא דיבר בכלל על ההוויה שאנחנו חיי %בה ,הפצצה
שברקע וכו' ,אז ג %האכזבה שאנחנו לא יכולי %בעצ ...%סיפרת את הסיפור ,הפרט הזה יותר נכו ,#פחות נכו ,#יפה,
בסדר .עכשיו ת #את ההסבר למה .אני אומר מראש :אני מציע לכ %הצעה והיא טובה כמו הצעות רבות אחרות .יותר
טובה אולי מהצעות אחרות שלא עומדות במבח ,#אבל זהו זה .ופה אני חושב ,על רקע זה ,על רקע התסכול והאכזבה
שאנחנו לא יכולי %לספק את מה שאנחנו לא יכולי %לספק וג %לא אמורי %לספק ,את התשובות הדיפיניטיביות האלה
שה #תופעות כה מורכבות וכה קשות ,יכולות היו לפרוח כל אות #תיאוריות שבעצ %שמות בסימ #שאלה גדול ,סימ#
שאלה וסימ #קריאה :היסטוריה דיסציפלינה אקדמית....
קלטת  − 4צד א'

פרופ' גלבר :התחלת בזה שיש עבר .אתה משתמש בעברית כשפה פשוטה .שאלה איזה עבר יש− past simple :
נגמר ,present perfect ,או א %אנחנו עוסקי %בהיסטוריוגרפיה perfect −

 .pastאנחנו היו %מתעסקי %במה

שמישהו כתב בעבר על מה שהיה בעבר שלפניו .כל אחד מ #הָעָברי %האלה מחייב גישה שונה ומעמיד בעיות אחרות
ולכ #עצ %העניי #הזה של העיסוק בעבר הוא כבר לא כל כ; פשוט .אולי נתייחס לזה בסיבוב השני.
ד"ר דני גוטווי :4צהריי %טובי .%ראשית אני רוצה להגיד שבניגוד לגדי אני חושב שיש הסברי %שה %טובי %כמו
הסברי %במדעי %אחרי .%ג %במדעי %אחרי %יש הסברי %ואחר כ; באי %הסברי %אחרי .%יש שיטות של אישוש
והפרכה ועובדי %על פיה .#בכלל ,הייתי מציע ,ולא שחשבתי להתחיל בזה ,אבל בתור הצהרה אני חושב שהיסטוריה
היא מדע פרשני שחלי %עליו כל הכללי %שחלי %על מדעי %פרשניי .%אנחנו לא יוצאי דופ #וזה שההיסטוריוני %פחות
מתעמקי %בענייני %האלה ,אבל לא זאת השאלה.
מה שאני הייתי רוצה לדו #זה באמת לשאול כא #את השאלה מדוע ,או לנסות לתאר מדוע התיזות הפוסט)
מודרניסטיות ,אי; שלא נקרא לה ,#צוברות תאוצה בזמני %הנוכחיי %ואני בהחלט אל; בשיטה שכבר התחילו ללכת
בה פה ,אני אהיה מאוד רפלקסיבי ,זאת אומרת אני אנסה לעשות היסטוריה של חקר ההיסטוריה .זאת אומרת,
להסביר מדוע בתקופות מסוימות יש פופולריות לתיזות כאלה ומדוע בתקופות אחרות לתיזות אחרות.
אני רוצה לומר כבר בהתחלה שכל העניי #הזה של הרלטביז %זה הרי להתפר /לדלת פתוחה .הייד #וייט זה אולי טוב
לספרות .התרומה שלו להיסטוריה היא כמעט לא קיימת ואני אומר את זה כ; מסיבה פשוטה :מי שלמד היסטוריה

יודע שכשהוא לומד היסטוריה בריטית ,אז הוא לומד את ה)version

 ,Vigאת האינטרפרטציה הוויגית של

ההיסטוריה הבריטית .החל מהמאה ה )18זה מה שלומדי .%אז מה? יש אפילו מושג interpretation

 ,Vigאז מי

שלומד את ההיסטוריה בנוסח הוויגי %מה הוא יחשוב? שזה נייטרלי? לא ,ברור לגמרי ואני חושב שההכרה הזאת
מלווה את לידתו של המחקר ההיסטורי .מי שעוסק בהיסטוריוגרפיה של המאה ה )19ובוודאי בהיסטוריוגרפיה
המרקסיסטית זה א"ב של העניי :#תסתכל מי כותב ,הניתוח הזה של עמדתו של הכותב ,המקו ,%ה),positioning
מה שהיו %כל כ; אוהבי %לעסוק ,חידוש ענק .ברור שא %הכותב הוא איש כנסייה ,אז הוא כותב אותה כאיש כנסייה
וברור שאציל שכותב אותה אז הוא אציל ,ואת החוכמה הגדולה הזאת שצרי; לדעת מי מדבר ,תאמינו לי את זה כבר
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יודעי %במאה ה .)18התגלית כא #היא קטנה .השאלה הגדולה היא אי; התגלית הזאת התעופפה לה מתישהו .אז כל
הסיפור הזה של הרפלקסיביות של ההיסטוריו #והמיקו %שלו והמיצוב שלו וכל הדברי %האלה שהיו %ה %כאילו נורא
חדשניי − %זה סחורה ישנה ,שאני חושב באמת שהיא א"ב של הכרתו של היסטוריו.#
מאחר שההיסטוריוגרפיה המרקסיסטית תופשת חלק חשוב מאוד בתולדות התפתחות המדע ההיסטורי ,אז ברור
לגמרי שמי שכל התפיסות שלו זה היסטוריה של מעמדות וניתוח ,אתה כל הזמ #מודע למתח הזה של זיהוי המדבר,
זיהוי הכותב ,חישו< האינטרסי %של המחבר .שו %דבר חדש בעניי #הזה .הרעיו #הזה שיש היסטוריה אובייקטיבית זה
בדר; כלל המצאה של אלה שרוצי %להתנגח ,כי אפילו א %מביני %מה שרנקה אמר ,הוא לא אמר מה שאומרי %שהוא
אמר ברוב השיעורי %של ההיסטוריוגרפיה .הוא הציב איזשהו אידיאל .הוא אמר "כשאני חוקר" ,ומי שיודע אי;
שרנקה עבד ,והוא עבד ,אז הוא הציב מה האידיאל ,מה האופק שאליו אני חותר .זה האופק .את %יודעי %מה? אופק
מצוי .#בתור אופק אתה ג %יודע שאתה לא תגיע אליו.
אחרי שאמרתי את הדברי %האלה מה שאני רוצה זה לתאר מה קורה בער; משנות ה )60או להגיד משהו בקצרה על
האנאל ,על הפוסט)מודרניז %ועל התפיסה הפוסט)קולוניאלית ולנסות להסביר מה משות< לה %ואי; זה עובד.
אני חושב שא %רוצי %להבי #מדוע משנות ה )60אנחנו הולכי %על סריאליות כזאת של אנאל ,פוסט)מודרניז ,%פוסט)
קולוניאליז ,%שה %בעצ %נובעות אחת מהשנייה או ממשיכות אחת את השנייה בצורה מסוימת ,צרי; לשי %לב
שהדבר המשות< לשלושת %זה עיקורו של הסובייקט .מה שעושות שלוש התיאוריות האלה זה שה #עוסקות בצורה
כזאת או אחרת בניטרול הסובייקט ובניטרול האירוע .זה מה שעומד .מי שלוקח בגדול מה טענתו הגדולה של האנאל?

מה זה כשאתה מתחיל לעסוק ב)duree

 ,longבמשכי %ארוכי ,%מה זה כשאתה בא ואומר שהקוניוקטור זה דבר

שש %לא מתרחשת הדרמה  −אתה מתחיל להוציא את הסובייקט ,להוציא את האירוע ,להוציא את הפוליטיקה.
הרי אי #שו %חידוש בטענתו של האנאל שצרי; ללכת לעסוק לא רק באליטות .ג %כ #המצאה ,זה פנטו ,%זה טיעו#
רפאי %כזה שאתה מעלה אותו .אפילו ביידיש ב )1905יוצא ספר שכותב אותו סוציולוג היסטוריו #די טוב ,יהודי
בתחו %המושב והוא קורא "דער אידישער ארבייטער אי #רוסלאנד" )הפועל היהודי ברוסיה( .תאמינו לי ,שזה מופת
של כתיבת אנאל ,בלי שהוא ידע .המוקד ,העניי #הוא בשכבות העממיות ,הוא בהסתכלות באמת בצורות חיי ,%הכל
עובד דר; הסתכלות שהיא מאוד לא פוליטית והיא מאוד לא של אליטות .מאיפה ההמצאה הזאת שעד האנאל עסקו

באליטות? כל מי שעוסק בהיסטוריה בריטית ,גדל על המחקר הזה של ?FסThe life and work of the ,
of London

 .peopleאז לבוא ולהגיד שעסקו רק בהיסטוריה פוליטית זה ממש לא נכו .#ומי שמכיר בוודאי את

הכתיבה ההיסטורית האנגלית ,כשכותב בבה ,האישה בסוציאליז .%הוא אפילו ידע על ...
הרעיו #הזה של ליצור את הטיעו #המוזר הזה שעד האנאל עסקו באליטות ,עסקו בשליטי ,%אבל עכשיו גילינו שיש
מרחבי %נוספי %לחברה .לא נכו .#ה %היו ידועי %ג %קוד .%אני רק אגיד לכ %מה :שלמרחבי %הנוספי ,%למרחבי%
הפוליטיי %בתפיסות האחרות היה סובייקט :יש מעמד בתור קטגוריה שהיא סובייקט ,יש הרבה אלמנטי %אחרי.%
אתה עוסק בכלכלה ,אז הכלכלה היא לא כלכלה ,יש בעלי הו #וכדומה .זאת אומרת העניי #הוא לא שנעשתה בשנות ה
 )60פריצה לטריטוריות ידע היסטוריות בלתי מוכרות ,אלא שבשנות ה )60המהל; או השיטוט בטריטוריות האלה
נעשה ע %מצפ #מיוחד וזה מצפ #שמעקר את הסובייקט .פתאו %אי #לנו יותר סובייקטי .%הכל נעשה במשכי)זמ .#מה

החוכמה ב)duree

 ?longהוא מהל; אנטי)סובייקטיבי ,משו %שבמרחבי זמ #כאלה שו %סובייקט לא פועל .ג%

הסטרוקטור זה דבר ש ...אגב ,מה זה סטרוקטור? כל סטודנט בהיסטוריה יודע שאומרי %רקע .זה הסטרוקטור .הרקע
למהפכה הצרפתית .אלא מה? כשאתה אומר רקע ,יש ש %סובייקטי .%אתה מייצר מודל שבו אי #פוליטיקיה ,אי#
אירועי ,%אי #סובייקט .מה עושה הפוסט)מודרניז ?%הוא בדיוק ממשי; את זה.
המהל; הפילוסופי של הפוסט)מודרניז %בגדול הוא עיקור טוטלי של הסובייקט .מה שאנחנו אומרי %בכל הוויכוחי%
רלטיבז ,%אני אמרתי ,הוא אמר ,הכל נכו #וכל זה ,מה פירוש הדבר? פירוש הדבר שזה ניטרולו של הסובייקט המכונ.#
מה פתאו %התחילו לתקו< את ההיסטוריה הזאת ע %המלכי %והגנרלי %וכל זה? כי מלכי %וגנרלי %ה %מעצבי .%דר;
המושג מל; וגנרל אתה מגיע לתובנה שהמציאות החברתית היא מציאות מעוצבת והיא לא מציאות מתהווה .כשיש ל;
סובייקט ,הסובייקט מכונ ,#זה התודעה הפרומתאית של ההיסטוריה .זה האד %המורד ,זה כל אותה מסורת
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מודרניסטית שזאת ההנחה שלה ,שב #האד %אחראי והוא קיי %ש %והוא יוצר ויש מאבקי %ויש אינטרסי .%אבל פה
האנאל התחיל את העניי #הזה למוטט .בא הפוסט)מודרניז %ובאמת מתאר מציאות נטולת ציר .אי #ציר ,אי #מקו%
שמש %הדברי %מתהווי .%יש איזה יחסי כוח מעורפלי .%המדינה מיטשטשת לכדי המושג הזה של יחסי שליטה .מה
זה פוקו? פוקו זה סו< הפוליטיקה .וכשיש פוקו אי #פוליטיקה ,כי הכל זה מנגנו #רוע אחד טוטלי של שליטה
אבסטרקטית ,שאיננה יכולה להיות ...אי #פוליטיקה .כי א %המדינה איננה יכולה להיות אלא מנגנו #רוע ,אז אי #שו%
דבר שבשבילו הפוליטיקה שווה .אז נוותר על הפוליטיקה .מה ההבניה התודעתית? זה הול; באיזה עניי #שהוא חתרני.

ברגע שאתה מתאר שהכל הוא כוח והכל הוא פוליטיקה והכל הבנייה מכוונת −

אתה ביטלת את האופציונליות.

ביטלת את האופציונליות  −אי #פוליטיקה .אי #פוליטיקה ,תיכ< תראו מה אירע.
מה שאנחנו קוראי %הפוסט)קולוניאליז ,%ממשי; את המהל; הזה אלא בגישה עוד הרבה יותר מורכבת ,משו %שלבוא
ולדבר על יחסי שליטה וניצול ,מדוע אני חושב שההיסטוריה המרקסיסטית היא טובה ,משו %שאני חושב שאת כל
הדברי %האלה היא עושה יפה מאוד :כל מה שמספרי %הפוסט)קולוניאליסטי %על היחסי %של השולט על הנשלט
וכדומה זה ההיסטוריה המעמדית סיפרה מה שעושי %המעמדות השליטי %למעמד הפועלי %בלונדו .#הוזכר כא #פרנ/
פרנ .#מה הוא עשה? פרנ /פרנ #לקח בשנות ה )60תיזות מרקסיסטיות מאוד מאוד שמישות והעביר אות #אל תחו%
היחסי %האתניי .%אבל מה הרעיו ?#הרעיו #הכללי שמה עושה הפוסט)קולוניאליז ?%הרי המוצר המובהק של הדיו#
הפוסט)קולוניאלי הוא המצב ההיברידי ,המצב שבו כל סובייקט נמצא בכמה מקומות ,וא %הוא נמצא בכמה מקומות
הוא פשוט לא נמצא.
אז למה זה קורה משנות ה ?)60מהו הסיפור? למה בשנות ה )60מתחיל להיות פופולריות? בואו נגיד כ; :הרי האנאל
התפשט לא משו %שהאנאל היה צודק .האנאל היה מודה ,וא %אנחנו כבר רוצי %לעסוק בתיאוריות ביקורתיות אז
בואו נשאל למה המודה מתפשטת ולמה אחר כ; המודה האחרת מתפשטת ולמה עכשיו יש מודה אחרת .אני חושב
שהתשובה יכולה להיות שצרי; לתלות אותה בתחו %יחסי ,%סוג מסוי %של יחסי %כלכליי %וחברתיי %שמאז שנות ה
 )60וה )70יש ניסיו #של השוק להכתיב את עצמו כמסביר האולטימטיבי של היחסי %החברתיי %אל מול מערכות
ויסות ועיצוב אלטרנטיביות ,בעיקר המדינה.
שימו לב שעלייתו של הפוסט)מודרניז %עולה בעיד #הרייגניז %והתאצ'ריז .%הפוסט)מודרניז %הוא האידיאולוגיה
שבאופ #טוטלי יוצרת הבנייה אידאית שמניחה שכל מהל; ויסות הוא לא לגיטימי ,כי מיד אתה נזכר בחולה הרוח של
פוקו .כל מהל; ויסות הופ; להיות אקט של דיכוי לשמו .אז א %כל אקט של ויסות הופ; להיות דיכוי מה נשאר? יש
טריטוריה אחת שהיא טריטוריה של חרות מוחלטת :השוק .תשימו לב באיזה אלגנטיות המילה דיכוי יורשת את
מקומה של המילה ניצול .שימו לב לצורות האלגנטיות שבה #המושגי %שבה %הדיו #הפוסט)מודרניסטי משתמש אי;
ה #מתאימות את עצמ #אל תחו %היחסי %של חברות אזרחיות .אנחנו דני %פה במהל; שהסתבר שיש לו איזה תוכ#
פוליטי והתוכ #הפוליטי שלו הוא יצירת תודעה שהופכת כל מהל; עיצוב לבלתי לגיטימי ומעצבת את מרחב התודעה
האנושי כמרחב שמתאי %את עצמו אל תו; מונחי השוק ,חברה אזרחית וכדומה.
ברור לגמרי שא %אנחנו דני %בהיסטוריה ,ההיסטוריה היא אכ #איננה נייטרלית .היא כמו חלק ניכר ממדעי החברה,
היא תולדה של המודרניז .%העיסוק בהיסטוריה הוא עיסוק ע %הבעת עמדה ,משו %שבמה אתה ד ?#אתה ד #בתולדות
של יחסי עיצוב .שימו לב מאיפה ההיסטוריה נולדת ע %הסוציולוגיה .אלה הרי שני מקצועות תאומי %שעושי %בצורות
אחרות פחות או יותר את אותו דבר .המקצועות האלה נבני %דר; מושגי מדינה ודר; מושגי %של יצירת מהלכי ויסות
והכוו #כדי להבי #את מערכי הכוח .אתה מפרק את הפאודליז %כדי להביא במקומו משהו אחר.
אז מהי התודעה העצמית שצריכה להיות להיסטוריו ?#א %המהל; שהתחלתי עכשיו לתאר אותו הוא נכו ,#זאת
אומרת את ההיסטוריה של האנאל ,פוסט מודרניז %ופוסט)קולוניאליז %כסוג של מהלכי %בעלי אוריינטציה
אידיאולוגית ,ודאי כשמדברי %על הפוסט)מודרניז %כדברי %שצומחי %בעיד #של שנות ה ,)80הרייגניז %והתצ'ריז.%
זאת האווירה שש %זה מתאס< .הייתי יכול להגיד עוד הרבה דברי %שקשורי %לזה ,מה שקוראי %כל המושגי %של
לימודי תרבות ,כשהטקסט מחלי< את המציאות .אלה הטענות הרי שכול %מכירי %אות %וה #נטענות די הרבה ,שאתה
אינ; עוסק יותר ביחסי %במציאות אלא אתה עוסק ביחסי %בתו; הטקסטי .%מאחר ואתה אינ; יכול לשנות את מצב
ניצול %של השחורי %בארה"ב ,אז אתה ד #באופ #הייצוג של.%
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כששלמה אמר שיש איזה ירידה בתחושת הכוח של האינטלקטואלי ,%אני חושב שאינטלקטואלי %מתאימי %את
עצמ %לאיפה שרוצי %שה %ישבו ורוצי %שהאינטלקטואלי %אכ #יעסקו באי; יחסי הניצול מתבצעי %בתו;
הטקסטי ,%ובעוד ה %מרוכזי %נורא באי; הניצול מתבצע בתו; הטקסטי − %בחו /הכל יכול לקרות .על החו /יש לנו
כבר עמדה .ש %יכול להיות רק הרוע .אני חושב שזה לא לחינ %ולא הזכרתי את זה ,אבל מי שרוצה יכול להתחיל
כמוב #את כל הסיפור שאני התחלתי מהקרע בתו; אסכולת פרנקפורט ,מרקוזה וכל זה ,שזה בדיוק הוויכוח הזה.
במוב #זה אני חושב שא %אני ממק %איפה שאני ממק %את האידיאולוגיות האלה ,כאידיאוולגיות משרתות של
פוליטיקה מסוימת ,ולא כאיזה אמיתות או כאיזה גילויי %גדולי ,%משו %שאני אומר שאת הגילויי %האלה אני כבר
מוצא בעבר ,אני חושב שהדיו #ההיסטורי צרי; להבי #במה הוא עוסק .הוא עוסק בניתוח המציאות והתחו %שלו הוא
תחו %הפוליטיקה והתחו %שלו הוא תחו %החברה והכלכלה וכל התחומי %האלה .כל התחומי %ה %שלו .אבל ש%
הוא מחפש את הסובייקטי %המעצבי .%מה שנראה כקריסה הפנימית של המתודה ההיסטורית ,אובד #הסובייקט,
ואסיי %בעניי #אחד לדוגמה ,וזה התחו %של משפט והיסטוריה .את %יודעי %מה ההבדל בי #משפט להיסטוריה? כ;
אומרי %את זה בדיו #ע %משפטני .%יש עניי #אחד .העניי #הוא ששופט פועל בתו; מסגרת משמוע שקובעת המדינה.
זאת אומרת ,השופט יש לו את ספר החוקי .%ספר החוקי %שלו אומר שיש דיני ראיות ודיני הראיות אומרי %שא%
התצהיר לא הוגש עד שעה  − 2אז הראיה הזאת לא קיימת ,ואפילו א %הוא יראה לנגד עיניו את כלי הרצח אבל כלי
הרצח הזה לא הוצג על פי הפרוצדורה  −אז אי #כלי רצח .זאת אומרת ,שהמשפט פועל בתו; מערכת משמוע שנקבעת
מחוצה לה ,מה שאנחנו קוראי %משפט המדינה .ההיסטוריו ,#וזה ההבדלה גדול בי #ההיסטוריו #לאיש המשפט ,יוצר
את מערכות המשמוע שלו .בהבדל בי #ההיסטוריו #לשופט ,הוא יוצר את כלי המשמוע ,דהיינו את המתודולוגיה .ולכ#
אני חושב שבתו; הדיו #הזה אנחנו נתוני %באיזשהו מקו %שבו אנחנו כל הזמ #ניצבי %מול מראה .אנחנו מבצעי%
משהו אבל אנחנו מוצאי %את זה מול ההשתקפות של הביצועי %שלנו ולכ #המודעות הזאת לשאלת הסובייקט :איפה
אנחנו עומדי ,%מה %הסובייקטי %שבה %אנחנו דני ,%היא עדיי #נדמה לי השאלה הקריטית של הדיו #המתודולוגי
ההיסטורי .ברגע שהדיו #הזה יחזור למקד את עצמו בסוגיות הסובייקט ,על כל מה שנובע מה ,#נדמה לי שש %יכולה
להיות פריצת דר; .אז הייד #וייט יקבל את מקומו המתאי %כפרשנות ספרותית של ספרי היסטוריה ,מה שזה לגמרי
לגיטימי .אבל לא כמתווה לכתיבת היסטוריה ואיד; זיל גמור.
פרופ' גלבר :תודה לדני גוטווי .#פרופ' שלמה זנד רוצה להגיב ואחר כ; שאלות מהקהל.
תגובה מהקהל.... :
פרופ' זנד .... :להייד #וייט ,למרות  ...כי אני חושב שיש לו הישגי %לא כל כ; בפילוסופיה ,אלא דווקא בתחו %של עצ%
הכתיבה ההיסטוריוגרפית .הפירוק שלו במוב #מסוי %את היסודות הסיפוריי %והספרותיי %בתו; הכתיבה
ההיסטוריוגרפית ,אני חושב שהתרומה שלו היא רצינית מאוד לכתיבה ולמודעות.
מעבר לזה תסכי %אתי שמידת הספקנות שלו בחתירה לשחזור העבר היא גבוהה והיא לא שווה ולא דומה לזה של
לורנס טוב .אני לא דיברתי על פוסט)מודרניז %בהיסטוריוגרפיה .אני דיברתי על ספקנות שהולכת וגדלה .לכ #אני
מערי; את הייד #וייט בכמה דברי %שבלעדיו למשל לא הייתי יכול להיות מודע כל כ; למבני %ולתבניות סיפוריות
שאני משתמש בה %כהיסטוריו #ובאמת זה הישג.
לגבי מה ששמעתי כעת מדני גוטווי ,#שמת %לב שהוא אומר שאי #שו %דבר חדש באנאל ,בבל ע %האישה אמר את זה
קוד ,%והוא שכח שבבל אי #לו קתדרה להיסטוריה בשו %אוניברסיטה בגרמניה .אחר כ; הוא הזכיר את ההיסטוריו#
ביידיש ,שאני מתאר לעצמי שהיתה לו קתדרה בוורשה .האמת היא שכשמדברי %על היסטוריוני %לא מדברי %על אלה
שכותבי %היסטוריה ,אלא מדברי %כא #על מקצוע ,מדברי %כא #על אקדמיה ,באוניברסיטאות ,על ייצור
היסטוריגורפי מסוי ,%וכא #אני חייב לומר שאי #הרבה מרקסיסטי %בעול %האוניברסיטאי עד שנות ה )30וה )40בשו%
מקו .%ולא רק זה .א %עוקבי %אחרי היסטוריוגרפיה מרקסיסטית רצינית כמו  .....שני היסטוריוני %מרקסיסטי%
מובילי ,%תראו את היציאות הראשונות שלה %ותראו מה קורה למשל ע %הובס ...ותומפסו #תחת המכות הגדולות של
האנאל .אני לא אנאליסט ואני לא מרקסיסט כמו דני ,כי מרקסיסט בלי חזו #הוא חסר ער; בעיניי ,אבל עדיי #יש כא#
בעיה במה שהוא אמר .ג %הובסו #ותומפסו #בתחילת דרכ %אי #אצל %היסטוריה כמו שבסו< דרכ .%תומפסו #לא
כותב על המעמדות העובדי %באנגליה .שימו לב מה הספר הראשו #שלו :זה ה ....סובייקט טהור .אצל המרקסיסטי%
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מבחינה זו בדר; כלל ...אבל הוא שוכח מה היו הסובייקטי %של המרקסיסטי .... .%לבני .%זה ישרו< לו את האוזניי%
כשהוא ישמע את זה .תסתכלו ,כמה המרקסיסטי %כתבו על תנועות הפועלי %ולא כתבו על פועלי .%על הפועלות של
הפועלי .%מעט מאוד .אפילו בבל ע %החיבור הזה על האישה.
כ; שקוד %כל ההישג של האנאל בהפניית תשומת הלב לתוצרי %של פעילויות אנושיות שלא נכללו בקורפוס של
המרקסיסטי %החו)/אוניברסיטאיי %זה בטוח.
אני לא אנאליסט ואני חושב שה .... %לטוב ולרע .הבעיה שלי .... ,א< פע %לא היתה היסטוריה אובייקטיבית ....תמיד
ההיסטוריוני %היו חכמי %כמו שהייד #וייט או כמו  ....זאת אומרת יודעי %שהכל יחסי .לא נכו .#תסתכלו .היסטוריה
זה לא רק מחקר .היסטוריה זה ספרי אלימות שכל היסטוריו #למד אות %לפני שהוא נכנס לחוג להיסטוריה
באוניברסיטה .בבתי ספר יסודיי %במש; ה )150)100השנה האחרונות ,לומדי %היסטוריה .איזה היסטוריה?
פוזיטיביסטית ,אובייקטיביסטית מוחלטת .היסטוריה זה לא רק מחקר .היסטוריה זה הצגת....
הדבר החשוב הוא שהיסודות הראשוני %שלנו של תפיסות העבר מעוצבות בבתי הספר ,בחינו; הראשו #שלנו ,איפה
שנוצרי %הדימויי %השוני %על העבר ,ה %נוצרי %בצורה פוזיטיביסטית)אובייקטיביסטית .יש היסטוריוני %שיותר
משתחררי %בזה מהעבר ויש פחות שמשתחררי %מזה בעבר .אבל תדעו לכ %שזה לא פחות חשוב ייצוג העבר מאשר
חקר העבר וזה קשור אחד בשני .ולכ #אני חוזר ואומר שההיסטוריוגרפיה במהותה ,זאת אומרת חקר העבר והצגתו
והנחלתו בתודעה הציבורית כדי ליצור תודעת עבר ,היסוד המרכזי שלה היה ב )150השנה האחרונות יסוד
פוזיטיביסטי .ג %אצל המרקסיסטי %ותנועות הפועלי %שה %ייצרו ,אי; ה %למדו את העבר שלה ,%אי; ה %למדו את
האומות שלה .%תבדקו .הציונות הסוציאליסטית ,אלה שכתבו את ההיסטוריה של הציונות הסוציאליסטית ,בצורה
אובייקטיביסטית ביותר .ולא היו לה %מידת הספקנות והרפלקטיביות שיש להייד #וייט.
אני חושש מאוד שדני ,אני בטוח שלא אבל אני אומר את זה כפרובוקציה ,שדני קרא את פוקו בתרגו %עברי .למה? כי
יש יסודות מסוימי %בפוקו ,ג %באנאל ,שה %ניטרול מוחלט של הפוליטי ,אבל לפי דעתי אני חושב שהוא עושה עוול
והוא התייחס לפוקו דר; הפוסט)מודרניסטי %בייל שמשתייכי %לזר %של פוקו ויש הבדל גדול .למה אני אומר את זה?
את #לכ %דוגמה אחת :כשביקרתי את עדי אופיר ,בצרפתית  pouvoirזה ג %כוח וג %שלטו .#אי; תרגמו לעברית את
ה) ?pouvoirכוח .הסטודנטי %שלי ידעו שיש רק כוח .הרי בשפות הלטיניות הכוח מחובר לשלטו .#דר; אגב עשו את
זה ג %באנגלית ,אבל עוד יותר בעברית  −ניטרול פוליטי של מה שפוקו רצה להגיד בחלקו הגדול .מכיוו #ש),pouvoir
וזה מרתק להשוות טקסט על טקסט בי #העברי לצרפתי .אבל אני מבר; את פוקו שפירק את היסוד היעקוביני
במרקסיז %שחשב שכוח בא רק מ ....שדני לא יכול להגיד ...אני מתחלחל מזה שב .....אני חושב שיחסי כוחות.....
נמצאי %אפילו בעצ %המושב הזה ,בסוג השיח שמתנהל פה.
ד"ר דני גוטווי :4יש בתשובה של; כמה בלבולי .%יש חוסר קוהרנטיות.
א %אתה בא לטעו #שאנחנו דני %בהיסטוריה אז אנחנו דני %בממסד האוניברסיטאי מחלק המשרות ואז אנחנו
אומרי :%רגע ,אלה שאומרי %כ; וכ; ,ה %לא היו במשרות או כ #היו במשרות .אבל אי אפשר באותו הלל להכניס אל
תו; הסיפור הזה ג %את ספרי הלימוד .אני יודע שאפשר ,אבל זה לא נכו ,#כי מה שאתה עושה ,הרי יש פה איזה מושג
שלא הכנסנו אותו ,וזה כמוב #זיכרו #בהיסטוריה .לא דנו בכל מערכת היחסי ,%ונדמה לי שכל מה שאתה מדבר על בית
הספר וכדומה נכנס לתחומי %אחרי ,%לטריטוריות דיו #שמוגדרות על יסוד זיכרו #ולכ #אני חושב ככה :זה ממש לא
חשוב א %מי שכותב יש לו משרה או אי #לו משרה .השאלה היא תפוצה ,השאלה היא מה ה %הקהלי %שמגיעי%
אליה .%אני חושב שהאוניברסיטאות ה %ממסדי ,%אבל יש עשייה היסטורית מאוד מאוד גדולה וחשובה בעיצוב ה)

mind

ההיסטורי .מה שהופ; את ההיסטוריה לאיזה סוג של דבר כל כ; נפו ,/שכול %חושבי %היסטוריה .את זה

דווקא עושי %לא הממסדי %האוניברסיטאיי .%את זה אתה עושה על ידי תפוצה עצומה שנעשית בדברי %אחרי %שה%
לא ....כמו הוצאות ספרי %שמחליטות להוציא ספרי %בהיסטוריה .לעתי %כותבי %אות %אנשי אקדמיה ולעתי %לא.
ברור לגמרי שכשאתה רוצה לנטרל החוצה את כל מה שלא מועיל אז אומרי %להסתכל רק על האוניברסיטאות .זה
דבר אחד.
לגבי פוקו ,לכל אחד יש את היוצאי %מ #הכלל של עצמ .%אצל כל אחד יש את המאוחר והמוקד .%אצל כל אחד יש ....
השאלה כשאנחנו דני ,%אני לא ד #בפוקו ,בקורפוס הפוקויאני .כשאתה עוסק בפוקו אתה לא עוסק בקורפוס
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הפוקויאני ,אלא באותה צורה שבה פוקו אכ #נשאב אל תו; הדיו #ההיסטורי ,וזה נדמה לי שתי צורות אחרות לגמרי.
כש %שאנחנו עושי %את זה ג %לגבי הוגי %אחרי .%יש מה שמרקס כתב ויש מה שמתו; מרקס נשאב אל תו; המכתב
ההיסטורי ואל תו; הדיו #ההיסטורי ורוב האנשי %שמדברי %על מרקס ודאי לא קראו את "הקפיטל" ,אבל עדיי #ה%
מדברי %על מרקס .פוקו יוצר מרחב של דיו #היסטורי .הדוגמה שנתת על  .....היא רק מחזקת את מה שאני אומר,
משו %שא %הכל זה יחסי כוח וא %אי #שו %הבדל....
שלמה זנד :לא ,אי #יחס שאי #בו כוח.
דני גוטווי :#בסדר .אי #יחס שאי #בו יחס כוחני .אבל מהו תחו %הטיעו #שלגביו בעצ %נכנס פוקו אל תחו %הדיו#
ההיסטורי? זה בדיוק על ידי המקו %שהוא ש %מנטרל ,השימוש בפוקו ,הוא ניטרול הרעיו #הזה של האלטרנטיבי .מה
התפקיד של פוקו? זה המקו %שבו אתה מנטרל את מאבקי הכוח כעניי #שיש לו מעמד מעצב .זאת המשמעות בגדול,
א %רוצי %להגיד את זה בצורה מאוד תמציתית.
עוד הערה לגבי הייד #וייט .להייד #וייט יש הרבה תרומה ,אבל בואו נמק .... %הייד #וייט עושה ניתוח של טקסטי%
היסטוריי .%א %מישהו חושב שהאופ #שבו אני עושה ניתוח ספרותי או ניתוח ז'אנרי של הכתיבה ההיסטורית ,מזה
משתמעות הנחות משמעותיות במיוחד לגבי אי; אני עושה מחקר היסטורי  −לפי דעתי יש פה שתי....
שאלה..... :
שאלה.... :

תשובה −

פרופ' גלבר :כבר התנפלו עלי מכמה אירגוני %פמיניסטיי %ושלחתי לה %היסטוריה של תכניות של ימי

העיו #וכנסי %שאירגנו .אנחנו מזמיני %אנשי %על פי העניי #ולא על פי המיגדר .אי #לנו נגד ואי #לנו מיכסות .אז את
הטענות האלה אני מבקש להפנות לכתובת אחרת .אני לא חייב מיכסות של נשי %ואני לא אעשה את זה א< פע.%
תשובה  −פרופ זנד :תתייחס לנוכחות של פוקו ולא בדיוק למה שהוא כתב וכא #הטעות הגדולה של ד .#הנוכחות של
פוקו ,בדיוק כמו של מרקס ,בי #א %יכול לפרש אותו איזה מרקסיסט בבית סוהר פשיסטי באיטליה יכול לפרש אותו
לגמרי אחרת.
לגבי פוקו ,התרומה שלו למחשבה ההיסטוריוגרפית היא באמת פלורליסטית והיא תורמת בגווני %שוני .%לשמרני....%
פוקו ,הכל הופ; להיות יחסי כוחות מכניי .%אבל התרומה של פוקו במאבק ההיסטוריוגרפי והפוליטי של הנשי ,%מתי
שנחש< שכוח ,שלטו #זה לא רק מדינה ,זה לא רק קפיטל.
קלטת  − 4צד ב'
תשובת פרופ' זנד  −המש .... :9אני מצטער מאוד .אתה לא מודע לזה ,אולי בגלל שאתה לא נשוי .אל תצחקו .למדתי
הרבה .יש לי ג %שתי בנות .התרומה של פוקו היא ג %מסוג של שמרנות היסטוריוגרפית וג %לעליית %של תביעות
חדשות ,צרכי %חדשי .%רק הנשי %וההומוסקסואלי ?%אז אני יודע כמרקסיסט לא בעבר ולא בהווה ,לא מדאיג אות;
שיש הומוסקסואלי .%הבעיה הגדולה שלי ע %היסטוריוני ,%פילוסופי %ואנשי תרבות שתמיד יש לה %רק
הומוסקסואלי ,%רק דיכוי ולא ניצול ,ואני חושב שהתרומה הגדולה של פוקו ושל זרמי %אחרי %שבעול %לא רק ניצול
 ...יש אלא ....אי; לא ללכת לאיבוד בתרבותיזציה של ההיסטוריה ולשמר דברי %אחרי %זאת סוגיה אחרת.
ד"ר יפעת וייס) :לא שומעי %בהקלטה(
גדי :אני בחלקי %חולק עלי; .אני חושב שלא  ....ולא השמות האחרי %שהזכרת ה %עצמ %הגדירו את עצמ %כפוסט)
מודרניסטי .%דיברתי עליה %כהיסטוריוני %שכותבי %היסטוריה .אתה אמרת שלא הבאנו דוגמאות .זה לא מ #הסת,%
זאת אחת הנקודות שלי ,שקשה ל; להביא באמת דוגמה של עבודה היסטורית ,לא על היסטוריה אלא עבודה
היסטורית שהיא מקובלת ונחשבת והיא משפיעה ,של פוסט)מודרניסט ,ודאי לא נטלי דייויס ולא  ....ולא הובסויי#
וכו' .אמרתי שזה לא מקרי שלא הובאו דוגמאות לא על ההיסטוריה ,אלא כתיבה פוסט)מודרניסטית ,מחקר .אני
עושה את ההבחנה הזאת.
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יו %עיו / #פוסט)מודרניז%
משפט אחד לגבי הייד #וייט .יש לו תרומות חשובות וגדולות .אני רק טוע ,#לא על יסוד ההרצאה של; ,אלא מקריאה
בכתביו ,שהייד #וייט בסופו של דבר ,הכתיבה שלו מאז אמצע שנות ה ,)70הוא לא מקבל את מה שקראתי הנחות
היסוד של הדיסציפלינה .ברגע שהוא לא מקבל את הנחות היסוד הוא לא רלוונטי לעניי #הזה .הוא יכול להיות מאוד
צודק ,אבל לא בעניי #הדיסציפלינה.
פרופ' גלבר :אני רוצה להעלות עניי #אחד שד #דינר הזכיר אותו והקדיש לו מקו %חשוב בהרצאה שלו כמגמת העתיד
וזה היווצרות הפרדיגמה של הזיכרו #כפרדיגמה מרכזית בהיסטוריוגרפיה .לא הספקנו פה להתייחס לזה ,ונדמה לי
שכמעט א< אחד לא התייחס לזה ,לא מפני שזה לא ראוי להתייחסות .אולי זה לא התחבר לנו כא #ע %הדברי%
האחרי .%את השנה האקדמית הבאה נפתח ביו %עיו #על היסטוריוגרפיה וזיכרו #ונמלא את החסר .בזה נפתח את
השנה הבאה בדיוני %המתודולוגיי %שלנו.
תודה לכול %ולהתראות
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