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צילום :יועד אריאלי ,אוגוסט .1990

יהושע אריאלי נולד בשנת  1916באימפריה הרב־לאומית האוסטרו־
הונגרית ,בעיר המרחצאות קרלסבד .בתום מלחמת העולם הראשונה
היתה קרלסבד לקרלובי וארי שבמדינה החדשה צ׳כוסלובקיה,
באיזור הנודע כחבל הסודטים .חבל זה ,דובר הגרמנית ,היה עילת
מדיניותו התוקפנית של היטלר ,שהביאה בשנת  1938להסכם מינכן
שצירף את החבל לרייך הגרמני .אכן ,יהושע אריאלי גדל במרכז
טקטוני של שאלת הלאומים ,ועיסוקו בנושא הלאומיות טבוע
איפוא בחותם הביוגרפיה המוקדמת שלו .חותם השאלה הלאומית
טבוע גם מזווית יהודית על שייכותה של משפחתו ,משפחת לבל,
לתנועה הציונית ועל עלייתו ארצה כבר בשנת  ,1931הרבה לפני
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הסכם מינכן.
חוויית הנעורים של יהושע בארץ ישראל קשורה בכפר הנוער
בן־שמן ובקבוץ חפציבה .בגיל  21החל ללמוד באוניברסיטה
העברית היסטוריה ומוזיקולוגיה ,אך לימודיו נקטעו בעקבות
התגייסותו לצבא הבריטי זמן קצר לאחר פרוץ מלחמת העולם
השנייה .ההתגייסות לצבא הבריטי אפיינה את קבוצת היהודים
יוצאי מרכז אירופה יותר מקבוצות אחרות ביישוב ,כנראה עקב
מודעותם לאופייה הקיומי של המלחמה עבור תושבי האימפריה
הבריטית ,מודעות שנבעה מהיכרות עם הקצנת הלאומיות באירופה
ועם המנטליות הגרמנית .יהושע אריאלי נשלח לחזית ביוון ונפל
באפריל  1941בשבי הגרמני ,שאותו בילה כארבע שנים במחנות
שונים במזרח אירופה ובגרמניה .חווית השבי תרמה אחרי השחרור
לא רק לשמירת הקשר עם רעיו לשבי – מזכיר ההסתדרות לעתיד
יצחק בן אהרן הוא דוגמא בולטת – אלא גם לנכונותו העקרונית
להלחם על התנהגות הומנית בתנאים המזמינים פריצת מסגרות
מוסריות מקובלות .ידידות בלתי צפויה נוצרה על רקע זה בינו ובין
גרמני שחווה גם הוא חוויית שבי בסוף אותה מלחמה ,הפרופסור
רודולף פירהאוס ,מנהל מכון מקס פלנק להיסטוריה בגטינגן.
לנסיבות התהוותה של ידידות מיוחדת זאת נתייחס להלן.
בשובו מן השבי ,המשיך בקריירה צבאית בצד לימודיו
באוניברסיטה .בימים של טרום מלחמת השחרור היה למפקד
הגדנ״ע בירושלים ,ומפקדתו שכנה בגבעת ר״ם )ראשי מחלקה(
שמול מה שיהיה הקמפוס החדש של האוניברסיטה לאחר אובדן הר
הצופים ,הקמפוס שבו יפעל לעתיד כפרופסור .כמי שהכיר היטב את
הצבא הבריטי ,לא ראה בבריטים של המנדט אויבים .הוא סיפר על
המפגש שהיה לו בסיום אימוני ה״הגנה״ ,שבהם השתתף ביום שבו
פוצץ מלון המלך דוד – ההתנהגות ההוגנת של החיילים הבריטיים,
שעצרו את המתאמנים היהודים בדרכם לירושלים ,חיזקה בו את
ההכרה ,עד כמה התמזל מזלה של הציונות בארץ שהמנדט לא
ניתן בידי אי אלו מן המעצמות האחרות זולתי בריטניה .שאלת
ההתנהגות ההומנית של חייל ליוותה אותו גם במלחמת השחרור,
בשעה שנשלח מטעם ההגנה לאחר טבח דיר יאסין לדאוג לניקוי
90

זכרון לראשונים :יהושע אריאלי

השטח ולהחזקתו .הוא היה אחד מן העדים שעדותם שימשה
לשחזור סיפור פרשת המפתח הזאת.
שותף לגישה החיובית כלפי בריטניה היה מורו ורבו של יהושע
אריאלי באוניברסיטה ,מייסד החוג להיסטוריה ריכרד קבנר.
אריאלי היה לעוזר ההוראה של קבנר ,שאתו ניהל שיג ושיח בשפה
הגרמנית ,כמובן ,שכן השליטה בעברית הייתה מקבנר והלאה.
משותפת לשניהם הייתה היכרות עמוקה עם התרבות הגרמנית
שהולידה מפנה מפתיע באינטרס המחקרי שלהם :קבנר ,שאיבד
את משרתו באוניברסיטת ברסלאו עקב עליית הנאצים לשלטון,
הפך מחוקר ההיסטוריה הגרמנית לחוקר ההיסטוריה הבריטית,
וספריו על האימפריה והאימפריאליזם החליפו עתה את מחקריו
על החברה הגרמנית בימי הביניים .קבנר כיוון גם את תלמידו
ומי שהיה עוזרו בהוראה ,יהושע אריאלי ,לחקר תולדות העולם
האנגלו־סכסי ,במקרה זה להיסטוריה של העולם החדש .אריאלי
יצא לאוניברסיטת הארווארד כדי לכתוב את עבודת הדוקטור
בהדרכת מי שיהיה לימים ידידו ,אוסקר הנדלין .אחרי סיום
הדוקטורט ב ,1955-חזר לאוניברסיטה העברית ושם עשה את דרכו
במעלה הדרגות עד שהיה לפרופסור מן המניין בשנת .1972
האיש ,שחינוכו ותרבותו גרמניים במובהק ,היה למורה ההוראה
בנושא ההיסטוריה של ארצות הברית ,המחזיק בקתדרת ע״ש
ג׳יימס מקדונלד מאז  .1965אלא שלא הייתה בכך סתירה :ספרו
שהתפרסם עוד בpunqxqloulm quzqlxq yruxlqouo|ul ,1964-
 ,u|uzlpהוא בסופו של דבר יציר ההתמודדות של מי שהכיר
את הלאומיות האירופית במירעה עם החלופה האמריקאית שאותה
למד להעריץ .אריאלי הסביר את הלאומיות האמריקנית כניסיון
מודע שלא לחקות את הלאומיות בנוסחה האירופי ,אלא כתשובה
על פי הקו שנקבע על ידי מדינות הצפון במלחמת האזרחים,
תשובה ברוחו של וולט ויטמן .תשובה זו מרוכזת ,אליבא דאריאלי,
סביב הרעיון של יחידות האדם ,האינדיוידואליזם ,והיא המגדירה
את ייחודה של הלאומיות האמריקנית ,ברוח הסן־סימוניזם ,לאו
דווקא ברוחו של אלכסיס דה טוקוויל ,שגם אותו העריץ .מתוך
היכרות עם אריאלי אפשר לומר ,כי תשובה זו הייתה יותר מאשר
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מענה למגרעות הלאומיות האירופית ,היא הייתה עבורו גם אתגר
ללאומיות היהודית הציונית .תובנה רלבנטית חשובה נוספת
שהעביר אריאלי לתלמידיו הייתה זו ,שגם הפרדת הדת מן המדינה,
שהיא לב לבה של החוקה האמריקנית ,אינה מלמדת על אופי חילוני
של החברה האמריקנית .אמונה דתית יכולה לשבת בכפיפה אחת
עם הפרדה בין דת למדינה .יש הבדל בין התנהלות בתחום הדת
ובין זכויות אזרח .מסמך מרכזי ששימש אותו בהבהרת הדילמה
הדתית היה ספרו של מקס ובר הגרמניut|t}tqppulp ,
 .yruxtup sqqכאן מצויים המחקר והעיון שוב בתחום הפער
שבין אירופה ואמריקה .גם שאלה נוספת שעמה התמודד כבר לפני
ארבעה עשורים – מדוע נכשלו נבואות הנפילה של ארצות הברית
– נענתה על ידו בהתייחס לפער שבין האירופים והאמריקנים :רואי
השחורות טעו בתחזיותיהם בגלל צמידותם למסורת האירופית,
שאמריקה הותירה מאחוריה.
רבים הכירו את יהושע אריאלי פחות מבעד לאשנב ההיסטוריה
האמריקנית ויותר עקב מעורבותו הפוליטית בזירה הציבורית
הישראלית .האיש ,שהיה לזמן קצר שומר ראשו של בן גוריון,
מפקד הגדנ״ע בירושלים ,חייל בצבא הבריטי ובצבא הישראלי,
אפילו מושל צבאי בעזה במבצע קדש ,הודרך ללא ספק על ידי
הביוגרפיה שלו לכל אורך הדרך לעמוד על המשמר בעניינים
עקרוניים ולהעמיד בקדמת הבמה את החברה האזרחית .למרות
שזנח את התלהבותו המוקדמת למרקסיזם ,פעל כסוציאל־דמוקרט
וככזה עמד על המשמר גם נגד השלטון של מפא״י ואחר כך מפלגת
העבודה .בדיון סביב פרשת לבון ,שהעסיקה את ישראל בראשית
שנות הששים ,מילא אריאלי תפקיד מרכזי וספרו ,(1965) pu|q|p
שבו יצא נגד מתנגדי פנחס לבון ,שימש בו כלי ניגוח .מלחמת ששת
הימים סיפקה לאריאלי את ההזדמנות הבאה למעורבות פוליטית
ציבורית ,שעיקרה ההתנגדות להמשך הכיבוש ודיכוי הפלסטינאים.
הלקח האירופי על מכשלותיה של לאומיות אתנית הדריך אותו
בהתנגדות הממושכת והעקבית הזאת.
יהושע אריאלי היה איש אשכולות ובעל ידע נדיר בהיקפו,
בין שיהיה זה בפילוסופיה ובשירה הגרמנית ,מוזיקה קלאסית
92

זכרון לראשונים :יהושע אריאלי

או ספרות אמריקנית .הוא היה איש שיחה אינטנסיבי ולו חברים
רבים .לא היה ראוי ממנו לזכות בפרס ישראל ,ואכן זכה בו בשנת
 .1993רושם על היקף הפרספקטיבה שלו ניתן לקבל מקריאת קובץ
המאמרים  puqt}upcptzqpuqt}upבעריכת דוד אוחנה ,שיצא
בהוצאת ביאליק ומרכז קבנר לאחר מותו .לאלה שאותם העריץ
גילה נאמנות אין קץ .ראש וראשון היה ריכרד קבנר .הודות לאריאלי
נקרא המרכז להיסטוריה גרמנית שהוקם באוניברסיטה העברית
בשנת  1980על שמו של קבנר ,למרות שבעת חיפוש השמות הועלו
גם שמות מוכרים יותר .גם על משמר זכרונו של עמיתו יעקב טלמון
ניצב בנאמנות במשך עשרים שנה .הוא גם האיש שהניע את ידידו
פרופסור ג׳ורג׳ מוסה מאוניברסיטת מדיסון ,מגדולי חוקרי תופעת
הנאציזם ,לקבל משרת פרופסור קבוע האחראי על מרכז קבנר
בירושלים .מידת המחויבות שגילה כלפי עמיתים ,סטודנטים או,
להבדיל ,עמיתים שהלכו לעולמם חרגה בוודאי מן השכיח בעולמם
של אקדמאים.
מן המקום שבו אני בוחן את דמותו ומשנתו של יהושע אריאלי
מתבררות שתי נקודות כובד נוספות ,שגובו רק בדרך אגב על ידי
הכתיבה ההיסטורית שלו :ההתמודדות עם ההיסטוריה הגרמנית
והפניה אל הוראת ההיסטוריה מעבר למגדל השן.
אף שמשימתו המחקרית וההוראתית העיקרית הייתה
בתחום ההיסטוריה האמריקנית ,לא יכול היה שלא לשוב אל
ההיסטוריה האירופית ,ובמיוחד הגרמנית .לא רק משום שזו ניצבה
כקונטרסט להיסטוריה האמריקנית ולא רק משום היותה משורשיה
הדיאלקטיים של החשיבה האמריקנית ,אלא בזכות עצמה או בשל
האתגר שהציבה לכל מי שעוסק בהיסטוריה בת זמננו ,בוודאי
בישראל .מי שעבורו האמונה הפרוטסטנטית באמריקה היא שער
להבנת חברה זו אינו יכול כמובן שלא לבחון את המקור עצמו –
את עליית הפרוטסטנטיזם באירופה בראשית העת החדשה .שעה
שעמיתו ובן גילו יעקב טלמון הרצה ב״שיעור הגדול״ לשנה א׳ על
המאות התשה־עשרה והעשרים ,הרצה יהושע אריאלי בהתאם על
שלוש המאות הקודמות .אולם כמי ששאלת הלאומיות העסיקה
אותו ,כפי שכבר צוין ,הוא הרצה גם על תולדות המאה התשע־
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עשרה האירופאיות – כך ,למשל ,בתרגיל ״פרוסיה ואיחוד גרמניה״,
שאותו לימד בשנות הששים ואותו ״ירשתי״ ממנו .זה ממין נושאי
המפתח למי שהחיבור שבין מדינה ,תרבות ואומה מאתגר אותו.
הזדמנות נדירה להתמודדות ,אפשר לומר התחשבנות ,של
יהושע אריאלי עם הלאומיות הגרמנית זומנה לו בכנס שנערך בעיר
האוניברסיטה גטינגן בשנת  1975על ״משבר הליברליזם בין שתי
מלחמות העולם״ .נקודת המוצא להרצאתו על ״ההיסטוריוגרפיה
הגרמנית והמסורת הליברלית״ הייתה ספרו של מי שנחשב גדול
ההיסטוריונים הגרמנים של המחצית הראשונה של המאה העשרים,
פרידריך מיינקה .uzqlxp p|uozpq yxq~p qsrl ,ספר זה,
שהפך לקלאסיקה ,עסק בשאלה הגדולה של הלאומיות הגרמנית –
דחיקת האוניברסליות מצד אחד והאינדיווידואליזם מצד שני כדי
לקדם את הקולקטיב הלאומי על יסוד הגישה הרומנטית־שמרנית.
קדימות הקולקטיב האורגני הקרוי אומה מול האדם היחיד היא,
לגישת אריאלי ,היסוד הפוליטי וההיסטוריוגרפי שאיפשר ,כריאקציה
לקו המנחה הליברלי ,את היחס העוין גם לניסוי הליברלי שלאחר
 1918והיא הכשירה את הקרקע לחלופה הנוראה של הרייך השלישי.
הדברים נאמרו בהתוועדות בעלת אופי סימבולי שנערכה  30שנה
אחרי תום המלחמה .מן הצד הגרמני השתתפו נציגי האקדמיה של
גטינגן ,שעמם יצרה האוניברסיטה העברית שיג ושיח ,ומן הצד
הישראלי הופיעו גרשום שלום ,ש״נ אייזנשטט ,ארנסט סימון,
עמנואל גוטמן ,שמריהו טלמון ,שלמה אהרונסון ועוד ,שיחד עם
יהושע אריאלי הנכיחו את חידוש השיח היהודי־גרמני .במפגש
זה גם נבט הזרע להקמת מרכז להיסטוריה גרמנית באוניברסיטה
העברית ,אחרי תקופת חרם ארוכה על ענף ידע היסטורי זה .יהושע
אריאלי היה הרוח החיה בפריצת דרך זו ,שגם מבחינתו ביטאה
שינוי :ערב קימום היחסים עם גרמניה ב 1965-היה יהושע אריאלי
יחד עם יעקב טלמון ממתנגדי כינון היחסים הדיפלומטיים .אלא
שההיכרות עם גרמניה של שנות השבעים ,גרמניה שאחרי מהפכת
 ,1968תרמה לשינוי בעמדתו .במיוחד חשוב היה הקשר עם מנהל
מכון מקס פלנק להיסטוריה ,רודולף פירהאוס ,שהיה מהדמויות
המובילות בגילדת ההיסטוריונים הגרמנים וחוקר תקופת ההשכלה,
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שעמדה גם במוקד עניינו של אריאלי .כפי שנאמר כבר ,נוצרה
כאן אחווה של שני שבויי מלחמה ממלחמת העולם השניה ,זה
שהיה שבוי בידי הגרמנים וזה שהיה שבוי בידי האמריקנים ,אחווה
שהייתה לידידות ושותפות של ממש.
את השעות הרבות ביותר של שיחה עם יהושע אריאלי חוויתי
לפני כמחצית המאה כחבר בוועדה לתכניות לימודים בהיסטוריה
מטעם משרד החינוך ,בסוף שנות הששים וראשית שנות השבעים
של המאה הקודמת .הדיונים האין־סופיים הניבו בסופו של דבר
תכנית שיצאה לאור בשנת  .1975יחד עם שני העמיתים חברי
הועדה ,שמואל אטינגר ומנחם שטרן ,דן אריאלי לא רק בשאלת
התכנים ,אלא גם בשאלת המתודה .לפי חזונם של אלה אמורה
הייתה התכנית ,המיוסדת על עקרון הטקסונומיה של בנג׳מין
בלום ,להפוך את לימוד ההיסטוריה משינון וכרוניקה לאתגר
אינטלקטואלי שתוצאתו אזרח חושב ובעל חוש התמצאות במרחב
האנושי .המדריך למורה ציין במפורש כי ״מורה הרוצה בכך ,חופשי
לבחור לעצמו נושאים או דרכים אחרות ]דגש במקור[ להפעלת
התלמידים ,בהתאם להשקפותיו ,לנטיותיו או לתנאים המיוחדים
של הכיתה וסביבתה״ .לא מפליא שהמערכת הצליחה למסמס
את הקוריקולום החדש ולחזור לסורה .רוחב היריעה של הדיונים
בעת התכנון של הקוריקולום והסילבוס של שלושת הפרופסורים
והאינטראקציה האינטלקטואלית שביניהם מעוררים נוסטלגיה.
שש שנים אחרי שהתפרסמה תכנית הלימודים ,הוטלה עלי
המשימה לראיין את יהושע אריאלי בעיתון ,puqt}upxpqzxsu
שיצא אז לאור מטעם מרכז זלמן שז״ר ,ראיון אחד בשרשרת ראיונות
עם היסטוריונים ישראליים בפרסום זה .הריאיון התפרסם בחוברת
 15שיצאה לאור בחשוון תשמ״ב ) (1981והוא מסכם בלשון מורכבת
פחות מן הרגיל אצל יהושע אריאלי את גישתו לנושא ״ההיסטוריה
ומדעי הרוח״ .זה המסמך שבחרתי לפרסם כאן .ברקע השאלות
עמדה לא רק השאלה ההיסטוריוגרפית הנכבדה לכשעצמה ,גם לא
רק ההיסטוריה של תכנית הלימודים ,אלא גם האתגר שנוצר בימים
ההם מצד מגמת ההיסטוריה החברתית ,שהאפילה על ההיסטוריה
של הרעיונות וההיסטוריה האירועית ) (eventual historyשהייתה
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דומיננטית בקרב ההיסטוריונים הישראלים בימים ההם .כמובן
לא חסכתי ממנו את השאלה בדבר האפשרות להסיק לקחים
היסטוריים או בדבר השימוש בההיסטוריה למען הפוליטיקה .האיש,
שהוציא בשנת  1987קובץ מאמרים בשם ,putuxqq puqt}up
מצא לנכון להתרות כאן :״אני סבור שאין בהיסטוריה כידע של
העבר לקחים מן המוכן ,והרוצה להפיק ממנה לקחים – מתחייב
בנפשו״ .הוא ידע עד כמה מסוכנים הם לעתים לקחים היסטוריים
בשירות הלאומיות.
משה צימרמן ,החוג להיסטוריה ,האוניברסיטה העברית
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משבר התרבות המודרנית
ביקורת זו פרי עטו של יהושע אריאלי על ספרו של דוד אוחנה ,מסדר הניהילסטים
– לידתה של תרבות פוליטית באירופה  574) 1930-1870עמ׳ בצירוף  57תמונות,
ביבליוגרפיה ומפתח שמות ועניינים .הוצאת מוסד ביאליק ,ירושלים  ,(1993הופיעה
בעתון ״דבר״ בתאריך ) 4.2.1994הדברים הושמעו בערב עיון לכבוד הספר ,שנערך
במכון ון ליר בירושלים ב .(23.11.1993-מפאת איכותו הירודה של צילום העיתון
שהתקבל במערכת אנו מפרסמים כאן עותק מדויק של תוכן הביקורת.

בתחילת דברי ברצוני להביע הרגשת הסיפוק שנפל בחלקי לשבת
ראש ברב־שיח מכובד זה שהוקדש לעיון ולדיון בספרו של דוד
אוחנה pqulm utuxq qm x poux  yut}uxpu|p o}z
.
אודה :הרגשה זאת נובעת לא רק משיכנועי שיש לפנינו ספר
חשוב ובלתי־רגיל .היא קשורה לא במעט בהיכרות רבת השנים עם
דוד כתלמיד וכחבר ובהתפעלותי ולעיתים בהשתוממותי מהפנים
החדשות שמתגלות לי מפעם לפעם באישיותו :כאינטלקטואל,
כאדם המעורה ומעורב בגורל ארצו ועולמנו ,בדעותיו ותגובותיו
המקוריות ובדרך בה הרגש ועמדותיו הערכיות מעצבים את
שיפוטו ומעשיו.
כל אלה באים לביטוי גם בספר זה .ספרו yut}uxupu|po}z
הוא פרי מחקר ,הגות ופרשנות רבת שנים בסוגיות הגדולות של
תקופתנו .התחלותיו בעבודת הגמר שעשה בהדרכתי על ׳ניטשה
ותפיסתו ההיסטורית׳ ,בחוג להיסטוריה בירושלים .המשכה
וגיבושה של התיזה העיקרית של הספר עוצבה בעבודת הדוקטור
שלו אשר הוגשה לאוניברסיטה העברית ב 1987-בשם ״הסינדרום
הניהיליסטי־טוטליטרי ומעמדו בקרב האידאולוגיות הרדיקליות
בימין ובשמאל״.
מאז עד להבאתו של הספר לדפוס ,המשיך אוחנה בחקר המרד
של האינטליגנציה נגד אושיות האידיאולוגיה הליברלית של המאה
ה 19-כשהוא מבקש לבסס את הנחות־היסוד של התיזה ולחדד,
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להשלים ולהרחיב את היריעה ההיסטורית־תרבותית לפני הקורא.
כתוצאה מכך נוצרה פנורמה רחבת ידיים של המערב בתקופת
משבר המודרנה.
הספר שלפנינו מהווה מעין סיכום  ad-hocשל עמדותיו
ודעותיו לגבי עולם ההגות והדעות שעסקו בסוגיות אלה .אולם
עיקר עניינו נמצא בהצגת אותה התיזה ,אותה קרא דוד אוחנה
״הסינדרום הניהיליסטי־הטוטליטרי״ ,תפיסה חדשנית המבקשת
להסביר ולהבין את הכוחות והמניעים ששאפו להשליט על העולם
ובמיוחד על המערב משטרים ואידיאולוגיות טוטליטריים ,שמוצאם
לפחות במקצתם במנטליות ניהיליסטית ובתרבות פוליטית
רדיקלית חדשה.
את המכנה המשותף של כל הזרמים הללו הוא ראה בשלילת
המסורת ההומניסטית הגדולה של המערב ששורשיה באתוס
) (Ethosהמונותיאיזם היהודי־הנוצרי ובמורשת התרבות הקלאסית,
כמו גם באופקים האינטלקטואליים והרוחניים החדשים שנפתחו
במערב בתקופת ההשכלה של המאה ה.18-
ללא ספק נמנה ספרו של דוד אוחנה עם האסכולה ההיסטורית
שניתן לקרוא לה האסכולה הירושלמית שהתחלותיה בגישתו
הסמנטית להיסטוריה של ריכרד קבנר והמשכה ביצירתם
ההיסטורית של חיים וירשובסקי ,יעקב טלמון ,יהושע אריאלי
)עם הקורא הסליחה על השימוש בגוף השלישי( ושל מחקריו
של זאב שטרנהל על שותפות המקורות והמנטליות של הימין
והשמאל המהפכני.
אוחנה הזכיר בעצמו ,בין השאר ,את השפעתו של יעקב טלמון
ושל גרשום שולם על מחשבתו .לא פחות חשובה היתה לדעתי
השפעתם של ההגות וזרמי המחשבה במדעי הרוח והחברה
האירופים של זמננו :האכסיסטנציאליזם הצרפתי ,ביקורת התרבות
של אסכולת פרנקפורט ,קרל מנהיים ,ולטר בנימין והשלכותיה של
האנתרופולוגיה ושל האסכולה ההיסטורית הצרפתית של ה״אנאל״
) (Annalesעל הבנת תולדות ימינו.
ערנותו לכל הלכי־הרוח ולהתדיינות האינטלקטואלית
הבין־לאומית הינה בלתי־רגילה כפי שמעידים הסמינרים
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האינטרדיסציפלינרים שניהל בון־ליר במשך שנים ובהם העלה לדיון
סוגיות מרכזיות של המחשבה בת־זמננו כגון :״מיתוס והיסטוריה״,
״אוטופיה ואנטיאוטופיה״ ,על ולטר בנימין ועל אלבר קאמי.
על אף כל אלה הספר כולו שלו במקוריות המחשבה ,בתיזה
המרכזית שבו וביכולתו של אוחנה לחשוף בניתוח ביקורתי את
השילוב של יסודות שמקורם בהגות פילוסופית ,באידיאולוגיה
מהפכנית ובגישות אכסיסטנציאליות של התקופה המודרנית.
מאז עבודתו על ניטשה ,שאלת הניהיליזם והשלכותיו על עיצוב
התודעה המודרנית ועל דרכי מילוט של האדם מהשלכותיו ,עמדו
כבעיות מרכזיות לעיני רוחו והדריכו אותו במחשבתו ובמחקרו.
אותה מידה של מקוריות מאפיינת את יכולתו לראות את
השפעת הגומלין בין הגות ,אידיאולוגיה מהפכנית ותרבות פוליטית
בעידן של השלטת הטכנולוגיה על הפרט והכלל.
שילוב זה המושתת על היכולת להבהיר ולפרש על־ידי
קונסטרוקציה תיאורטית – ״הסינדרום הניהיליסטי הטוטליטרי״,
מכלול רבגוני של תחומי הקיום והחוויה ,מעניק לספרו של אוחנה
את ייחודו ,מקוריותו ומשיכתו.
בכל מקרה התוצר שיצא לאור העולם – הוא מיוחד הן בהיקף
עיונו ,בריבוי נושאיו ובעומק האינטואיציות שלו ,ומהווה ,לפחות
בעיני ,תרומה רצינית להרחבת האופק האינטלקטואלי והעמקת
ההבנה של ה condition humaine-ועל האדם המודרני ושל
משבר המודרניות.
ואכן זהו ספר יפה מכל הבחינות וניכר בו העמל הרב שאוחנה
השקיע בו כדי שתהיה זאת יצירה במלוא מובן המילה .העושר
ורבגוניות ענייניו ונושאיו מזכיר לעיתים את תפריטה השופע של
״סעודתה של בבט״.
לפני הקורא נפרשת תמונת נוף מרהיבת־עין של תרבות אירופה
ורוחה בשלהי המאה שעברה ה Fin-de-Siècle-והשליש הראשון
של המאה ה .20-אוחנה רואה בצדק תקופה זאת כיחידה היסטורית
קוהרנטית מבחינת התפתחות גישותיה האינטלקטואליות,
התרבותיות ומבחינת יחסה כלפי מורשת ההשכלה ולגבי הדפוסים
הדומיננטיים של המאה ה.19-
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הדיון נע מן ההגות הפילוסופית של פרידריך ניטשה אל גלגולי
המחשבה המדינית המהפכנית של ג׳ורג׳ סורל ותורתו על מקומם
של המיתוס והאלימות בגיבושה של המעמד המהפכני.
עם העלאת התנועה הפוטוריטית כנושא המרד המהפכני נגד
המוסכמות של החברה הבורגנית האירופית ,הולך ומתרחב הדיון
על פני רוב תחומי התרבות ,הטכנולוגיה ,סגנון המאבק הפוליטי
וסגנון החיים וההתנהגות.
ואכן ,יתכן ,שרק מכאן ואילך ,בהעלאת הדימוי הקולקטיבי של
הפוטוריסטים ויורשיהם כגון :ארנסט יונגר  Ernst Jungerבגרמניה,
ניתן לדבר על מסדר ,הווה אומר ,על קבוצת אנשים בין־לאומית
המאוגדת בתודעה של ייעוד ושל שותפות השקפת־עולם ועשייה –
אשר ביקשה ,תחת דגל הפוטוריזם ,לחולל מהפכה כללית בתודעת
בני זמנם.
ייחודם נמצא בשיכנועם ,שמטרה זאת תושג באמצעות
שינוי רדיקלי של תפיסות־היסוד באמנות ,בארכיטקטורה,
בשירה ,בתיאטרון ,בשפת התקשורת הציבורית ובסגנון הפעולה
הפוליטית ההמונית.
ובעליל ,החל מן השער הרביעי הדן בפוטוריזם האיטלקי,
ארבעת השערים מהווים תיאור אנליטי והיסטוריה ביקורתית
של מגמה פוליטית אכסיסטנציאלית המדברת בשפת היצירה
הספרותית ,האומנויות והטכנולוגיה .בשורתה בשלילת העבר
וערכיו ההומניסטים והליברלים .פניה אל עתיד שיש לקבוע אותו
בשפת מוסר חדש ,בתודעה חדשה ובעשייה חדשה .תכניה ומניעיה
ברצון להעזה בחוויית אתגרים קיומיים ובחוויית הדינמיות של
העוצמה והשליטה כמטרה העומדת ברשות עצמה.
ברוח זאת עוסק השער החמישי בפוטוריזם הרוסי ,ובמיוחד
בולדימיר מאיאקובסקי – נביא הניהיליזם ודת המהפכה :השער
השישי בארנסט יונגר הגרמני ,שלדעתו של אוחנה מהווה בכתיבתו
ההגותית והספרותית מימוש של הסינדרום הניהיליסטי הטוטליטרי.
בקישורו את תכלית הקיום האנושי אל המלחמה ואל שיעבודו של
האדם למערך הטכנולוגי ואל הקולקטיב היצרני ,הוא מאיין את
רעיון כבוד האדם והפך אותו למכשיר המשרת את העוצמה ואת
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הישרדותו של האדם כקולקטיב או כ.species-
מכאן מהווה השער האחרון שעניינו ״מעיר האדם לעיר
המכונה״ סיום הגיוני לנושא של הספר כאשר שם השער מהווה רמז
אירוני להבחנה שעשה אוגוסטינוס הקדוש בספרו המהולל Civitas
 Deiבין העיר הארצית ,ממלכת החטא ,לעיר אלוהים ,ממלכת
החסד והגאולה.
בהשתלטותה של הטכנולוגיה על חיי האדם ,לובש ״הסינדרום
הניהיליסטי הטוטליטרי״ ממדים בלתי־אנושיים כשהמנטליות של
המהנדס משתלטת על היקום כמשיח הפלדה והאלימות.
לדעתי ,ערכו ההשכלתי של הספר הוא עצום ובלתי־תלוי מן
השאלה אם התיזה העיקרית של הספר תהיה מקובלת בכללותה
או במקצתה על הקהילה האקדמית ועל קהל המשכילים .לפי
מיטב הבנתי אין בידי הקורא העברי הרבה ספרים המעלים באותה
המידה את דמותה של תקופה על ריבוי ביטוייה וממדיה ואשר מציג
תולדותיו ותמונתו של משבר התרבות המודרנית ואת המנטליות
שהניעה אותה בהבנה אמפטית כה תואמת ובפרשנות כה מקורית.
הישגו של אוחנה נמצא ,בין השאר ,בכך ,שכל השערים של
הספר מתקשרים ביחד או מובילים למיבנה מחשבתי מרשים
כשכל אחד מהם משמש כ Case Study-של התיזה והן כחולייה
בהתפתחותה ההיסטורית.
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Jehoshua Arieli
Jehoshua Arieli (1916-2002) was born in Karlsbad, grew
up in the Sudetenland, the epicenter of the European
national problem, and emigrated to Palestine in 1931.
After the outbreak of the war, in 1939, he volunteered to
the British army, fought in Greece, was captured by the
Germans and survived several internment camps for four
years. Upon returning from captivity, he began studying
history at the Hebrew University and later became
Richard Koebner’s assistant. Koebner, who had to leave
Germany in 1934, motivated Arieli to write his dissertation
in Harvard about “Individualism and Nationalism in
American Ideology” (the book appeared in 1964). For
Arieli, American nationalism was an intended alternative
to European nationalism and a challenge also to Jewish
nationalism.
Back in Jerusalem, he became Professor of American
history. However, brought up in a German-speaking
land, he concentrated also on European, especially on
German history, which serves as a special challenge for
Israelis. For Arieli the idea of the Primat of the nation
as an organic collective entity over the individual is the
key to the understanding of the Nazi catastrophe. Later,
in 1980, the new Chair for German history at the HU
was named after Koebner thanks to Arieli’s initiative. In
1993, Arieli was awarded the Israel Prize for his work as
a historian,
Arieli was a homo universalis, but he is known also
x

for his political involvement. His book The Complot
(1965) played a decisive role in the protest against the
governing Labour Party in the 1960es. After the Six-dayswar (1967) he was one of the most persistent opponents of
Israel’s oppression of the Palestinians.
Arieli played yet another role outside the ivory
tower: I spent many hours with him when he served as
a member of the history Curriculum committee at the
Ministry of education, half a century ago. The outcome
of these heated discussions, the new syllabus, aimed at
turning history-teaching into an intellectual challenge,
preparing the pupil for his role as a mature citizen.
Thirty years ago, I interviewed Arieli for a periodical
of the Israel Historical Society, where he addressed
the Israeli history teachers, presenting his insights
concerning “History and the Humanities”. There he
warned his readers: “I do not believe that conclusions
could be automatically drawn from history. Anyone who
wants to draw such conclusions is taking a big risk”. He
knew how dangerous historical conclusions are at the
service of unenlightened nationalism.
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