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ה� יודעי� שהשקפת העול� הליברלית אינה . הגוני� יודעי� שאי� ה� פלורליסטי�� ליברלי

 תו! הפעלת כל –ושהיא שואפת , מכירה בתוקפ� ובזכות קיומ� של השקפות עול� אחרות

, ה� יודעי�. העול� כולו להשליט את עצמה על –התקשורתיי� והצבאיי� , אמצעיה הכלכליי�

שהליברליז� אינו נחר# ושתלטני פחות מ� הקומוניז� בזמנו או מ� האיסלא� , במילי� אחרות

והודאה בכ! אינה אמירה , ליברליז� אינו פלורליז�, ליברליז� אינו סובלנות. הקיצוני בזמננו

 הצודק שאי� אי� בה אלא הכרה בהבדל שבי� תפיסת סדר היו� הליברלי כסדר היו�; בגנותו

  ".יפרחו לה� אל� פרחי�"ובי� , בלתו

והמורה הגדול של אות� ליברלי� המשכנעי� את ,    אבל לא כל הליברלי� מוכני� להודות בכ!

דומה שיותר מכל משנה ליברלית אחרת שהתנסחה  . עצמ� שה� פלורליסטי� היה ישעיה ברלי�

, קבלותה הנלהבת ברחבי המערבכש� שמסגירה הת, במאה העשרי� מסגירה משנתו של ברלי�

בשלהי המאה העשרי� לא נר&ה הבלבול הזה . את הבלבול המושגי בי� פלורליז� לליברליז�

ע� הֵגא'ת האופורית של שוקי ההו� , ע� נפילת הגוש המזרחי. כמשהו חמור ומסוכ� בפוטנציה

י� את מה חגג המערב בשנות התשע, מודרניסטי שִ+גשגה באקדמיה(וע� אפנת השיח הפוסט

וכשאי� אויבי� אפשר לפטפט על , במש! עשר שני� לא היו לו אויבי�. שנר&ה כניצחונו הסופי

". ג� קולו של האחר ייָשמע"ולדרוש ש" דכאנית"להשמי# את תרבות המערב ה, פלורליז�

, 2001 בספטמבר 11(ב. לא דיבר" אחר"כי ה, תרבותי שט'-ח אז לא עמד למבח�(השיח הרב

  ". אחר"שמענו את קולו הצלול של ה, אחר מותו של ברלי�ארבע שני� ל

כפי , נדרש כל ליברל לברר לעצמו א� הוא אכ� פלורליסט, לאד� השמיע את קולו(   מאז שב�

, מול קול� הצלול של אויבי המערב. תיאורטית(אי� מדובר עוד בסוגיה אקדמית. שדימה לעצמו

אירופה הפלורליסטית הביאה על .  אחרת יובס,צרי! המערב לנקות את גרונו ולדבר בקול צלול

היא ; עצמה השנה את מהומות המוסלמי� בצרפת ותסיסת המוסלמי� באנגליה ובגרמניה

תוצאת ההשתטות . להקי� בבירותיה מסגדי� המטפחי� את שנאת המערב" אחרי�"ִאפשרה ל

אלי� צרפתי� אינטלקטו. א! היא עדיי� מוכחשת, הייתה צפויה מראש, בש� הפלורליז�, הזאת

על ידי הצגת� כפעולות מחאה של ,  את מהומות המוסלמי� בפריז– ולהצדיק –הזרדזו לפרש 

וכ! פוטרי� , "חברתי"ה� מציגי� את העניי� כמאבק . מקופחי� תובעי שוויו�, חלכאי� ונדכאי�

מוכחשת זהותו האמיתית , המוסלמי מוצג כמקופח" אחר"כשה. את עצמ� משאלת הפלורליז�

וכ! מוכחש המבח� הניצב בימינו בפני , יהאד'חייל בצבא הג, מוסלמי" אחר"הרת כוהמוצ



לכ� יש משמעות אקטואלית חריפה לדיו� במשנתו הפילוסופית של . תרבותי(הפלורליז� הרב

  .   שנכתבה לפני מלחמת העול� השלישית, ברלי�

  

  

  

        בבבב

  

  .  משלוש בחינות ראוי ברלי� להוקרה עמוקה

ולביסוס מעמדה " היסטוריה של הרעיונות"רומתו לדיסציפלינה הקרויה על שו� ת,   ראשית

, כבר הגל היה היסטוריו� של הפילוסופיה. האקדמי בי� חוגי ההיסטוריה לחוגי הפילוסופיה

הרהוט , וברלי�, אבל הגל כתב בסגנו� בלתי קריא, כש� שהיה פילוסו� של ההיסטוריה

ער! לנו סיורי� מודרכי� בסצנה הרוסית של אמצע הוא . ריתק דורות של משכילי�, והתקשורתי

גיאורג (מטר ויוהא�(וז� דה' הוא העלה מתהו� הנשייה הוגי� כמו ז1,עשרה(המאה התשע

כנגד ההיסטוריוגרפיה . הרדר ומונטסקיה, ויקו, והאיר באור חדש הוגי� כמאקיאוולי, האמא�

הוא כתב היסטוריוגרפיה , גיתסוציולו(וכנגד ההיסטוריוגרפיה הכלכלית, הפוליטית, הקלסית

הוא עיג� כל , היסטורית הנהוגה בחוגי הפילוסופיה(וכנגד שיטת ההוראה ה0; תרבותית(רוחנית

א! היא , בימינו גישה זו מובנת מאליה. משנה פילוסופית בהקשר ההיסטורי שהצמיח אותה

  . בזכותו, בי� השאר, הפכה לכזאת

המוסריות והפוליטיות הגדולות בתקופה שבה הלוגיקה ברלי� החיה את הדיו� בשאלות ,    שנית

 –הייתה בירת ההגות האנגולסקסית דאז , שבה למד ולימד, אוקספורד. הייתה חזות הכול

יתעסק בשאלות , סברו האוקספורדי�, רק חובב� או שרלט�. יבשה, טכנית, פילוסופיה אנליטית

זה .  ואסור לו לצאת מחדר הניתוחי�,פילוסו� רציני הוא כירורג של הלשו�; שברומו של עול�

ובתחילת דרכו הוא ניסה , היה האקלי� הפילוסופי שבו עשה ברלי� את צעדיו הראשוני�

(ב. א! העניי� נמאס עליו באמצע המאה, אלו עבודות בלוגיקה(הוא כתב אי. להתקבל ַלמועדו�

תרגו� "ו" פותטיי�הנחות אמפיריות והיגדי� הי" הוא עדיי� פרס� מאמרי� טכניי� כגו� 1950

רעיונות פוליטיי� במאה "אבל באותה שנה הוא ג� פרס� מחו# למגדל הש� את מסותיו  2,"לוגי

שסימנו את הסתערותו על השאלות הגדולות ועל הציבור  3,"הסוציאליז� ותורותיו"ו" העשרי�

  . טיהוא היה לנווה מדבר במדבר האנלי, ומשעה שָמַרד כ! בקו האוקספורדי.  המשכיל הרחב

                                                 
1
 .1983אביב �תל, ע� עובד, אפרי� ברוידא: תרג�, הנרי הרדי: עור� ,]1978[הוגי� רוסי� , ישעיה ברלי� 
2 Isaiah Berlin, "Empirical Propositions and Hypothetical Statements," in Mind 59, pp. 289-312; 

"Logical Translation," Proceedings of the Aristotelian Society 50, pp. 157-188.  
 'עמ, 1987 תל אביב, רשפי�, תרג� יעקב שרת, ירותארבע מסות על ח, "רעיונות פוליטיי� במאה העשרי�",  ברלי�3

97�61 ;"Socialism and Socialist Theories," Chambers's Encyclopedia Vol. 12 (London: Newnes),  pp. 

638-650. 



, את רוב מסותיו הוא לא כתב אלא הכתיב. תענוג לקרוא אותו. הוא היה מסאי מחונ�,   שלישית

אי� הבדל בי� אופ� "אצל ברלי� , כפי שציי� מייקל איגנטיי�. הקולחת, ומכא� איכות� הדיבורית

ילי� המ. [...] בהיר, שנו�, בעת ג� חות!(א! בה, ארכאי, מפורט, מליצי: הכתיבה לאופ� הדיבור

לכ� משפטיו  4".וה� מתגבשות במשפטי� ובפסקאות במהירות האמירה, צצות ועולות כרצונו

עתירי משפטי לוואי המאייכי� כל , להתפקע מבחינה תחבירית(של ברלי� ארוכי� ומורכבי�

כ! שההנחה , הוא צופה את ההתנגדויות וההסתייגויות, ובעודו מדבר, הוא מתווה הנחה. "טיעו�

המגיש את , סגנונו. אינה מייגעת, למרבה הפלא, התוצאה 5".ת שלובות זו בזווההסתייגויו

נדירי� המסאי� שהשיגו את . לא קר'ש,  קול חי–הוא אלתור וירוטאוזי , מחשבתו במעופ9

כתיבה אבל (והפובליציסט המצוי הוא קל, הפרופסור המצוי אינו יודע לכתוב. האיכות הזאת

  .אצל ברלי� ה� נפגשו. ריזמטית מתקשות להיפגשלמדנות מעמיקה וכתיבה כ. שטחי

הוא .    אבל שלושת ההישגי� הללו אינ� רלוונטיי� להערכת משנתו הפילוסופית של ברלי�

ועלינו לדו� בו בתור , הוכתר כאחד הפילוסופי� הפוליטיי� החשובי� ביותר במאה העשרי�

ואיש לא יאמר , ב איו� ונוראכת, כאמור, הגל; פילוסו� אינו נמדד לפי  יפי כתיבתו. שכזה

לא ככותב , גדולתו של ברלי� כפילוסו�. הצטיינו בכתיבה, למשל, שלייבני# או קאנט או הוסרל

  . על כשרונו אי� מחלוקת.צריחה להיבח�, מוכשר

הוא קנה את . אלה שלושת הנושאי� הגדולי� של ברלי�: פלורליז�, לאומיות,    רומנטיקה

כליברל שהכיר בחשיבותה של הלאומיות וכפילוסו� שהני� את , העולמו כפרש� של הרומנטיק

ושלושת� קשורי� זה בזה , אלה שלושת היסודות של משנתו הפילוסופית. נס הפלורליז�

א "הפלורליז� היה הנושא בה. ומרכיבי� יחדיו משולש שהפלורליז� הוא קדקודו העליו�

שני הנושאי� האחרי� שימשו אותו ; עיקר העיקרי� של משנתו הפילוסופית, הידיעה של ברלי�

 אבל אי� 6,הוא כתב פה וש� ג� על נושאי� אחרי�. רק כמכשירי� להצגת טיעונו הפלורליסטי

  . ענייננו בסקירת כל כתביו אלא בעמידה על עיקרי תורתו

") קיפודי�("  ברלי� חילק את האינטלקטואלי� שעיצבו את תרבות המערב למ:ניסטי� 

הגל וניטשה , אפלטו�. השועלי� ה� הטובי�, הקיפודי� ה� הרעי�"). עלי�שו("ולפלורליסטי� 

, לא חשוב מה טע� כל אחד מה� 7.מונטי� וגתה היו שועלי�, אריסטו; לשיטתו, היו קיפודי�

 חשובה רק המנטליות –אנר העיוני או הספרותי שבו התבטא כל אחד מה� 'ואפילו לא הז

קטיבה אוורירית זו התעניי� ברלי� בהיסטוריה מפרספ. הקיפודית או השועלית, הכללית

                                                 
 .9'  עמ,1999אביב �תל, ע� עובד,  כרמית גיא:תרגמה, ]1998 [ביוגרפיה: ישעיה ברלי�,  מייקל איגנטיי4%

 
 .�ש, ש�5
 :עור�, ]1979 [נגד הזר�, "של ורדי' תמימות'ה"יצוינו למשל מסותיו ,  בי� גיחות הארעי של ברלי� לנושאי� צדדיי�6

, "מורשה רוסית: מחויבות אמנותית"; 385�395' עמ, 1986אביב �תל, ע� עובד,  אהר� אמיר:תרג�, הנרי הרדי
ומסות , 190�232' עמ, 1998אביב �תל, ע� עובד,  זילבר עתליה:תרגמה,  הנרי הרדי:עור�, ]1996 [תחושת המציאות

רוב� (ל אוסטי� ואחרי� "ג, אלדוס הקסלי, גוריו��ב�, וייצמ�, רוזוולט, יל'רצ'צ, הדיוק� שהוא כתב על איינשטיי�
 .1983אביב �תל, ע� עובד,  אהר� אמיר:תרג�,  הנרי הרדי:עור�, ]1980 [רשמי� אישיי�קובצו באסופה 

את ההנגדה הציורית בי� . 10' עמ, 1979אביב �תל, רשפי�,  יעקב שרת: תרג�,]1953 [הקיפוד והשועל, י� ישעיה ברל7
מהמשורר היווני הקדמו� , כפי שהוא עצמו מצהיר במשפט הפתיחה של מסה זו, נטל ברלי�" קיפודי�"ל" שועלי�"

 .9'  עמ, ש�ראה". ולא� הקיפוד יודע דבר אחד גד, דברי� הרבה יודע השועל: "שכתב, ארכילוכוס



ואילו , הפילוסופי� של תנועת הנאורות עניינו אותו בתור קיפודי�. הרעיונית של אירופה

. עשרה עניינו אותו בתור שועלי�(מאקיאוולי והרומנטיקני� וההוגי� הרוסי� של המאה התשע

הוא לא . לי� לאחד משני הכלובי�שלא הוכנס בידי בר, תרבותי של�(או זר� רעיוני, אי� הוגה

   8.הכיר בקיומ� של חיות נוספות

  –הוא גדל בצל עליית� של המשטרי� הטוטליטריי� .    הייתה ַלקיבעו� שלו סיבה ביוגרפית

 וכשלושי� שנה אחר כ! איבד 11שנמלט מהבולשביקי� בגיל , טובי� יליד לאטביה(יהודי ב�

הוא השתיי! אפוא לאותו דור של . י הנאצי�את קרובי משפחתו שנשארו ש� ונרצחו ביד

מקס , חנה ארנדט, ולדימיר נאבוקוב, פרידרי! האייק, כקרל פופר) יהודי� ואחרי�(פליטי� 

, שחוו על בשר� את הטראומה של הטוטליטריות, תיאודור אדורנו ויעקב טלמו�, הורקהיימר

ריצות הטוטליטרית כצופי� שהתחלחלו מעליית הע, אורוול' ורג'ושל ליברלי� כאלבר קאמי וג

לחשיפת� ולעקירת� של , פילוסופי וספרותי, מלחמת העול� השנייה עוררה גיוס כללי. מ� הצד

  .וברלי� היה אחד מראשי המתגייסי�, שורשי הטוטליטריות

ה� , לא המשטרי� שצמחו מה� במחצית הראשונה של המאה העשרי�,     השורשי� הרעיוניי�

 ת� 1953(וע� מותו של סטאלי� ב, שהרי הנאציז� והפשיז� הובסו, שהצריכו מאבק עד חורמה

, את טלמו� ודומיה�, את פופר, השאלה שהטרידה את ברלי�. ג� עיד� הבולשביז� הטהור

הנחת העבודה שלה� הייתה ? מהו דפוס החשיבה המערבי שהוליד את המשטרי� הללו: הייתה

החברתיות והפוליטיות שנוצרו בתחילת , שהמשטרי� הללו צצו לא רק בגלל הבעיות הכלכליות

משו� שהתגל� בה� אורח חשיבה טוטליטרי שאפיי� את , ובעיקר, אלא ג�, המאה העשרי�

טלמו� איתר את ראשית הטוטליטריות . או א� משחר קיומה, תרבות המערב במש! מאות שני�

 ואילו פופר 10, הורקהיימר ואדורנו איתרו את שורשיה בתנועת הנאורות9,במהפכה הצרפתית

 –פופר מתח קו ישר מאפלטו� להגל וממנו למרקס . וברלי� איתרו את שורשיה כבר אצל אפלטו�

 וברלי� מילא את הקו הזה בשמות רבי� – 11"החברה הפתוחה"שלושת אויביה הגדולי� של 

, שממנו עלינו להיגמל, הקיפודי, הדוגמטי, נוספי� שייצגו לדעתו את דפוס החשיבה המוניסטי

  .יעלו שוב מקר@נו משטרי� טוטליטריי�פ� 

על כל תולדות , כמו פופר,    אבל א� שברלי� החיל את התזה שלו בדבר שורשי הטוטליטריות

שהיה לדעתו הרגע החשוב ביותר , הוא התמקד למעשה ברגע מסוי� אחד, המחשבה האירופית

                                                 
, "שועלי�"ל" קיפודי�"אי� צור� בחיות מטאפוריות נוספות כדי לעמוד על שטחיותה של האבחנה בי� ,  למעשה8

וההבדלי� בי� " קיפוד"ל" קיפוד"ההבדלי� בי� ; "שועלי�"של סוגי� רבי� ו" קיפודי�" של סוגי� רבי�שהרי ישנ� 
, למשל, סטיב� לוקס". שועל"לכל " קיפוד"פחות מ� ההבדלי� בי� כל אינ� גדולי� ומשמעותיי� " שועל"ל" שועל"

, "פוזיטיביסטי�: "של ברלי� לפחות לארבע מחלקות נפרדות" קיפודי�"הצביע על כ� שאפשר לחלק את ה
 Steven Lukes, "An Unfashionable Fox," in The Legacy". מוניסטי�"ו" רציונליסטי�", "אוניברסליסטי�"

of Isaiah Berlin, eds. Ronald Dworkin, Mark Lilla and Robert Silvers (New York: New York Review 

Books, 2001), pp.43-58.  
לדברי טלמו� בהקדמה הוא הגה את . 1955אביב �תל,  דביר,ראשיתה של הדמוקרטיה הטוטאליטרית,  יעקב טלמו�9

  .הרעיו� לספר עשר שני� קוד� לכ�
10 Max Horkheimer and Theodore W. Adorno, Dialectic of Enlightenment, trans. John Cumming 

(New York: Seabury Press, 1972). 
 .2003ירושלי� , הוצאת של�,  אהר� אמיר: תרג�,]1945 [החברה הפתוחה ואויביה,  קרל פופר11



� מזוויות שונות חזר ברלי, 1800שטלטל את אירופה סביב , אל הרגע הזה. בתולדות המערב

המהפכה " ואיל! הוא זיהה את הטלטלה ההיסטורית ההיא ע� 1960(מ. כמעט בכל מסותיו

ומשעה שהתזה שלו .  ואיל! הוא נזכר שג� עליית הלאומיות נכללה בה1972(ומ, "הרומנטית

יצא שמו לתהילה כאינטלקטואל , כללה ה� התייחסות לרומנטיקה וה� התייחסות ללאומיות

ללא התנשאות וללא , בפתיחות סקרנית,  הפלורליז� שלו בכ! שתיאר בהגינותשהפגי� את

  .תנועות רעיוניות שאינ� ליברליות, מגמתיות

הוא לא השתלח בהוגי� . של ברלי�, הרגוע,    הרוש� המטעה הזה נבע בעיקרו מסגנונו הנעי�

, נוחות מלומדתאלא סקר אות� בני, כפי שעשו פופר והאייק, ליברליי�(ובזרמי מחשבה אנטי

לכל אורכ� נשמרת ; בכל מסותיו אי� התפרצות אחת של זע� או של לעג ארסי". אובייקטיבית"

זה תוגבר " פלורליסטי"ו" אובייקטיבי"ורוש� , נימה אולימפית שאינה נעכרת על ידי רגשות

בכל מסה שלו . לעתי� קרובות כידענות לשמה, באמצעות רוחב האופקי� שהפגי� ברלי� תמיד

לי! לחל# את עמדתו שלו מתו! שפע ההשקפות והאסוציאציות התרבותיות שהוא שול� ע

הודות לרוחב האופקי� המופג� . כזק� חביב המאכיל יוני� בכיכר העיר, חופני�(מכיסו חופני�

הוא היה . הוא היה קיפוד מושל�. א! זו הייתה הסוואה". שועל"הזה הצליח ברלי� להצטייר כ

  . רA'תהוגה דוגמטי שדיבר ב

  

  

  

        גגגג

  

יומרתה של תנועת .   ברלי� האשי� את תנועת הנאורות בזריעת זרעי המחשבה הטוטליטרית

, רציונלי בתכלית, הנאורות להשליט את התבונה על כל שטחי החיי� וליצור עול� מושל�

התנועה . ב" את מדינת הקג–ובמאה העשרי� , הולידה את העריצות היעקובינית של רובספייר

נגד שפויה וצודקת לאוטופיז� הדוגמטי של (כתגובת, לטענתו של ברלי�,  נולדההרומנטית

להיות . הפלורליסטי� הראשוני� בתולדות המערב, לטענתו, הרומנטיקני� היו. תנועת הנאורות

שברלי� העניק ) אי� ספק, המקורית(זו המשמעות : רומנטיציסט משמע להיות פלורליסט

  . לתנועה הרומנטית

. מהותיי�(� והמוטיבי� שמקובל לייחס לתנועה הרומנטית נראו לו מוטעי� או לא   כל הערכי

, טבעי(העל, המסתורי, הגרוטסקי, האקזוטי, המוזר[...] , כאוס, קונפליקט, אלימות, סערה"

אימה , ערפדי�, רוחות רפאי�, אופל וכוחות האופל[...] , טירות מכושפות, ירח(אור, הריסות

הלא , הלא מוחש[...] , ערפילי י� קד�, הקתדרלות הגותיות[...] , נלירציו(הלא, שאי� לה ש�

, בדידות, מלנכוליה מתוקה ומלנכוליה מרה, חלומות משכרי�, הזיה, נוסטלגיה, [...], ידוע

בייחוד , ובזמני� רחוקי�, בייחוד במזרח, שיטוטי� במקומות רחוקי�, ניכור, ייסורי הגלות



[...] , אקסצנטריות, אקסהיביציוניז� פרוע[...] , חיי�, רצו�, כוח, אנרגיה[...] , הביניי�(בימי

אירוניה , הילולות שטניות[...] , המנודי� והישמעאלי�, הַקִיני�, הכופרי�, הנשמה הארורה

לדעת , התוכ� הלילי הזה טמונה( לא בעול�– 12וכדומה" גיבורי� שחורי�, צחוק שטני, צינית

(היא התגלית המהפכנית שאי, לדבריו, תה של הרומנטיקהמהו. מהותה של הרומנטיקה, ברלי�

  . אפשר ליישב ערכי� מתנגשי�

הנחה המרכזית המונחת ביסוד (היא הקד�[...] ש� קיי� פתרו� לכל בעיה (שאי[...] האמונה   "

 כל ההוגי� שקדמו לרומנטיקני� 13.פסק ברלי�, "כל המחשבה המערבית עד הזמ� הנדו� כא�

משו� שג� א� הערכי� , "אינ� יכולי� להתנגש אלה באלה[...] יעדי� "ש, לדבריו, האמינו

, הרומנטיקני� היו 14".כול� מצטרפי� לשל� הרמוני"בסופו של דבר , האנושיי� רבי� ושוני�

וכפירת� המהפכנית במוניז� ההרמוני שבו האמינו ודגלו כל , הראשוני� שכפרו בכ!, לדבריו

בהיסטוריה המערבית ) א הידיעה"בה(ק נקודת המפנה הייתה לא ר, בני תרבות המערב עד אז

 ביותר ברוכהברוכהברוכהברוכה התגלית הפילוסופית ה– מנקודת ראותו של שוחר פלורליז� –אלא ג� , כולה

מהסופיסטי� היווני� עד [אפילו הרלטיביסטי� והספקני� : "בתולדות בתולדות האנושות

פי תנאי� גיאוגרפיי� או   עלאד� וחברות יש לה� צרכי� שוני�(לא אמרו אלא שבני] מונטסקיה

 15".או השקפות כלליות ודפוסי חיי� שוני�, או מערכות משפט וחינו! שונות, אקלימיי� שוני�

  .עד בוא הרומנטיקני� לא הובאה בחשבו� התנגשות אפשרית בי� ערכי� מוחלטי�, כלומר

הבלתי כלו� לא התנסחה ההכרה בהתנגשות� ?    האומנ� הייתה זו תגלית של הרומנטיקה

סופוקלס , בטרגדיות של אייסכילוס, ס"פתירה של ערכי� מוחלטי� כבר במאה החמישית לפנה

(ונאמנותו של אד� לעירו, נאמנותו של אד� למשפחתו נתפסה ביוו� כער! מוחלט? ואוריפידס

לסיטואציה , אלא רק פתרו� כוחני, ולכ� אי� פתרו� עקרוני, מדינתו נתפסה ביוו� כער! מוחלט

 קריאו� יכול 16. של סופוקלסאנטיגונהכפי שה� מתנגשי� ב, גשי� שני הערכי� הללושבה מתנ

ואי� ער! גבוה , שניה� צודקי�. אבל אי� הוא יכול לחסל את תוק� טענתה, לחסל את אנטיגונה

הטרגדיות האתונאיות ; אי� זה רלטיביז� מוסרי". סינתזה"להציע , כמו אצל הגל, יותר שיוכל

ערכי� אינ� : לאמור(מקומית של ערכי� אנושיי� ( יחסיות� התרבותיתלא עסקו בהצבעה על

    17.אלא בהתנגשות הבלתי פתירה בי� ערכי� מוחלטי�, )אלא מנהגי�

                                                 
  .36�34 'עמ, אביב�תל, 2001 ע� עובד , עתליה זילבר:תרגמה,  הנרי הרדי: עור�,]1999 [שורשי הרומנטיקה , ברלי�12
  .163' עמ, תחושת המציאות, ]1960 ["המהפכה הרומנטית",  ברלי�13
 .165, ש� 14
 .ש�,  ש�15
) פולינייקס(שכ� קבורת האח ,  ערכי� מוחלטי�שלושה מציגה למעשה התנגשות בי� אנטיגונה:  יתרה מזו16

לפנינו . לא ג� מהער� המוחלט של כיבוד צו האלי�א, מתחייבת לא רק מהער� המוחלט של הנאמנות המשפחתית
בי� החובה הדתית ובי� החובה . ב; בי� החובה המשפחתית ובי� החובה האזרחית. א: אפוא התנגשות כפולה

אלא , והתנגשות כפולה זו בי� שני ניגודי ערכי� אינה מגולמת רק בעימות הדרמטי בי� אנטיגונה לקריאו�. האזרחית
, כלומר. לאותה עיר ולאותה דת, שהרי שניה� משתייכי� לאותה משפחה, ת של כל אחד משניה�ג� בדילמה הפנימי

  .ה� בעיני אנטיגונה וה� בעיני קריאו�, שלושת� כאחד, שלושת הערכי� המתנגשי� נתפסי� כערכי� מוחלטי�
ו� לא פח1ת יבוא עלי א� וכילי", זועק אגממנו� של אייסכילוס, "משמע כיליו�] לשחוט את בתי איפיגניה[סירוב ' "17

, אייסכילוס" (?כיצד אפשר כעת להיוושע. וליד המזבח בד� נערה אטמא ידי אב, חמדת המשפחה, אשחט את בתי
. אפשר�אי, מוסרית? "כיצד אפשר כעת להיוושע). "42�41 ' עמ,1990 אביב�תל, שוק�,  אהר� שבתאי:תרג�, אגממנו�

  .הערכי� המוחלטי� אינ� מתיישבי�



 פרובלמטיות שהאד� –אייסכילוס החדיר בטרגדיה ממד של פרובלמטיות מוסרית ורוחנית   "

כדברי , "מה� מוצדק ואמיתינקלע אליה כל אימת שנפשו נקרעת בי� ערכי� מנוגדי� שכל אחד 

, למילטו�, לראסי�,  ואת ההכרה הזאת הורישו הטרגיקוני� האתונאי� לשקספיר18,נת� שפיגל

,  לדבריו, כל ההוגי� והיוצרי� שקדמו לרומנטיקני� סברו.  לא כ! לפי ברלי�19.לדוסטויבסקי

, ו� שסברומש, "אי� שו� דבר בטבע האד� או העול� שיגרו� שטרגדיה תהיה בלתי נמנעת"ש

, זו טענה מוזרה 20".פשע וסבל ה� צורות של חוסר הסתגלות עקב עיוורו�, חטא"ש, כול�

וכי ? העול� הטרגית א� לא תפיסת  הטרגדיה כבלתי נמנעת(שהרי מהי תפיסת, בלשו� המעטה

נבו� , ה� מנת חלקו של כל אד�" פשע וסבל, חטא"מהי טרגדיה יוונית א� לא זו המראה לנו ש

ומשו� שאפילו בתחו� , משו� שכולנו כֵלי משחק בידי הגורל העיוור, כל שיהיהומוסרי כ

המצומצ� של שליטתנו על חיינו איננו יכולי� לממש ער! מוסרי מוחלט אחד בלי לפגוע בער! 

  ? מוסרי מוחלט אחר

שגיאה ששו� אד� הכפו� , ראו בטרגדיה שגיאה שהאלי� שלחו ל!", גרס ברלי�, "היווני�  "

לא היו , יודעי�(אילו היו האנשי� האלה כל, אבל להלכה, י אינו יכול להימנע ממנהלה� אול

עוד טענה  21".ועל כ� לא היו ממיטי� אסו� על עצמ�, עושי� את השגיאות החמורות האלו

האד� אלא ג� (לא רק בבני, על פי תפיסת היווני�, שהרי הגורל שולט, בלשו� המעטה, מוזרה

שאד� " שגיאות"ואסונות אלו אינ� , האד�(רל ממיט אסונות על בנילא האלי� אלא הגו; באלי�

  .   יכול להימנע מה�או ֵאלאו ֵאלאו ֵאלאו ֵאל

התפתחה , יכול(בלתי נראה וכל, בלתי מוב�,   במקביל לתרבות יוו� שהאמינה בגורל מסתורי

! הנחיל "התנ. יכול(בלתי נראה וכל, בלתי מוב�, באר# ישראל תרבות שהאמינה באל מסתורי

(היא, עצ� הפעולה של! מבטאת את האמונות של!"רב את התפיסה האומרת שלתרבות המע

התמסרות ליעדי� , ה� פעולה: המוסר והפוליטיקה אינ� מערכת של טענות. היא האמונות של!

, לעשות, לפעול; להיות אד� אינו להבי� או לחשוב בהיגיו� אלא לפעול. שנעשו מוחשיי�

אבל לא על השקפת  22."בזה מ:תר האד� מ� החיה: ! ה�ה( כל אלה היינו–להיות חופשי , ליצור

  . אלא על השקפת העול� הרומנטית, העול� המקראית כתב ברלי� את הדברי� האלה

משו� " נעשה ונשמע"  הא� ברלי� לא ידע שתולדות עמו ה� תולדותיו של קיבו# אנושי שאמר 

פעולה ולא , " מוחשיי�התמסרות ליעדי� שנעשו"? הבנת�הבנת�הבנת�הבנת�שלא ִהתנה את קיומ� של המצוות ב

אבל ,  אכ� תגלית מהפכנית–)  פילוסופיי�חיו'יי�חיו'יי�חיו'יי�חיו'יי�ללא שו�  (ציוויי�ציוויי�ציוויי�ציוויי�תורה שכולה , תיאוריה

הא� לא ידע שהאמונה היהודית אינה תופסת את המציאות כהתגלמותה של . תגלית עתיקה

אלא ) שהמצרי� והסיני� וההודי� ואריסטו ושפינוזה יודעי� מה היא( קוסמית תבונהתבונהתבונהתבונה
                                                 

  .43' עמ, 1985ירושלי� , האוניברסיטה העברית, תולדות האתיקה העתיקה, שפיגל נת� 18
 :Cleanth Brooks, ed., Tragic Themes in Western Literature (New Haven ראה למשל את האסופה19

Yale, 1955) ,ד ברנאר' ורג'ג, איבס�, דוסטויבסקי, ראסי�, הכוללת מאמרי� על היסודות הטרגיי� אצל שקספיר
 .ס אליוט"שואו ות

 .169 ,תחושת המציאות 20
 .29 ,שורשי הרומנטיקה 21
  .178, תחושת המציאות 22



הנצרות , בעקבותיה, כפי שדורשות(ולכ� היא תובעת ממאמיניה ,  האלרצו�רצו�רצו�רצו�למותו של כהתג

, בצל� אלוהי�, ולחיות כ!, להשליט את הכרעת� הרצונית על דחפיה� וצרכיה�) והאיסלא�

המבודדת את "כשהגדיר את הקהילה הרומנטית כקהילה , והא� לא ידע? מעבר לתכתיבי הטבע

שבדלנות  23,"כדי להיות עצמאית ולבטא את עצמיותה הפנימיתעצמה מפני התערבות חיצונית 

 קנאי" ע� סגולה", "ע� לבדד ישAֹ� ובגוי� לא יתחשב "–סתגרנית היא המדיניות של עמו 

  ?    עד הלו�, דר! אלפיי� שנות גלותו,  למ� התקופה המקראית–לחריגותו 

אפשר ליישב ערכי� (י   לא הרומנטיקני� אלא הטרגיקוני� האתונאי� לימדו אותנו שא

ע� . ! לימדו שהרצו� חשוב יותר מ� התבונה"לא הרומנטיקני� אלא מחברי התנ; מתנגשי�

התעצבה תרבות , נוצרית מצד שני(וע� המורשה היהודו, המוָרשה היוונית הטרגית מצד אחד

עד המהפכה הצרפתית לכל , מעול�. רציונליז� טבעי לה כחמצ�(המערב כתרבות שהאי

א היה משקל� התרבותי של הפילוסופי� הרציונליסטי� גדול יותר ממשקל� של ל, המוקד�

הטר'@ד'רי� ולהקות השחקני� , המלכי� והרוזני�, הדרשני� המקומיי�(האפיפיורי� והכמרי�

 כל אות� –ורודפי היהודי� " מכשפות"שורפי ה, אדריכלי הקתדרלות וציירי קירותיה�, הנודדות

  .    ני� ושאר מעצבי תודעה שעשו את אירופה למה שהייתהאמ, רועי� רוחניי�, שליטי�

,  הסיני� וההודי�24.הרמונית ימצא את מבוקשו בסי� או בהודו(  המחפש תרבות רציונליסטית

פשע וסבל ה� צורות של חוסר הסתגלות עקב , חטא"יסכימו ע� ברלי� ש, לא האירופי�

עצ� ". נמנעת(שטרגדיה תהיה בלתיאי� שו� דבר בטבע העול� והאד� שיגרו� "וש, "עיוורו�

וכל אד� יכול להיות מושל� כמוהו א� , העול� מושל�; זר לסיני� ולהודי�" טרגדיה"המושג 

. ברלי� הפ! את היוצרות. בהינדואיז� או בבודהיז�, בקונפוציוניז�, ישתל� די צורכו בטאואיז�

פת מנקודת ראות סינית המטור, התוססת, המיוסרת, הוא הציג את תרבות המערב חסרת המרגוע

עד , כל(כתרבות שהתאפיינה משחר היווסדה וכמעט לכל אורכה ברציונליז� פותר, או הודית

  .    מיוסרת ותוססת, שבאו הרומנטיקני� וגילו לאירופה אפשרות חסרת מרגוע

מה "משו� ש, לדברי ברלי�, "משהו חדש לגמרי בתודעה האירופית"   האתוס הרומנטי הוא 

לא ; הספונטניות, טוהר הלב, הנאמנות לעקרונות, הכנות, היושרה, ה הוא המניעשחשוב מעת

שה� מחו# , אושר ולא כוח ולא חוכמה ולא הצלחה ולא יופי טבעי ולא ערכי� טבעיי� אחרי�

; "א� הצליח או נכשל במונחי העול� הזה"לרומנטיק� לא אכפת ; "לתחו� החירות המוסרית

הוא מכיר בכ! ; ייפול עליו ככל שיידע יותר על העול�, א אושרלאו דווק, הוא מכיר בכ! שצער

לא היה , לולא היה האד� חופשי לבחור ברע"והוא מכיר בכ! ש, "צדק עלול למנוע רחמי�"ש
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של " חמשת היסודות"התורה הטאואיסטית על . בידע נצחי של� ומושל�, לשיטת�,  הסיני� וההודי� מחזיקי�24

והתורה הקונפוציאנית המסדירה את כל , הפועלי� ַב4ל") יאנג"ו" ִי�("משלימי� �הטבע ועל שני הכוחות ההופכיי�
, שאנקארה. כל�כל ופותרת�השתלבו בידי הסיני� לכלל פילוסופיה יודעת, היחסי� המשפחתיי� והחברתיי�

שבמרכזה (כל �לי ופילוסופי� הינדואיסטי� אחרי� עיגנו את פולחני הבראהמיני� במטפיזיקה יודעת'פאטאנג
�ובפרקטיקה מדיטטיבית פותרת") יחסי"נו בוקע כל עול� התופעות השממ, הבראהמ�, הטרנסצנדנטלי" המוחלט"
כל . שפירושה חכמה מושלמת ואושר מושל�, שלמה" הארה"אשר מי שמַתרגל אותה כהלכה ובהתמדה מגיע ל, כל

 .בדר� לביצוע מושל�, הוא מושא לתרגול טכני, אפילו הסקס, היבט של החיי�



(היהודו, אי� כא� א� מילה שאינה מתאימה ג� להגדרת האתוס המקראי, שוב 25".חופשי באמת

  .   וג� להגדרת הטרגדיה האתונאית, נוצרי

ממשי! ברלי� להתפר# , "עצ� המושג אידיאליז� כתכונה של אצילות הוא בגדר חידוש"  

המשבח אד� שהוא אידיאליסט מתכוו� שהוא מוכ� להקריב ";  שנה2500לדלתות שנפתחו לפני 

ולא לש� הצלחה או אושר או גמול [את חייו למע� מטרות שהוא מאמי� בה� לש� עצמ� 

יהודי אחר (ע אי� זה בדיוק מה שעשו הנוצרי� הראשוני�  וכדי להסביר לנו מדו26]".כלשהו

, )במקומו היה נזכר ג� בכל אות� יהודי� אשר מתו  על קידוש הש� באלפיי� השני� האחרונות

אבל סיבת ; הנוצרי סבר תמיד שמעשה נכו� הוא למסור את חייו למע� אמונתו: "אומר ברלי�

ועל כ� היא הער! הגבוה , האד� להיגאלורק בה יכול , הדבר הייתה שזו האמונה האמיתית

, ואילו כשרומנטיק� חיר� את נפשו 27".אלא של כל האנושות, ולא רק שלו, ביותר בסול� שלו

   28.שהיו שלו ורק שלו, הוא עשה זאת בש� ערכיו הפרטיי�

עד לרגע זה . בהגדרת הרומנטיקה שהציע ברלי�, והטעות המכרעת,    זאת הנקודה המכרעת

בַד@רו . מהותומהותומהותומהותועכשיו הוא טעה בהגדרת ;  של האתוס הרומנטיחדשנותוחדשנותוחדשנותוחדשנותובהגדרת הוא טעה רק 

תהיינה (שהרומנטיק� ש� לעצמו " מטרות"ועל ) ויהא תוכנו אשר יהא" (אידיאליז�"על 

במה , לפי ברלי�, לא חשוב. הוא רוק� את האתוס הרומנטי מתוכנו, )המטרות הללו אשר תהיינה

איננו . " אחד מה� דגל באידיאל פרטי כלשהו וחי למענוחשוב רק שכל: דגלו הרומנטיקני�

שמטרות אלו שלנו ה� כי , אלא בכ! שלזה אנו שואפי�] את ערכינו[יכולי� להצדיק אות� 

שרירותי זה אפיי� " אידיאליז�"ייתכ� ש. לדבריו, הרומנטי" אידיאליז�"זהו ה 29":בחרנו בה�

היא . ספציפיספציפיספציפיספציפירומנטיקה דגלה באתוס אבל ה 30,את האקזיסטנציאליז� בגרסתו הסארטריאנית

  .זאת הייתה בשורתה. קידשה את הלילה

אינו זוכר את , בלילה האד� אינו זוכר שהוא אזרח.    האד� הוא יצור חברתי בשעות היו�

מראות , אלימות, פראות. בלילה הוא חול�; ג� לא את משפחתו, את עמיתיו לעבודה, חובותיו

( זה מה שעובר על כולנו לילה–המופלא וצלילות אל הנתעב הפלגות על , מראות זוועה, זימה

תקצר היריעה . עד שהופיעה התנועה הרומנטית, ואיש לא חשב שראוי לרומ� את זה, לילה

רזי "עד ) 1797(של נובאליס " המנוני� ללילה"מ, מלמנות כא� את כל השירי� הרומנטיי�

א הופמ� " כל סיפוריו של את31.ת�שהלילה הוכרז כתוכנ� בכותר, )1899(של ביאליק " לילה

, הג:תי, האופל הדמוני. ג� כל סיפוריו של קלייסט, ובמוב� עקי� יותר, ה� חלומות בלהה
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הוא טע� , א� במקו� לעמוד על ההבדל בי� האקזיסטנציאליז� ובי� הרומנטיקה,  ברלי� עצמו השגיח בכ�30

 ).186, ש�(שהאקזיסטנציאליז� לא היה אלא המשכה המודרני של הרומנטיקה 
שירו של ביירו� , )Frost at Midnight) "1798"' שירו של קולרידג:  דוגמאות אחדות מ� השירה האנגלית31
"Darkness) "1816( , שירו של שלי"To Night) "1821 ( ושיריו של קיטס"Sleep and Poetry) "1816( ,"In Drear-

Nighted December) "1817( ,"Bright Star) "1819( ,"Why Did I Laugh Tonight?) "1819( ,"To Sleep) "1819.(  



את , את קובלאי חא�, הרומנטיקני� היללו את קי�. פרו+ על כל עול� הדימויי� הרומנטי, הלילי

. איתניו הנוראי� של הטבעאת הגאו� הסוציופת המופיע ָבעול� כאחד מ, את נפוליאו�, דו� חוא�

האידיאליז� המטפיזי של פיכטה ושל שופנהאואר אפל בתכלית ומנוגד בתכלית לפנתיאיז� 

מכל ציור של ',  מכל שיר של קולרידג32.הארקדי שאליו נכס� רוסו" טבע"השֵלו של שפינוזה ול

  . מדֵ@ר +ר הלילה, מכל תיבה של ואגנר, טרנר

לא היה זה העדר של סול� ערכי� אלא היפו! של סול� . ס חדש   לא היה זה ניהיליז� אלא אתו

, הכריז קאנט, "נאורות. "שמש בתקופת הנאורות(הלילה שהבהיק מרוב אור(הערכי� מכחיש

,  ויציאה זו לבגרות היא יציאה מעבדות לחירות–" בגרותו(היא יציאת האד� מחוסר"

לרגשות ולשאר , לא ליצרי� האד� הנאור אינו משועבד לא לאמונות תפלות ו33.לעצמאות

זו היא " חירות"ואילו הרומנטיקני� טענו ש. אי� שו� לילה בנפשו. תבונתו היא חירותו. הבלי�

 החירות הלילית לחיות ולבטא את –היא רמיסה של החירות האמיתית " תבונה"שה; עבדות

, רילי'תהיא סט" נאורות"ש; שבנפש האד�, האנרגטי, החיוני, המסעיר, המרתק, הצד העמוק

אלא ) ?לאיזו חיה אי� תבונה כלשהי(שמ:תר האד� אינו בכ! שיש לו שכל ; דלות בלתי נסבלת

, אביר התבונה, ולא הפילוסו�, אביר הדמיו�,  ומכא� שהאמ�–יש דמיו� , ורק לו, בכ! שלאד�

ובי� , האמנות היא הפעילות האנושית החשובה ביותר. הרומנטי" גאו�"ה, הוא האד� המופתי

, דמוני(האקסטטי, כי הפוטנציאל הלילי,  המוזיקה והשירה ה� החשובות ביותר–ת האמנות צורו

זו הייתה תמצית המהפכה  34.גדול יותר מזה של שאר האמנויות, של המוזיקה והשירה

המחוטב " היֶפה"לא באשר היא מבטאת את , תפיסת האמנות כחשובה יותר מכל: הרומנטית

   35.יהליל, האימתני" הנשגב"אלא את 

  .הוא היה עיוור לילה. ולא ראה מה שהיה בה,   ברלי� ייחס לרומנטיקה פלורליז� שלא היה בה

   חשוב להבחי� בי� טעות הנובעת מליקוי נקודתי באורח מחשבתו של אינטלקטואל לבי� טעות 

שממנו נבעה ג� טעותו , עיוורו� הלילה של ברלי� נבע מסדר יומו. הנובעת מסדר היו� שלו

  . העמדה הלאומיתבהבנת

  

  

  

  

  

                                                 
רצו� או , לטענת פיכטה,  קוסמיאגואלא ) כפי שטענו פילוסופי� מאפלטו� עד הגל(ית  קוסמ תבונה ההוויה אינה32

, זהו כוח מוח6; אופי מפלצתי, של רצו� קוסמי, אצל שופנהאואר קיבל מושג זה. לטענת ארתור שופנהאואר, קוסמי
  .כמעשה הבודהיסטי�, נפש עצמי�שאפשר רק להיכנע לו או לנסות לחמוק ממנו על ידי עיקור, לא תבוני ולא מוסרי

הקיבו6 ,  עזמי בשארה: עור�,? פרוייקט שלא נשל�–הנאורות , "?נאורות מהי: תשובה לשאלה",  עמנואל קאנט33
  .1997אביב �תל, המאוחד

ואפילו , הסיפורת נדרשה להיות פיוטית.  לכ� הפכה השירה בידי הרומנטיקני� לפרדיגמה של כל כתיבה ספרותית34
  .שירה רעיונית, פרגמנטרית, די פרידרי� שלגל לצורת מבע פיוטיתהפילוסופיה הפכה בי

מידי אדמונד 8ֶרק , שנעשתה מרכזית בתקופה הרומנטית, קיבל את משמעותו מעוררת האימה" הנשגב" מושג 35
  .)1790, ביקורת כוח השיפוט (וקאנט) 1757, רעיונותינו ִבְדבר הנשגב והיפה�חקירה פילוסופית של מקור(



        ד ד ד ד 

         

יצא שמו לתהילה כליברל שהכיר , כש� שברלי� קנה את עולמו כפרש� של הרומנטיקה,  ואמנ�

הוא הכיר בחשיבותה . אבל רק לכאורה הכיר ברלי� בחשיבותה. בחשיבותה של הלאומיות

הכרה רצינית בחשיבותה של ?  מכיר בה בתור שכזאתאינואינואינואינו אבל מי –כתופעה היסטורית 

  . אלא הכרה בחשיבותה כאידיאולוגיה, לאומיות אינה הודאה בנלית בחשיבותה כתופעהה

הציונות של ברלי� לא הייתה אידיאולוגיה : "אבל כפי שהעיר אבישי מרגלית,   ברלי� היה ציוני

הוא תפס את הציונות יותר כעניי� . המושתתת על עקרונות יסוד כגו� לאומיות או ליברליז�

ברלי� היה ציוני בלי שהבהיר לעצמו מהי בעצ� ,  כלומר– 36"וקטרינהמשפחתי מאשר כד

סטייה מ� , למעשה, תמיכתו בציונות הייתה, יתר על כ�. עמדתו הפילוסופית בשאלת הלאומיות

שהרי תמיכה זו לא עלתה בקנה אחד ע� עוינותו כלפי תנועות , הפילוסופיה הפוליטית שלו

היה מתנגד לציונות כש� ,  אלמלא היה יהודי37.להיי�רד וו'כפי שציי� ריצ, לאומיות אחרות

  .שהתנגד לשאר תנועות הלאו�

תחושת הכבוד . היא אירופית במהותה ומודרנית במהותה, על פי הבנתו של ברלי�,   הלאומיות

, 1800נפגעה קשות סביב , של הרוסי�, של הפולני�, של האיטלקי�, העצמי של הגרמני�

יטי� פרנקופילי� כמו פרידרי! הגדול ופטר הגדול לכפות עליה� כתוצאה מניסיונותיה� של של

שהיו ,  כתוצאה מכיבושיו של נפוליאו�–וביתר שאת , את ערכי הנאורות הצרפתית וגינוניה

, לא זו בלבד שהלאומיות היא מודרנית ואירופית במהותה, כלומר. צבאיי� ותרבותיי� כאחד

אי� היא השקפת . על עלבו�,  על השפלהרגשיתרגשיתרגשיתרגשית  ריאקציה; ריאקציהריאקציהריאקציהריאקציהאלא שהלאומיות אינה אלא 

של הובס ורוסו או , עול� מנומקת ומאתגרת כמו הפילוסופיות הפוליטיות של אפלטו� ואריסטו

, "השקפת עול�"ספק א� היא ראויה בכלל לתואר ,  ובעצ�–של הגל ומרקס או של מי שִתרצו 

תגובה לגירוי , רפלקס, קולקטיביתהיא עווית . שהרי אי� היא אינטלקטואלית אלא רגשית בלבד

  . מתגרדי�, כשיש פסוריאזיס: דעת(מטרי�

לאומנות היא מצב . "לבי� לאומיות) שוביניז�(להבדל בי� לאומנות , כמתחייב,   ברלי� ער

כ! , בדר! כלל. סובלנית ושֵלווה, ולעתי� אכ� הייתה, דלקתי של תודעה לאומית שעשויה להיות

, הקורא עלול להתרש� 38".מאיזה סוג של השפלה קיבוצית, מפציעההיא נגרמת כתוצאה , נראה

ורוש� זה , "דלקת רגשית" מעמד של – לא ללאומיות –שברלי� מייחס רק ללאומנות , בשל כ!

 א� –א� הלאומיות אינה לאומנות , שכ�.  בלאומיותדלקתידלקתידלקתידלקתי((((לאלאלאלאמעורר כמוב� ציפיה לדיו� 

. ציפייתנו נכזבת? אפוא טיבה כעמדה רעיונית מהו –אי� פירושה שוביניז� " תודעה לאומית"

לאומיות : הוא יודע לומר רק את הידוע לכול; לברלי� אי� מה לומר על הרעיו� הלאומי

                                                 
36 Avishai Margalit, "The Crooked Timber of Nationalism", The Legacy of Isaiah Berlin, p. 150. 
37 Richard Woliheim, "Berlin and Zionism", ibid., 168.  
 עדי :תרג�, עור� הנרי הרדי, ]1990 [ בול ע! עיקש–האנושות , "על עליית הלאומנות: הענ% הכפו%",  ישעיה ברלי�38

  .230' עמ, 1994אביב �תל, בדע� עו, אופיר



הוא ; אי� הוא פורע את השטר של ציו� ההבדל בי� לאומיות ללאומנות. ולאומנות אינ� היינו ה!

 כאשר הוא –לאומיות או ללאומנות  ל–ְלמה הוא מתכוו� , לכ�, אינ! יודע. מסתפק במס שפתיי�

מה שעולה כא� לנגד עינינו הוא תגובה עולמית נגד עיקרי תורותיו של הרציונליז� "כותב ש

לאומיות או  39".מאמ# נבו! לשוב למוסריות קדומה יותר, עשרה(הליברלי של המאה התשע

ת מדובר מבחינתו שהרי כ! או אחר, בסופו של דבר, ההבדל ביניה� אינו חשוב בעיניו? לאומנות

אינו יכול משו� כ! , כליברלכליברלכליברלכליברל,  וברלי�–בתופעה שאינה אלא ריאקציה לרציונליז� הליברלי 

   40.אי� היא סוג של תבונה. היא ריאקציה ותו לא.  פוליטיתפילוסופיהפילוסופיהפילוסופיהפילוסופיהלהכיר בהיותה 

כלו� אי� היא ? במהותה) וריאקציונית(  הא� הלאומיות היא אכ� תופעה אירופית ומודרנית 

שאותה הציג ברלי� , התיישבות� של ערכי� מוחלטי�(קה א� יותר מ� ההכרה היוונית באיעתי

  ?כתגלית של הרומנטיקה

ובמש! כל אלפיי� השני�  41,באר# ישראל,   הלאומיות נולדה לפני שלושת אלפי� שנה

האחרונות ִהנכיחו היהודי� את הרעיו� הלאומי בפני העמי� שבקרב� ה� ישבו על ידי עצ� 

הציבו היהודי� את אתגר הלאומיות בפני מארחיה� כבר , למעשה. להכעיס( הלאומיקיומ�

מרדכי מסרב להשתחוות בפני . א� מגילת אסתר אינה מהתלה בדיונית, ס"במאה הרביעית לפנה

לא משו� שהוא בז לו אישית אלא משו� שהגדרתו העצמית של , נציג האימפריה הפרסית, המ�

ישנו ע� אחד : "והמ� מתלונ� עליו בפני אחשוורוש במילי�; יתלא ממלכת, מרדכי היא לאומית

ואת דתי , שֹנות מכל ע�] חוקיה�[ודתיה� , מפEזר ומפֹרד בי� העמי� בכל מדינות מלכות!

, כפי שתפסו כל מארחי היהודי� אחריו, המ� תפס אפוא). 8אסתר ג " (המל! אינ� עֹשי�] חוקי[

לא בריבונות , נה תלויה לא באחיזה טריטוריאליתשהגדרת� העצמית הלאומית של היהודי� אי

ממלכתי (ריבוני(למימוש טריטוריאלי, כמוב�, ע� ישראל נכס�. מדינית ולא בחוקה ממלכתית

אבל הוא הראה לעמי אירופה ולעמי ערב את מה שהראה לאחשוורוש , של זהותו הלאומית

   42.ריות אחרותשאינה נגזרת מקטגו, שהלאומיות היא קטגוריה בפני עצמה: ולהמ�

הרי , אוטוביוגרפיה של ע� ישראל, בעיקרו, ! הוא"א� התנ.    הרעיו� הלאומי אינו גזעני

תלותה של ההגדרה הלאומית (שאוטוביוגרפיה זו מדגישה בכל נקודות המפתח שלה את אי

אי� . במוצא� האתני של אבות האומה או במוצא� האתני של המצטרפי� אליה בכל רגע נתו�
                                                 

 .238, ש� 39
הוא חשוב יותר ; בעיני ברלי�, היסוד הרגשי הוא היסוד החשוב ביותר של הלאומיות: " כדברי אבישי מרגלית40

 The. לא השקפת עול�, הלאומיות על פי ברלי� היא ֶאמוציה: כלומר". האמונות שמזינה את הלאומיות ממערכת

Legacy of Isaiah Berlin, p. 150.  
אפשר לבחור נקודות ציו� קדומות יותר .  א� נקודת הציו� היא הקמתה של ממלכת דוד– לפני שלושת אלפי� שנה 41
או נקודות ציו� מאוחרות יותר , )א� תקופת האבות אינה בדיה מקראית, תקופת השופטי� או א% תקופת האבות(
מי יצר את מי , כמוב�, ואפשר לשאול, )הגת עזרא ונחמיהאו תקופת שיבת ציו� בהנ, אמו�6תקופת יאשיהו וישעיהו ב�(
והיהודי (הגדרתו העצמית של ע� ישראל המקראי , כ� או אחרת. � את ע� ישראל"או התנ, �" ע� ישראל את התנ–

וג� לא דתית , לא קהילתית, מדינית�לא אזרחית, לא גזעית,  לא שבטית�הייתה ונשארה הגדרה לאומית ) לדורותיו
  .לתי לאומי שיש לשאר הדתותבמוב� הב

יחד , המציי� את העברי� בני תקופת המקרא', וני סמית' בהקשר זה ראוי להזכיר את טענותיו של ההיסטוריו� אנת42
מודרניות �פרה" תצורות חברתיות"כמי שהציגו , ואולי ג� היפני� והקוריאני� של ימי הביניי�, ע� הארמני�

  ראה".  לאומי�"בלת של המתקרבות מאד להגדרה המודרנית המקו
Anthony D. Smith, Nationalism and Modernism: A Critical Survey of Recent Theories of Nations 

and Nationalism, (London: Routledge, 1998), p.190. 



אי� לומר ) ח� ויפת, ש�(לפי חלוקת האנושות המקראית לגזעי� : ויתרה מזאת, ריעב" גזע"

(ציפורה המדיינית, אסנת המצרית אשת יוס�. אפילו שע� ישראל שיי! חד וחלק לגזע השמי

איזבל הפיניקית אשת אחאב ורבבות הנשי� הכנעניות שאית� התחתנו אנשי , כושית אשת משה

 ויש לשער שהרמונו של שלמה הכיל 43,ח�(מי בדמו של גזעמהלו את הד� הש, ממלכת ישראל

מבליט , ג� א� נתייחס רק ליסודות הֵשמיי� של ע� ישראל, זאת ועוד. יפת(ג� נשי� מעֵמי גזע

בית דוד היה נצר לרות ; היו ארמיות" אמהות"ארבע ה: ! את ההטרוגניות שלה�"התנ

  . המואבייה

! יצרו "כותבי התנ. ע� ישראל ובי� שאר עמי קד�  הגיוו� האתני הזה הוא שורש ההבדל בי� 

; השתייכות לע� היא עובדה ביולוגית. שהיא זהות קיבוצית מלאכותית במוצהר, אומהאומהאומהאומה

כמינוחו של בנדיקט , "קהילייה מדומיינת"השתייכות לאומה היא השתייכות תודעתית ל

 יסודות –ד משות� זיכרו� משות� וייעו.  כלומר סיפורית במהותה–" מדומיינת "44.אנדרסו�

הלאומיות אינה התעוררות של ", כדברי ארנסט גלנר, ועל כ�,  מכונני� את האומה–סיפוריי� 

, במישור העובדתי 45". אומות במקו� שה� לא היו קיימותממציאהממציאהממציאהממציאההיא : אומות לתודעה עצמית

; ופיי�איר(ֵשמיי� ומסופוטמיי� והינדו, הכילה כנע� עמי� ילידיי� ונוודי�, ביולוגי(האתני

  . הומצאה בה אומה, במישור התודעתי

בכל פזורה .   קהילייה מדומיינת זו נעשתה מדומיינת יותר ויותר באלפיי� שנות הגלות היהודית

יהודית התרחשו נישואי תערובת והליכי גיור שבעטיי� נעשתה זהות� האתנית של פזורות 

דווקא משו� כ! התמצקה . תישראל בלתי רלוונטית להגדרת� כפזורותיה של האומה היהודי

(ביולוגי, לא בד� משות�, התלויה במסורות וביעדי� משותפי�, הזהות היהודית כזהות לאומית

 בתשובה 1959 בינואר 23(הדגיש נקודה זו במכתב שכתב ב, אגב, ברלי� עצמו(עובדתי 

� ששוחרר מתלותו במאפייני,  והרעיו� הלאומי46").?מיהו יהודי"גוריו� (לשאלתו של ב�

ואפילו מ� , שוחרר באלפיי� שנות הגלות ג� מתלות כלשהי בטריטוריה משותפת, אתניי�

  .ההוויה נקבעה על ידי התודעה, בניגוד לִאמרתו הנודעת של מרקס; התלות בלשו� משותפת

                                                 
 .14�6לפי בראשית י , מצרי� וכנע� יצאו מחלציו של ח�,  כוש43
,  ד� דאור:תרג�, ]1991 [הגיגי� על מקורות הלאומיות ועל התפשטותה: ותקהיליות מדומיינ,  בנדיקט אנדרסו�44

 . 37�36' עמ, 1989אביב �תל, האוניברסיטה הפתוחה
45 Ernest Gelner, Thought and Change, (London: Weidenfeld and Nicholson, 1964), p. 168.  
היחשב יהודי ג� א� אמו אינה יהודיה ואינה ראוי ל, צורכו לקהילה יהודית�אד� המזהה את עצמו כשיי� די "46

 We should make a man to be a Jew, if he were in most respects identified with a Jewish"" (גיורת

community, despite the fact that his mother may be an unconverted non-Jewess"( ,גוריו� �כתב ברלי� לב�
ברלי� היה אחד מחמישי� ). 80' עמ, ללא תארי�, אביב�תל, גוריו��בית ב�, בות של חכמי ישראלקוב! תשו? מי יהודי(

גוריו� מכתב שבו ביקש מה� לחוות את דעת� בשאלת מעמדו הלאומי של �הרוח היהודי� שאליה� שיגר ב��אנשי
 1958לאחר שבקי6 , )"?מיהו יהודי"שאלה שזכתה בדיעבד לכותרת (אד� שנולד לאב יהודי ולא� שאינה יהודיה 

על סמ� " יהודי�"אזרחות כ�הפני� לרשו� מבקשי�התפטרו השרי� הדתיי� מממשלתו במחאה על החלטתו של שר
תשובתו . כפי שנדרש מה� עד אז, ולא לדרוש מה� להציג הוכחות לכ�, האזרחות כי יהודי� ה��הצהרת� של מבקשי

בהשתייכות תודעתית , לדעתו,  שהזהות היהודית היתה תלויהמשו� שהיא מעידה על כ�, לענייננו, של ברלי� מאלפת
 .עובדתית� לא ביולוגית–



יש ; אי� לאו� ישראלי. לא כמדינת הישראלי�,   לכ� הוגדרה מדינת ישראל כמדינת היהודי�

אינ! פחות  47.על שלל עדותיו ועל שלל לשונותיו, ו� הזה פזור ברחבי העול�והלא, לאו� יהודי

מדינת  .האתני(במוב� הביולוגי" ע�"וג� היהודי� החיי� בישראל אינ� , יהודי א� אינ! ישראלי

. ! וז'קק בגלות"הלאו� היהודית המודרנית מגשימה אפוא את הרעיו� הלאומי שהומצא בתנ

כמסופר בספר ,  כל אלה התקיימו–ממלכות , לשונות, יזציותציביל, שבטי�, עמי�, גזעי�

היא " אומה"ההשתייכות לקהילייה המדומיינת . לא אומה; משחר ההיסטוריה, בראשית

  . והצעה זו עיצבה לימי� את אירופה, !"אפשרות מהפכנית שהוצעה בתנ

, עצמות כש� שמ48,עשרה(לאומיות עיצבו את אירופה עד סו� המאה השמונה(  מעצמות על

במאה , ולא רק אותו, לאומיות עיצבו ומעצבות את העול� המערבי(בריתות ודינמיקות על

( אבל אי� להסיק מכ! שהתפרצותה של הלאומיות האירופית במאה התשע49.השני� האחרונות

 האירופי� העדיפוהעדיפוהעדיפוהעדיפועשרה (עד המאה התשע. עשרה היא זו שהולידה והפיצה את הרעיו� הלאומי

, כקתולי�, כנתיני� של אימפריות(לאומיות ( פי קטגוריות עללהגדיר את עצמ� על

וה� העדיפו זאת , )אר#(כתושבי חבלי, כנתיני� של נסיכ'יות(לאומיות (או תת) כפרוטסטנטי�

! מאז התנצרותה "אבל כמארחי היהודי� וכחניכי התנ; בשל אל� ואחת סיבות טובות וגרועות

,  את הרעיו� הלאומי ואת גילומו המוחשיכירוכירוכירוכירוההההה� , קל וחומר מאז הרפורמציה, של אירופה

  . במילי� וברדיפות, והגיבו עליו תמיד

עשרה ריאקציה לאומית מספרד עד (  ברור שכיבושי נפוליאו� עוררו בתחילת המאה התשע

וברור שזוהי נקודת המוצא ההיסטורית לסיפור התפשטותה של הלאומיות האירופית , רוסיה

(פר את סיפור התפשטותה של הלאומיות האירופית במאה התשעאבל מי שמס. בעיד� המודרני

. חוטא לאמת לא רק כהיסטוריו� אלא ג� כפילוסו�,  של הרעיו� הלאומילידתולידתולידתולידתועשרה כסיפור 

 לא סת� סימפטו� – רעיו�רעיו�רעיו�רעיו�דיו� פילוסופי ברעיו� הלאומי מחייב הכרה בכ! שזהו אכ� , שכ�

  . ריאקציוני(מודרני, רגשי

וניטי� של ליברל שהכיר בחשיבותה של הלאומיות ושהחדיר את ההכרה   מדוע זכה ברלי� במ

: אולי בזכות הרטוריקה שהוא הפעיל כשהתייחס ללאומיות? השיח הליברלי(בחשיבותה לעול�

ושל השתאות מכ! שכל ההוגי� המרכזיי� של המאה , רטוריקה של השתאות מעצ� קיומה

, "� הוגי דעות של ממש מ� הידועי� לישו. "עשרה לא הכירו כמוהו בחשיבות התופעה(התשע

שו� הוגה דעות "אמנ�  50;"עתיד שבו תמלא תפקיד מרכזי] ללאומיות[לא חזו לה ", הוא כתב

עשרה לא היה בלתי מודע ללאומנות בתור תנועה בעלת (חברתי או פוליטי שחי במאה התשע

                                                 
 2.3(והשאר ,  מיליו� במדינת ישראל5, הברית� מיליו� חיי� בארצות5.7,  מיליו� היהודי� החיי� כיו�13 מתו� 47

, אנגלי�, קנדי�, �אמריקני( מיליו� יהודי� 6.5האנגלית היא שפת� של . פזורי� בי� מדינות אחרות) מיליו�
 אחוז 38.5,  אחוז מ� היהודי� החיי� כיו� ה� דוברי אנגלית50, כלומר, )אפריקני��ניו זילנדי� ודרו�, אוסטרלי�

צרפתית , שהבולטות שבה� ה� רוסית(ה� דוברי שפות אחרות )  אחוז11.5(ושאר היהודי� , ה� דוברי עברית
  ).וספרדית

�שושלות המלוכה הרב, האימפריה הקרולינגית, הכנסייה הקתולית, רומיתהאימפריה ה,  האימפריה ההלניסטית48
  .לאומיות

 .הגלובליזציה, איחוד אירופה, ו"ברית נאט, �"האו, הגוש המזרחי, המועצות� ברית49
 .443, נגד הזר�, ]1978 ["הזנחתה בעבר ועוצמתה בהווה: הלאומיות",  ברלי�50



ובעצ� עד , ]עשרה(התשע[במחצית השנייה של המאה , א� על פי כ�"אבל , "השפעה בזמנו

ובכ! הוכיחו כל אות� הוגי דעות  51,"היא נחשבה תנועה שוקעת, מלחמת העול� הראשונה

אולי הגור� , עלייתה של הלאומיות היא כיו� תופעה חובקת עול�"שהרי , קוצר ראות משווע

היחיד בעל העוצמה הרבה ביותר במדינות החדשות ולעתי� ג� בקרב אוכלוסיות המיעוט 

   52."קותבמדינות הוותי

עשרה באשר לשגשוגה (קוצר ראות� של הוגי הדעות בני המאה התשע. במומו פוסל,    הפוסל

לא היה משווע יותר מקוצר ראותו של ברלי� באשר לדינמיקה , של הלאומיות במאה העשרי�

הברית ואירופה (הצפת� של ארצות. שהותנעה ע� שו! מלחמת העול� השנייה, לאומיתלאומיתלאומיתלאומית((((פוסטפוסטפוסטפוסטה

ודרישת� של מהגרי� אלו ושל אינטלקטואלי� ) מוסלמי� ואחרי�(י מהגרי� בעשרות מיליונ

העדנה ; לא לאומית, "תרבותית(רב"מודרניסטי להגדרה אזרחית (הפוסט(מהשמאל הרדיקלי

בשיח האינטלקטואלי המערבי מאז מהומות ) שולל הלאומיות(המחודשת של המרקסיז� 

הלאו� ( שהתפתחה על חשבונ� של כלכלותהגלובליזציה של כוחות השוק; 1968(הסטודנטי� ב

והגלובליזציה ) ? ראשי ממשלות או ראשי תאגידי�–מי שולט בכלכלה בעיד� הגלובליזציה (

מי (שהתפתחה על חשבונ� של תרבויות הלאו� , התקשורתית של עיד� הטלוויזיה ומוזיקת הפופ

 כל התהליכי� –) ?ודוהוליו וי(טי(א�  שרי החינו! או–שולט בתודעה בעיד� הגלובליזציה 

. התרחשו בימיו ומול עיניו של ברלי�, לאומית(שָחבר' ליצירתה של הסיטואציה הפוסט, הללו

הוא לא חזה ולא אמור היה לחזות את כניסתו של , כשכתב על הלאומיות בשנות השבעי�

אבל התקופה שבה כתב על , העול� לעיד� האינטרנט ואת איחודה של אירופה במפנה המאות

אילו גילה יחס . דיה ג� בלי האינטרנט ומטבע היורולאומית (ומיות הייתה תקופה פוסטהלא

טו� האינטלקטואלי (לאומיות שהפכו לבו�(היה מתמודד ע� הטענות הפוסט, רציני ללאומיות

  . בדורו

מכ! שברלי� היה נטוע במחצית , ראשית, הוא נבע.    קוצר הראות שלו נבע משתי סיבות

הסיטואציה . ולא ניגב את משקפיו במחציתה השנייה,  העשרי�הראשונה של המאה

ומפרספקטיבה זו , הטוטליטרית שעיצבה את נעוריו המשיכה להתנות את מחשבתו בזקנתו

עשרה כשתי (עשרה והלאומיות של המאה התשע(הצטיירו לו הנאורות של המאה השמונה

נאורות דלקתית סופה ; ציז�הפשיז� והנא, משלימות שהולידו את הבולשביז�(מגמות הופכיות

(אבל אמת שנעשתה לא, יש בזה אמת. לאומנות דלקתית סופה פשיז� ונאציז�, בולשביז�

ההול! , ליברלי שלנו(הדיו� בלאומיות בעיד� הדמוקרטי. אקטואלית באמצע המאה העשרי�

  . הוא דיו� שברלי� היה בלתי ער'! לו, לאומי(ומתברר כעיד� פוסט

היה תופס שהלאומיות היא , אילו היה פלורליסט. א לא היה פלורליסטהו:    הסיבה השנייה

שהרי היא מקדמת זהויות , )בתנאי שאינה מידרדרת לשוביניז�(פלורליסטית במהותה 

                                                 
  .228,  בול ע! עיקש–האנושות , ]1972 ["על עליית הלאומיות: הענ% הכפו%",  ברלי�51
 .235, ש� 52



 –עשרה ( המופת הגדול של הלאומיות האירופית במאה התשע–וזפה מאציני 'ג. פרטיקולריות

, לאומי(הוא רצה עול� רב; לאו� האיטלקיתלא רק לתנועת ה,  תנועות הלאו�כלכלכלכלביקש לעזור ל

. וזוהי העמדה הלאומית במיטבה, שבו תורמת כל אומה את תרומתה הסגולית לשאר האומות

הוא רוצה . הוא רוצה שה� לא ידמו לו; האנגלי הלאומי אינו רוצה שהיפני� יהיו יותר אנגלי�

 עול� שמציע בי� שאר –' וכותיאטרו� נ: , אמנויות לחימה, בוזהיז� והייקו(עול� שיש בו ז�

לא יהיה לו .  והוא רוצה שיהיה לו מה לתת ליפני�–הנפלאה בש:נ'תה , הצעותיו את מורשת יפ�

  . מה לתת לה� א� לא יהיה אנגלי

ברלי� .    הזיקה ההדוקה בי� לאומיות לפלורליז� היא הפילוסופיה של הרדר על רגל אחת

. א! לא הפליג בשבחיו מהסיבות הנכונות, סותיוהפליג בשבחיו בעשרות ממ, הערי# את הרדר

וברלי� המציא מי� , לאומילאומילאומילאומיהיה פלורליסט , )Volkgeist" (רוח הע�"שטבע את המונח , הרדר

כש� שברא את הרומנטיקני� בצלמו  53.ולמעשה ליברל, פלורליסט לכאורה: הרדר שאינו לאומי

אומיות לא ניצבו מולו כהשקפות הרומנטיקה והל; ברא ברלי� את הרדר בצלמו כדמותו, כדמותו

 היה עליו להשגיח בזיקה בי� לשיטתולשיטתולשיטתולשיטתודווקא : חמור מזה. אלא כהשתקפויות של עמדתו

, לשיטתו, והרומנטיקה, נולדה מהרומנטיקה, לשיטתו, שהרי הלאומיות, לאומיות לפלורליז�

, רומנטיתהלאומיות היא : א(היסוד שלו (סמ! שתי הנחות(דווקא על, כלומר. דגלה בפלורליז�

היה עליו לגזור את המסקנה שיש קשר הדוק בי� לאומיות , )הרומנטיקה היא פלורליסטית: ב

  .אילו היה פלורליסט, כ! היה מסיק. לפלורליז�

  

  

  הההה

     

מאחר שכתב כהיסטוריו� של אידיאות במקו� לנסח את השקפת עולמו בצורה ישירה    

רחבת , תחושה של שוטטות סקרנית, כאמור, כתיבתו ִהשרתה. נתפס ברלי� כפלורליסט, וחשופה

עד . וכ! הסתווה הקיפוד כשועל, בי� זרמי� רעיוניי� שפרחו וקמלו במהל! ההיסטוריה, אופקי�

אפשר ללמוד ה� מקריאת השבחי� האופייניי� שהומטרו על , כמה הצליחה פעולת ההסוואה

מסותיו של ישעיה : "חי�באשר לשב. ברלי� וה� מקריאת הביקורות האופייניות שנמתחו עליו

ר האוזר במבוא 'השתפ! רוג, "ברלי� בהיסטוריה של האידיאות אינ� כתובות מתו! נקודת מבט

ובעצ� ג� (אי� ה� מכוונות במישרי� להדגי� או לחזק . "שכתב לאחד מקובצי מסותיו של ברלי�

                                                 
גרמה לו , העריצ1ת של תנועת הנאורות הגאולה מולידי לחזונות] של ברלי�[התנגדותו : " כפי שמעירה איילי� קלי53

סימאה את עיניו , החיבה שהוא רחש לחריגי� אלה; הרדר והאמא�, נאורות של ויקו�יתר ע� הקונטרה�להזדה1ת
 ,Aileen Kelly". עצמו ראציונליז� שלה� אינו עולה בקנה אחד ע� הפלורליז� הליברלי שלו � שהאימלהבחי� בכ

"A Revolutionary Without Fanaticism", The Legacy of Isaiah Berlin, p. 4.  וכפי שמנסח זאת מארק 
�ולפיכ� שללה הקונטרה, תנאורות הייתה עוינותה כלפי כל מה שכלול במושג נאורו�מהותה של הקונטרה: "ִלילה

 Mark Lilla, "Wolves and Lambs", The" (עצמו נאורות את הערכי� המוסריי� והפוליטיי� שעליה� הג� ברלי�

Legasy of Isaiah Berlin, p. 38.( ובתור שכזה הוא היה ממשיכ: של תנועת , ברלי� היה ליברל: הווה אומר
  ).שאותה הוא הילל(נאורות �ל הקונטרהולא ממשיכ: ש, )שאותה הוא גינה(הנאורות 



(כל[...] ; וימתמשנה או אידיאולוגיה היסטורית או מדינית מס, שו� תורה) לא לתקו� או לערער

אולי פחות מכל הוגה דעות אחר מניח ברלי� שמצויה [...]. כול� חקרניות ובלתי דוגמטיות 

 54".שלאורה הוא ניגש אחר כ! לפרש את העול� ולסדרו מחדש, ברשותו איזו אמת פשוטה

איני מוצא בכתביו בסיס לוגי או פילוסופי כלשהו שיַזAה אותו מאשמת : "ובאשר לביקורת

   55.כתב נורמ� פודהור# שנתיי� לאחר מותו של ברלי�, "יז�הרלטיב

, כביכול, האיש ִהרצה וכתב.    זה הדימוי השגור שנכר! סביב ברלי� בידי חסידיו ומבקריו כאחד

ולכ� אי� למצוא אצלו פרשנות מגמתית של , אלא ממעו� הציפור" לא מתו! נקודת מבט"

ובי� , )כדעתו של האוזר(זה נזק� לזכותו בי� שהעדר מגמתי'ת , תולדות המחשבה המערבית

שייחסו לברלי� , האובייקטיבי הזה, המבט האולימפי). כדעתו של פודהור#(שהוא נזק� לגנותו 

  .היה רק אפקט, חסידיו ומבקריו

כפי שמקובל , הא� הטיעו� הפילוסופי של ברלי� היה.   נתעל� מ� האפקט ונדבר על התוכ�

את מה שהוא , 1988(בריאיו� שנער! עימו ב,  כ! ִתמצת ברלי�הנה? טיעו� פלורליסטי, לחשוב

ואי� ; אבל לא שניה�, אפשר לבחור באורח חיי� אחד או באחר: "החשיב כעמדה פלורליסטית

וא� אחד מסוגי החיי� , אד� בוחר כפי שהוא בוחר; אמת מידה כוללת לקביעת הבחירה הנכונה

יש : "הפוליטית, מכא� המסקנה המעשית 56".ראינו יכול להיחשב אובייקטיבית לנעלה מ� האח

שא� נרצה למנוע עימות כדי ,  ערכי� יתבררו כבלתי תואמי�לפנות מקו� לחיי� שבה� כמה

 57."תהיה הכרחית, ג� א� כפויה, ורמה מסוימת של סובלנות, יהיה צור! למצוא פשרות, הרסני

או " (אורחות"קפ� של תרבותי בדבר ההכרה הפלורליסטית בתו(לפנינו טיעו� רב, כאורהל

מתברר שכוונתו למשהו , א! כשברלי� מסביר ביתר הרחבה את טיעונו. חיי� שוני�") סגנונות"

אני חושב כי חלק מ� הערכי� האולטימטיביי� שעל פיה� חיי� בני האד� אינ� יכולי� : "אחר

צדק ] …. [אינ! יכול לשלב חירות מלאה ע� שוויו� מלא]. …[להתיישב או להשתלב זה בזה 

לא ייתכ� להגות רעיו� בדבר פתרו� "ולכ� , "עשויי� להתנגש זה בזה, ידע ואושר, ורחמי�

פתרונות אוטופיי� אינ� עקביי� ואינ� ] …. [למשל,  אי! לחיות–מושל� לבעיות האד� 

א� אתה . בחירות עשויות להיות מכאיבות מאוד. לכ� חייבות להיעשות בחירות] …. [אפשריי�

. אפשר להימנע מבחירות בי� ערכי� אנושיי� אולטימטיביי�(אי. 'ל# לוותר על בתיא', בוחר בא

אינה יכולה , ולא חשוב אי! מגיעי� אליו, כל אמונה קנאית באפשרות למצוא פתרו� סופי] …[

  58".לשפיכות דמי� ולדיכוי נורא, לייסורי�, להביא אלא לסבל

, )או תרבויות( ערכי� מערכותמערכותמערכותמערכותגשות� של על התנ, בעיקרו של דבר, ברלי� אינו מדבר, כלומר   

, כל מערכת נורמטיבית מכילה.  כל תרבותבתו!בתו!בתו!בתו!,  כל מערכתבתו!בתו!בתו!בתו!אלא על התנגשות� של ערכי� 

 ערכי� שהבחירה באחד מה� היא פגיעה בלתי –ערכי� מוחלטי� המוציאי� זה את זה , לדבריו
                                                 

 .11 ,נגד הזר� ,"מבוא", וזרר הא' רוג54
55 Norman Podhoretz, "A Dissent on Isaiah Berlin", Commentary, February 1999, p. 34.  
 .51' עמ, 2000רשפי� ,  נורית לוינסו�:תרגמה, ]1992 [שיחות ע� ישעיה ברלי�,  רמי� יהנגבלו56
 .ש�, ש� 57
 .135, �ש 58



אבל אי� זו , בת להיעשותהבחירה בי� ערכי� מוחלטי� ובלתי מתיישבי� חיי. נמנעת בער! אחר

כל בחירה בער! כלשהו על : אדרבה.  על פי מערכת ערכי� כלשהילנמקהלנמקהלנמקהלנמקהבחירה שאפשר 

לפי ברלי� אינ! , שכ�. רלבנטית(הופכת את המערכת ללא, חשבו� ער! אחר בתו! אותה מערכת

אלא רק לממש ערכי� אחדי� , לממש מערכת ערכי� כלשהי) אינ! יכול, ויתרה מזאת(אמור 

  .נ� מצטרפי� לכדי מערכת ושאינ� שאובי� ממערכת אחתשאי

אי� פירושו של , תו! פגיעה בלתי נמנעת בער! החירות, בער! השוויו�, למשל,   א� אתה בוחר

לא בערכי� , בחרת רק בער! סוציאליסטי אחד; דבר שבחרת במערכת הערכי� הסוציאליסטית

, וא� בחרת. וקידוש העבודה היצרניתסוציאליסטיי� אחרי� כגו� קידוש הִקדמה הטכנולוגית 

אי� פירושו של דבר שבחרת , תו! פגיעה בלתי נמנעת בער! הצדק, בער! הרחמי�, נניח

אלא משו� , לא משו� שזהו ער! נוצרי בחרת בו; במקרהבמקרהבמקרהבמקרההער! שבחרת הוא נוצרי ; בנצרות

ג� , באלוהי�אינ! מאמי� . הנצרות זרה ל!, כמערכת ערכי�. מצדד בו, הנוצרי�כמו כמו כמו כמו , שג� אתה

והכנת , אינ� אומרי� ל! דבר" כפרה"ו" אשמה", "חסד"ער! נוצריי� כמו (מושגי, "בנו"לא ב

אתה דוגל , ובכ�. אינה מטרת חיי!) שבקיומ� אינ! מאמי�(הנשמה לחיי� שלאחר המוות 

כמו טולסטוי , ִהרכבת ל!. אבל לא בנצרות, ודוגל ברחמי�, אבל לא בסוציאליז�, בשוויו�

סוציאליסט שהתנגד , טולסטוי היה נוצרי שלא הל! לכנסייה. אתוס פרטי תוצרת בית, בשעתו

לא מערכת , הוא בחר ערכי�; ובודהיסט שלא תרגל מדיטציה בודהיסטית, לִקדמה טכנולוגית

  .לדעתו של ברלי�,  וכ! ראוי לבחור–ערכי� 

בבחירות מוסריות של הוא מכיר רק .   ברלי� אינו מכיר אפוא בתוקפה של מערכת ערכי� כלשהי

, פלורליסטיפלורליסטיפלורליסטיפלורליסטי לא אתוס – אקלקטיאקלקטיאקלקטיאקלקטיזהו אתוס . הכרעות על פי קולו של המצפו� הפרטי: יחידי�

  .  ערכי� מתחרותמערכותמערכותמערכותמערכותמשו� שפלורליז� מחייב הכרה בתוקפ� של 

ואילו הבודהיז� , הנצרות מציעה לנו מוסר דתי: "היה ברלי� אומר כ!,   אילו היה פלורליסט

, הנצרות והבודהיז� מציעות לנו גאולת נפש פרטית; י� לנו מוסר אתיאיסטיוהסוציאליז� מציע

ואילו , הנצרות והסוציאליז� התפתחו במערב; ואילו הסוציאליז� מציע גאולה חברתית

ולכ� , א� שאני אתיאיסט אני מכיר בתוקפ� העצמי של דתות, ובכ�. הבודהיז� התפתח במזרח

א� שאני אינדיבידואליסט אני מכיר בתוקפ� ; צריאני מכיר בתוקפו העצמי של המוסר הנו

ולכ� אני מכיר בתוקפו העצמי של המוסר , קולקטיביסטיות(העצמי של תורות גאולה חברתיות

ולכ� אני מכיר , וא� שאני מערבי אני מכיר בתוקפ� העצמי של תרבויות המזרח; הסוציאליסטי

א� אחת משלוש מערכות הערכי� אי� אני מסכי� ע� . בתוקפו העצמי של המוסר הבודהיסטי

 הוא – הגיו'� כשלעצמו –דתי ופוליטי , אבל אֵג� על זכות קיומ� משו� שגיו'� תרבותי, הללו

  ".האתוס שלי

רק בתוקפ� של , כאמור, הוא מכיר.   אבל ברלי� אינו מכיר בתוקפ� העצמי של מערכות ערכי�

האד� . תו של המצפו� הפרטיערכי� המשייטי� בחלל מוסרי נטול ֶהקשר והעומדי� לבחיר



משו� , )או פוליטי, או דתי(מפלורליז� תרבותי פט'ר פט'ר פט'ר פט'ר הוא אד� ה, לשיטתו של ברלי�, המוסרי

  . שאי� הוא נדרש להכיר בערכ� ובצידוק� העצמי של מערכות ערכי�

, "חירות חיובית". "חירות שלילית"לבי� " חירות חיובית"  מכא� הבחנתו הנודעת של ברלי� בי� 

היא השתחררות " חירות שלילית"ואילו , היא הגשמה של מערכת ערכי� כלשהי, תולשיט

משו� שכל , "חירות חיובית"והוקיע כל צורה של " חירות השלילית" ברלי� דגל ב59.מדיכוי

סובלנות תוקפנית מצד� (הגשמה של מערכת ערכי� או צורת חיי� ייחודית כרוכה לטענתו באי

  . עונייני� לחיות כמוה�של מגשימיה כלפי אלה שאינ� מ

נחזור ונצטט את . אינו פלורליז� כי א� ליברליז�" חירויות שליליות"אתוס המתיר רק ,   ובכ�

יהיה צור! , א� נרצה למנוע עימות הרסני: "המסקנה המעשית שגזר ברלי� מ� האתיקה שלו

 המשטר ,כלומר". תהיה הכרחית, ג� א� כפויה, ורמה מסוימת של סובלנות, למצוא פשרות

המשטר הזה קובע את חוקי המשחק . עימותי�(הראוי היחיד הוא משטר של ֶהסדרי� מנטרלי

זהו משטר . שאליה� יש להכפי� כל מערכת ערכי� של כל קבוצה או קהילה בתו! המדינה

, תיאוקרטית, מלוכנית(אי� הוא סובלני כלפי שו� חלופה ; רק כלפי המצייתי� לו" סובלני"

חירויות "לגיטימי רק עול� של ; רק היא לגיטימית, דמוקרטיה ליברלית. )'קומוניסטית וכו

  ". שליליות

בזמ� " הדבר הנכו�"  ייתכ� שתהילתו של ברלי� כפילוסו� פוליטי נבעה מכ! שהוא אמר את 

ושמצא , הבולשביז� והפשיז�, בטראומה של הנאציז�, כמוהו, הוא פנה אל קהל שהוכה: הנכו�

.  שלו ב+ורה שאי� צור! לדקדק במשמעותה כדי לאמ# אותה בחו�טוטליטרי(במסר האנטי

אבל מה שנשמע לאוזניי� שִצלצלו עדיי� ממלחמת העול� השנייה כקולה של התבונה המוסרית 

  .נשמע חמקמק לאוזניי� בנות זמננו, עצמה

  לא כל ההוגי� הליברליי� ולא כל המשטרי� הליברליי� של הדורות האחרוני� לוקי� 

הברית ובי� קנאי האיסלא� אינו מאבק בי� (המאבק העולמי הנוכחי בי� ארצות. בעמימות

 שני –אלא מאבק בי� קיפודי� לקיפודי� , )קיפודי�(לדוגמטיקוני� ) שועלי�(פלורליסטי� 

לא את , הממשל האמריקני הנוכחי לא ִהשלה לרגע. עולמות אידיאולוגיי� בלתי מתפשרי�

כאילו הדגל שבשמו הוא נאבק באויביו הוא דגל ,  העול�לא את בוחריו ולא את שאר, עצמו

מתו! שאיפה בלתי פלורליסטית להשלטתה של השקפת העול� וצורת החיי� . הפלורליז�

מתו! תחושת , מתו! אמונה דוגמטית בצדקתה המוחלטת, ליברלית על העול� כולו(הדמוקרטית

העל (נלחמת מעצמת, )א� תשאלו את הנשיא, שליחות אלוהית(עול� (שליחות גואלת

כש� שנלחמה בעבר בשאיפת� , הליברלית בשאיפת� המשיחית המקבילה של קנאי האיסלא�

  . המשיחית המקבילה של הסובייטי�

הברית במאבקיה (המאפיינת את מדיניותה הבלתי מתחסדת של ארצות,   כנות אידיאולוגית זו

אתוס לוחמני וכוחני ככל אתוס  הודאה ישרה זו בכ! שהליברליז� הוא –נגד אויבי הליברליז� 
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. של ברלי�" פלורליסטית" נעדרה מכתיבתו ה–אחר המתיימר לייצג את האמת ואת הצדק 

של משטרי� קור@� קור@� קור@� קור@� האתגר הפילוסופי של צידוק הליברליז� מתעורר כשהליברל הופ! מ

אד� ל, המתלונ� על העוול הנגר� לו ומשלה את עצמו שתלונה זו היא פילוסופיית מוסר, עריצי�

רק אז מתחוורת לליברל הסתירה בי� .  מוסרית באשר הוא שיי! למחנה השליטאחריותאחריותאחריותאחריותהנושא ב

לבי� השאיפה הליברלית הAנה להגמוניה רעיונית " פלורליז�"הסיסמאות הבלתי מחייבות על 

  .ופוליטית עולמית

המתעוררת ,   לשווא נחפש אצל ברלי� התמודדות ע� שאלת אחריותו של הליברל

; תודעתו של ברלי� עוצבה על ידי ביוגרפיה קורבנית. ליז� הוא האתוס השליטכשהליבר

הרגילו אותו לתפוס , טובי� שכמותו והנאצי� שרדפו יהודי� שכמותו(הבולשביקי� שרדפו בני

של ֲחַסר ) לא מבחינה הישרדותית, מבחינה רעיונית(את הפוליטי מנקודת הראות הקלה והנוחה 

פטרה את ברלי� מדיו� " טוטליטריות"הקטגוריה החובקת . אחריות ֲחַסר ה–כלומר , האוני�

על , על איטליה, על גרמניה, ליברליות שהשתלטו על רוסיה(דיפרנציאלי באידיאולוגיות האנטי

כלו� אי� הבדל בי� אידיאולוגיה טוטליטרית שהושפעה מהאוטופיז� הרציונליסטי של . ספרד

נאורות (טליטריות שדגלו בערכיה של הקונטרהלאידיאולוגיות טו) הבולשביז�(הנאורות 

  ? )הנאציז�, הפשיז�(

הוא , לשיטתו של ברלי�, ולכ� אינ! יודע א� היפוכו של הפלורליז�,   לפי ברלי� אי� הבדל

אי� מכנה משות� לאויבי הפלורליז� . רציונלי(האוניברסליז� הרציונליסטי או השוביניז� האי

 לא רק –א! רדיקליז� הוא מזג העשוי לקלוט כל תוכ� ; �מלבד הרדיקליז, שנגד� דיבר ברלי�

אלא דווקא " קיפודי�"היטלר ומוסוליני לא היו . אוטופיסטי(רציונליסטי, "קיפודי"תוכ� 

. אוטופיסטי של תנועת הנאורות(היא התנגדות לחזונה הרציונליסטי" שועלי'ת"א� , "שועלי�"

מזכיר לנו רונלד , "במידה( מסוכ� בהא! בל נשכח שג� השועל, הקיפוד מסוכ� ללא ספק"

פשעי� מוסריי� הוצדקו באמצעות הטענה שערכי� פוליטיי� מרכזיי� ה� בהכרח . "דבורקי�

לומר שהבחירה בער! זה או אחר היא הבחירה הנכונה , לפיכ!, אפשר(ושאי, ערכי� מתנגשי�

   60".היחידה

חירויות ", "פלורליז�"/"וניז�מ", "שועלי�"/"קיפודי� "–  לכ� הדיכוטומיות שהציע ברלי� 

הקס� שלה� הוא קסמ� .  ה� מקסימות במוב� המזיק של המילה–" חירויות שליליות"/"חיוביות

של ברלי� " פלורליסטי"כשמחלצי� את הטיעו� ה. הזורעות ערפל, של הכללות בהירות לכאורה

 חיוורונו מתגלה, מ� השט� הרטורי המקסי� של מסותיו ומנסי� לתמצתו ביבושת עניינית

אבל דווקא משו� כ! חשוב , אי� הוא ממגיש לנו ציוד למלחמה הנוכחית. המוסרי והפוליטי

כשהיה , הוא מזכיר לנו ממה התחמק המערב במחצית השנייה של המאה העשרי�; להיזכר בו

  .שאנ� ונרד� בשמירה

 

                                                 
60 Ronald Dworkin, "Do Liberal Values Conflict?" The Legacy of Isaiah Berlin, p. 75.  


