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והעובדותההיסטוריון

חינהשהשאלהיחשודלאשאישכדימהי?יסטוריהה
הרצאותמתוךמובאותלשתי~ןרשמיותרתאוחסרת-שחר

. J ה-שלוהשנייההראשונהההוצאהלרגלשנישאוmbridge ~ C 

Modern History . חברבפני 1896באוקטובראקטוןשאמרדבריםהנה

בראשו:שעמדהעריכהלמיפעלבהתייחסוקיימברידג',הוצאתנאמני

שנצברהיזעאתבשלמותולתעדבמינהמיוחדתהזדמנותזוהי
 ...ביותרלרביםביותרהשימושיבאופןהתשע-עשרה,במאה
שלהספריםמדףאללהביאנרכלהמושכלתהעבודהחלוקתבזכות

המחקרשלהבשלותהמסקנותואתהאחרונה,התעודהאתאדםכל

נרכללא ) y ultimate histoז(מסוכמתלהיסטוריההבין-לאומי.

וכאשרבהישג-ידהואהמידעכלכאשדעתה,אךזה.בדודלהגיע

 "ההיסטוריהמגדרלחרוגבידינויהיהלפיתרון,ניתנותהבעיותכל
במעברציון-דרךולקבוע ) y conventional histoז(המקובלת

 1המסוכמת.להיסטוריההמקובלתמההיסטוריה

קלארק,ג'ררג'סרפרופסורהתייחסיותרמאוחרשניםכשישים

 , Cambridge Modem Historyהשלהשנייהלהוצאהבהקדמה

היסטוריהלכתוביהיהניתןאחדשיוםועמיתיואקטוןשללאמונתם

ואמר:מסוכמת,
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זר.לתחזיתשותפיםאינםיותרמאוחריםדורותשלהיסטוריונים
חדשים.מחקריםושובשוביחליפומחקריהםאתכיצופיםהם

מעונדתבני-אנוש;באמצעותהעבר·מועברתידיעתלהערכתם,

ובלתי-אישייםיסודייםמחלקיקיםמורכבתאינהולפיכךעל-ידם,
כמשימהנראההעברחקר ...לשנותםיכולאינוששום-דבר

אובספקנות,מיקלטמוצאיםקצרי-רוחמלומדיםוכמהאין-סופית
בני-אדםמעורביםהיסטוריתהערכהשבכלשכיווןסבוריםלפחות

בנמצאואיןאחרת,עלעדיפהאחתדעהאיןהריונקודות-ראות,

 2אובייקטיבית".היסטוריתאמת

כהבאופןרעהואתאישסותריםכל-כךדגוליםהיסטוריוניםכאשר

להכירבכדימספיקמעודכןשאנימקווהאני .דרשניאומרזה-נחרץ
בהכרחהיכרהקודמתהמאהשלהתשעיםבשנותשנכתבמהשכלבכך

שנכתבמהשכללהתחייבבכדימספיקמתקדםשאינניאבלטעם;חסר
חשיםודאיבר-טעם.בהכרחהיכרהנוכחיתהמאהשלהחמישיםבשנות

טבעשלהצרההשאלהמןלחרוגעלוליםדבריכיהסתם,מןכבר,אתם
וסראקטוןביןההתנגשותיותר.רחבותבשאלותולגעתההיסטוריה,

החברתית,השקפתנובכלשחלהשינויאתמשקפתקלארקג'ורג'
האמונהמתוךמדבראקטוןלשני.הראשוןדבריביןשעברהבתקופה

התקופהשלהעצמיוהביטחוןהברורההראייהומתוךהפוזיטיבית,
זאת,לעומתקלארק,ג'ורג'סרבדבריהמאוחרת;הוויקטוריאנית

כלהביטניקים.דורשלוהספקנותההתחבטותהבילבול,מהדהדים
שלאאומודעבאופןמבטאת,-היסטוריה'?מהי-לשאלהתשובה
חלקמהווהוהיאניתנת,היאשבהםוהמקוםהתקופהאתבמודע,

שנייהשבמחשבהכךחיים.אנובההחברהעלהכוללתמהשקפתנו

כיחוששאניאדרבא,נדוש.להראותעלולשלישהנושאסבוראינני

חשובה.וכהנרחבתכהשאלהלהעלותשהעזתיעלבעזות-מצחאחשד

שאני"מההעובדות.שלתור-הזהבהייתההתשע-עשרההמאה

רק ...עדבדדת"זהלדיקנם,ממנים-קשים,ריבד 1רד 1אמררוצה"
היוהתשע-עשרההמאהשלההיסטוריוניםבחיים".דרושותעובדות
המורליסטיתההיסטוריהנגדמוצדקתבמחאהאיתו.תמימי-זעיםככלל
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שהמשימה , 1sה-המאה-שלהשלושיםבשנותראנ.קהאמר(מוסרנית)
 wie es (התרחש"באמתiנהלהראות"פשוטהינהההיס~ריוןשל

eigentlich gewesen (, לה'צלחהזכתהזובלתי-מבריקהואימות-כנף

ואפילואנגלים,ןa;:ן.ג-נים,היסטוריוניםשלי.ררותשלושהמדהימה.

כמונישאותשפתיהם..כשעלהמערכהשדהאלצעדוצרפתים,

כלוכמו . " Wie es eigentlich gewesen ''המיליםלחש-כישוף

לחשובהמעיקהמהמחוייבותזהלחשאותםשיחרולחש-כישוף,

כרוב·מישקלם,אתהפוזיטיביסטיםתרמוזהעובדותלפולחןבעצמם.

אתודאראשיתההיסטוריה.שלמדעיותהאתלהוכיחלהיטותם

בבריטניהמסקנות.מהןהסקואז-הפוזיטיביסטאמר-העובדות

שהייתההאמפיריציסטית,המסורתאתהיטבזוגישהתאמההגדולה

ראסל.ברטואנדועדמלוקהאנגליתבפילוסופיההדומיננטיהזרם

שקיימתההנחהעלמתבססת(ניסיונית)האמפריציסטיתההכרהתורת

חושים,רשמיכמועובדות,לאובייקט.סובייקטביןמוחלטתהפרדה

הקל'יטהתהליךבתודעתו.תלויותאינןוהןלמתבונן,מחוץמוצגות

מילוןאותם.מעבדיםהנתוניםקליטתלאחררקפאסיבי:הואעצמו

האסכולהשלמגמתיאךשימושיתוצרהמקוצר,אוכספורד

כשהואהתהליכיםשניביןהאבחנהאתהיטבמבטאהאמפיריציסטית,

מהזוהיממסקנות".להבדילהניסיון,מן"נתוןכך:"עובדה"מגדיר

היאההיסטוריה .השכל-הישרשלההיסטוריהתפיסתלכנותשאפשר

במסמכיםההיסטוריוןעבורמצויותהעובדותבדוקות.עובדותשלגוף

דוכןעלמצוייםשדגיםכמובזה,וכיוצאארכיאולוגייםובמימצאים

אותןומגישמבשלהביתה,אותןלוקחאותן,מלקטההיסטוריוןבשוק.

במיכתבתבלינים.ללאאותןרצההצנועהטעםבעלאקטוןטעמו.לפי

כו.הבהירהוא Cambridge Modem Historyב-הפרקיםלכותביהנחיות

צרפתיםשלרצונםאתשישביעכזהלהיותצריךשלנוווטרלו"קרב

מבלילהבחין,יוכללאשאישכךכאחד;והולנדיםגרמניםואנגלים,

עטואתאוכספורדשלהבישוףהניחהיכןהכותבים,ברשימתלעיין

אפיל~ 3האריסון".אולי#ר~אןא, .?jגאסאו ,ייר~יירן .P-אותונטלרמי
אקטון,שלהשקפתולגבישהיהככלביקורתיקלארק,ג'ורג'סר

מולבהיסטוריה,העובדות"שלהקשה"הגרעיןאתזהכנגדזההעמיד

כנראה,שכחהוא-במחלוקת"הנתוניםפירושי~שלהרך"המעטה
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הצבראשיתמגלעינו.יותרהרבהטעיםהפרישלעהסיסישחלקו

הנודדיםלחולות ,אחריותךעל ,קפוץאחר-כךורקהעובדות,אתכראוי

ההיסטוריתהאסכולהשלחרכמתהתמציתזוהי-הפרשנותשל

החביבאת.הפתגםמה.שמזכירבשלכ-הישר.הדוגלתהאמפריציסטית,

קדושות,הןנדדת"הערסקוט: ..פיסיהגדולהליברליהעיתונאישל

 4חופשיות".הןהדעות

ידיעתבטבעפילוסופילדידןכאןאכנסולאכך.זהשאיןטועןאני

והעובדההררביקון,אתחצהשקיסרהעובדהכילרגענניחהבההעבר.

מסוגארסרג,מאותרעובדותהן-שולחןניצבהזההחדרשבמרכז

באופןאראופן,באותוהכרתנואלחודרותאלהשעובדותונניחדרמה,

אפילואותן.שיודעלאדםביחסאובייקטיביותעובדותוששתיהןדרמה,

שלנרהדירןיתקלמיידאלו,סבירותכל-כךולאנוטרתהנחותנקבל.אם

ארהיסטוריות,עובדותהינדלעברהקשורותהעובדותכללאבקרשי.

לאבחנהקנה-המידהכן,אםמהר,ההיסטוריון.ע-לידיככאלהנתפסות

מהעבר?אחרותעובדותלביןהיסטוריותעובדותבין

יסודיבירורהטעונהמכרעתשאלהזוהיהיסטורית'?עובדהמהי

מסויימותבסיסיותעובדותישנןהשכל-הישרלגישתבהתאםיותר.

לכנותשאפשרמהאתיוצרותואשרההיסטוריוניםלכלהמשותפות

שקרבהעובדהמשל,דרךהיא,כזאתההיסטוריה.שלחוט-השידרה

העובדותראשית,הערות.שתיליישכךעל .-1066בהתרחש:כסטינגס

ספקאיןזה.מסוגעובדותבעיקרןאינןההיסטוריוןאתהמעסיקות

אר-1065בולא ,-1066בהתרחשהגדולשהקרבלזעתשחשוב

עלבברייטון.ארבאיסטבררןולאבהסטינגס,התרחשושהוא ,-1067ב

נזכראניכךעלמדבריםכאשראךאלה.בענייניםלדייקההיסטוריון

לשבח 5מעלה".לאחרבה,היא"דייקנות:נאףסןכאןשלבאימותו

שהשתמשעלארכיטקטלשבחכמרזההרידייקנות,עלהיסטוריון

תנאיזהוכהלכה.ע.שויבבטוןארהמתאימות,העץבקודרתבבנייניו

מעיךענייניםלשםבדיוקהעיקרי.יעודהאיןאבללעבודתו,הכרחי

שלעזר""מדעישמכרנהמהעללהסתמךההיסטוריוןאמרראלה

כרונולוגיה,נרמיסמאטיקה,אפיגראפיה,ארכיאדלרגיה,-ההיסטוריה

למומחההמאפשריםהכישוריםנדרשיםלאמההיסטוריוןבאלה.וכיוצא

אר ,אחרמימצאארכד-חרסשברשלוהתקופההמקוראתלהגדיר
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סבוכיםאסטרונומייםרבים Tvחילערוךארחידתי,יתדותכתבלפענח
הבסיסיות,העובדותאלה,נתוניםמדרייק.תאריךלקבועכנ.יהנחרצים
לקטגוריהכללבדרךשייכיםההיסטוריונים,לכלהמשותפותכביכול,

עצמה.לה.,,+tז9פיהולאההיסטוריון 7שחומרי-הגלםשל
האלההבסיסיותהעובדות~תלקבועשהצורךהיא,השנייההערתי

שלאפריוריתמהחלטהאלאבהן,המצויהכלש'האמובדתנובעאינו
כיהיזםעיתונאיכליודעסקרטסי.פי.שלאימותולמרותההיסטוריון.

 .שלהסלקציההואהקוראדעתעללהשפיעביותרהיעילהאמצעי
העובדותכ'יהאומרתמימרהישנהואירגונך.המתאימותהעובדות
כאשררקמדבררתהעובדותטעות.זוהיעצמך.בעדמדברות

מןאלוהמחליטהואההיסטוריוןזאת:לעשותאותןמזמיןההיסטוריון
אחתכמדומניזוהייתההקשר.ארסדרבאיזההנמה,עליעלוהעובדות
לאהיא-שקיתכמרהיאעובדהשאמרה:פיראנדלושלמדמויותיו

שהקרבלדעתמעונייניםאברלתוכה.משהרתכניסשלאעדתעמוד
זהבקרברואיםשהיסטוריוניםמשוםרק-1066בבהסטינגסהת'חולל
מסיבותיו-הואשהחליט,הואההיסטוריוןמכריע.היסטוריאירוע

עובדההינהרוביקון,ששמרהדלוחהזרםאתחצהשקיסרשהעובדה
לכןקודםאחרים,רבבותעל-ידיהררביקוןשחצייתבערדהיסטורית,
כמחציתלפנילכאןשהגעתםהעובדהשהוא.ענייןכלבהאייואחר-כך,

כמרממשהעבר,מןעובדההיאבמכונית,ארבאופנייםברגל,השעה
יפסחושההיסטוריוניםלשערישאבל .קיסרעל-ידיהרוביקרןחציית

כ"מערכתמדעפעםהגדיר;~ארס;נסטלקרטפרופסורזר.עובדהעל
לנסותאוליאפשר 6למציאות".חברתיתהתייחסותשלסלקטיבית

שהמשפטמה ,השארביןהיא,היסטוריהאבלפשטות,ביתרזאתלנסח
ש!ונוקשהבגרעיןהאמונהבררך.בהכרחהואההיסטוריוןאומר.הזה

בפרשנותתלותוללאאובייקטיביבאופןהקיימותהיסטוריות,עובדות
מןלעקרהשקשהטעותאבלמגוחכת,טעותהינהההיסטוריון,של

השורש.

היסטורית.לעובדהנעשיתהעברמןסתמיתעובדהכיצדנראההבה
רוכלעלסוערהמרךהתנפלנסטאליברידג'-ררייקס , 1ssoב-

שנהלפניהיסטורית'?עובדהזרהאםמרות.עדברובעטלחםז-נגרריל
על-ידינרשםהמאורענחרצת.בשלילההיסוס,ללאכך,עלעונההייתי

25 



לאמעולםהיסטוריוןשרםאן 7בלתי-ידועים,בזכררברתעד-ראייה
קלארקקיטסוןד"רהזכירשנהלפנילצירן.כראויהזרעובדההחשיב

היאכןבשלהאם 8 •באוכספדרדשנשאבהרצאת-פורזהמאורעאת
שלהנוכחישהסטאטדססבוראניאבל, ...לאהיסטוריתןעובדהנעשית
העובדותבמועדוןחברהלהיות .מועמדתשלהואזרעובדה

במהלןכייתכןולתומכים.לממליציםעכשיוזקוקההיאההיסטוריות.
אנגליהעלובספריםבמאמרים-בהוניתקלנשובהקרובותהשנים
הטקסט;בגרףאחר-כןשוליים,בהערותבתחילההתשע-עשרה,במאה

היסטוריתעובדהתהיההיאשנהשלרשיםארעשריםבערדכיויתכן
העובדה,אתיזכירלאאחדאףכיגםיתכןזאת,לעומתאן .דברלכל
מןלא-היסטוריותעובדותשלהנשייהבתהוםשרבתשקעהיאואזי

משם.להצילהקלארקסטרןקיד"רשלהאבירייםמאמציוחרף ,העבר
תלויהההכרעהכידומניתתגשםןהאפשרויותמשתיאלדיכריעמה

הפרשנות,ארהרעיוןאתיקבלואחריםהיסטוריוניםהאםבשאלה

המאורעשלמעמדוהמאורע.אתקלארקהזכיראישושםשלשם
חודרפרשנותשלזהיסודפרשנות.עליפולאריקוםהיסטוריתכעובדה

היסטורית.עוב·דהכלאל
למדתיכאשררבות,שניםלפניאישיים.זכךרנותלהעלותליתרשו

בתקופת"יווןבנושאהתמחיתיזר,אבוניברסיטהעתיקההיסטוריה
אוכחמישה-עשרשליהספריםמדףעלאספתיהפרסיות".המלחמות
כלאתאמצאדפיהםשביןמאליומרבןליוהיהבנושא,כרכיםעשרים

אלהכרכים-כימהמציאותרחוקשלאמה-נניחהבהכולן.העובדות
שהיוארזה,בנושאאזידועותשהיוהעובדותכלאתהכילואומנם
ההשתלשלותעללתהותבדעתיעלהלאידועות.להיותיכולות

כל-כןדקדקניתברירהנעשתהשבמהלכההמכוונת,ארהמיקרית,
ידועותפעםהיושוודאיהעובדותשלהעצוםהיםמתון-שהותירה
העובדותבתורששרדועובדותשלמצומצםמיבחררק-למישהו

אותנומרתקתכיוםשגםתחושהליישהידיעה.בה"אההיסטוריות,
האשלייהמשרםימי-הבינייםשלאוהעת-העתיקהשלההיסטוריה

האבחנה .כמשמעןפשוטן ,כולןהעובדותכלבידינומונחותכאילו
העברמןאחרותעובדותלביןהיסטוריותעובדותביןהטורדנית
עובדותכולןהיכןהידועותהמעטותשהעובדותנירוןנעלמת,
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הללו,התקופותבשתישעסק ,) Bury (נאדישאמרכשםהיסטוריות.

בחלקיםמחוררותימי-הבינייםושלהעת-העתיקהש..ל"התעודות

ברשחסרים.ענקפאזלמשחקמעיןשהיאההיסטוריהעלאמרר 9ריקים".
יווןתמרנתהחלק;זןניחסרים.אינההעיקרית ..הבעייהאבלחלקים.

אבדרמידעשקטעימשרםפגרהסאינהירה Eלפני-הסהחמישיתבמאה

על-ידיככולודוברנוצרלנרשיששהמידעמשוםאלאמיקרי,באופןלנר

שליווןנראתהכיצדלנונדוראתונה.בעיראנשיםשלקטנהקבוצה

כיצדלנוברורלאלגמריאבלאתונאי;אזרחבעיניהחמישיתהמאה

עללדברשלאתנאי;ארקוריבתוסספרטה,אישבעינינראתההיא

לאשלנוהתמרנה ..אתונאיאזרחשאינואחרתושבאועבד,אופרסי,

באופןאשראנשיםעל-ידיאלאמיקרה,בדרןעבורנוונקבעהבבררה

העובדותיכוסברומסריימת,השקפהבעליהיובלתי-מודע,ארמודע

אניכאשרלכן,בדרמהלהשתמר.ראויותהזוההשקפהאתהמאשררת
שלהדתיתקנאותםאודותימי-הבינייםעלמודרניתבספרותקורא

מהכלכמעטנכרן.הואוהאםזהמידעלנרמניידתוההאניהתקופהאנשי

דורותבידיעבורנוניכורימי-הבינייםעללעובדותמחשיביםשאנו

החשיבולפיכןואשרמקצועיים,דתאנשיהיואשררשומותנותנישל

הרבהולאבכן,שקשורמהכללתעדודאגובמעלה,לראשוןזהעניין

 • 1917במהפכתנופץלדתהקנאיהרוסיהאיכרשלהדימוילזה.מעבר
אינולא,אונכרןהואאםביןלדת,הקנאיימי-הבינייםאיששלהדימוי

נכדררעליולנוהידועותהעובדותכלשנמעטניווןלניתוץ,ערדניתן

שלשפעבכן.יאמינושאחריםורצובנן,שהאמינואנשיםבידיעבורנו

זו,סברהלהפרכתראיותאולי,מוצאים,היינושבהןאחרות,עובדות

רשמיםהיסטוריונים,שלנעלמיםדורותשלהמתהידםלנצח.אבדו

 ..שלאפשרותלנרהותירהולאהעברדפוסיאתקבעהומתעדים,
שלהמנוסההחוקראמרלמדים",שאנו"ההיסטוריה .עירעור

אןעובדות,עלאומנם"מבוססת~אןאקלאף,פרופסורימי-הביניים,

הערנותשלסידרהאלאאינההיאוכלל.כללעובדתיתאינהבפירוש
 10מקובלות".

שלפחות,לאהקשותאןהשונות,צרותיו,אלנחזורהבהאן

שלארהעת-העתיקהשלההיסטוריוןהמודרני.ההיסטוריון

אשרהנרחבהניפוילתהליךתרדה·אסירלהיותעשויימי-הביניים
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היסטוריותעובדותשלמוגדרגרףברשותוהותירהשניםבמהלך

השובב,בסיגנדנרטןאצ'י 9ליטרןשאמרכפילהתגבר.ניתןשעליהן

המפשטתבודדתבררות, ..היאמהיסטוריוןהראשונה"הדרישה

במיומנותםמתקנאאניכאשרלעיתים, 11ומשמיטה".בוררתומבהירה,

ארהעת-העתיקהתולדותבכתיבתהעוסקיםעמיתישלהמושלמת

בעצםנובעתזרשמיומנותבהירהררנרתםמוצאאניימי-הביניים,

שלמהיתרונותוכללכללנהנהאינוהמודרניההיסטוריוןמבורות.

עזצררךוזהו-בעצמוכזאתבררותלעבדעליוהזאת.המובניתהבורות

משימהבפניוניצבתיותר.קררנהבתקופהעוסקשהואככליותר

לעובדותאותןולעשותהחשדנותהמעטרתהעובדותאת-לגלותכפולה
שאינןהרבותהעובדותאתכבלתי-היסטוריותולבטלהיסטוריות,

התשע-עשרה,המאהמשיגיוןהגמורההיפךזהרוהרימשמעותיות.

רבות_ואובייקטיביותניצחותעובדותשלאוסףהיאההיסטוריהלפיר

ההיסטוריהעללוותריאלץזהבשיגיוןשנידבקמיכלהאפשר.ככל

כלשהי,עתיקותלאספנותאדבוליםלאיסוףולפנותרציני,לאכעיסוק

לשיגיוןנודעההאחרונותהשניםמאהבמשךעליו.תשתבשש'דעתראר

באנגליהבגרמניה,המודרנייםההיסטוריוניםעלהרסניתהשפעהזה

היסטוריותשלכמויותרשיומותחתיצרואשרובארצות-הברית,

צררת-אופקים.דקדקניותומונוגרפיותמידנו,כמריבשותעובדתיות

ופחדת,פחותעלויותריותרהיודעיםהיסטוריונים-כביכולאלההיד

שיגיוןדעתילעניותעונדות.שלביםעקבותלהותירמבליוהשוקעים

והנאמנותהקתוליתהנאמנותביןכביכול,הקתפליקט,ולא-זה

מוקדםבמאמרכהיסטוריון.אקטרךאתתיסבלאשרהוא-הליברלית

מושלם,לאחומרסמךעליכתובלא"הואד;לינגר:מררועלכתבהוא

אתזהבמשפטביטאאקטרן 12מושלם".לאתמידהיההחומרועבורו

שלמוזרה,תופעהאותהעלבפנינוהצביעהואעצמו.שלוליבורחשי
בקתדרהשאחזרשבהיסטוריוניםכדגולרביםבעיניהנחשבהיסטוריון

כתבשלאאףקיימברידג',באוניברסיטתמודרניתלהיסטוריה

לכרךבמבוא ,לעצמוההספדמילותאתשנתבאקטרןזההיההיסטוריה.

אחרימעטשיצא-לאור Cambridge Modem Historyהשלהראשון

ההיסטוריוןבפנישעומדותהמטלותכיכןעלשםקרנןהואפטירתו.

משהר 13אנציקלופדיה".שללעורךמאיש-רוחאותולהפוך"מאיימות
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התהליךרא i:ההיסטוריהשלהמסדכיהאמונהזוהייתה-בסדרלאההי
כיהאמרנהנחרצות;עובדותצבירתשלור~לתי-סופיהבלתי-נלאה

-עודףשלמצבייתכןלאכיוהאמרנהעצמך;בעדמדבררתהעונדות
בודדיםשר~ררירניםעדמרשרשותכההיואלהאמונותעובדות.
מהי'!היסטוריה-לשאוללנכוןמצאוהיום,וגםאזבלב,ד

התשע-עשרההמאהמצאהל-עונדותלסגידהוהצדקההשלמה
העובדות.במיקדשקודש-הקודשיםהיוהתעודדתהתעודות.בפולחן

חר.דבקולעליהןודיברמורכןבראשאליהןניגשהכוהן-ההיסטוריון

אתמקרובכשבודקיםאבלכך.זההרי-בתעודותזהאתמצאתאם
הדו"חותהחכירה;חוזיהמאמרים;והתקנות;הצורים-האלההתעודות

המכתביםהרשמיות;ההתכתבויותהפרלמנטים;מטעםהרועדותשל
לספריכולהאינהתעודהשרםלנו'!מספריםבעצםהםמה-והיומנים

מהשהתרחש;חשבהואמה-מחברהשלבראשושהיהממהיותרלנו
רצההואמהאוליאולהתרחש;שעשויאולהתרחששצריךחשבהוא

שהואחשבשהואמהאפילו,אולי,ארחשב;שהואיחשבושאחרים·
התעודה.אתלפענחניגששההיסטוריוןעדמשמערתחסרזהכלחשב.
לעבדההיסטוריוןעל-כלשהושימושבעובדותלעשותשיוכללפני
בעובדותעושהשהואוהשימושלאר.ארבמסמכיםמקורןאםביןאותן,
עיבודן.למעשההינד

היטב.ליהמוכרתדוגמהבאמצעותדבריאתלהבהירליהרשו
נפטרשטר_זמאןגדםטאבויימאררפובליקתשלהחוץשרכאשר

של.תיבות 300-חומדשלעצומהכמותאחריוהותירהוא ,-1929ב
לששכדלהכמעטהמתייחסתופרטית,רשמיתחצירשמית,-ניירת
הנאמןומזכירודמותו,אתלהנציחרצדוחבריומשפחתוכהונתו.שנות

הכותרתתחתלאדרהוצאושניםשלושתוךלמשימה.נרתםברנהארט
שלדשה ,) Stresemanns Vermachtnis (שטחמאןצוואת-המרשימה

מתוןמסמכיםבחרמישל ,כל-אחדעמודים-600כבניכרס,עביכרכים
עובשלהעלותנדוניםעצמםהמסמכיםהיוהטבע,בדרןהתיבות. 300

שניםמאהבעודאולילנצח.ולהעלםכלשהם,בעליית-גגאדבמרתף
שלהמינחרעםלהשוותםוטורחסקרן,חוקראיזהאותםמוצאהיה

נפלו-1945ביותר.הרבהמרתקהיהלמעשהשהתרחשמהברנהארט.
אותםצילמוהללווארצות-הברית.בריטניהממשלותלידיהמסמכים
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הציבוריהתיעודבמכוןהחוקריםלרשותההעתקיםאתוהעמידו
וסבלנותזמןדילושהיומיבוושיגנטון.הלאומייםובארכיביםבלונדון

שמה-מסתברוהנהברנהארט.שלעבודתואתלבזוקהיהיכול
שלמותרבשעת .במיוחדמפתיעארבלתי-מקובלאינועשהשברנהארט
-הצלחותשלכשרשרתשלוהמערביתהמדיניותנראתהשטרזמאן
והסיעודיאנגזtס iדתרכנירתלחבר-הלאומים;גרמניהקבלתלוקארנר;

הצדהיהזה .מהריינלאנדבנות-הבריתנוחרתנסיגתהאמריקאי;
זהשצדלכןפלאאיןשטרזמאן;שלמדיניות-החוץשלוהמוצלחהחשוב

המדיניותנראתהשני,מצדמזכירו.שפרסםבמסמכיםלייצוג-יתרזכה
-ברית-המועצותעםיחסיובעיקר-שטרזמאןשלהמזרחית

שהולידובמגעיםשעסקואין-ספררשמסמכיםוניודןכחסרת-תכלית.
לענייןאר ,שטרזמאןשללמוניטיןלהוסיףיכוליםהיולאדלותתוצאות

למעשהאןחד-משמעית.ברנהארטשלהבחירההייתההקוראים,את
עםליחסיםדווקאיותררביםומאמץתשומת-לבהקדיששטרזמאן

שלובמדיניות-החוץמרכזיתפקידמילאואלהיחסיםברית-המועצות.
שלעבודתושפורסמו.התעודותבאוסףמשתקףאינוזהכל-בכללה

אחריםרביםתעודותמקבציזהבענייןנבדלתאינהברנהארט
כמרבןעליהםמסתמכיםהשררהמןהיסטוריוניםואשרשפורסמו,

מאליו.
שלהמסמכיםכרכיפירסרםלאחרקצרזמן .הסיפורסוףלארזה

כלכמעטמהשוק.נעלמווהספרים ,לשלטוןהיטלרעלהברנהארט
המשיךבמערבאבליקר-המציאות.היכרהספרכיוםהושמדו.העותקים

אנגלימוציא-לאורפיוסם-1935בלפניו.ללכתשטרזמאןשלשמר
ברנהארט;שלהמיבחרמתוןמיבחר-הכרכיםמתוןמתורגםמיבחר
המתרגםפורסמו.לאהגרמניתשבמהדורהמהמסמכיםכשליש

בפתיחה .ביותרהטובהצדעלמלאכתואתעשהסאt,וןבעל-המוניטין
מעט,"מקוצרתהינה:זרמהדורהכיהסבירהואהאנגלינ1למהדורה

 ...חולפתחשיבותבעלהרגשתנולפישהיהממהחלקרקהושמטאבל
טבעיכשלעצמוזה 14האנגלי".לחוקרארלקוראמועטענייןובעל
שכבר ,שטרזמאןשלהמזרחיתשהמדיניותהיאהתוצאהאבל .למדי
לשוליים,יותרעודנדחקההגרמנית,במהדורהמתת-י~צרג·סבלה

ולאמזדמנת,כאפיזודהרקסאטןשלבכרןמופיעהוברית-המועצות

30 , 

רבכןשטרזמאן.שלהמערבית-בעיקרהבמדיניות-החוץמוזמנת,כל-כן

המסמכיםעללדברשלא-ברנהארטולאהר-אשסאטן,כיוםהמצב

שלהאותנטיקולואתהמערביהעולםעבורמייצג-המקוריים

מוטליםהיולאךטאסמהדורתשלוהסמכותיותהאותנטיותשטרזמאן.

אילואד , 1945שלבהפצצות.zזמסמכיםנשמדואילובספק,אי-פעם

שלרביםכרכיםהנאצית.בתקופהברנהארטשלכרכיוכלילנעלמו

המקוריים,המסמכיםבהעדרהיסטוריונים,על-ידיהמתקבליםמסמכים

 .יותרמוצקיםיסודותעלמבוססיםאינם
לרגענעזובהבהקדימה.נוסףצעדהסיפוראתלהמשיךברצוניאן

בידינושישכןעלבחלקנושמחיםונהיהברנהארט,ואתסאטןאת

במאורעותמרכזיתאישיותשלהמקורייםבניירותלעייןאפשרות

למדיםאנומההמאוחרת.האירופאיתההיסטוריהשלמכריעים

שיחרתמאותכמהעלדיווחיםמכיליםהםהשארביןעצמםןמהניירות

מיספרעלדיווחיםרכךבברלין,הסובייטיהשגרירעםשטרזמאןשניהל

הם-אחדקבועמאפייךאלהלדיווחים .ךיר'~י'~עםשניהלשיחרת
שלטיעוניובשיחות.האריחלקאתשנטלכמישטרזמאךאתמציגים

זאתלערמתביותר.ומשכנעיםהיטבכסדוריםמוצגיםשטרזמאך

ובלתי-משכנעים.מבולבליםחטופים,נראיםבני-שיחרשלהנימוקים

אינםהמסמכיםדיפלומטיות.שיחרתעלדיווחיםשל.מוכרמאפייןזהר

מהארשהתרחש;חשבששטרזמאןמהאלאהתרחש,מהלנומספרים

רצהעצמושהואמהאוליאושהתרחש;יחשבושאחריםרצהשהוא

תהליךאתשהחלוברנהארטאוסאטןאלההיולאשהתרחש.לחשוב

דיווחיולמשל,בידינו,היואילוגםעצמו.שטרזמאןאלא-הסלקציה

עלי;ךדשחשבמהרקמהםלמדיםהיינושיחות,אותןעלצ'יצ'ריןשל

בכלההיסטוריוןצריךאלהבשיחותהתרחששבאמתמהאת .צ'יצ'רין

לעבודתוחיונייםומסמכיםעובדותכמובןרוחו.באוזנילשחזרמיקרה

היסטוריה,הםאיןכלשעצמם,להם.תסגדונאאלאן-ההיסטוריוןשל

וריר~ההיסט-המציקהלשאלההמוכןמןתשובהבהםאין

שלההיסטוריוניםגילומדועלשאלהלהתייחסברצוניזר,בנקודה
ההיסטוריה.שלהפילוסופיהכלפיאדישיחסהתשע-עשרההמאה
אםשונים.שימושיםברנעשוומאזל~יר iועל-ידיהוטבעעצמוהמונח
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-לשאלתנוהתשובהאתמצייןשהואאניחבמונח,אשתמשונאשר
מהיןהיסטוריה

המאההיית.ההמערביתאירופהשלהאינטלקטואליםעבור

היוכלליבאופןואופטימיות.וודאותשלנינוחהתקופההתשע-עשרה

עליהןלהשיבארמוזרותקושיותלשאולוהנטייהמספקות,העובדות

תדאגהעליונהההשגחהניבאמונהדבקואנקהקלושה.לפינךהייתה

יותרמעטובנימהלעונדות.ידאגהואאם-ההיסטוריהלמשמעות

מאיתנו,במופלאדורשים"איננובציניות::כארט Rנדרהעירמודרנית

 ,-1932בהצביעבאזiר:;כילדפרופסורהנצחית".התבונהבכוונות

במהותלעסוקממעטים"היסטוריוניםני:כךעלרצון,בשביעות

קודמיזאתלערמת 15עצמם".שלהםהנושאנמהרתואפילוהדברים,

שלספרועלמוצדקתבביקורתנתבורז,י.ל.ז"ראלה,בהרצאות

 The (העולמיהמשבר-הראשונההעולםמלחמתעלצ'רצ'ילררינסטרן

World Crisis ( -הרוסית;המהפיכה·שלההסיטוירהאת.מזכירהואני
/במרבןממנונופלאךשבו,רבעוצמהבחיותבאישיותו,טררצקי,של

יונים 7היסטר 16ההיסטוריה".שלפילוסופיהמאחוריו"אין-אחד

איןלהיסטור~הנישסברומשוםלאזה,בהיבטלעסוקסירבובריטיים

ומרננתממילאמשתמעתמשמעותהנישהאמינומשרםאלאמשמעות,

התשע-עשרההמאהשלהליברליתההיסטוריתההשקפהמאליה.

היאגם- Laissez-Faireשלהכלכליתלתפיסהניותרקררנההייתה

כליעסוקהבההעולם.שלובוטחתרוגעתבראייההמעוגנתתפיסה

העובדותעולמית.הרמוניהתנהיגהנעלמהוהידשלו,במלאכתואחד

טונהכעובדת-על,בעצמהשנראתה-להתקדמותראייהבעצמןהיו

התום,עידןזההיהיותר.נשגביםדבריםעכראל-ואינסופית

אלוהיבפניבושהוחסריעירומיםנגן-עדןהילכווההיסטוריונים
עררןידענומאזערוותם.אתלנסותפילוסופיהפיסתמבליההיסטוריה,

להתעלםהמתיימריםימינושלההיסטוריונים .הקדמוןבחטאוהתנסינו

גן-העדןאתמחדשליצורלשוואמנסיםההיסטוריה,שלמהפילוסופיה

מןלחמוקאיןנברנירם .נודיסטימועדוןחברינמוביתם,בחצר

המבינה.השאלה
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-היסטוריהבשאלהמעמיקמחקרנעשההאחרונותהשניםכחמישים
ראי-תלותןהעובדותעליונותשללתפיסההראשונהגר-1]1קריאתמהי?

התשע-עשרה;המאהשלוהתשעיםהשמוניםבשנותמגרמניהיצאה

שלהליברליתד~רהלהפרתהדנהכהשעשתהגרמניהזרהייתה

משמרת;יותרהרבההיוםאינםתגושקראוהפילוסופיםהתקופה.
כבריטניה.להנדהבמאוחר,עתה,מניניהןכשזנההיחידהואןילtואי

ולאוביטחון,שפעשלזרי-דפנהעלזרארץנחההמאהתחילתלפני
פולחןאתשתקפולכופריםכלשהיתשומת-לבלהפנותלבנוןמצאה

העונדות.

לפתחקרוצ'ההחלשבהלאיטליה,הלפידעברהמאהבתחילת
ההוגיםלגדוליהדנהחבהספקללאאשרהיסטוריהפילוסופיית
 contemporary ( 17ענשווית""היסטוריההיאההיסטוריהכלהגרמניים.

history ( שלבעיקרוחינה,ההיסטוריהנילכךוהתכווןקרוצ'ה,הכריז

המשימהוניההווה,שלהבעיותולאורהווהבעיניהעברראייתדבר,

שלו;תיעודולאהעבר,שלהערכהחינהההיסטוריוןשלהעיקרית
אמר-1910במתרעדןלהיותראוימהידעכיצדיעריך,לאאםשהרי

"העובדותבוטה:בלשוןבמתנוון~קר,קולהאמריקאיההיסטוריון
 18אותן".יוצרשהואעדהיסטוריוןשרםעבורקיימותאינןההיסטוריות

החל 1920אחרירקהראויה.הלבלתשומתבשעתםזכרלאאלהאתגרים
משוםדברשלבעיקרוזההיהלאובאנגליה.בצרפתמקובללהיותקרוצ'ה

אלאהגרמניים,מקודמיויותרמבריקאדחריףדעותהדגההיהשקרוצ'ה

פחותשהעונדותהיהנראההראשונההעולםמלחמתשלאחרמשום
לקלוטיותרנכוניםהיינוולפיכך , 1914לפנימאשרלנופניםמסבירות
עלהשפעהנודעהלקררצ'היוקרתן.אתלערערשביקשהפילוסופיה

היחידהבריטיגהההד ,ק;לי~גדודהארכספררדיוהפילוסוףההיסטוריון
לאהואההיסטוריה.שללפילוסופיהרציניתתרומהשנשאהנוכחיתבמאה

זהבנושאעבודותיואךשתכנן;השיטתיתהמסהאתבחייולכתובהספיק
ההיסטוירהמשוגהשםתחת-1945נשהופיעבספרמרתולאחרקונצו

) The Idea of History (. כך:לסכםאפשרקולינגוודשלרעיונותיואת
 .אינהואףכשלעצמו","בעברמעוניינתאינהההיסטוריהפילוסופיית
ההיסטוריהפילוסופייתכשלעצמה".ההיסטוריוןשל"בדעתומעוניינת
אתמשקףזה(משפטלזה".זהבהתייחסותםההיבטים"בשנימעוניינת
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הנערךהמחקר-"היסטוריה"המילהשלהמקובליםהמרנניםשני

שנחקר"העברחוקר).הואשארתםהעברואירועיההיסטוריון;על-ידי

ממשיךמסריים jשבמרבעבראלאמת,עבראיברההיסטוריוןעל-ידי

היינו ,ההיסטוריוןעבורמתההינההעברפעולתאךבהווה".לחיות

שמאחוריה.המחשבהאתלהביןיכולתבוישאםאלאמשמעות,חסרת
במיליםאוהמחשבה'',שלהיסטוריההינהההיסטוריה"כלכןכיהנה

שלההיסטוריון,שלבמוחומחדש,שיחזורהיא"היסטוריהאחרות,-
שלבמוחוהעברשיחזורחוקר".הואתולדותיהשאתהמשחבה

תהליךאינועצמוהתהליךאךאמפיריות.בראיותתלויההיסטוריון
השיחזורתהליךאדרבא,בלב.דעובדותשלתצוגהבגזרראינואמפירי
בעצםאותןשעדשההואהעובדות:שלוהפרשנותהסלקציהאתמכתיב

ט iא;אקשפרופסורהתבטאביותרזרמהברוחהיסטוריות.לעובדות
בידי'נעשית'היאההיסטוריון.שלהתנסותוהינה"היסטוריהואמר:

היחידההדרןזרהיסטוריהלכתובזולתו:אישבידיולאההיסטוריון,

 19לעשרתה".

ממנה,רציניותהסתייגויותמיספרלישישאףזו,נרקבתביקורת

שנזנחו.אמיתותכמהעלאורשופכת

הן"טהורות".אלינומגיעותאינןלעולםההי.סטורירתהעובדותראשית,

במרחוצררהמשנותהןשלעולםכיוןטהורה,בצודהלהתקייםיכולותאינן
עלינוהיסטוריתביצירהמעייניםאנחנושכאשדמכךנרבעהמתע.דשל
אלאבה,הכלולותלעובדותלאבראש-וראשונהר iזעתאתלתת

שלעבודתולגביזאתלהדגיםליהרשוארתה.שכתבלהיסטוריון
אלה.הרצאותנערכותולכברזושמרשעל ,טך~ליזיןההיסטוריון

המסורתברכיעלבב_ית"חונךהואכילנרמספרהואשלובאוטוביוגרפיה
שאניהתואראתזרחההיהלאשהואמקורהדאבי 20הנמדצת",הרריגית

בשררת-בחשיבותולאאך-האחרוןההיסטרדירןלו:להעניקעומד

המסורתבמסגרתשפעלוהגדוליםהליברליםהבריטיםההיסטוריונים
הגזולהרריגיההיסטוריון'דדךשלו,עץ-היוחסיןמגיעבכדילאהרויגית.

הרריגים.שבהיסטוריוניםהמהולל-מקא;ליאל-טדבליאן,אוטוג'רדג'

אןהמלכהשלאנגילהטדבליאן,שלוהמצטיינתהבשלהעבודתו
) England under Queen Anne ( מלואואתזה,רקעעלנכתבה

זה.רקעעלאותהקוראיםאםדקלהביןניתןוחשיבותהמשמעותה
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תחילהתקראואםברירות.הרבהלקוראמותיראינוהמחברלמעשה,
בדפיםתמצאומושבעים,מותחניםקוראיכמהערשים p_כפיהסוף,את

 .מהשללדעתי,ביותר,הטובהסיכוםאתהשלישיהכרךשלהאחרונים
לעקרבמנסהטל.בגיאןההיסטוריה.שלהרריגיתהפרשנותהיוםשמכרנה , ,

היטבארתהולעגןהרויגית,המסורתשלוההתפתחות·המוצאאחר
הדרךאוליזראיןהשלישי.רריליאםמייסדהשלמותרשלאחרבתקופה
שלובעטרנאותה,זרךזוהיאך ,אןהמלכהבתקופתלהתבונןהיחידה

ישכראוי,יצירתואתלהעריךלעזתכזיאךביותר.פוריהאףטרבליאן

קרלינגררזשלדבריונכוניםאםכי .ההיסטוריוןעבודתטיבאתלהבין

שלבמרחןשהתרחשמהאתבמרחומשחזרשההיסטוריוןכןעל
מהאתלשחזרבתורו,הקורא,שעלהרישלו,הפועלותהנפשות

שאתםלפניההיסטוריוןאתלימדו .ההיסטוריוןשלבמרחושהתרחש

כלשעושהמהזההריגזול.חידושכלבזהואיןהעובדות.אתלומדים

המלומדשלעבודהלקרואמתבקשהואכאשרראשוןלתוארתלמיד

לבררכזיבסנט-ג'וןחברעםמתייעץהואמסנט-ג'~.זג'ונסהדגול

כאשרבראש".לוישג'וקיםו"איזההזההג'ונסהיהברנשמיןאיזה

לרחשיםקשוביםתמידהיוהיסטוריתספרותיתיצירהקוראיםאתם

אולקויה,ששמיעתכםאו-בכאלהמבחיניםאינכםאםלמיניהם.

כמווכללכללאינןהעובדותמורת.עזמשעמםשלכםשההיסטוריון
ולעיתיםעצרםבאוקיינוסהמשייטיםדגיםכמוהןנשרק.בזרכןזגים

במיקרירת,במקצתתלויההיסטוריון,שלביזושיעלהמהבלתי-חזיר.

-בושישתמשובציודבהלזוגשיבחרהאוקיינוסבחלקתבעיקרךא
ברובלזרג.רוצהשהואהדגבסוגתלוייםמצידםאלהגורמיםשני

בהן.מעונייןהיהשהואהעובדותההיסטוריוןבידייעלוהמיקרים

קלארקג'ורג'סראתראשועללהפוךאםפרשנות.משמעהיסטוריה

במעטההמוקףפרשנותשלנוקשה"גרעיןהיאשהיסטוריהאומרהייתי
צדדיחדכמובןיהיהזהמשפטבמחלוקת".שנויותעונדותשלרך

המקורי.מהמשפטיותרלאלי,נדמהאך,·ומוטעה,

היאקולינגווזשלמדבריוהעולהיותר,והמוכרתהשנייה,הנקודה

שאתהאנשיםשלרוחםאתויביןזמירןבעליהיהשההיסטוריוןההכרח

דמיוןאמרתימעשיהם.שמאחוריהמחשבהואת ,חוקרהואמעשיהם

התשע-עשרההמאהבהסכמה.שמזוכרישתמעשלאכזיאהזה,ולא
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כל-כךנרתעהשהיאכיווןימי-הבינייםשלבהיסטוריהחלשההייתה
בהשראתן,שנעשוהברבריותוממעשיהתקופהשלהתפלותמהאמונות

קחואוהתקופה.אנשישללרוחםהבנהלהלהיותיכלהשלאעד
השנה:שלושיםמלחמתעלבורקהרטשלהנחרצתהתקפתואתלדוגמה

פרוטסטנטית,אוקתוליתזרתהאכלשהי,שאמונהשערודיה"זוהי
ליברלילהיסטוריון 21האומה".לשלמותמעלשלההישועהאתמעמידה

אךארצך,להגנתלהרוגמוצדקכילהאמיןשחונןהתשע-עשרההמאהבן

נפשםלמעמקילחדורביותרקשההיהדתן,להגנתלהרוגומסולףמרושע
במיוחדחריףזהקושיהשנים.שלושיםבמלחמתחלקשלקחואלהשל

בארצותהאחרוןבעשורשנכתבמהכלעכשיו.ברעוסקשאניבתחום

הארצותעלשםשנכתבמהרכלברית-המועצות,עלאנגליתהדוברות
אתלהביןמיזערית,ולויכולת,חוסרשלזהמליקויסבלהאנגלית,דובררת

מןיוצאללאהשני,הצדשלוהמעשיםהדיבוריםכלהשני.הצדשלרוחו
לכתובאפשראיצבועים.אדמטופשים,כמרושעים,מוצגיםהכלל,

עםכלשהורוחניקשרליצורההיסטוריוןשלבידועולהאםאלאהיסטוריה

כותב.הואשעליהםאלה

רקאותוולהביןבעברלהתבונןיכוליםשאנוהיא,השלישיתהנקודה
איןהאנושיהקיוםנסיבותובתוקףזמנו,בןהואההיסטוריוןההדרה.בעיני

דמוקרטיה,נמרמילים-.בהןמשתמששהואהמיליםאפילומכן+מנוסלד
יכולהואשאיןזמנו,בנדתקונוטציות-ספוגותמהפיכהמלחמה,אימפריה,
פדליםבמיליםשימושעושיםהעת-העתיקהשלהיסטוריוניםמהן.להינתק

) (polis ופלכם) (plebs להימלטנדיכאילוהמקורית,במשמעותן
במיליםושימושבהורה,חייםהםגםבלתי-אפשרי.זהאךזו.ממלכודת

 .אותםאפילולהונותיכולאינוצורכןדיבלתי-ברורותאובלתי-מוכרות
לכרשיםלהרצאותמופיעיםהיואילוגםבעבר.חייםשהםעצמם

לרומאים.אוליווניםבכךנעשיםהיולאבטוגותאובגלימות
כהתפקידשש'חקהפריזאיההמוןאתנינוצרפתייםהיסטוריונים

 les bras-nus, la cannaille ,-שוניםבשמותהצרפתיתכמהפיכהמרכזי

le peuple, les sans-culottes -שמצוימישיודענפיאלה,מילים
עלמסויימות.ופרשנויותפוליטיותנטיותמבטאותבדברים,

חסרלהישארלומאפשראינובלשוןהשימוש .לבחורמוטלההיסטוריון
באירופההכוחותמאזןשיבריבלב.דמיליםשלשאלהזרואיןפניות.
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בריטייםהיסטוריוניםשלביחסםלשינויגרםהאחרונותהשניםבמאה

הקתוליות_הננסיותביןהנוחותמאזןשינויזזגדול.פרידיייiיךאל
לדמויותהיסטוריוניםשלביחסםעמוקלשינויגרםוהפרוטסטנטיות

עלמחקריםעםשffטייתהיכרותרקדרושהוקרמיי'·לותרלויולה,כמר

השניםבארבעיםצפ:רתייםrזיסטוריוניםמשלהצרפתית,המהפינה

שלהרוסיתמהמהפינההושפעוהםכמהעדלהיווכחנדיהאחרונות,

פרופסורלהווה.אםנילעברמשתייראינוההיסטוריון . 1917

זוהי 22העבר".את"לאהובההיסטוריוןעלכילנראומרפר iטרבור-ר

להתרפקותרבהבקלותליהפךיכולההעבראהבתמ~-~קפקת.ה;חייה
אמונהאדכדךשלולסממןזקנות,חברותאוזקנים,אנשיםשלרומנטית

הקוראתזואתמעדיףהייתיקלישאה,כבראם 23בעתי.דאובהווהועניין

אתלאהובאינוההיסטוריוןשלתפקידוהעבר.שלהמתהמהיד'להשתחרר

כמפתחולהבינובעברלשלוטאלאמהעבר,עצמואתלשחררולאהעבר,

ההווה.להבנת

שלההיסטוריהתפיסתשכיניתיממהללמודשישהלקחיםמןהםאלה

סכנותיה.עלעתהנעמודהבה .קרלינגווד

ההיסטוריוןתפקידעלהדגשעלולהמסקנות,עםבעיקביותהולכיםאם

היסטוריהשלקידמהאתוכדלמכללשלולההיסטוריהביצירת

נראהואומנםערשה.שההיסטוריוןמההיאההיסטוריהאובייקטיבית:

המצוטטתמרשימהעולהכךכזר.למסקנהקרלינגוודנסחףמסוייםשברגע

כתביו:עררךעל-ידי

הנוצרישלמנקודתה-מבטההיסטוריהעלהתבונןאוגרסטיןסנט.

המאהבןצרפתישלמנקודת-המבטעליההתבונןטילמוןהקדום;

מרמזןהשמדנה-עשרה;המאהבןאנגלישלמזרגינ.;ןהשבע-עשר.ה;

מהיבשאלהטעםכלאיךהתשע-עשרה.המאהבןגרמנישלמזו

מיבפניהיחידההאפשרותהייתהמהןאחתכלהנכונה.נקודת-המבט

 24ארתה.שאימץ
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ד iפראעל-ידיהמובעתזוכמומוחלטת,ספקנותמשתמעתמכאן

מילהכלבולהרכיבשאפשרשבץ-נא"משחקהיאההיסטוריהשעבורו

היינווהדבקה,גזירהשלההיסטוריהנגדבביקורתו 25שרוצים".

מאודקרובקרלינגרודהגיעסתמיות,עונדותשלכהערמההיסטוריה

ההיסטוריון,שלנמרחושנארגמשהרהיאשההיסטוריההמסוכנתלעמדה

-קודםשציטטתיקלארקג'ררג'סרשללמישפטרהגלגלאתהחזיררכך
איןשלהיסטוריההתיארריהבמקוםאובייקטיבית".היסטוריתאמת"אין

שלאין-סוףהיאההיסטוריהלפיהתיאוריהכאןלנרמציעיםמשמערת,

שמבחינהדרכיםשתי-מהאחרתנכרנהבהןהאחתשאיןפרשנויות,

מכךמקודמתה.יותרקבילהאינההזרהתיארריהדרך.ארתההןמעשית

שבאופןלהסיקאיןשונות,נצררותההרמופיעשונותשמנקודות-מבט

מכךצוררת.אין-סוףלושישאוכלשהי,צורהחסרהואאובייקטיבי

רמ?ךההיסטדר;רת,העונדותבהגדרתחיוניתפקידממלאתשפרשנות

טונהפרשנותשכללהסיקאין-1.לחלוט:באובייקטיביתאינהפרשנותששרם

לפרשנותכעיקרוןניתנותאינןההיסטוריותשהעונדותאואחרת,כלכמד

אובייקטיביותמהיהשאלהעלהדחנהניתראעמודבהמשך .. ת_.:ב:.:ט 12zא.וג:.

בהיסטוריה.

אםיותר.ערדרציניתסכנהטמונהקולינגררדשלנגישתואך

שלהבעיותאתולומדזמנו,בעיניחוקרשהואבתקופהמתבונןההיסטוריון

גישהלפתחשלאישכילהאםההווה,שלאלולהנבתכמפתחהעבר

להערכתשקנה-המידהבדעהלאחוזולאהעונדות,אללחלוטיןפראגמטית

 .העונדותזרנגישהכלשהי?נוכחיתלמטר:דהתאמתהמידתהואהפרשנות
אתבישרניטשהכנרהכול.היאוהפרשנותלא-כלוםהןההיסטוריות

כמהעדהיאהשאלה ...נגדהטיעוןאינהדעהשל"אי-הנכונותהעיקרון:

יוצרתאוליהגזע,אתמשמרתהחיים,אתמשמרתהחיים,אתמקדמתהיא

באופןלאכיאףדומה,בדעהאחזרהאמריקאייםגמאטיסטיםהפר 26אותר".

תקפותמסריימת,מטרהלשםידיעההיאידיעהכל-כך;שלםובלבנוטה

זותיאוריההעלושלאהיכןגםאבלהמטרה.נתקפותמותניתהידיעה

עיסוקינתחוםמדאיגה.פחותלאלעיתיםהפרקטיקההייתהבמפורש

עלגסהנרגלשפסחומרהיבותפרשנויותשלרנותבדוגמאותנתקלתי

מןנחלקשהקריאהכללמפתיעזהאיןשנכך.לסכנהמודעותבליהעונדות
זוושלהסובייטית,האסכולהשלקיצוניותהיותרהיצירות

38 

f 
,• 

המאהשללגן-העזן-של-שוטיםגעגועיםמעוררתהאנטי-t;כונייטית,

טהורה.עובדתיתבהיסטוריההאמינושנרהתשע-עשר..;:ן

זVלמחויינרתואתהעשרים,המאהבמחציתלהגדירעלינוכן,אםכיצ,ד
לעונדות?"ההיסטוריון

לנבירההאחרונותנשניםשהקדשתימספררהרבותשהשעותמאמיןאני

שוליאתגדשתישבהןהרבותהעובדתיותוההערותבמסמכים,ולחיטוט
 nאלכנדהה.יסטוריוןחרבתכעונדות.זילזולשלמחשדאותימזכותספרי,

לכלוללשאוףעליודיוקן.עלשיקפידנכךמתמציתאינההעונדות

שייכרתלהןשישלבירור,הניתנותארהיזרעות,העונדותכלאתבתמרנה
אתלהציגש ?iמנהואאםמציע.שהואלפרשנותארנר,עוסקשהואלנושא
אירעאשראתלשכוחלואלורציונלי,מוסריניצרדהוויקטוריאניהאנגלי

מפרשנות,פטורשהואאומרזהאיןאבל . 1ssoנ-נסט.אלינרידג'-רוייקס
אואקדמאייםלאידידיםכלומר-הדיוטותההיסטוריה.שלהחמצןשהיא
כיצדלעיתיםאותישואלים-אחדותאקדמיותמזיסציפלינותידידים

ההיסטוריוןענודתכיהיאהמקובלתהסברהלעבודתו.ניגשההיסטוריון
בקריאתדבזמןמבלההואראשית-נבדליםשלניםלשנימתחלקת
הואזה,שלבגומדכשהואאחד-כך,במחברתו;עונדותוברישוםמקודרת

מתחילתוספרראתוכותבברשימותיו,מעייןהמקררות,אתהצידהמניח

לאחרעצמי,אניסבירה.ולאמשכנעתלאלינראיתזרתמרנהסופו.ועז

בפיתויעומדאיננימרכזיי,םלישנראיםהמקררותמןכמהעלשעברתי
שהוא.מקרםמכלשהוא,מהיכןאלאמהתחלה,דווקאלאדלכתוב,ומתחיל

הקריאהלהמשךבמקבילבמקביל.בעשרתוהנתינההקריאהואילךמכאן
 .מחדשאותועררךארממנו,מרחקהכז\ונ,אתמשנהלכתוב,ממשיךאני

אףובזכותההנתינה,על-ידיומונחיתמכוונתנעשיתמצידההקריאה

 ..אנימהיותריוזעאניכךיותר,כותבשאניככליותר:פוריהנעשית
מוצא.שאנימהשלוהרלוונטיותהחשיבותאתיותרמניןאניוכךמחפש,

מבליבמרחםעושיםהזאתהראשוניתהנתינהשאתהיסטוריוניםודאייש

שח-מטהמשחקיםכאלהשישכשםנתינה,מכונתארניירבעט,להשתמש
בכישרוןניתבתילאאךנהםמקנאאניולכלים.ללוחלהזדקקמבליבמוחם

שנינעשיםלשמוראויהיסטוריוןכלשאצלמשוכנעאנימקוםמכלכזה.
רהינםבמקביל,ותפוקה,תשומהאותםמכניםשכלכלניםאלה,תהליכים
 .לאחזנותניםאםאוהתהליכיםאתמפצליםאם .אחזמתהליךחלקלמעשה
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שכותביםארהבאות:המכשלותמשתילאחתנופליםעדיפות,מהם
שכותביםארוחשיבות;משמערתחסרתוהדבקה,גזירהשלהיסטוריה

שאיןלכתיבהכעיטוררקבעובדותומשתמשים 1היסטורירומןאותעמולה

היסטוריה.עםמאומהלה

הביאההיסטוריותלעובדותההיסטוריוןביןהיחסאתלבחוןנסיובנו

ביןוהסדן:הפטישביןלנווטעלינושבההקריטיתלנקודהכן,אםאותנו,

אובייקטיביכהצברההיסטוריהשלהדעתעלהבלתי-מתקבלתהתפיסה

עלהבלתי-מתקבלתהתפיסה,לביןהפרשנות;עלועליונותןעובדות,של

רוחשלסובייקטיביכתוצרההיסטוריהשלמידה,באותההדעת

שלבתהליךבהןושולטההיסטוריותהעובדותאתהמגדירההיסטוריון,
ראייתלבין 1בעברההיסטוריהשלכרבד-המשקלראייתביזפרשנות;

נראה.שהואממהקריטיפחדתמצבנואךבהורה.שלהכרבד-המשקל

אלהבהרצאותושדבשרבבפנינותופיעופרשנותעובדותשלהדיכוטומיה

האובייקטיבירהתיאררםי,האמפיריוהכללי,הפרטי-חדשבלבוש

האדם.טבעאתאלאמשקפתאינהההיסטוריוןשלהמבוכה .והסובייקטיבי

תרםעדמעורבאינוהאדםהמופלגת,הזיקנהותקופתהינקותמתקופתלבד

בהבלתי-תלויהואאיןלעולםשני,מצדלחלוטין;בהתלויראינובסביבתו

היחסהואלסביבתוהאדםביןהיחסלחלוטין;בהשולטראינולחלוטין,

העובדותשלכנועעבדאינוההיסטוריון .שלדלנושאההיסטוריוןשבין

יחסיהםהעובדות.לביןההיסטוריוןביןהיחסים .שלהןעריץאזרןולא

רגעהמתעכבפעיל,היסטוריוןכלשיודעכפיקח-ותן.יחסישירדיון,

שלמתמשךבתהליךמצריההיסטוריוןוכתיבתו,מחשבתועללהרהר

בהתאםהתבניתעיצובושלהפרשנות,לתבניתשלדהעובדותיציקת

לכאן.ארלכאןהבכורהאתלהעניקהואהנמנעדמןלעובדות.

עובדות,שלראשוניתבסלקציהעבודתואתמתחילההיסטוריון

אחריםשלפרשנות-זוסלקציהנעשיתשלאורהראשונית,ובפרשנות

לביןהפרשנותביןהדדיתהשפע:ייiמתקיימתעבודתובמהלךעצמו.ושלד

בלתי-מודעאולישינוי-מה,עוברותוהןהעובדות,ואירגרןהסלקציה

והעברההורהשלההדדיתההשפעהגםניכרתזרהדדיתבהשפעהבחלקו.

משתייכותוהעובדותמההדרה,חלקהואשההיסטוריוןכירוןזה,עלזה

העובדות,ללאלזה.זהנחרציםההיסטוריותןך_.ערבדותההיסטוריון .לעבר

חסרותהעובדותההיסטוריון,ללאתוחלת.וחסרתלושהינדההיסטוריון
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אם ,הניה""'"מהיןהיסטוריה-לשאלההראשונהתשובתיומשמעות.חיים

ההיסטוריוןביןגומליןיחסישלמתמשךתהליךהיאשההיסטוב:ןה 1כן
-והעבר.ההווהביןאין-סופידיאלוגשלו,לעובדות
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