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כך היה כמדומה בכל העמים .  נעוצה במיתוס– סיפור קורות עמים –סטוריה יהה

המיתוס . הנחילוהו והמשיכוהו מדור לדור, ששקדו לתעד ולזכור את סיפור קורותיהם

נוצר , ום וקובעי סדריופור על חיי האלים מושלי היקיהס: במובנו הראשון והיסודי

הוא גילם תובנות יסוד כלליות על היקום ועל . בשחר התהוותה של תרבות כל עם עתיק

פור התחלה יבוצי המתועד סיכרון הקיבכך קבע בז. מקום האדם יוצר התרבות בתוכו

יסדות יבהת, בהיות האדם, התנסות אנושית ישירה בהתהוות היקום- כרוןישמעבר לכל ז

אפשר שתהיה מושאה של התנסות -הראשית המוחלטת אי. רבותוהעם ובצמיחת ת

מוכרחים לקבל אותה כהתגלות או . עוד בהתארעותהיאנושית ישירה שהיא בת ת

, האדם-  בתרבות בני,בחברה, להמציא אותה מתוך חומרי ההתנסות הישירה בטבע

 המודע 'יאנ'כרון מכונן וקובע כיוון ליחסים בין הישצורך הוא להם לעגן את זהותם בז

  .  המתנה את קיומו'אני-לא'לעצמיותו הנבדלת ל

סטוריוגרפיה כסוג ספרותי מוגדר וכתחום של חקר ועיון יאולם הופעתה של ה

, ראשית: מיתולוגיזציה משתי בחינות-סיבי של דהקכרוכה במהלך מחשבתי רפל

הם אדם לחיי בני האדם כפי ש-מבחינת העתקת מוקד העניין מחיי האלים ביחסם לבני

, רעוימבחינת היכולת והרצון לתעד ולספר את הקורות כמות שא, ושנית, חווים אותם

עדו אותם בהתארעותם בכל הדרכים יכמות שהצטיירו בתודעתם של אלה שת: קרי

. מחשבות ורצונות את רישומם בסביבותיהם, יצירות, יותיעש, שבהן מטביעים מאורעות
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כרון שבטוחים בו ירק ז. תודעה האנושיתזוהי דרישה הנובעת מן היעד של תפקודי ה

שהוא נאמן למה שהוטבע במציאות בפועל עשוי למלא את התפקידים החיוניים של 

הנחיה והפקת , השראה יצירתית, עיצוב הזהות, הנצחה: סטורייכרון הביוגרפי וההיהז

  . לקחים

. תוסמיתולוגיזציה במובן הזה סילוק או ביטול המי-אין לראות בדה, כן- פי-על-אף

אדם  כרונם העובדתי של בנייפור זיסטוריוגרפיה המציגה את עדותה כסיאדרבא הה

שהרי היא מבוססת על אמיתותיו , ראויים לאמון ממשיכה אותו במישור מציאות אחר

, שאיפותיהם, זהות מנהיגיו, התפיסה הכוללת של זהות העם. ועל האוריינטציה שנקבעה בו

ם והצלחותיהם נקבעת בהשראת המיתוס שעיצב את שלונותיהיכ, מאבקיהם, מטרותיהם

  . אפשר היה ליחס לה בתור שכזאת סיפור קורות-בלעדיו אי. זהות הקבוצה

שתובנותיהם , סטוריה מתקופה יותר מאוחרתיאין להתפלא אפוא שבעיני חוקרי ה

ידי - כי אם על, פור הנחקריידי מיתוס ראשיתו של הס-הכלליות כבר אינן מעוצבות על

כרון יייראה סיפור הקורות שנמשכו אחרי הז, השקפת עולם המבוססת עליומדע ו

לא סיפור האמת על חיי האלים כי אם סיפור : שהמיתוס מגלמו כמיתוס במובן הפוך

או אפילו ממציא אותו מתוך , או מפאר אותו, רע באמתיבדוי המכסה על מה שא

פור יי להגיע אל הסמשמע שכד. ההשתוקקות לתאר שאיפות ומשאלות כאילו התגשמו

-נדרש המאמץ המחקרי לסלק את המעטה הבדיוני, עוד מקורייהגלום בת, האמיתי

  .אם הדבר הוא בגדר האפשר, פרשני ולחשוף מבעד לו מה שהוטבע במקורות באמת

סטוריוגרפיה המדעית בלבושה ימיתולוגיזציה הוא שכונן את הה-מהלך זה של דה

- מנהיגות חברתית. ראשית המאה התשע עשרהעשרה וב המודרני בסוף המאה השמונה

שראתה את עצמה כמייצגת הלגיטימית של עמי אירופה , מדינית ותרבותית חדשה

ה יהכנסי: עלתה לשלטון בקריאת תיגר נגד שתי המנהיגויות היריבות הקודמות

סטוריה שתועד מנקודת הראות של שתי ימנהיגות זו ערערה על סיפור הה. והמלכות

חתרה לגלות מבעד לו אמת , דיוןבטענה שהוא מיתוס במובן של ִב, נדחותהמנהיגויות ה

פי הכרתה היא מעוגנת בתוך -שעל, התואמת את נקודת הראות שלה, עובדתית אחרת

  . הוויית החיים הממשית של העם שאותו היא מנהיגה לעצמאות לאומית במדינתו

לבחור , כלומר.  שכזהרעיון ריבונות העם הוא תביעת זכותו להגדיר את עצמו בתור

תרבותו ותולדותיו באותם כישורים , ולעצב את זהותו מתוך נתוני סביבתו הטבעית

מגדירים ערכים , יודעים את סביבתם, אדם מכירים זה את זה רוחניים שבהם בני

המדע והפילוסופיה הוכשרו לתפוס את מקום הדת . שכל ותבונה: וקובעים יעדים

במקום טענת האמת : התוצאה. מיתוס הקדוםמסרה והמשיכה את ה, שעיצבה

באה טענת האמת האובייקטיבית , אנושית-המעוגנת בהתגלות אלוהית על, המוחלטת

האקדמיה החילונית צרפה . הנקבעת בכלי מחקר שכלי ומוכללת בכלי תבונה

. סטוריוסופיה מבוססת על לוגיקה תבוניתיוה, סטוריוגרפיה מבוססת על פילולוגיהיה
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, הגורמים, סטורי הכולל ניתוח מבחינת הנתוניםייא עיצבה ספור הבאמצעותם ה

  .  המטרות והמשמעויות

עד בתוכו קודם כל את יעיוני המתואר לעיל ת-עתה יש להוסיף שהמהלך המחקרי

רש אותה כעימות יהוא פ. סטורית של זמנו מזווית ההסתכלות של יוזמיהיהתפנית הה

קף נאמנה מגמות מרכזיות בחיי עמי אירופה בכך שי. דיאלקטי עם שני סוגי התנגדות

צמת מכאן נבעה ָע. באותה תקופה מזווית ההסתכלות של המגמה שנראתה מנצחת

השכנוע שהיה בהיסטוריציזם האידאליסטי בזמן התמסדותו באוניברסיטאות של 

ון הראשון גברה יצחאבל למרות הנ. בייחוד בגרמניה שהובילה בתחום הזה, אירופה

עשרה כבר נראה  יה של המאה התשעיא שקעה ובמחצית השנההתנגדות ול

  . סטוריציזם האידאליסטי בתבוסתויהה

ההתנגדות מצד המנהיגויות , ראשית: קמו לו התנגדויות משני סוגים, כאמור

למרות שמצד המנהיגות . אבל עדיין נלחמו על מעמדן ועל אמיתותיהן, הקודמות שנדחו

או כנסוגות היה להן עדיין חלק לא מבוטל בעיצוב המנצחת הן הוגדרו כאנכרוניסטיות 

, שנית. פני החברה והתרבות בהווה והן נסמכו עליו כדי להתגונן ואף ליזום מתקפת נגד

ההתנגדות מצד מנהיגויות מהפכניות חדשות שקמו מתוך העם וייצגו את השכבות 

. ת המנצחתידי המנהיגו-החברתיות והאינטלקטואליות שלא הרגישו מיוצגות כראוי על

-תה התוצאה מצד אחד מהלך של רהיפורה הייסטוריה ודרך סימבחינת ההשקפה על הה

ומצד שני מהלך שהגדיר , שחתר להחזיר את המיתוס הדתי לחזקת אמיתו, מיתולוגיזציה

מיתולוגיזציה -סטוריציזם האידאליסטי כמיתוס במשמעות של בדיון ותבע דהיאת הה

תרבותית כמות שהם נתפסים בכלי -ות החברתיתאמיתית שתשקף את תהליכי המציא

  .המחקר האמפיריים של מדעי החברה

ידי הרומנטיקה במחצית -סטוריה נישא עלימיתולוגיזציה של הה- מהלך הרה

סטורי השיטתי והמשפיע יה-מבטאה הפילוסופי. עשרה הראשונה של המאה התשע

פור האמת על יו כסהוא חזר אל המיתוס המקורי ושיקם את מעמד. ביותר היה שלינג

תהליך החצנת החיים הפנימיים של האלוהות בתהליך יצירת היקום והתרבות האנושית 

המיתוס נתפס בפילוסופיה המאוחרת של שלינג כהתגלמות . כרובד העליון שלו

ספרותית של ספירת מציאות נצחית שבה משיקים אהדדי הכוחות האלוהיים המוחצנים 

. שנאצלו מן הכוחות האלוהיים, מופנמים של האדםאל היקום והכוחות הרוחניים ה

פור קורות האנושות ואליו היא חותרת כמטרת היעד יס, לדעתו, בספירה הזאת התחיל

ידי הפוזיטיביזם המדעי - המהלך השני של הדה מיתולוגיזציה נישא על. המשיחית

ס קרַמ, סטורי מיסודם של פוירבךיידי המטריאליזם הה-ט וספנסר ועלממיסודם של קו

, הכלכלה: שתי האסכולות הללו יחד הביאו להתפתחות מדעי החברה. ואנגלס

. תוך שהשתחררו בהדרגה מן הפילוסופיה, הפסיכולוגיה והאנתרופולוגיה, הסוציולוגיה

סטוריוגרפיה החדשה יכלה אפוא להציג את עצמה כמשוחררת הן מן המיתוס והן יהה
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רק על הדיסציפלינות המדעיות מן הפילוסופיה המטפיסית תוך הסתמכות אך ו

  . האמפיריות

יתה שהדיאלקטיקה יהביקורת העיקרית שנמתחה על ההיסטוריציזם האידאליסטי ה

סוג של , כמו המיתוס הקדום, יתהיהתבונית שיצרה אותו מתוך מידע אמפירי סלקטיבי ה

סטוריה אמפירית היא קבעה יבמקום ה. תרמית מכוונת או סוג של פתיות מתוחכמת

אולם . פי חוקיות התבונה האנושית- דמה עלפריורי שמהן הפיקו את מיתוס הִק-ות אהנח

פריוריים של מנהיגות מנצחת - פריוריות לא היו אלא כיסוי לאינטרסים הא-ההנחות הא

יציר הדמיון , במקום המיתוס הדתי. ציגה אותם בתור האינטרסים של כל העםשִה

יציר מושגי שכל ואידאות , יתוס חילוניבא אפוא מ, שבדה אלוהים או אלים, הפיוטי

המנהיגים את בני האדם , שבדה כוחות רוחניים אימננטיים בלשון ובתרבות, תבונה

ההסתכלות הביקורתית גילתה עוד שמיתוס . מדיניים-תרבותיים-בחייהם החברתיים

סטוריציסטי אינו אלא י באידאליזם הה'רוחות הלאומים' המתחלקת ל'רוח האנושות'

והתפקיד שהוא בא למלא הוא מכל , מדעית של המיתוס הדתי-רמציה דמויטרנספו

- קיבוצית על'אני'הצגת האנושות והעמים כישויות קיבוציות בעלות תודעת : מקום זהה

רבדים , לותיקה, משפחות(אינדיבידואלית שכל היחידים והקבוצות החלקיות בתוכן 

ת לעילית המנהיגה לזהות את תפיסה זו אכן מאפשר. יָהֶתעֹוַפְשהם ִמ) חברתיים

עם אלה של כל האומה וממילא של כל , הרצונות והיעדים שלה, הערכים, האינטרסים

פי אותה הנחה ניתן לתאר את -וברור שעל, יחיד ושל כל קבוצה חלקית בתוכה

  .סטוריה של הקבוצה בתור שכזאת מנקודת הראות של העילית המנהיגהיהה

נוצרי שמרני או פגני מהפכני במקום סטוריציזם יהרומנטיקה הציעה ה

ואילו , סטוריציזם מטריאליסטייסיזם הציע הקהמר, סטוריציזם האידאליסטייהה

-הביקורת המדעית הציעה סיפור קורות העמים על יסוד מחקר אמפירי בכלי מדע

הסוציולוגיה והאנתרופולוגיה שמושאיו הם הממסדים המקיפים את כל רובדי , המדינה

התמונה . פריורית-בלי לכפות מראש שום הנחה א,  המפעל התרבותיהחברה ואת כל

האובייקטיבית שתצטייר מצרוף המרכיבים השונים של המכלול החברתי תאפשר את 

בתיים שביניהם כדי להגיע להבנה מדעית שניתן להסיק ממנה יהגומלין הס ניתוח יחסי

  . מסקנות לגבי העתיד

חיים כוללות חייבת  והסבר של הוויותאור יגישה אמפירית החותרת לת, כמובן

מפלגה , רובד חברתי, מדינה, דת, אומה(לוותר מראש על הלימה בין סיפור המכלולים 

, לותיהקה, המשפחות: פורי הקבוצות הקטנותיאו ס, פורי החיים האישייםילבין ס, )'וכד

ית ברות תרבותי ותעמולה אידאולוגמנם יש כלי ִחלממסדים  מקיפים ָא. בפרטיותם

עד ,  המאחד אותם'כלל'ידם מקנים ליחידים ולקבוצות תודעת הזדהות עם ה-שעל

, שיראו את התנסותם האישית כזהה עם התנסות הכלל המחזיק באידאולוגיה שקיבלו

-סטוריוגרפים מדעיים מודרניים תודעת ההזדהות נשארת אישיתיאולם לדעת ה
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כן זהות בין התנסויותיהם של סובייקטיבית ואין בה כדי לשנות את העובדה שלא תית

היחידים השונים או בין התנסויות הקבוצות הפרטיקולריות המאוחדות על סולידריות 

המפעלים , באותם המאורעות) לותיכמו משפחות וקה(סובייקטיבית ישירה -בין

קבוצה מן - איש וקבוצה-איש, והתהליכים שהם משתתפים בהם ומהווים אותם

  . פעמית בחברה-פעמית שלו ומנקודת תצפיתו החד- העצמיות הסובייקטיבית החד

במפעל או בתהליך , האם ניתן אפוא לומר שלגבי כל יחיד ויחיד שהשתתף במאורע

או הושפע מהם כצופה ומתרשם הריהו אותו , סטורי מסוים באורח פעיל או סביליה

או שמא לכל , תכן בכלל מאורע אחד המתארע להרבה אנשיםיהאם י? המאורע עצמו

אולי ניתן לומר שצרוף כל שהתארע לכל היחידים ? ד מהם הוא מאורע אחראח

הוא המאורע , בוץ אנושי משותףיזמן משותף וק, והקבוצות יחד בגדרי מקום משותף

אבל האם ניתן להקיף מכלול אינסופי הטרוגני כזה בהסתכלות אחת על , האובייקטיבי

 נקודת ראות חיצונית למכלול או או האם יש? 'כמות שארע'לתארו ולספרו , מנת לתעדו

שממנה ניתן לעשות ) בתויל כסוזולת זו שניתן לייחס לאלוהים היודע הכ(פנימית לו 

  ?זאת

התשובה השלילית על שאלות אלה מנקודת ראות מדעית אמפירית השוללת את 

המשתמשת בכלי , אולי יש יסוד לטעון שהאמנות. דיון מובנת מאליההמיתוס הדתי כִב

מסוגלת , לתי אמצעיים של הסובייקטיביות האנושית ברמה יצירתית גבוההההבעה הב

אדם פרטיים המזדהים עם  ידי בני-לתעד מאורעות כלליים כמות שהם נחווים על

ס קאולם הפרדו. חברתם ולבטא בכך התנסות של כל הפרטים המהווים יחד כלל שלם

: דה מעוצב בחומרבס היצירה שהיא ִמקא פרדווהגלום במימושה של אפשרות זו ה

כרון האישי יידי עיצוב חומרי הז-עושה זאת על, כולל ספרות, האמנות מכל הסוגים

הרגשתם , כל אישי הכלל מרגישים שהסמל מבטא את התנסותם. למבדה סמלי

פי - כל אחד על,מחשבתם מפני שהם מפרשים אותו כדרך שהם מפרשים את התנסותםו

אכן .  את המיתוס– ביודעין –רת ויוצרת מחדש מנות חוזרוש הדבר שהָאיוהרי פ, דרכו

 שהוא צובר 'הכללי'כרון יידי עיצוב חומרי הז-סטוריוגרף אמן עשוי ליצור עליה

 אולם אז יאמרו בדין שהוא ,כרונו האישי בכלי המחקר המדעי אותו סוג של יצירהיבז

  . סטורייםייצר מיתוס מחומרים ה

וה ֶוֲהעצמם כאנשי מדע החוקרים את הַמשראו , סטוריוגרפיםילמרות זאת הניחו הה

תשיצירתם הספרותית , עודיו המהימניםיפי ת-סטורי עליהה ב ר ק ת  אל האמת מ

 יכולים לדעת את כל מרכיבי המכלול ולהתגבר על נםהם הודו שאי. סטורית הכוללתיהה

סיונותיו יהמעוגן בתכונותיו ובנ,  החושב שלהם'אני'הסובייקטיביות של ה

סתכלות ממרחק על יסוד לימוד ביקורתי של האולם סבורים היו ש, םהאינדיבידואליי

ידי שילוב של ביקורתיות משוחררת - עוד המהימן שניתן להשיג ועלירב התֵמ

אור כולל ימאפשרת ת, מאינטרסים ואמפטיה המעוגנת בתובנות אנושיות אוניברסליות
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עוד ביומרת לא מדובר . נדייק .המתקרב לאובייקטיביות ככל שהדבר הוא באפשר

כמות 'סיבי את המציאות קכרון הרפליסטוריציסטית לשחזר בזיסטוריוגרפיה ההיהה

 אלא מדובר ביומרה צנועה – דבר זה יוצא מראש מכלל אפשרות – 'שהיתה באמת

מקיפה ומפורטת ככל , ידי למידה שקדנית-כרון האישי הנרכש עליהרבה יותר לעצב בז

ה, האפשר י מ ד ההשראה , ההתמצאות, ילוי תפקודי הזהות שניתן לסמוך עליה במה

  .סטוריה אמורה למלאיההנחיה הערכית והפקת הלקחים שידיעת הה, היצירתית

סטוריוגרפיה בדרך זו מניחה מראש יעל הנאמר לעיל יש להוסיף שתפיסת מהות הה

סטוריונים ואת הצורך לבחון מחדש ולכתוב מחדש יאת ההכרחיות של פלוגתות בין הה

האם יש . ה מן הפרספקטיבות המשתנות של תקופות מתרחקות והולכותסטורייאת הה

. אדרבא? בכך כדי לסתור את ההנחה שההדמיה מתקרבת אל המציאות האובייקטיבית

כי אם , סטוריונים אלה אין בכך כדי לערער את האמינות המדעית של מפעלםילדעת ה

מקורם בתובנה . יש להתייחס בחיוב אל המחלוקות ואל השינויים. לחזק אותה

סטוריוגרפיה היא אחד מן המרכיבים המרכזיים של חיי החברה והתרבות של בני ישהה

מתפתח , צדדי- רב, כשם שחיי החברה והתרבות מהווים תהליך דינמי, ובכן. האדם

עוד המגלם יוכשם שהת, סטוריוגרפיה מתפתחת ומשתנה בזמןיגם הה, ומשתנה בזמן

חיים סובייקטיביות מנקודות הראות   התנסויותסטורי מאחדיכרון ההיבתוכו את הז

כרונם י גם ז כך!)דווקא משום כך הוא מהימן(הסובייקטיביות של כל המעידים עליו 

כרון הפרספקטיבי של יסטוריונים החיים בזמנם תוך שהם מעצבים את הזיהאישי של הה

  .  ידם-העבר הנלמד על

א בלתי נמנעת אלא שהיא המסקנה הנובעת מכאן היא אפוא לא רק שהמחלוקת הי

ידה ועל כן היא גם הדרך היחידה להתקרב - משקפת נאמנה את המציאות המסופרת על

סטורית יהאמת הה. צדדית- אמפטית ורב-ככל האפשר להסתכלות אובייקטיבית

לא תיתכן הוראה . ניגודים וסתירות-רבת, פנים-היא רבת) רעויהמאורעות כמות שא(

דה של הגירסאות השונות בכל הווה ושל  אבל תיתכן למי,דוגמטית שלה

ולמידה זו עשויה להכניס את הלומד , סטוריוגרפיות המשתנות מתקופה לתקופהיהה

רבית כדי שיעצב בעצמו את ההדמיה עיוני השואף להתקרבות ֵמ- לתהליך המחקרי

  .סטורית המשכנעת בעיניויהה

גם היא . יתאולם גם ההשקפה המדעית המתוארת לעיל נפסלת בזמננו כמיתולוג

תוצאות מלחמת העולם . מוקעת כבדיון המכסה על אינטרסים של מנהיגויות אנוכיות

רומנטיות מזה -הימניות, סטוריציסטיותיה הפריכו סופית את האידאולוגיות ההיהשני

שכן הן שהניעו את תנועות ההמונים הלאומניות , חומרניות מזה-והשמאלניות

- לאומיים והתוך-כים האלימים ההרסניים הביןהמשך הסכסו. והחומרניות אל המלחמה

חברתיים בכל אומה ואומה ערערו אחר כך גם את ההשקפה המדעית שניתן לגבש 

  . 'כמות שהיו'סטוריות יהדמיות המציגות במהימנות מרבית התארעויות ה
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חברתיים על -לאומיים והבין- המניע הראשון לערעור נבע מהשתלטות היחסים הבין

גם בריתות אינן (ם העצמית של עמים או רובדי חברה מסוכסכים גורלם ועל תדמית

ובסופו של , כל אומה וכל קבוצה). נובעות מהסכמה אלא מסכסוך עם אויבים משותפים

יסוד  מציגים אלה מול אלה את צדקתם העצמית על, דבר גם כל משפחה וכל יחיד

 אך אין להם מנוס ,שהן משוכנעות באמיתותה, סטוריה או הביוגרפיה שלהןיתדמית הה

סטוריה שלהם י נראית תדמית הה'אחרים'מלהודות שמזווית ההסתכלות של כל ה

במידה אין מנוס מלהודות לא רק שמוכרחים - בה. ידי תדמית נגדית- מופרכת על

להתחשב באחרים ובתדמיותיהם מפני שגורל כל הגופים הקיבוציים הנדונים נחרץ 

סטוריה של כל קיבוץ יאלא גם שתדמית הה, הםידי ההתנגשויות ביני-באורח מוחשי על

-גננה מפני תדמית שלילית המוצגת עלידי ִמ-דה מכרעת עליאנושי מאורגן מעוצבת במ

  .ידי אויבים ויריבים

סטוריה העצמית של אומות וקבוצות מזדקרת בייחוד כאשר יהתערערות תדמית הה

ה על ההישג ידי הסכסוכים האלימים עול- גיע רגע ההכרה שההרס שנגרם עלמ

כלומר שמוכרחים לעשות שלום על , שהקבוצות המתנגשות מקוות להשיג במלחמותיהן

לשם כך חותרים להגיע להסכמה על העובדות הכלליות ביותר . בסיס של צדק מוסכם

סטורי של הסכמות עובדתיות כאלה יאולם משקלן הה. שגרמו לסכסוכים ועל מהלכיהם

ולא כל , יוק כיצד התנהלו הקרבות או המאבקיםסיון לתאר בפרוט ודימתאפס מול הנ

מניעיהם וגורלם של האנשים , סיונותיהםינ, סיון לתאר את מעשיהםישכן מול הנ

, מפלגות ותנועות, צבאות, כולל אלה שהנהיגו מדינות, שהשתתפו במאורעות הללו

 שהרי מה שמתארע בפועל הוא לעולם פועל יוצא של אינסוף מניעים והחלטות ואינסוף

  .אוריהתפתחויות אקראיות עד שלא ניתן להציגן בשום ת

הנקל להיווכח שהתעוררות שאלות כאלה משקפת התערערות סופית של ההנחה 

שים קיבוציים כגון ֵישְל, דהיינו, סטוריוגרפיה המודרנית מראשיתהישעליה התבססה הה

כיבים זהות נורשת הקובעת מראש את זהות היחידים המר – משפחות, לותיקה, עמים

ה ותוצאותיה התקוממה האינטיליגנציה בכל יבתגובה על מלחמת העולם השני. אותם

 ולא רק נגד הקומוניזם ,ארצות אירופה לא רק נגד הלאומנות אלא גם נגד הלאומיות

אכן מבעד להתקוממות זו התפתחו אידאולוגיות . אלא גם נגד הסוציאליזם

 המבוססות על שאיפת הפרט למימוש אוניברסליסטיות קיצוניות-אינדיבידואליסטיות

אפשר היה להכחיש את העובדה שהאנושות מתחלקת ללאומים בעלי -אמנם אי. עצמי

, והלאומים מתחלקים לרבדים חברתיים בעלי אינטרסים מתנגשים, אינטרסים מתנגשים

 אינה אלא ים מייצגםבוצית שהיאולם ניתן להציגם כממסדים מאורגנים שהזהות הק

מעבר לתדמית חיצונית הנשמרת כל עוד הארגון .  וניתן להמירה בנקלהפשטה  שטחית

יחידים וקבוצות מזדהים ופועלים כל אחד מתוך בחירותיו , הסמכותי הוא אפקטיבי

בוצית של לאומים היא בחזקת יועל כן לאמיתו של דבר תודעת הזהות הק, ואילוציו
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ם ורווחתם של רוב מיתוס במשמעות של בדיון כוזב שיש לנפץ אותו למען שלומ

  .הפרטים המרכיבים את האנושות

סטוריה יהתערערה אפוא לא רק האמונה שניתן להגיע להדמיה מוסכמת של הה

סטוריה היא התארעות אובייקטיבית יאלא גם האמונה הקודמת לה שהה, כמות שארעה

הבינקבוצתית , שכן ההתארעויות במציאות הבינאנושית, בעלת מבנה וכיוון

, מצולבת התנגשויות בין אינסוף גורמים, מלאת מקריות, ת היא אינסופיתוהבינלאומי

ניתן אמנם להסביר . 'פרקטלית'כלומר היא . מניעים ומטרות שאינם קשורים זה בזה

, סוציולוגית: ידי סוגים שונים של חוקיות-היבטים שלה וקטעים מובחנים מתוכה על

ובכך ,  לכוון תהליכים במידה מסוימתידי כך-ועל', פסיכולוגית וכד, פוליטית, כלכלית

סטוריה כוללת של ילהסביר ולא כל שכן לכוון ה, לנתח, אבל לא ניתן לתאר, יש תועלת

  . אומה או של קבוצות שונות בתוכה

ווה יצירתי מובנה ֲהסטוריה כַמיהאם נובע מכאן שגם המושג וגם התדמית של הה

 הוא מבדה יצירתי של האדם סטורייהאם כל סיפור ה? הוא מיתוס, המתארע בזמן

השואף לעצב ולארגן את מהווה חייו במבנה המספק את האינטרסים התודעתיים 

אני משיב בחיוב מלא ועוד אשוב לכך ? אחדות ומשמעות, זהות: העליונים של חייו

אפשר להתעלם מכך שביסוד המיתוס מונחת ממשות אינטרס -אבל הרי אי. בסיום דברי

של תרבויות וממשות היצירה התרבותית העשירה המספקת את ערכית -הזהות הרוחנית

משמע . הגותי תקשורתי בלתי נלאה-אמנותי-ספרותי-האינטרס הזה במאמץ לשוני

, סטוריים מבוססת על ממשות מפעלו התרבותייווים הֲהשההנחה שתרבויות האדם הן ַמ

בין כל (חב אנושית מסועפת הן במר- שכדי להתמיד יצירה של תקשורת בין, ויותר מכן

בין כל השותפים ליצירת התרבות (והן בזמן ) השותפים ליצירת התרבות בכל הווה

סיבית של המהווה ק אותה הדמיה רפל–כלומר , כרון מובנהינדרש ז) ברצף קיומה בזמן

מה שמעצב את דמות ההווה ומה שצפוי לעתיד , מה שזכור מן העבר. סטורי הכולליהה

בל יעבור להמשכיות קיומן של החברה האנושית כל אלה מהווים תנאי . כמטרה

  .ותרבותה

סטורי לבין הכרחיותה ידומה שהסתירה בין התפוררות ההדמיה של המהווה הה

. סטוריוגרפיה בזמננויתרבותית היא המלכוד שבו שרויה הה- כתנאי להמשכיות חברתית

  על רקע הערעור על כל תפיסות'פוסט מודרנית'הדבר מזדקר לעין בהגדרתה כ

פוסט 'סטוריוגרפיה היהוגי הדעות של הה. סטוריה המודרניות שתוארו לעיליהה

 נסמכים הן בהגדרת עמדתם והן בהגדרת זמנם על התפיסות שאותן באו 'מודרנית

סטוריוגרפיות המודרניות ואת התקופה י מניח את הה'מודרני-פוסט'המושג . להפריך

 מודים 'מודרניים- פוסט'י הדעות ההוג. המודרנית  כמרכיב החיובי היחיד של הגדרתו

שאותה , סטוריה של תרבות המערביבכך על כורחם שזמנם מהווה תקופה מוגדרת בה

תקופתם באה אחרי התקופה שאותה מוכרחים הם . עצמה הם אינם יכולים להכחיש
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 הרי כך היא מעידה על עצמה וכך היא קיימת בהדמיה –להגדיר במושגים שלה 

  ...  עליה נזקקים להסיבית שהמערעריםקהרפל

האבסורד המשתמע מדברים אלה הוא בלתי נסבל אפילו למי שמקבל את תורת 

-דה'שהרי גם ל, 'פוסט מודרניזם'קונסטרוקציוניסטית של ה-החשיבה הדה

כדי להינצל מן האבסורד היה הכרח לספק . 'קונסטרוקציה' קודמת ה'קונסטרוקציה

סיבי המשותף של החברות ק הרפלכרוןיסטוריה בזיתחליף מינימלי לדימוי הה

סטוריוגרפיה י המתנחלת כיום בה'הנרטיבים'וזהו הרקע להתפתחות תורת , המאורגנות

מודרניים -סטוריה הפוסטיהמגמה היא מכל מקום לאפשר שיח בין חוקרי הה. האקדמית

החלוקים זה על זה כמייצגי נקודות ראות אינטרסנטיות סותרות של עמים , והמודרניים

ברור שכדי להילחם דרושה זירה . או מפלגות המתחרות על השלטון, ים זה בזההנלחמ

לאיזו פשרה , בלית ברירה, וכדי לנצח או להגיע, משותפת שעליה מוכרחים להסכים

  . היא דרושה עוד יותר, מיישבת

אך , סטוריהימיתולוגיזציה סופית של הה-זהו שוב מאמץ עיוני החותר לדה

תורת הנרטיבים . ס משעשעקתגלה בתוך המאמץ הזה כפרדוהאבסורד שממנו נמלטים מ

סטוריוגרפיות המודרניות יהיא מבטאת מודעות לכך שביקורתה על הה. איננה נאיבית

מבחינה אטימולוגית משמעות מילה ? מהו נרטיב. שקדמו לה ניתנת להסבה כנגדה

מילים מסירה ב, כלומר. סיפור: 'מיתוס'רומית זו זהה למשמעות המילה היוונית 

רועים מקושרים זה לזה כיחידה שיש לה ראשית מובחנת יהמתארות רצף של כמה א

וסיום הנובע מן , בתי או ערכי מסויםיפי רציונל ס- אמצע המשכי על, מאיזה סוף קודם

בור המקובלות בארצות יאולם בלשונות הד. הראשית והאמצע ומשווה להם משמעות

או רצף , כדי לציין רצף עובדות אמפיריותתרבות המערב משתמשים בנרטיב בדרך כלל 

או , דרישה, במטרה להסביר או להצדיק הערכה, עונים המבוססים על עובדות כאלהיט

  . ה שהמספר רוצה לקבל עליהם הסכמת אחריםיצפי

אך הוא מתבסס על . הנרטיב משקף אפוא את תודעתו הסובייקטיבית של המספר

זהו . גם אלה שהוא מבקש לשכנע בצדקתו, או יכולים להכיר, עובדות שאותן מכירים

. לעמדה סובייקטיבית, ידי כל הנוגעים בדבר- מוכר על, מאמץ לתת תוקף אובייקטיבי

טוענת , כשמציגים אותה ביודעין בתור שכזאת, כל עמדה סובייקטיבית. אין בכך סתירה

למעמד של  עובדתיות אובייקטיבית שאחרים נדרשים לקבלה בהכרה שדעתם באותו 

 לא תוכל להפריך אותה בעיני –סובייקטיבית , כמובן,  גם היא–נושא שנוי במחלוקת 

מובן מאליו שטענת התוקף האובייקטיבי של עמדה סובייקטיבית תופסת רק . נוקטיה

לפיכך היא עשויה להוות בסיס . 'האמת שלי' וזוהי 'האמת שלך'זוהי : אם היא הדדית

די יבים הסותרים מתייחסים אליהם משני ִצלדיון על היבטים עובדתיים ששני הנרט

יסוד הברור שאולי ייצור הבנה  על. הסובייקטיביות האובייקטיבית שחוללה אותם

  . צדדי משותף שיהווה בסיס להסכם- הדדית ניתן יהיה לעצב נרטיב דו
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רגון תבנית היחסים בתוך עמים וקבוצות סביב נרטיבים מוגדרים יש אפוא אופי לִא

אבל גבול תוקפם האובייקטיבי של . ובתור שכזה הוא משכנע, של טעון משפטי

אורים והניתוחים העולים בהם חייב להישמר גם בדיון על ברור העובדות הבונות יהת

כל אחד מן הצדדים היריבים שומר על הזכות לפרש את : אותם משני צדי מחלוקת

, סטוריהישל הזהו מינימום קטעי . משמעות העובדות מבחינתו ולתבוע הכרת זולתו

, המינימום החיוני לצרכים הפוליטיים קצרי הטווח של עמים שסכסוכי פנים וחוץ שלהם

במקביל מדובר במינימום של . מאיימים על קיומם ועל כן הם עומדים בראש סדר יומם

זהות שאיננה , כלומר,  ידי סכסוכים-על, נכפית: יותר נכון, זהות קיבוצית המושלכת

 'אניים' שהרי לפי תאוריה זו הקבוצות הן צרוף אקראי של הרבה –צי בוי ק'אני'נובעת מ

תפקיד . אלא נכפית מול יריבים ואויבים – פרטיים השוקקים לאושרם כפרטים

הוא מצייר את קווי החזית המשתנים בתוך החלל הלא . סטוריון מצטמצם בגבול זהיהה

ים ומארגן אותם לנרטיב שולף מן הארכיון את העובדות הרלבנטיות משני הצדד, מוגדר

הנראים לו כמובן (ה בחר להזדהות אישית מתוך האינטרסים שלו ָתמנקודת הראות שִא

ואפשר לעקוב , רעו במקביל במרחב ובזמןיאפשר להרבות נרטיבים כאלה שא).  צודקים

סטוריה ואת מינימום הזהות מן ירופם לא יוציא את מינימום ההיאבל צ, אחרי המשכם

אסור שתיווצר כי ברור שהמעבר . תמונה כוללת לא תיווצר. ראיות שלהןהקטעיות והאק

  .מהרבה קטעים לשלם יהיה מיתוס המתבסס על אידאולוגיה שרירותית

אולם מעבר . הסיכוי להגיע לפתרון פרגמטי של בעיות מאיימות, כאמור, הרווח הוא

בילם ליעילות התפקודית קצרת הטווח עולות השאלות הנוגעות לתפקידים שבש

האם הנרטיב המציג את , ראשית: סטוריהיסטורית וידיעת ההינדרשים תודעה ה

עון סובייקטיבי שאינו ניתן להפרכה חיצונית הוא פחות מיתולוגי יעובדתיותו של ט

מן המיתוסים שאותם הוא בא , הערכיות והציוריות, גשיותהִר, באיכויותיו החווייתיות

המאורגנים סביב , בוציתי ומינימום הזהות הקסטוריהיהאם מינימום הה, שנית? לרשת

האם הוא ממלא את ? מספיק לצרכיה היצירתיים של תרבות חיה, נרטיבים קטעיים

  ?סטורי בתודעתם הקיבוצית של עמיםיכרון ההיהתפקיד שנועד לז

גם בעלי תורת . טוריתאחרי כל הנאמר לעיל נראית השאלה הראשונה כשאלה ֵר

 הסובייקטיבי בהגדרת העובדות הבונות נרטיבים ובצרופם הנרטיבים יודעים שהמרכיב

ושתודעת זהות של , מהם דתיים ומהם לאומיים, העקבי יונק ממקורות עומק חווייתיים

עמים החלה על כל יחידיהם היא עובדה סובייקטיבית שתוקפה אובייקטיבי לא פחות 

צלולי ה עולים ִמבכל אל.  של אישים פרטיים'אני'מתוקפה האובייקטיבי של תודעת ה

צלולים הללו אבל נדמה להם שאפשר לנטרל את הִמ. המיתוס שעיצב את זהות העמים

אין עובדות . זוהי כמובן אשליה או תרמית. 'נטו'לסלקם ולהישאר עם עובדות , בקפידה

וכשמדובר בעובדות המוגדרות , משוחררות מן התודעות הקובעות ומפרשות אותן

אמור מעתה שהמושג . כנןומפרשת אותן הוא עיקר תסטוריות אופי התודעה היכה
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 מבטא את החתירה למינימום המיתוס שגם הרוצים להשתחרר ממנו 'עובדות נטו'

אבל כאמור אם מתעלמים מיסוד המיתוס המתגלה בנרטיבים כדרך , כפויים להיזקק לו

  . סטוריונים החדשים הוא הופך לכזבישנוהגים הה

נרטיב מן : בר מענה עקרוני במה שנאמר לעילה קיבלה כיאכן גם השאלה השני

תוך חיפוש זיקות גומלין , רוף של כמה נרטיבים מקביליםיואפילו צ, הסוג המתואר לעיל

בוצי כולל המעצב זהות תרבותית של חברה ומפרנס את יכרון קיאינם מהווים ז, ביניהם

 שטעונים בין כשם(סטוריה יהוא אינו מהווה תחליף לה. תהליכי היצירה הכלליים שלה

בתי דין אינם עושים צדק קיומי ). דין בבית משפט אינם מהווים תחליף לביוגרפיה בעלי

אף כי כל אישיותם וכל מסלול , אדם על יסוד הכרת אישיותם ומסלול חייהם עם בני

צדק  קיומי הוא . חייהם עומדים מאחורי האינטרסים והמעשים שעליהם הם נדונים

אולם הוא הצדק שאליו . 'משפט ההסטוריה'או  , 'היםמשפט אלו'מלכתחילה או 

כאשר בוחנים אותם לא רק מצד האינטרסים , התנועות, התרבויות, חותרים העמים

. אלא מצד מלאות חייהם המתבטאת במכלול יצירתם התרבותית, החומריים שלהם

סטוריוגרפיה המסתפקת בנרטיבים אינה ממלאת את התפקודים העיקריים ילפיכך ה

. סטוריוגרפיהיסטורי באמצעות היכרון היסיבית של זקעדו לגיבוש ולהדמיה רפלשנו

היא איננה מפרנסת יצירה תרבותית ואיננה מספקת את האינטרסים הרוחניים שיש 

הסמלים שאותם הם , ההשקפות, המידות, הערכים: לעמים מעבר לאינטרסים החומריים

  .  תכנים הנדרשים לשמם,חיים בעלי ערך עצמי-כניומנחילים מדור לדור כת

משתמע מן הדברים הללו הצורך התרבותי החיוני במקסימום ולא במינימום של 

סטוריוגרפיה יהה. במקסימום ולא במינימום של זהות עצמית קיבוצית, סטוריהיה

רגונם היסוד המעצב עמים אינו ִא: המודרנית שמרה על הנחה זו לאורך רוב דרכה

היא המגלמת בתוכה את . הן החומרית והן הרוחנית, תהחיצוני אלא יצירתם התרבותי

מאחר שההתפתחות הרוחנית , יתר על כן. כרונם הפעיל המפרנס ומעצב את חיי רוחםיז

הופכת , של בני אדם אינה רק פונקציה של תורשה אלא בעיקר פונקציה של מורשת

 אלא גם ,התרבות לגורם המעצב בפועל לא רק זהות קבוצות בהשוואה לקבוצות אחרות

מבחינה . רותם התרבותיְבידי כל בני העם מכוח ִח-זהות עצמית קיבוצית המיוצגת על

סטורי לזהות יכרונה ההירוחנית אכן קודמת זהות הקבוצה הגלומה במורשתה ובז

אלא באשר היא בונה , ולא באשר היא נכפית עליהם כמסגרת שלטונית, הפרטים

, אמת העומדת בתוקפה גם כשכופרים בהזוהי . ומפתחת את תכניה הלשוניים מתוכם

שכן גם הכפירה מייצגת תהליכים מעוגנים במורשת התרבותית ומסתמכת עליהם תוך 

  .רוקםיכדי פ

. כרון קיבוצי מתגלמת במיתוסיבדין נאמר לעיל שתודעת זהות קיבוצית המעוגנת בז

 את ,דרך כל היחידים המתחנכים בו, אם כך הרי תהליך ההנחלה התרבותית המעצב

, תודעת זהותם כאישים בתוך עמם הוא התשתית העובדתית האובייקטיבית של המיתוס
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כל עוד הוא נמסר מתוך ודאותם של , כמובן. והוא המאמת אותו תוך כדי מסירתו

בדוק ומצא שכל זמן שנמשכת המוטיבציה החיובית . המוסרים ואמונם של המקבלים

ים המיתוסים הלאומיים והחברתיים נרא, למסור מורשת וכל עוד היא נענית באמון

אדם עד שלא יעלה על דעתם  כך בחווייתם הבלתי אמצעית של בני כאמת מוחשית כל

, או מתערער האמון של המקבלים, רק כאשר דועכת המוטיבציה למסור. לכפור בה

כרון התרבותי והמיתוס התם לגווע מוקע כבדיון שראוי ינקטעת רציפות המסירה של הז

  . ולהתנער ממנ

ראינו ששעת מותו של מיתוס קודם היא שעת לידתם של כמה מיתוסים חדשים 

לא משתמע מכאן בהכרח שהמיתוסים החדשים עדיפים או . המעמידים פני אמת מדעית

שווים בערכם אל קודמיהם מבחינת הערכים המוסריים המבססים אותם ומבחינת 

. ם את המשך יצירת התרבותהעומק וההיקף התרבותי שאותו הם מייצגים ובו הם מפרי

המתפרנס מן , 'הכפר הגלובלי' לגבי זמננו ניתן לקבוע בוודאות שמיתוס ,אדרבא

והמיתוסים המסבירים את קיומם העיקש של הלאומים , התקשורת הבינלאומית

ניזונים , הנאבקים זה בזה במאמץ לשמור על זהותם הנבדלת סביב נרטיבים קצרי ימים

משום כך . ווח ורדוד ומתבססים על אינטרסים ולא על ערכיםסטורי קצר טיכרון הימז

-כבר כיום עומדים הם חדלי אונים מול התחדשות רבת. אין ספק שהם לא יאריכו ימים

משמע . צמה של מיתוסים דתיים ולאומניים פונדמנטליסטיים קיצוניים המכוונים נגדםָע

יחו ליצור מול האיום דמה לא יצלות החברתיות והלאומיות השוחרות ִקתשאם העילי

הזה מיתוסים המשכיים מעצבי זהויות קיבוציות חיוביות היונקות מעומק ומהיקף רחב 

  .סטורי הן יפסידו את המערכה הגורליתיכרון הישל ז

 היא מגלמת תֹושתורת הנרטיבים יותר משהיא מתמודדת ִא, סטוריוגרפיהימשבר הה

סטוריוגרפיה יעצמם את תפקיד ההצריך להביא אפוא גם את אלה המקבלים על , אותו

מלאכתם תצלח רק אם יצליחו לחדש את המיתוסים : המדעית להכיר בעובדה זו

וימשיכו אותם עם שיספרו אותם אחרת מתוך , סטוריה שהם חוקריםישאיחדו את הה

קביעה זו אינה מערערת את חשיבות המחקר . סיונות הגלומים בתרבות זמנםיקשב לנ

 ,אדרבא. בי אימות עובדות והן לגבי משמעותן בתוך הקשרןהמדעי האמפירי הן לג

אבל מצד שני , סטוריתיאמינות המיתוס מותנית בדרך שבה מציגים אותו כאמת ה

שבלי שמירה על רציפות המיתוסים , הניתנת כפי שראינו לאימות מדעי, עומדת העובדה

התרבותי  ואתו כרון ירושיהם נעלמת רציפות הזיהלאומיים והחברתיים ועל רציפות פ

, צבור ענק של עובדות שמורות בארכיוניםהיא מותירה אחריה רק ִמ. סטוריהינעלמת הה

אונים וספריות כאבנים שגם אם יהפכו אותן פנים ואחור לא יצליחו לבנות מהן שום מוֵז

  .בניין


