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לא נאבקנו למען התרבות שלנו
הפילוסוף היהודי הגרמני
ארנסט קסירר לחם כל
חייו נגד תרבות הפסימיות
והפטליזם והרעיונות של
שקיעת המערב ,שלדעתו
הביאו לעלייתו של המשטר
הנאצי בגרמניה .בימים
אלה מלאו שבעים שנה
לספרו המכונן "המיתוס
של המדינה" ,שבא
להתריע מפני סכנותיו
של המיתוס כשהוא נהפך
לכוח חי בשירות המדינה

אביהו זכאי

"

אנו ניצבים תמיד על קרקע וולקנית ועלינו
להתכונן לרעידות ולהתפרצויות פתאומיות",
כתב בשנת  1945הפילוסוף היהודי הגרמני
ארנסט קסירר (" .)1945-1874המיתוס תמיד
אורב ברקע ומחכה לשעתו" ,ובתקופתו "הכוח הד־
מוני של המיתוס" השתלט על אירופה" :בשלושים
השנים האחרונות ,בתקופה שבין מלחמת העו־
לם הראשונה והשנייה ,חווינו משבר חריף בחיים
הפוליטיים והחברתיים שלנו וניצבנו מול בעיות
תיאורטיות חדשות .עמדנו בפני שינוי קיצוני בדפוס
של המחשבה המדינית :הופעתו של כוח חדש — הכוח
של חשיבה מיתית".
דברים אלה כתב קסירר בספרו "המיתוס של
המדינה" ,שבחיבורו החל ב 1942-והוא פורסם שנה
לאחר מותו ב .1946-מטרתו לדון במשבר הפוליטי
של זמנו ,או בשיבת המיתוס "שהתגלתה בהפת־
עה במרחב הפוליטי שלנו ומהווה ניגוד גמור לכל
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רעיונותינו ביחס לאופי החיים הרוחניים והחבר־
תיים" .דוגמה לכך היא ספרו של אידיאולוג המ־
פלגה הנאצית אלפרד רוזנברג" ,המיתוס של המאה
העשרים"(  ( ,)1930שנפל בהשפעתו רק מ"מיין ק�א
מפף" ,שבו קבע" :צומחת אמונה חדשה :המיתוס של
הדם ,האמונה שמהות האדם היא דמו" .ולכן עכשיו
ה"מאבק הוא בין דם לדם ,בין גזע לגזע" .בשנת
 1934כתב ארנולד צוויג לזיגמונד פרויד ש"הנסיגה
הנוראה לברבריות" בגרמניה הנאצית "לא יכולה
לערער את אמונתנו בתפקיד התבונה" .קסירר לא
היה יכול להאמין בכך .הוא הדין במקס הורקהיימר,
שכתב ב 1932-ש"אי־רציונלית החברה (הגרמנית)
הגיעה לנקודה כזאת שעכשיו רק לתחזיות העגומות
ביוצר יש תוקף".
קסירר לא היה היחיד שהבחין בעליית המיתוס
בגרמניה .תומאס מאן ,שהיטיב להבין את הנפש
הגרמנית ,כתב ב" :1940-במקום שיש בו נאציזם
שם נמצאת דחייה של כל דבר אנושי ושיבה למצב
המשך בעמוד 4

יום שישי  | 3.6.16תרבות וספרות | כ"ו באייר תשע"ו

לא נאבקנו למען התרבות שלנו
המשך מעמוד 1

פגאני ברברי של החיים שבו רצח ,שחיתות
ואינטריגות ,לא רק שאינם מגונים אלא זוכים
להגנה" .תפנית ברברית זו משקפת את "הרצון
לאגדה בגרמניה אשר הגיע לתפארתו לאחר
 ."1933הסופר האנגלי ד"ה לורנס ציין ב"מכתב
מגרמניה" ( )1924שהתפנית הברברית החלה
כבר ברפובליקת ויימאר וציינה "שיבה לימי
הביניים של גרמניה ,לתקופה הרומית ,ולבסוף
לימים שבהם ברברים מאיימים הסתתרו ביעפ
רות" .וחוקר הספרות גיאורג לוקאץ' הצביע על
"סכנת עולם ברברי החבוי בציוויליזציה הגרמפ
נית ומהווה חלק בלתי נפרד הימנה".
קסירר השתייך לאסכולה הניאופקאנפ
טיאנית בפילוסופיה ,שביקשה לכונן פילופ
סופיה אידיאליסטית של המדע ,כפי שעשה
מורהו הרמן כהן .הוא עסק בשילוב מדעי הטבע
עם אסתטיקה ,פילוסופיה של ההיסטוריה ותפ
חומים אחרים של "מדעי התרבות" .יותר מכל
פילוסוף גרמני אחר מאז עמנואל קאנט ,הקפ
דיש קסירר תשומת לב שווה למתימטיקה ומפ
דעי הטבע ולדיסציפלינות הומניסטיות ,ולכן,
יותר מכל הוגה פילוסופי אחר במאה העשרים,
שימש כמתווך במה שכינה המדען והסופר
האנגלי צ'רלס פרסי סנואו בשם "שתי התרפ
בויות" ,או בין מדענים לאנשי הרוח.
קסירר כיהן כרקטור באוניברסיטת המבורג
( ,)1929-30הרקטור היהודי הראשון בגרמפ
ניה .מפגשו שם עם אוצרות ספריית וארבורג,
שהוקמה על ידי אברהם מוריץ והתמקדה בהפ
שפעת העת העתיקה הקלאסית על כל היבטי
התרבות האירופית ,היה קריטי לעבודתו כפיפ
לוסוף" .זו ספרייה מסוכנת ביותר" ,התוודה,
"ועלי להימנע ממנה או לכלוא עצמי בתוכה
לשנים רבות" .כאן מצא "שפע חומרים נדיפ
רים בתחום המיתולוגיה והיסטוריה כללית של
הדת" .חלק מעבודותיו המפורסמות ביותר נכפ
תבו בספרייה זו" :היחיד והקוסמוס בפילוסופיה
של הרנסנס" (" ,)1925הפילוסופיה של ההשפ
כלה" ( )1932ו"הרנסנס האפלטוני באנגליה"
( .)1932לצדו שם עבדו גם ארווין פנופסקי,
היסטוריון האמנות ,וארנסט גומבריך ,חוקר
תולדות האמנות.
חיבורו החשוב ביותר של קסירר הוא
"הפילוסופיה של הצורות הסמליות" (1923-
 ,)9שהופיע בשלושה כרכים ושתמציפ
תו נמצאת בספרו "מסה על האדם" (,)1944
שתורגם לעברית .האדם ,כתב קסירר ,הוא
"חיה סימבולית" המכונן את עולמו באמצעות
מבנים סמליים .לאור הפילוסופיה של קאנט
הקובעת שהאדם תופס את העולם באמצפ
עות קטגוריות ,חשב קסירר שאלה מערכות
סימבוליות של לשון (שפה) ,מדע ,או אמפ
נות .בספר זה הגן גם על המחשבה היהודית
ושיבח את התנ"ך כאחד ממקורות ההומניזם,
החופש והמוסר ,בניגוד למיתולוגיה הארית
ולהיסטוריוגרפיה הנאצית" :הנביאים הגדופ
לים של התנ"ך דיברו לא רק לאומה שלהם.
אלוהיהם היה של צדק ובשורתו לא מוגבלת
לקבוצה מיוחדת" .מטרת "דת נבואית זו"
היתה "המשמעות המוסרית שלה" .דברים דופ
מים ביחס ליהדות הביעו גולים אחרים ,כגון

אוארבך ב"מימזיס" ( )1946והורקהיימר ואדופ
רנו ב"דיאלקטיקה של הנאורות" (.)1947
המהפכה הנאצית ב 1933-טרפה את חייו.
שוב לא היה לו מקום בגרמניה הנאצית ,שבה
הפילוסוף מרטין היידגר אמר לתלמידיו "אל
תתנו לשום הנחות או רעיונות להפוך לחוק
ההוויה שלכם .היטלר בלבד הוא המציאות הגפ
רמנית בהווה ובעתיד והחוק שלה" .כששמע
בפעם הראשונה את הסיסמה הנאצית" ,צדק
הוא מה שמשרת את המנהיג שלנו" ,קבע קסיפ
רר" :זה הסוף של גרמניה" .מיד עם עליית היטפ
לר לשלטון ביקש חופשה מהאוניברסיטה והיגר
לאנגליה ,לאחר מכן לשבדיה ,ומשם ,עם פרוץ
מלחמת העולם השנייה עת כלל לא היה ברור
"אם היטלר לא יופיע יום אחד בשבדיה" ,יצא
לארצות הברית ושם לימד באוניברסיטת ייל
ולאחר מכן באוניברסיטת קולומביה.
בנאום קבלת הקתדרה שלו באוניברסיטת
גוטבורג בשבדיה ,בשנת  ,1935ציטט קסירר
את התיאולוג ,המוסיקאי ,הפילוסוף והרופ
פא הגרמניפהצרפתי אלברט שוויצר" :בשעת
סכנה השומר שלנו נרדם ולכן לא נאבקנו
למען התרבות שלנו" .אמירה זו ניצבת ביסוד
חיבורו "המיתוס של המדינה" .על הפילוסוף
להגן על הציביליזציה ההומניסטית המערבית
מפני הברבריות הנאצית" .כולנו איבדנו את ארנסט קסירר
הקשר האמיתי של הפילוסופיה לעולם" ,הוכיח
קסירר את עמיתיו והפציר בהם ש"ימירו את
הפילוסופיה המופשטת בפילוסופיה שמטרתה
להסביר ולגלות את הסכנות החמורות הניצבות
בפני הרציונליזם וההומניזם" .הספר "המיתוס
של המדינה" הוא תרומתו לכך.
הסיבה לכתיבת הספר היתה פנייה
ב 1942-לקסירר מחברים בחוג לפילוסופיה
באוניברסיטת ייל ,שיסביר להם "מה משמפ
עות הימים האפלים והרי הגורל בהם אנו חיים"
— הקרבות בסטלינגרד ,מידווי ואלפעלמיין
— ששינו את גורל מלחמת העולם השנייה.
הם ביקשו שיכתוב "על משמעות מה שקורה
כיום ,במקום על ההיסטוריה של המדע והתפ
רבות בעבר" ,מאחר שהמיתוס נהפך עם נצחון
הנאצים לכוח חי ,ממשי ומאיים ביותר האחראי
לרציחתם ולסבלם של מיליונים.
פרשנות ההיסטוריה של המחשבה המדיפ
נית ב"המיתוס של המדינה" מבוססת על שורת
נקודות מפנה מכריעות המובילות לשקיעה
והידרדרות :עידן הזהב של המחשבה המדינית
החל עם הפילוסופים הפרהפסוקרטיים שהשתפ
חררו מחשיבה מיתית ויצרו לראשונה תיאוריה
רציונלית של המדינה .אפלטון טבע את המופ
שג של המדינה הליגאלית ,או המדינה כמנהפ
לת הצדק .הפילוסופים הסטואים הוסיפו נדבך
חשוב — שוויון מהותי של יצורי אנוש .השקפות
אלו שררו בימי הביניים עד שמקיאבלי חולל
את "החטא הקדמון" ,ובהפרידו אתיקה מפוליפ
טיקה הביא לתפישת המדינה המבוססת על כוח .הטבעיות וחוללה תפנית רדיקלית עם מושג
לאחר מכן ,תיאוריית הזכויות הטבעיות של ה"פולק" ,שלפיו מקום ומעמד בשיטה הפוליפ
עידן התבונה ותנועת ההשכלה סימלה שיבה טית מבוססים על ההשתייכות לשבט .ובמאה
לעקרונות הסטואיים בדבר שוויון וכבוד כל בני התשעפעשרה חלה שיבה למיתוס .שורת הוגים
אנוש ,שהגיעו למימושם במהפכה האמריקאית .תרמה ליצירת מיתוס המדינה המבוסס על
אך בשלהי המאה השמונהפעשרה התפפ פולחן היחיד ,הגזע והמדינה :תומאס קרלייל,
תחה התנועה הרומנטית הגרמנית שהציבה ההיסטוריון והוגה הדעות הבריטי ,ו"פולחן
בספק את הרציונליזם של תיאוריית הזכויות הגיבור" שלו ,ייחס חשיבות עליונה ליחיד

שורת הוגים תרמה,
לדעת ארנסט קסירר,
ליצירת מיתוס המדינה
המבוסס על פולחן
היחיד והגזע :תומאס
קרלייל הבריטי ו"פולחן
הגיבור" שלו; ארתור
דה גובינו הצרפתי
ותפישת "הגזע
הטוטליטרי" שקבעה
שהגזע הארי הלבן
עליון על כולם; ולבסוף
הגל — שקסירר ראה
בו את "האויב המסוכן
ביותר לכל האידיאלים
הדמוקרטיים"

הארץ

והשפעתו על ההיסטוריה; ארתור דה גובינו,
הוגה הדעות והסופר הצרפתי ,ותפישת "הגזע
הטוטליטרי" שדירג את גזעי האדם וקבעה
שהגזע הארי הלבן עליון על כולם; ולבסוף
גיאורג וילהלם פרידריך הגל ו"פולחן המדינה"
שלו ,המהווה "סוג חדש של אבסולוטיזם".
להגל שמור מקום מרכזי אצל קסירר,
מאחר שהפילוסופיה שלו היא "האויב המסופ
כן ביותר לכל האידיאלים הדמוקרטיים" .הגל
קבע שבכל תקופה בהיסטוריה "יש אומה אחת
המייצגת את הרוח של העולם ולה יש זכות
לשלוט על השאר" .בדומה למקיאבלי ,הגל
"שיחרר את המדינה מכל מחויבויות מוספ
ריות" ונהפך "למעריץ התפישה שהאמת טמופ
נה בכוח" .קסירר קרוב בדעותיו לקרל פופר,
שטען שהגל היה בין מבשרי הפשיזם .על ספפ
ריו" ,החברה הפתוחה ואויביה" ( )1945ו"דלות
ההיסטוריציזם" ( ,)1957כתב פופר שהם היו
"מאמץ המלחמה" שלו ומטרתם "הגנה על
החירות מול רעיונות טוטליטריים ואוטוריפ
טטיביים ,ואזהרה נגד הדעות הקדומות ההיספ
טוריציסטיות" ,במיוחד של הגל.
הפרק האחרון ב"המיתוס של המדינה"
נושא את השם "המיתוס של המאה העשרים",
כשם ספרו של אלפרד רוזנברג .פילוסופים
גרמנים מודרניים בראשית המאה העשרים,
כותב קסירר ,תרמו רבות לעליית המיתוס
של המדינה ,במיוחד אוסוולד שפנגלר ומרטין
היידגר ,ש"חוללו את התפנית לפטליזם בעופ
לם המודרני שלנו" .הספר "שקיעת המערב"
( )1918מאת שפנגלר סייע ליצירת תרבות של
פסימיזם ,פסיביות ופטליזם בגרמניה .אמונתו
בעלייה ,שקיעה ונפילה של ציביליזציות איפ
ננה מבוססת על חוקי טבע אלא על "כוח יותר
עליון ,כוח הגורל" או "פטליזם גלוי" ,המסמל
"תחייה של אחד המוטיבים המיתולוגיים העפ
תיקים ביותר" .ספר זה "נהפך לאחד החיבורים
החלוציים של הנאצים" מאחר שפילוסופיית
ההיסטוריה שלו "היתה פילוסופיה של פסיפ
מיזם" .הנאצים "היו משוכנעים שהם מגשיפ
מים את נבואת שפנגלר"" :אם התרבות שלנו
— מדע ,פילוסופיה ,שירה ואמנות — מתה ,הרי
עלינו להתחיל הכל מחדש .הבה ננסה אפשפ
רויות רבות ,הבה ניצור עולם חדש ונהפוך
לשליטי עולם זה".
גישה פסימיסטית ,פסיבית ופטליסטית
מאפיינת גם את היידגר ,שפירסם ב1927-
את הכרך הראשון של ספרו "הוויה וזמן".
בניגוד למורהו ,אדמונד הוסרל ,שביקש "להפ
פוך את הפילוסופיה ל'מדע מדויק'" ,היידגר
חשב ש"לשווא אנו שואפים ליצור פילוסופיה
לוגית" .כל שאפשר לעשות הוא לבנות פיפ
לוסופיה אקזיסטנציאליסטית שאינה מבקשת
לספק אמת תקפה ,אובייקטיבית ואוניברפ
סלית .הפילוסוף יכול רק לדון באמת של
הקיום שלו ,שיש לה "אופי היסטורי" והיא
מוגבלת "לנסיבות חייו המיוחדות" .חשוב
מכל" :שינוי הנסיבות הללו אינו אפשרי"
מאחר שהמצב האנושי מוגדר כ"להיזרק"
(" )Geworfenheitלזרם הזמן והחיים"
וממנו אי אפשר "להיחלץ ולא לשנות את
מהלכו .עלינו לקבל את התנאים ההיסטוריים
של הקיום שלנו .אנו יכולים רק להבין ולפפ
רש אותם ,אך אין בכוחנו לשנותם" .פטליזם
ניצב ביסוד קיומנו.
"הפילוסופיה החדשה" של שפנגלר והיידפ
גר השפיעה על המיתוסים הפוליטיים ,מאחר

שהיא מבוססת על תחזית של שקיעה והרס
בלתי נמנע של הציביליזציה ,ותיאוריה הרואה
ב"להיזרק" לזרם הזמן והחיים את מהות הקיום
האנושי "מוותרת על תקווה לפעולה ובנייה
מחדש של החיים התרבותיים של האדם".
תחושת משבר אופפת את "המיתוס של
המדינה" .ולטר בנימין טען ש"מלאך ההיספ
ובמקום שאנו
טוריה פניו מופנים כלפי העברָ .
רואים שלשלת של מאורעות הוא רואה אסון
אחד ויחיד המוסיף לאסוף גלי הריסות זה על
גבי זה ועורם אותם בפני רגליו" .קסירר אימץ
גישת משבר זו של ההיסטוריה ,כמו אוארפ
בך שב"מימזיס" ( )1946כתב על "שקיעת
העולם" ,או תומאס מאן שברומאן "דוקטור
פאוסטוס" ( )1947תיאר את נפילת גרמניה
באמצעות מיתוס המשלב ברבריות ואסתטיפ
קה .זו היתה גם דעתם של הורקהיימר ואדורנו,
שב"דיאלקטיקה של הנאורות" הסבירו כיצד
"האנושות שוקעת למצב חדש של ברבריזם".
זוועות ההיסטוריה השפיעו על יצירות
הוגים גולים מגרמניה הנאצית .קסירר לא
היה שונה מהם .תקופתו ,כך חשב ,היא עדות
לתבוסת התבונה ולניצחון "המיתוסים הפופ
ליטיים של פולחן הגיבור ,הגזע והמדינה".
ולכן סיכם בנימה פסימית ,ש"התרבות האנופ
שית אינה דבר יציב כמות שחשבנו בעבר".
אמנם "עולם התרבות האנושית אינו יכול
לפרוח עד שחשכת המיתוס תודבר" ,אך הוא
הודה בעצבות "שזה מעבר לכוח הפילוסופיה
להרוס את המיתוס הפוליטי".
אביהו זכאי

