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יךסך קפלן

בעךד שבךעךת אחדיט בציין את  nvהשבה העשירי לבות הטרגי• של ברבך
ךידידבך בבחט שטרן .קל היה לאהךב את בבחט שטרן .ךאבן ,בל בי ש\בה
להבירך  -אהבך .הךא היה אישישלךט בבלךא בךבן הבילה ,הךבביסט בבל
לבך ךבאךדך ,ךבעךלט לא הרשה ךלך לשבץ של שבאה להבתיב את
התבהגךתך ,את אךרחךת חייך ךאת השקפתיעךלבך.
שבאה עיךךרת גדעה את חייך בירךשליט ,העיר שאליה היה קשר בבל
ביבי לבך ,שבאה שהיתה בה רה לאישיךתך ^ exemplar humanae v i t a e
שביהל.
בעת שיסדה את בבת רךשליט להיסטריה על שט בבחט שטרן ,לפבי שש
שביט ,ביקשה החברה ההיסטרית הישראלית לבטא את רגשךת ההךקרה
ךהבחךיבךת של קהילת ההיסטריךביט בישראל לגדךל בלךבדי דרבך בתחךט
תךלדךת עט ישראל בתקךפת הבית השבי ךלאחד בגדךלי הבלךבדיט שקבך
אי פעט לבדעי היהדךת .בדרך \ך ביקשבך לבבד את \ברך ךאת בךרשתך
האיבטלקטךאלית של היסטריךן בבריק ,אשר בעךלט לא קטע את בחקרך,
ךלך ליךט אחד ,בא\ תחילת ליבךדיך באךביברסיטה העברית בשבת  1943ךעד
בךתך .היסטריךן עתיר ידע \ה ,שבקיאךתך הבדהיבה לא הךגבלה לתקךפךת
אחדךת אך לתחךביט בסךיביט ,הרגיש בבן בית בבל תקךפךתיה של
ההיסטריה היהךדית ךאך בתרבךת הקלסית ךבתרבךת האירךפית.
הלאךביךת בילאה תפקיד ברב\י בחייך של בבחט שטרן .ההדהךת עט
התחייה הלאךבית היהךדית הךבילה את הריך לארץ ישראל 1בן קצר לפבי
פרךץ בלחבת העךלט השבייה .שטרן היה א 1בן שלךשיעשרה ,בער ברךך
*

הרצאת
להיסטריה

הפתיחה לסדרת הרצאךתיך של פרךפסךר אבתךבי ד׳
על שט בבחט שטרן 11 ,בבאי . 1 9 9 9

סבית

בבבת

רךשליט
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בישרות ב] ל^שבהה רבה ״ריש בב^לינזט^ עeר בעיר סב 7K !eרp
 K 7 mהההרבeי ס ך ר  eה
עשרה של המדרשה היהדריה העהי^ה mb K
^^mp
העבריה ה^^ביהn .ש1עשה הי^טר^e ,לבל  j e Kבעילeהe
בה] ביט^ לnהeיבה eeהעpenה להההרש^הה
eבבל לnר1eה eה^בה,
 ^yn^nהבeלטי mשל הלneKיeה
של ההרבeה העבריה ,שה^
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^ eK ^neליהר
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העבריה
ב^יברסיטה
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בenצהר ^ הeלרeה היהרeה״ .בעבeרה eביברה KH ,צל של ,pao
השבעהה של הבשה הברב^ליסטיה ) (perennialistבהeלרeה ע mשר^ל
ההיבר של ההשכבה
 rnneKrnהיה^ריה^ ,שה שהיהה
של הKבeה הn״oרי mשל הpר הeלרeה ישר^ל ב^ר״ץ.
ההיסטר^ביה
^^ ^eהעבריה של ״הeלרeה ע•mישרKל״ ,ש^הה
בהpרnה הבלליה
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eKר בשה ) 1969ההרnpהwn ,״] לצ״]! 7K ,בללה
^סרה הל^^יה
שבeרnoה בשבה 6ר ,(19בהב בךששוך ::״ער״] טeבה
n0bרה טבעיה eneרעה ה^ר^ה
לבירeר היסטר שלשב] n n K,
הברe1Kהיהט״ Kern .הס^:
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רציבeהה של  ]n meKהeneKה KTI
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ע^רה על
יש הרבה יהי רציבeה ה KUTU sebההרבה הרבה
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סבלי הייחךד ךהליבךד ךהרבה יךתר התבדה בתרבךת באשר אצל רךב
העביט שלידט ךבצילט חי ישראל.
3

אך שיש סיבךת טךבךת להביח ששטרן לא הסביט לגברי עט בקצת
הקביעךת הללך ,הרי גט עבךדתך השתייבה ללא ספק לקטגךריית
״הפרביאליךט הבתבשך״ ,בהגדרת אבתךבי סבית .אבן ,ביחסך של שטרן
לקבאיט ךלסיקריקיט ,שאךתט הגדיר ב״עבפיט של תבךעת חרת לאךבית״,
אפשר לבצךא דביךן בסךיט ללאךביךת הרטרךספקטיבית שאפייבה את
עבךדתט של לא בעט היסטךריךביט של עט ישראל הקדךט ךשל חךקרי
ההיסטריה היהךדית בתקךפת החשבךבאיט ךעד ברד בריבךבבא.
חקר ההיסטריה היהךדית התרחב באך פרסךט ״תךלדךת עטיישראל״,
ךבחלךקךת היסטריךגרפיךת בתגלעך סביב שאלת הרצך בהיסטריה היהךדית,
בקךבה של הלאךביךת בתךבה ךבן הלאה .השפעתה של האידיאךלךגיה
הלאךבית על ההיסטריךגרפיה היהךדית בבדיבת ישראל פחתה ביבתייט,
באךתט טעביט שבעטייט פחתה האבךבה הישבה באחדךת האךבה
ךבעליךבךתה בבערב בןיךבבבך ,ךבבךבן גט בטעביט אחריט ,״חךדייט לביסיךבבך
באן ,בישראל .הד לדיךביט הבךקביט הבתבהליט בחברה הישראלית על
סךגיךת של ךהךת לאךבית ךתרבךתית בבצא בבךבן בדיךביט אקדבייט  -על
הבשביךת ךשיבךי בתךלדךת עט ישראל ךעל הקשר בין הלאךביךת היהךדית
הבךדרבית להךךיה היהךדית בתקךפךת טרךט בךדרביךת .עט ךאת ,לברבה
הצער ,בבחלךקת ךך חסרה לבך ,לעתיט קרךבךת ,הצביעךת שעליה דיבר
שטרן ,צביעךת שבה אפייבה את לבדבךתך .בטיעךביט בתלהביט אלה,
החדךריט בבךבן הבחךת פךליטיךת ךאידיאךלךגיךת ,בךפרחיט תדיר לאךךיר
העךלט בךשגיט לא בדךיקיט .הדבר איבך בךעיל לליבךן הבךשאיט ,הבצריך
בידה לא בבךטלת של ריסךן עצבי.
לפיבך ,לא יבךלבך לקךךת לברצה בתאיט יךתר לבבה ךך באשר פרךפסךר
אבתךבי סבית ,בן החשךביט שבחךקרי האתביךת ךהלאךביךת בשלךשיט השביט
האחרךבךת.
 ,Theoriesבשבת  ,1971הךא בתגלה
of Nationalism
עט הךפעת ספרך
באחד התיאךרטיקביט הברבךייט בחקר הלאךביךת .בךה אחר ךה ,הךא פרסט
שךרה ברשיבה של באבריט ךספריט הבחשביט ציךבי דרך בהבבת הבךשא
4

:Nationalism

הךה .בין אלה בבלליט

The,
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(1981),

The E t h n i c O r i g i n s
(1986), N a t i o n a l Identity
(1991), N a t i o n s a n d N a t i o n a l i s m i n aNations
) ; G l o b a l E r a (1995ךלאחרךבה. N a t i o n a l i s m a n d M o d e r n i s m (1998):

בהיסטךריךביט ,רךבבך בבהליט דיאלךג עט בדעי החברה ,הן בדי לחדד את
ההיבטיט הבךשגייט ךהתיאךרטייט של בחקרבך ההיסטרי הן בדי להךסיך
עךבק היסטךרי ךתרבךתי לבחקריהט של סךציךלךגיט ,אבתרךפךלךגיט ךאבשי
בדעי החברה האחריט .לךבךתך של אבתךבי סבית יאבר שדיאלךג ךה הךא
חלק בלתי בפרד בעבךדתך ,הבצטייבת בחדךתה הבךשגית ךבעךשר דביךבה
התיאךרטי ,בן הצד האחד ,ךבידע ךבהבבה היסטךרייט ברחביט ,בן הצד
האחר.
בתיבתך בתאפייבת בחיפךש עקבי אחר הקשר בין האתביךת הטרךט
בךדרבית ללאךביךת שבאה אחריה ,ךבחתירה בלתי בלאית לתיאךריה
באחדת אך לפרדיגבה בךסבבת שיקיפך את בל הבעיךת ךהבךשאיט הבלךליט
בלאךביךת .בתלבידך של ארבסט גלבר ,בקךדת הבךצא שלך היתה קבלת
הבךדרביךת הן של האךבךת הן של הלאךביךת .בבחקרך האחרךן הךא גט
הדגיש :״הבךדרביסטיט צךדקיט בךךדאי בהתעקשךתט על הבךדרביךת של
אךבךת רבךת ךשל הלאךביךת בבלל )האידיאךלךגיה ךהתיאךריה( .תבאי
הבךדרביךת בךחיט בבירר לשבפךלן של אךבךת ,של בדיבךת לאךביךת ךשל
לאךביךת בבל חלקי העךלט״.
ךאךלט ,הבעבר שהתחךלל בבךשאי התעבייבךתך הבחקרית של סבית -
בלאךביךת לאךבךת ,ךבאךבךת לקהילךת אתביךת  -ליבד אךתך להעריך את
התפקיד החשךב שבילאה האתביךת בעךלט של העת העתיקה ךשל יבי
הביבייט ,ךאת הבךח העצךט הטבךן בהישרדךת אתבית .בבאן הךא הגיע
לבסקבה הבאה :״הבעיה של הישרדךת אתבית בראתה חשךבה בביךחד
ללאךביךת הבאךחרת יךתר לסךגיה :היבךלת לגייס ׳היסטריה אתבית׳ עשירה
ךבתךעדת היטב עתידה היתה להתברר בבשאב תרבךתי חשךב עבךר חסידי
הלאךביךת״ .יתר על בן :״אךבךת בסךיבךת הן גט תךצר של ךיקךת אתביךת
ךהיסטריךתיאתביךת בךקדבךת יךתר ,לעתיט קרךבךת טרךט בךדרביךת״ .ךאך
בביסךח חד יךתר :״אייאלה אךבךת ,ךהלאךביךת האךפייבית להן ,התקייבך
הרבה לפבי הךפעת הבךדרביךת״.
בךךיבךח הבךקב ךהבעביין להפליא שהךא בבהל עט התיךךת של הךבסבאךט
ךשל אבדרסךן ,טךען סבית:
5
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ה״המצאךת״ של חסידי לאךמיךת מךדרגייט חייבךת למצךא הד בלב
רביט מך המיךעדיט להיךת ״האחיט-ללאךט״ ,שאלמלא בך דעך של
המפעל להיבשל .אט אלה איגך גתפסךת ב״אךתגטיךת״ ...הך לא
יצליחך לגייס אךתט לפעךלה פךליטית .עדיך אפךא ״לגלךת מחדש״
ךלגבס מחדש עבר אתגי אך עבריט אתגייט בעלי משמעךת בלשהי
בעיגי האגשיט הגדךגיט ,ךבאךרח ה לבךגך מחדש הךת אתגית קיימת,
גט במקךט ש\ך גראית מעךרפלת ךלךקה בחסר מבחיגת תיעךדה.
9

סמית איגגך חש בלל ךעיקר שפתר את בל הבעיךת הסבךבךת העךלךת
מסךגיית הלאךמיךת .לא מבבר הךא אמר :״גיתךח הלאךמיךת גךתר חמקמק.
שאלךת בסיסיךת בה רבךת גךתרךת בלא מעגה ,חךקריט בה מעטיט גבךגיט
להסביט אפילך על העקרךגךת הראשךגייט״.
אגתךגי סמית היקר ,אגך הישראליט ,שהמפעל הבביר של בגיית תרבךת
לאךמית ,המשלבת חדש ךישך ,הךא לחט חךקגך ,מי יךתר מאתגך מךדע
למךרבבךת התךפעה הלאךמית ךלקךשי הברך• בהבגתה .מי יךתר מאתגך,
העךסקיט בתךלדךת עט ישראל לתקךפךתיך ,מךדע למךרבבךת של השאלךת
הגךגעךת לרצף ךלשיגךי שמעלה מךשג בגךך ה״אךמה״ ,מךשג שעל שךרשיךתך
ההיסטרית היטבת בל בך לעמךד .אגך מךדיט לך על שבאת לחלךק עמגך
את ידיעךתיך ךאת מחשבךתיך .אגך מקךךיט שתמצא גמךל לטרחתך ךליגיעתך
במפגש מחךדש ה עט השאלךת ךהתךבגךת שחייגך באך במדיגת ישראל
יעךררך לבטח אצל איגטלקטךאל חדךר סקרגךת שבמךך.
10

]תךדתגך גתךגה לישעיהך גפגי ךלדגיאל שךךרץ על עצתט ךסיךעט בהבגת
המהדךרה העברית  -״ק[.
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תךדךת

תךדךת

לבהדךרה

האבגלית

ךה בבה שביט אבי עסךק בשאלת טיבה ההיסטךרי של קטגךריית האךבה
ךבשאלת עתיקךתן של אךבךת בסךיבךת ,בגךן היךךביט ,הארבביט ,הפרסיט
ךהיהךדיט .על בן שבחתי בביךחד להיעבךת להךבבתה של החברה
ההיסטךרית הישראלית ,לשאת את ההרצאךת של בבת ירךשליט
להיסטךריה על שט פרךפסךר בבחט שטרן בשבת  ,1999בבךשא ״האךבה
בהיסטךריה״ .באחר שבפרסךביט קךדביט רק בגעתי בסךגיךת אלה ,העביקה
לי הךבבה ךך הךדבבךת לפתח את השקפךתי בסךגיה ךך על רקע הבחלךקךת
הרבךת הביטשךת בקרב ההיסטךריךביט על אתביךת ךלאךביךת .ספר ךה הךא
גרסה בךרחבת של ההרצאךת שבשאתי בבבת ירךשליט להיסטךריה.
ברצךבי לציין את הערבתי ךאת תךדתי לחברה ההיסטךרית הישראלית,
ךבביךחד לעךבד בראשה ,פרךפסךר יךסך קפלן ,ךלעביתיך ,הפרךפסךריט יךבתן
פרבקל ךביבאל הד ,על קבלת הפביט החבה ךעל האדיבךת ךהבבסת האךרחיט
שבהגך בי .בבך בן ,אבי בבקש להךדךת להט על ההךדבבךת שבתבך לי להיפגש
עט קבךצה של דךקטךרבטיט ישראליט להיסטךריה ךלדךן אתט על בחקרט.
אבי אסיר תךדה בביךחד לבר צבי יקךתיאל ,בךב״ל החברה ההיסטךרית
הישראלית ,לבעין אביבריירבהךן ךלטךבי ךייס על הדאגה ךתשךבת הלב
שהקדישך לבילךי צרבי שלי ךצךרבי בשפחתי ,הן לפבי ביקךרי הן בבהלבך,
ךעל שהפבך את ביקךרבך לבהבה ךבספק באחד.
לבסךך ,ברצךבי להביע את תךדךתי להךצאה לאךר של אךביברסיטת
ביךיאיבגלבד ךלאפריל אךסבאן על שפרסבך הרצאךת אלה ךדאגך ללךךת את
בתב היד עד לפרסךבך בבהירךת ךביעילךת בה רבךת.
אבתךבי ד׳ סבית
אךקטךבר 1999
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בבךר רב הלpה לי ההברה ההיסטריה הישראליה בשהמגה אךהי לשאה
אה הרצאךה במה רךשליט ל\בר פרךפסר מגהט שטר] המבדה לשבה .1999
הרבר גבך] שבעהייט הך בשל מעמרך הרט בההךט הךלרךה ישראל בה^ה
ההלגיסטיה הך משךט שאהבהי הראשךגה היהה ההיסטריה של העה
העהי^ה ,ךבמיךהר הךלרךה עט ישראל ךהעךלט הpלסי  -הההךט שבך העלה
פרךפסר שטר] הרדמה בה רבה לפגי מךהך הטרגי .במהשבךהי הרהי ידהר
לה^ה גרעיגיה [ך ב^דה העה העה^ה ךבהךלרךה עט
מפעט אהה
ג^ה מבט מיךהרה על הבעיךה של האהגיךה
ישראל ,ברי לגבש
ההיסטריה
ךהלאךמיךה .השהי אפךא אסיר הרה במיךהר להברה
הישראליה על שה\מיגה אךהי באריבךהה להרצךה בירךשליט.
בך ,הפ^ר האךמה ךהלאךמיךה בהיסטריה ,הךא
הגךשא שבהרהי
גךשא רהב .גךשא ה מש^ השךמה לב רבה של היסטריךגיט ךשל אגשי
מרעי ההברה ךערר ריךך ער בpרבט .בהההשב בךךיבךהיט הרביט ה^ימיט
בההךט ה ,יש לגשה לגךשא בע^פיך ,ררך ה^רה ההיסטריךגרפיה של
הלאךמיךה ךשל ההיאךריט ההיסטךרייט הרביט של האךמה שהציעך
ההך^ט .בהמשך• אעסך pבמיךהר בריךגיט ההיאךרטייט המהגהליט בpרב
ההיסטריךגיט של הלאךמיךה .ךאךלט ,לאךר אךפיך הבי]-ההךמי של גךשא
מהpר ה ,ךלאר השפעהט של הך^ריט מההךמיט שבגיט על גישךהיהט של
ההיסטריךגיט ךעל גיסךהיהט ,שךמה עלי גט לבהךך אה עבךרהט
של אגשי מרע המריגה ,סךציךלךגיט ,אגהרךפךלךגיט ךהך^ט מההךמיט
אהריט ,שהעלך הרךמה לריךגיט הבסיסייט על הפ^ר האהגיךה ךהלאךמיךה.
למךהר לצייך בי במסגרה הגךבהיה בל שאגי יבךל לעשךה הךא להציג מבט
מהךמצה ,בללי מאךר ,על ההירךשיט הרביט בגךשא רהב [ה ,המהפהה
במהירךה רבה.
ההיסטרייט של האךמךה ךשל הלאךמיךה ,העך^ט ה אהר \ה,
המה^ט
איגט ר pהךצאה של מגךךך ההש^ה ךהעמרךה של ההיסטריךגיט ,אך אפילך
של עמרךה לאךמיךה ךשל מסךרךה היסטךריךה שךגךה ,רלךךגטיךה בבל שיהיך
במ^ט רביט .אפשר להסבירט בעי^ר לאךר מערבךהט של ההיסטריךגיט
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