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שטרנחל זיוה

 בחוגים הרווחות האפוקליפטיות התחושות •••
 יסוד. משוללות אינן ובעולם בארץ המשכילים

 ההתפתחויות ורצף טראמפ דונלד של נשיאותו
מע בברזיל גם ובאחרונה באירופה הפוליטיות

מהמ רק לא חלחלה מעוררות אסוציאציות לים
 גם אלא ,20ה- המאה של הראשונה חצית

 רבים ההיסטוריה. משחר המוכרים מתהליכים
 תהילה שנתפס מה את לפענח שניסו מהניתוחים

 משנה רעשי שהולידה פתאומית אדמה כרעידת
תה על כעת מצביעים בעולם, אחרים במקומות

 והידרדרו שהלכו וחברתיים, כלכליים ליכים
הפו המצב את שהולידו עד שנים עשרות במשך
הני רוב משנתיים. יותר זה לו עדים שאנו ליטי

 מאשימה אצבע ובצדק, מפנים, תוחים
שהתב הניאו־ליברלית הכלכלית לאידיאולוגיה

 לכרסם מאז ושהצליחה 70ה- בשנות ססה
 את רק לא יצרה היא הרווחה. מדינת בהישגי
היסו את עירערה גם אלא הכלכליים הפערים

 ובראשם החברתיים, החיים של המוסריים דות
השוויון. ערך את

 לטראמפ שסייעו התרבותיים ההיבטים אולם
 בתחום לב. לתשומת פחות זוכים לשלטון להגיע

 גדול: מפץ של היתה הרווחת התחושה זה,
 של כהצלחתן שנתפס מה של בעיצומו דווקא

 לפרק שהצליחו מתקדמות, ליברליות תפיסות
 הופיעה ותרבותיות, מגדריות אתניות, חומות
 הגלגל את לסובב באחת שהצליחה הזויה דמות

 ובאמצע הראשוני ההלם שאחרי אלא אחורנית.
 של שלטונו אם השאלה עולה לכהונתו, הדרך

 תקופה לתחילת היסטורי מפנה מסמן טראמפ
 התקשורת מתוך שצמח האיש, שמא או חדשה,

 עומק תהליכי של הילולים פרי הוא הפופולרית,
האחרונות. שנים 50ב- ונבנו שהלכו תרבותיים
 ההיסטוריה: לאורך ועולה חוזרת זו שאלה

 משבריים, אירועים או כריזמטיות דמויות האם
 מהפכניות? תפניות יוצרים אכן מלחמות, כמו

 קדמו כאלה שלמאורעות מגלים מחקרים לרוב,
 התפניות. את שמסבירים טווח ארוכי תהליכים

 סטיבן של לספרו לחזור ראוי זה בנושא בדיוק
 בינלאומי מכר לרב שהפך "התפנית", גרינבלט,

 גרינבלט, מאגנס. בהוצאת בעברית אור וראה
תמו רב בכישרון פורס מהרווארד, ספרות חוקר

 הוא פניו, על לגמרי. רלוונטית מורכבת נה
דרמ משמעות 1417 משנת זניח לאירוע מייחס

 נלהב ביבליופיל ברצ׳וליני, פוג׳ו נפיצה: טית
 ונושל האיטלקים ההומניסטים לחוגי שהשתייר

 במנזר מצא האפיפיור, כנזזכיר הרם ממעמדו
מה פואמה של נושן יד כתב בגרמניה שכוח־אל

פי על בכך, הספירה. לפני הראשונה מאה

 המודרניות". של "למיילדה הפך הוא גרינבלט,
 שכתב היקום", טבע "על - הנפלאה בפואמה

 לא נמצאו - לוקרציוס הרומי המשורר־פילוסוף
 המושחתת, הכנסייה בשלטון המרד זרעי רק

 והסד הנאורות של לצמיחתה בסיס גם אלא
 ממנזר שנדד פוג׳ו, המודרני. האוטונומי בייקט
 מהעידן אבודים יד כתבי לגלות בתקווה למנזר

 ושלח ידו בכתב הפואמה את העתיק הקלאסי,
 המשכילים של העילית מחוגי לידידיו העתקים

 הקלאסי, העידן מעריץ היותו למרות באיטליה.
 הפילוסופית לתפיסה מודע היה לא הוא

 החתרנית והאינדיבידואליסטית האתאיסטית
 כפי אולם, לוקרציוס. של בשירתו שהסתתרה

 הוא זה אקראי היסטורי ברגע גרינבלט, שכותב
מהאורווה. הרעיוניים הסוסים את שיחרר

סי את להפוך הצליח האמריקאי הפרופסור
 מודע הוא אך מרתקת, לסאגה פוג׳ו של חייו פור

 תרבותית: תופעה מייצג ספרו שגיבור לעובדה
 להערצת לגיטימציה שהעניקה רעיונית תסיסה
 ואכן, לפניו. רבות שנים שהחלה הקלאסי, העידן

 של המרתק בסיפורו איננה הספר של חשיבותו
 ההיסטוריים התהליכים בתיאור דווקא אלא פוג׳ו,

לה לסייע עתיקה לפואמה דבר של בסופו שגרמו
הכ שלטון שנות אלף מקץ חילונית תרבות חיות

 שבסופם תהליכים שני מתאר גרינבלט נסייה.
 האימפריה של התפוררותה תפניות: התרחשו
 והתנוונותו לספירה הראשונות במאות הרומית

 הביניים. ימי בשלהי הקתולי הדתי הממסד של
האינטלק בעילית מכל יותר מתמקד הספר

 שלהי של והשאננה" "האנינה בזו הן טואלית:
 המתקדרים בשמים הבחינה שלא הרומי, העידן

 האפי- החצר של בזו והן החברתית; ובמתיחות
 רסן כל איבדו שאנשיה ,15ה- המאה של פיורית
וצביעות. חמדנות שחיתות, של בביצה ושקעו

 לספרות היסטוריה לתרגם מצליח גרינבלט
 אלה את העתיק, בעולם הרוח הלכי את ולשרטט

 עשירה פגאנית תרבות לחסל לנצרות שאיפשרו
 ידי על מתפוררת אימפריה של לכיבושה ותרמו
כהג אנאלפביתים" מלחמה "אלי ברברים, גדודי
הכוח המאבקים את גם לתאר מיטיב הוא דרתו.
 שהיו ,15ה- במאה הכנסייה ראשי בין ניים

דקדנ מציאות מוסריים. ערכים לייצג אמורים
תר של להתגבשותה הרקע את היוותה זו טית
 המהפכה של לצמיחתה בעת ובה חילונית בות

הפרוטסטנטית.
 העכשווית, למציאות התייחסות אין בספר

 שאין דומה מאליהם. מתבלטים ההקשרים אולם
 תופעות השפעת של הרלוונטיות את לפרט צורך

במערכות ושחיתות לדקדנטיות הנוגעות
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 שממלאת לתפקיד הקשור בכל אך שלטוניות.
 היסטוריים, בתהליכים האינטלקטואלית העילית

 לוקר־ של הפואמה חשובים. לקחים בספר נמצא
 ייצג המשורר ריק. בחלל נולדה לא עצמה ציוס
 האתונאי הפילוסוף שגיבש העולם תפיסת את

 את הניח ובה לפניו, שנה מאתיים עוד אפיקורוס
 מאמונות המנותקת לתרבות הרעיוניים היסודות

תועלת מדעית מגמה המטפחת כזו מטאפיזיות,
 ובהנאותיו. האדם של חייו באיכות שמיקודה נית

 עקבות על בקצרה גרינבלט מצביע האחרון בפרק
ומ מדענים הוגים, אצל לוקרציוס של רעיונותיו

 שבנו - וג׳פרסון וולטר עד מניוטון - דינאים
 התנאים נוצרו שמתוכם הרעיוניים היסודות את

 אנו שאותם המודרנית החברה ולהתנהלות לקיום
 הארוכה בדרך אולם, מאליהם. כמובנים מקבלים

 תיאורטיים דיונים מתוך עוברים שהרעיונות
המע בחיי ליישומם ועד תרבותית אליטה בתוך
מתר־ שנים, מאות ואף עשרות אחרי לעתים שה,
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