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מישרדן

שהתפרסמוהראשוניםוחיםבניתכברחיונימקוםתפסהטוטליטריותיןרויעקבהדיון

לשלוטהמדיניהממסדכשאיפתורשפזהעיקרוןבאירופה.הפשיסטייםהמשטריםעל

במטרהמוחלט,אופןבאותהנצלולסייהוהאוכלשלהחייםתחומיבכלמלאהשליטה

המשטר.שלהאידיאולוגייםהיעדיםאתםלואבמלהגשים

שאלתעלבנסריותטוטליטהעלהפילוסופיהפולמוסאתשליווהסועריםהדיוניםאחד

ביקשוהטוטליטריהמשטראתהמחייביםזו.עולםהשקפתשלההיסטורייםהמקורות

ליםהמקובטיעוניהםעלותנהישע-הראשוןם:כיוונימשניתמיכהלעמדותיהםצואלמ

חשיבותםיטולב-השניהחיובית;ותדמיתםיוקרתםוניכוסהעברשלהדעותהוגישל

פיםוכצירדעותיהםרותיאו ,מנוגדתהשקפהלהםשיוחסהמייסדיםאבותאותםשל

שלותבתורנהגוהטוטליטריותשולליקשים.ושיםבושיחמורותשגיאותשלרדודים

כדיעדגדולהיההקטביםשניביןוהמדיניההגותיהפערממש.דרךהותבאיריביהם

 'חדהיוהדיוניםולכןהצדדים,יןבישירהלהתדיינותאפשרותכללמעשהענשמכך

הליברליזםשלהמנוגדיםיםבהקטאתשייצגומדינותבעיקרבוהתרכזוצדדיים

מלחמתשנותבכלגם-ונמשכומזההנאציתיהנוגרממזהבריטניה-והטוטליטריות

השנייה.העולם

ילוסופיהבפרחביםחוגיםבקרבאזששררההנטייהבמיוחדמפתיעהזהרקעעל

הבריתבארצותהברית:ותבנשלהליברלי'דמוקרטיבאגףקרי,-הימערביתי

ותבדהמכו ,העתיקותהפילוסופיותאחתאתבהאוילמחנהלהסגיר-יטניהברוב

-המערביתותבמךןע"הנאציזםהמסינרמסגרתב • 199Tבאשהיים Jטסיבלפרופיהוגשהזועבודה * 1954 

".1996 
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בזמןרובשחורביםמאמריםוםיספר .ווטלאפשלפיהוסוהפילאיה ,תרויבוהיוקרתיות

ל,בכלהטוטליטריותאבות-אביאתןואפלטבתולראובחרולפניהלםעוהמלחמת

דיילשבאהכפיהמדינית,תורתוועלאפלטוןעלהכלליתהפהמתק .פרטבאציזםנוה

ותריהספרשלתובתיכמאזרותביהקשהייתההליקה,'בפורהיבספרועיקרביטויב

ערותנהתגםאלא ,לדעותיותוהתנגדרקלאללהכוזמתקפה .לכןקודםשנהמאלפיים

כלהודותיויממטוהרחלה ,בעברטוןלאפלחסהושיובהטמידהמכלכמעטתיכלל

תוהסתלקון:אפלטלביחסהפכהמלכלךדרבהבעתזופהמתק .הספרותיונוכשרב

םמקובו ,תיהמערבהיפווסילהפלשסדיםייהמתואבהכאחדיוכלפתתירוהמסרכהעמהה

התחשבבתריודועההומתזוליתלכהפקתמה.יבוישבאםיכנוסמהכאחדויהויז-אתז

 ,) meritocracy (ימריטוקרטיהיהתורעיונעלטייהברהמשטרשלשהתבססותוךכב

אאפלטון.אצלהברבמידהםייומצאלהתווניערשלומקורותיהם ,ומודעתעמוקההייתה

ווקאדתעודדביבמסהמלחמהשהרגשתבהתחייהרלכאויכ ,התמיההרתבמתגדעו

טהמוחלרוהוויתאתלאו ,ריתבת-הונבשלץהמאמלהצדקתוןטלאפלשוצואימאת

 .ביריהחנהמהטובתלעליו

םטוטליטריזהראשיתסוייחעלאזייםקשהתיוןהדאתקורסלאהיזהרמאמביתמטר

ולהעשיותפוסילופהתודקוהנלכשלממצהרהיסקךורלעוונתיבכיןאטון·אפלל

אתםיטימסוהיו ,בהרבהרחבההיערירשיםודוהיולאריםבדזו;הוגיבסםינייהמתד

לאן,ככמובהצדדים.נותעטלשהיחסיבצדקוסףנלדיוןו,עצמסולמומהפוןהדימוקד

שלעצוםרספמברבודמ :בנושאשהופיעווהספריםםהמאמרילכאתוןבחלהסנא

למחקרמקום ,לדעתי ,שישאףים.עקבויםנכתמספרלעותיבקבעזריםושחםירחיבו

כךלןאי ,םיוהעדשהענלארבהדו ,םגוולסיוהאלההמאמריםשליףקמליוגרפיבבי

 ,יואושנויוכנתלפיוןהדיתאןפיילאקרלאסהנאאתזלעומתו.נניפשלודהבעבםמקו

 .שלוטוריותסההיותביסלניותרהבקרוזיקהמתוךותואוןחבלםגאלא

המחלהמילפנא.

חמהלמהרבבדקתזתחמהתודאוהוהמוע-זםיהנאצעלייתןיבוקהדרשקהיה ,רךכאמ

תויטרילהטוטנותועקרלעתיתגוההפהקההתןיוב-ניהמרגליהיטנבריןבהצפויה

ךרעמלםינאושסרומאלכןלדםוקגםםאול .זותורהשלינחורהאביהכלטוןאפועל

יךכתבןבימוהמשפיעבהחשושהואי,קהליהרפוביאפלטוןשלבספרוארוהמתהפוליטי

צדקהמימושעלהנויבהמדינה-ריעלשנהותמוןטלאפווההתזהרבספ .דינהמהלע

רבהעלתנחקראינהזיבזיתיטכרפלטיןאשלהמדינהירתרתשלטווביתכלאיהחתירהאיליכהדעהא
 .) Plato:1987 ,viiiעמי Leeשלמתידהקרי(

Baך broLlgh : 1962אצלהיימצזייחברתיינצומצרהקרהקיסב n .{[ .נ. 
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בכפייהמידורםשבבסיסוצדק ,לחברואזרחןביהטבעי

אתהתואמיםחברתייםלתפקידיםהאזרחיםשל

בידינתוןאיבהצהכוחזובמדינההטבעיות.םתכונותיה

 ,בוריהצעללשמירהמינקותוכנושחשומריםשלרמסד

התנהגותוגםרכושאחזקתעליהםתונאסרכךולשם

השלטוןהאישית;לטובתםהמכוונותמחשבהואפילו

חייהםכלבמשךשלמדוהפילוסופיםמיטבידיבנתון

משגשגת.עירלניהולהדרושיםהידעענפיכלאת

אמנםנראתההיאזותמונהשלמבקריהיתבלמר

ותיות.מציאסרובחלוקהאךואצילית,יפהפייה

תורתעלהרוישימפורשתלמתקפהוןהראשהרמז

לאחרשנה-2300כ ,-1906בהופיעאפלטוןשלהמדינה

יוקרתואתמוכיחובהופעתהרבהאיחורעצםליקה.יוביהרפורבלחיהמקובלהתאריך

 Barker :(ברקרארנסטסרשלמעיונוקצרבפרקמדוברליקהי:בופיהרשלומהצהע

יןבקרברשעושהקצרהאהובהשו.יאריסטוווואפלטשלהמדיניתהגותםי ) 1906

המודרנילקומוניזם-ריםומהששלהרכושאיסורומרכל-אפלטוןשלהקומוניזם

שמרנותושבגללהיתרביןטועןהוא ,)אפלטוןשללרעתולצייו,ישהנוטה,השוואה(

םיזהברבראלהידרדרותובעדת,בותיותרמדעיתהתפתחותגדנאפלטוןהטיףהפוליטית

שבשלןוטועמוסיףברקרו.תיבימיטיהפרהאגראריתהקהילהשלאוספרטהשלהיחסי

אפשרותכלנמנעתהעצמיתודעתוותהפרטשלמיהרפובליקהיהמוחלטהיעדרם

רהווברחיונית ,המחברלדעת ,שהיאתפיסה ,פרטיםשלדוכאיחהמדינהשליסהלתפ

ךפאלשלמתמןנתןקטעאפלטןן.

נאית"ןהאת"המדךשה ) 1510 (

 Zמאליה.

שהמדינותןמזבבשנכתושא,הנעלכלליספרוךבתמוצנעקורת,בישלזהו~ןכיאולם

עלממשיודיופתחלא ,בלבדתיאורטייצירעדייןהיוהעשריםאהמהשלריתהטוטליט

המדינהיתורתבספר ,מכולאחרשניםכעשרשהיאעובדהליקה.יבוהרפיבהבעייתיות

שהוקדשהקודםבספרולחלקבהרחכהקרברכתבשאותו ,) Bal'ker : 1918 (ביווןי

עלקבפרהנוסחואתןהתוכאתמאודבמעטאלאהמחברשינהאל ,ולקודמיולאפלטון

הביקורתיתקריאההאמנם 3 .הבהרהודברידוגמאותכמההוסיףרקאלא ,ניזםהקומו

זאת,כלבוים.ושהשלשנותשלהדעותהוגישלמאיוישהמצאתהייתהלאבאפלטון

כמעטוצעהבתובושהרח,מעשוריותרמשךבזההנותרברקרשלשטיעונוהבדהעועצם

זוותהיה ,אידיאולוגיתחירוםשעתשלההרגשהשללאלהעידכדיבהישאגב,כבדרך

המומחיםשליותרבהמצומצםמעגלברקנשארזהןבטיעוהענייןשתהיה,ככלעמומה

לאותומחוץאישלאצוררלעהיהיתןנלא ,כזאתהרגשהאללאחרות,םיליבמבר.לד
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חוסרמסוכן.ענייןהואאפלטוןתורתשלשמימושהבחשדהתעניינותמומחיםמעגל

ברקרשלורתוביקאתהותיראפלטוןשלומטרותיובכוונותיוהפקפוקשלהרלוונטיות

 .ולשכחהותלהתעלמשנידונהאגב,הערתשלבמעמד

ההומניסטשלספרומספקאפלטוןשלמ::כתביואי-נוחותלהצטברותנוספתגמהדו

ספרהיווני.'והמוסראפלטוןילוקיאנוס, ,) Chapman : 1931 (ציפמן '.ג '.גהאמריקאי

לוקיאנוס ,לספירההשניההמאהבןהיווניהסופרשלכתביועלחיבורלמעשההואזה

פמןיצתוקףבמיוחדאפלטון.שלכתביועםלחיובפמןיצמשווהשאותם ,מסאמוסאטה

השונותיםבפנדןאפלטוןשבו ,ןיביסימפוזיולמצואשמסוגליםאפלטוןשל;ורשיו ?7את

"תמונה ,"ריקשעשוע"במדוברשלמעשהבעודהנפשלהארתנעלהשיטה ,האהבהשל

ריקיםפרדוקסיםשל"אוסףבוומולדת",מובנית ] ...נודגנרציה ] ... Jהוללותחיישל

אפלטון,שלהפוליטייםבכתביודומיםפגמיםמוצאאינושציפמןלמרות 4 '.יבלבליםומ

לכתביופחותומעריצהיותרתיתקורביהערכה-שמטרתוכיווןלענייננוחשובספרו

חדשמבחןשאפשרההאינטלקטואליתהאווירהרתליציספקללאתרמה-אפלטוןשל

אפלטון.בכתביאחריםחלקיםשלגם

 Fite :(פייטוורנרשלספרופורסםעת ,-1934בלמעשההייתההפולמוסשלראשיתו

טרום-לשלבבבירורעדייןשייךזה,ספרהוצאתושנתלמרות '.אפלטוןגאדתי ,) 1934

ארבעשהחלמחקרשלתוצאההואהספרקדמה,בהמבהירשהסופרכפיבדיון.נאצי

השלטוןלראשיתסמוך , 1933בספטמברנשלמהוכתיבתואשרן,כלקודםשניםחמשאו

ואפילוהיטלר;שלעלייתולפניהסתםמןנעשוהספרעלוהמחשבההעבודהרוב 5הבאצי.

ההתייחסותשלארוברמהנאציזם,פייטשלהמוחלטתהתעלמותושמתוךהרילא,אם

לאעדייןזהבספרלכ,ךבהתאםמעייניו.ראשבשעמדההיאבגרמניההחדשלשלטון

ת/?צאאשראפלטון,פיעלהמדינהתורתשלבבעייתיותהמוחלטתההתמקדותניכרת

אתקףותפייט :הרפובליקהיבעוסקאכןמחקרושעיקראףעליו.הבאותבהתקפות

שבומקוםבכלאפלטוןשלזז;ורשיואתלתקוףלנכוןצאמוגםהואעניין.בכלאפלטון

אתחוצהשלעיתיםהערצהמתוךאלאעיניו,בהראויהיקורתיותבבפועליםהםאין

 6ממש.שלאליליםכעבודתלוונדמיתםהקווי

הגלומהההומוסקסואליותשללהוקעהפייטשלבספרווחדמימקוםניתןכןעל

אפלטוןממליץשעליהםערינהאהבתליחשיפתיבמיוחדו ,אפלטוןשלמכתביובאחדים

להומוסקסואליותבנטייהמוצאפייטאין ,בנושאהואאףשעוסקפמןילציגודבנלפעמים.

רובפניעלאפלטוןשללהתנשאותסממןבהרואההואאך 7 ,כשלעצמוחמורפגם

ומפרשיוקריובמשלהתעלמותםעלולטענתבהקשרגםגיהוהסאתמעלהאוהסביבתו.

אתומביא ,)וצנזורהאלגוריה ,השגבהתוך(ובמשנתבעייתייםםימאלמנטןאפלטושל

מתייחסהואשאליהזו,להתעלמותקתבהמוכדיגמאההומוסקסואלייתבענייןשתיקתם
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בשיטהאפלטון,שלהמתמטיתביכולתגםפגמיםמוצאהואדומהבאופןרבה.בחומרה

מחפש,הואלאפלטוןהמיוחסתהספרותיתהגאונותאתגםובאישיותו;שלו,הפילוסופית

 ..זכרלהמוצאאינואך

אתכמטרהפייטלעצמוהציבאפלטוןישביאגדתמתבררהמגוונות,התקפותיומתוך

מכלאפלטוןאתמבקרהואזהולצורךלה,שזכההכבודממעלתאפלטוןשלהורדתו

שלהמרכזיהנושאשהיאאפלטון,שלהמדינהתורתעלהתקפתוזאת,עםהכיוונים.

הפולמוסעלועקיפה,ישירהמכרעת,השפעהלהוהייתהרביםלהדיםזכתההספר,

שנה.אמעשריםלמעלהבמשךמאזשניטשהפילוסופי

תורהמעולם.סודהייתהלאלדמוקרטיהברוחהמנוגדתאפלטוןשלשתורתוהעובדה

סגולהיחידישלמעמיקפילוסופימחקרידיעלרקלגילויניתנתשהאמתמניחהזו

למשפחהכבןעצמו,אפלטוןההמון.שלוהגסותמהבורותבניתוקחייהםאתשהשקיעו

לדמוקרטיההפרטייםבחייוגםשהתנגדלמינחשביחס,ורמתותיקהאריסטוקרטית

חיבתואתהגבירהלאבוודאיסוקרטס,ורבו,מורושללהורגהוצאתוגםהאתונאית;

המדינהאתלגנותאפלטוןנוטהבכתביומולדתו.שללדמוקרטיהאפלטוןשל

רעיונותביןהמהותיתהעוינותרקעעלעקבי.באופןלאכיאםאזרחיה,ואתהדמוקרטית

מעולםנחשבלאשהואברוראפלטון,שלהאוטוריטטיביתשיטתולביןהדמוקרטיה

לליברליזם.כמוהומאיןחשובמקורועודנו,שהיה,יווניהגותימערךבאותולשותף

 .מכךיותרלכתמרחיקפייטאולם
הטבעיבמקומםהחברהמגזריכלאתלהעמידאפלטוןפיעלהמדינהשלרצונה

מוחלט.פנימילסדרגורפתחתירהשלכהסתרהפייטבעינינראהלכישוריהם,בהתאם

הפשוטיםהחייליםשלהמחושבתלאלמוניותמשווההואזהסדרשלשלמותושיאאת

לסדראוולסקז,שלברדהייכניעתהמלחמהפנורמתבתמונתלקציניםרקעהמשמשים

 8הראשונה.העולםמלחמתטרםהאימפריאלי,הגרמניהצבאמסדרישלהמופתי

שללעריצותומשתמעתאחריותבאפלטוןנתלתהלראשונההחידוש:כלטמוןבכך

אחריותושלזכרהגםוכמוהובעולם,הרעכלאתלרביםסימלעדייןהטרישזכרומשטר

הבריטיהרוחותבהלךהיטבשהובלטכפיהגדולה,למלחמהמשטראותושלהמכרעת

תומכיעםלא-להימנותהואאחדדברואחריה.הראשונההעולםמלחמתבזמן

שקופהרמיזהתוךנגדה.נשקליטולהואכמהפיוחמורלגמריאחרודברהדמוקרטיה,

לייחסממשיךפייטלדמוקרטיה,ואלימהכוחניתאקטיבית,התנגדותמבטאשאפלטוןלכך

המתוארשומרייהשלהאצילותמאפייני ,לטענתוהספר.בהמשיגםיגרמניותיתכונותלו

-278י(עמורהוהמולטענתונתיוכ .ניתילא-רצלהתייחסותוכתהפייטשלאחרתטענהא שלורשספ ) 276
השראתו:מקורעלרושיעללאעולהדרני,'והמהסימפוזיוןי ,ןודיקינסוטוליגהבריטיסוףווהפילןריווסטיהה

 .אישואתהסכיסלאוזקביעהשעלחילהנאפשר .אפלטוןשלייהסימפוזיון
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למצביא(משמאל)ההילנדיביאהמצת Vיכנאתהמתאר ) 1635 (ילטקודייגישלמתמינתי Vקט ",בדרהת Vכני·

מאחיר. Vברקממישטשיםהכידינים.מחזיקיהטפרדיםםהתיילי-בברירמתיאריםהםפרדיםהקצינים .טפרריה

מלחמתיתהטרוםהגרמניתהאימפריה ;הפרוסיהקציןשלאלהכמוהםוןאפלטאצל

מסורתאתממשיכההיא,ואפלטוןפיעלהחברתיהסדראתרבבקירובלהדגיםיכולה

שלהרעדון 9 .בינייםי-הבימהטןןטןביםהאביריםבמסדריםישומריהמענזדשלהמימוש

גיסא,מחדואכזריותברבריותעלמלחמתיתבתעמולההמוטען ,היגרמניותי

אתכאןמסמלגיסא,מאידךמוחלטתהיררכיתצייתנותעלפופולרייםובסטריאוטיפים

נוטהפייטשבהםהמושגיםגםאלההאנגלו-אמריקאי.הליברליזםשלהמכוערהיפוכו

ומושאיהאתונאיםשליריביהם ,הספרטניםאפלטון.שליווןבהפוליטיהמצבאתלהציג

ביםיטיפרימאלימים,ורים,בתרבות,יכחסרפייטאצלמוצגים ,אפלטוןשלהערכתו

הצגתמשלימההזאתהתפיסהאת".סןהעתיקהיווןשליהפרוסים"'ובקיצור:וטיפשים,

אציליתונה"תמכתוקידידס,לפיפריקלסשלההלוויהבנאוםהמתבטאהאתונאי,האתוס

J .. ,[ עםזיהויומשתמעוממנההעולם","בתולדותהמצוינותהתרבויותאחתשל

ובארצות-הברית,אבבריטניההמודרניותהדמוקרטיות

להשוואהגםמקוםמוצאפייטהקיסרית,גרמניהשלהאוטוריטטיבילמשטרבנוסף

ממומשתשםהעולמ,מדינותמכל,לדעתוועצות.-המיתבריןבואפלטוןשלהמדינהבין

פניעלאחתורהבראמתלהעדיףונטייתומגתלמתאפלטוןשלהחברתיהסדרתפיסת

 Jביהשיגימליאאתממתישיםשלטעמויהרפובליקהימלקטעיםבממיכותבאריכות,מהנאוםמצטטייטפא
יטית.הששתי



 I 17אפלטון-האויג
המשטראתמתקיףשהואדומהשכןמעט,מוזרזהויהוי 12אפשרויות.הכמביןפתוחדיון

שלמאוחרתיצירה-שביחוקיםילמשל,באומרו,להפך.ולאאפלטוןדרךהסובייטי

אולי,או,בגן-ילדים"רקשימושלעשותניתן-וחוקיההאופטימליתהמדינהעלאפלטון

המהותייםההבדליםשלחשיבותםאתקולמוסבמחיפייטמבטל 13הסובייטית",ברוסיה

הפוליסשלהמעודנתהאריסטוקרטיותביןורוסיה,שלוהפרולטריותהסוציאליזםבין

במדינההעיקריהמהותישהעיקרוןעמדתואתמדגישהזועובדהאפלטון.שלהאידיאלית

והמתוכנן.המוקפדהחברתיוהריבודהשלטוניתהשרירותיותהואאפלטוןשל

שלהקבועהנטייתולמשל,המדעית:המתודהבתחוםחסרונותישאפלטוןיליאגדת

ציטוטיםעלדבריובביסוסולמעטוריםמתחומיםמגוונותבאסוציאציותלהיעזרפייט

עלובתרבותה.בשפתההעתיקה,ביווןהבנתושלהיחסיתהדלותגםואפלטון,מ:קתבי

עקרוןשללהעלאתוהודותהויכוח.בתולדותחשובמקוםלספרשמור ,זאתאף

הספרהיהיכולאפלטון,שלבתורתומרכזיכענייןהמדינהשלהמוחלטתהסמכותיות

הטוטליטריים.אלמשטריםאפלטוןביןקרבה ijעלבעקבותיושכתבולאלהבסיסלשמש

הפילוסופיתהחזיתב.

בהתעניינותניכרתעלייההורגשההנאציזםועלייתפייטשלספרופרסוםלאחרמיד

שלהפילוסופייםהשורשיםחשיפתבאפלטון.שמקורםבנאציוםהצדדיםניתוחשעורר

להבנתלאמצעימדע-המדינהואנשיהפילוסופיםבידיהפכההפשיסטיותהמפלגות

אשליית-יצרהגםגיסאומאידךהורגלו,שבהםהישניםבמושגיםהחדשיםהמשטרים

בה.להיתלותשמחווהנאציםהפשיסטיםשההוגיםקדמוניות

הניסיונותגברוכךיה,בבריטנלציבוריותרמוחשיתנראתההנאציתשהסכנהככל

ברוחאפלטוניים.למקורותהנאציזםואתהפשיזםאתלייחסניתןאכןמידהבאיזולברר

אפלטונייםעקרונותשלההשתלבותלגבישנוצרהחדשהחשדעםהתמודדותשלוו

קרוסמןרדיריצשלהרצאותיו 1937במהלך BBCב-שודרוהפוליטית,המצבונתבתמ

באוניברסיטתמרצהעתבאותהשהיהקרוסמן,שלהרצאותיוהיום.'יאפלטוןבנושא

טניה),בריבממשלתושרהלייבורמטעםפרלמנטלחברהיהיותר(ומאוחראוקספורד

 ,לקרוסמןקודם .) Crossman : 1963יר(כספרגםמידוהופיעומסוימתלתהודהווכ

שלהמדינהתורתעלהחדשהמהביקורתיותהכלליהפילוסופיהשיחלמעשההתעלם

שהואקרוסמוסברמכןלאחרשנהמעשריםיותרשאפילוהיאלכךוראיהאפלטון;

יםריבחיבכברקיימתאפלטיןעלדימהרתישביקמצאפיפרשקרלאצייןהזלסעיףדברכאחריתא
יכולאינניבהםקריאתימתוך . Gomperz : 1905ר • Grote : 1888עשרה:התשעהמאהשלמנטלייםיניהמ

יריתביקהילליברליזם.יפובליקהריהןבייתדהיסיאי"ההתאמהבאזכירמסתכמתביקירתם ;אתולהסכים
בהם,יותומצאינןם,יהעשרהמאהשללמוסוהפאתהמייחדותשהן ,והחריפותתיוהספציפ
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שלוהחינוכיתהמדיניתיטההשלגביפקפוקיםבאנגליתשביטאוןהראשהיהעצמו

האנגליוןההיסטוריכמושםבעליחוקריםוביניהם ,אחריםרביםגםשגוכמוהו 14ן.אפלטו

על"ההתקפהכיפופר,לקרלבהתייחסו ,שוואבגאוותשטען ) Carr (קאראדווארד

אוקספור,דאישמאתשידוריםשלבסדרהלמעשה, ,מקורה ,הראשוןכפשיסטאפלטון

 J5 ."קרוסמןה' 'ר

שוויסשהכלאף-ערפיו ) ... Jנה,הערנוהנעחייסחותרואועקרונותאילומתיךתחילהיראסב ..

הצטיינוןתלפינקב!ע Jהציבורבחייהפרט)של Jערכןהרילחברו,ארםשביוברבירםהחוקיםלפיאצלנו

אישלעולסמונעיסאנוואיולכלפתוחהעירנו ) ... Jיח-שאבותיו;ולאיתרוי,לוהנותוהואוכושרוהוא,

 ,לותובתחבובכלי-מלחמה ...מבטחנושמיסואניואכי ...לאויבהתועלתמובושיהארברמלרות ...

תםורמילהורנברוחםניהבבלבפיחלהמשתרל,ם )נוישיריבובשעהו .למעשיםוץ-רוחנומבאאלא

נחתחיימתוךנפשנולחרףמוכניםאנואםובאמת,ן ...ו ,חתנשלחייםואנייםח ,רוחמחינוךיריעל

וקים,חהזירתנעל-פיאלווחיינבהרגליעהוהטבהגבורהרוחעל-פיו ,לסבלת 1התכשרךמתוולא

רכרוך.עמהשאיזחכמה,םואוהביפשטות,עמושיש ,יופיםיבוהאאנו .) ... 1עליהם,אנוינכריםהרי

מהיוורמתוךתחילהללמורלאהואשמויקאלאלמעשים,קשיםשהריבוריםםוריסבואנואיז ] ... (

ובאותהיותרבמעיויםשאנואחרים,.מאנונברל,םוהבנםיכבמעשים.שיתחילולפניללמור,שיש

להםמוסיףהיריעההיעררהאחירם,ואילובו;חוואלוברעתנשישרברבכליפהמעייניםנםשעה

אתנםרעיםויוהמכיריםואלרקאמיצרלבלהיקראראויימבאמתוהיסוסים.-והתבוננותאומץ,

בר,רשלכומויס ) ... 1מהסכנות.כךלבשמתחמקיםואינסהחייס,נעימותאתסונהמלחמהתוראונ

 ...באיםהתורוהרנםורנוורי-בנסנעלינוישתאולפיכךו ) ... I; 1וולירשהרמת-יבמשמשתלהוכעירנך

יךס:ךןקיתע"פלפנח"ס), 43וח,תןנ(אהמהמלחמתיתןןיחלבטכספריקלססשלנאומורמתו

91עמ' ,ט'תשיביאליק,ךוסמהלוי, .א.אתרגסניס,'ופילןפמלחמתולזןתית -89 

ןהשפעתו,בנפשדימהשמחברןכפימקוריותכהיוהלאשההרצאותאףעלאולם

שקרוסמןמהנושאיםכמהוושא,בנםידמקוההחיבוריםשלמזויותררבההייתהאכן

הנגדתאוההחשוביםהמוטיביםאחד .בפולמוסמרכזייםלציריםהיולראשונההעלה

םזהדמוקרטיתמצית 16קרוסמן,לפיהיה,סוקרטסרטס.וקסשלזועםאפלטוןשלדמותו

 ,ןמנובתהפילוסופיהשלדושיםיהחמיטבאת yשיקפשהשכלתואדםי,האתונא

 ,יוון"שלמדרשהייבית ,אתונהאזרחהיותועלהייתהשגאוותומושבערציונליסט

טענותיורוב ,אתזעםא.פריקלסשנשא 'האשכבהנאוםימתוךתוקידידסשלבמלותיו

טון,אפלשלהמוקדמיםםיאלוגיבדמעוגנותןאינרטסוקסשלאופיובילגקרוסמןשל

סיוחסאיונמעילם,לדומקרטיהשהיווהמרגשיםהרהוטיםההללמשיריאחרווז.'ישלשהרמריביתוטציטא

הונןבלתיזהשאיןומנידמשכיל.לכלאזועריהיהזהשאנוםיורןככנראהתוקירירס,אצללמקורןמסקרואצל
פריקלס/יריעלשנוטחהיכפעירולתפארתיוהברמעקיפין.בטוקרטטאתחבלשניטיוןכאלצליטוטלהתייחט

חוקירירס.
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מראשמניחותאלאההיסטוריי,אסוקרטסישלאופיולקביעתכסמכותמקבלהואשאותם

פטריוטהיהשסוקרטסמכן:לאחרמספרשניםלהוכיחכךכליתאמץפופרשקרלמהאת

לדמוקרטיהוהמופתהדגםהיהשפארהפריקלאית,אתונהאותהשללמופתואזרחנלהב

 .החדשותהטוטליטריותהאידיאולוגיותאתנגדוושמאפייניהבכלל,המודרנית

שיר"הללאפלטוןעללהתקפהלהקדיםצורךבכללהיהמדועלראותקשהלכאורה,

חשובים.תפקידיםשניסוקרטסשלהטובשמועלמראשלהגנהיש ,למעשהאךו;למור

הפילוסופיהכלכאילוהרושםאתקרוסמןנעומסוקרטסעלשבהגנתו ,הואהראשון

האמיתיתחוהרןכמגעצמואתולהציגלהמשיךלומאפשרוזה ,בעיניופסולההיוונית

הואכאשר .ויתודעאתואפלטוןאתוזמעמדהולתקוףהיוונית,המדיניתתוההגשל

שעשהלמהמהובדסוקרטסשלהמקוריתותורתאתששיבשכמיאפלטוןאתמאזכר

שללדורותשא~שררטוריפעלולבאותומשתמשהוא,וןישושללתורתופאולוס

לאחדאףשהסכימובליאליהקרבהשלןמראית-עיעללשמורלנצרותמתנגדים

להציבלאפשרהואנלהבדמוקרטכעלסוקרטסעללהגנהשישהשניהתפקידמעיקריה.

ההנגדה '.וכוטוטליטרכריאקציונר,להוקיעעומדיםתוושאלתלמידו,כניגודתווא

בהיסטוריההפוליטייםלמאבקיםדרמטיתמקבילההותהולרבוהתלמידביןשנוצרת

אתוי,הפריקלאאליהאידשלאתונהאתמסמלסוקרטסאלהבמאבקיםהמודרני.מןזוב

שדמותומהמפנימוסריתועליונותקרברוחמתוךננתוהמתגברליתיהלהדמוקרטיה

אציותוסיט .הפשיסטיותוהמדינותספרטהשלהאפלזםיהברברת:גמייצאפלטוןשל

 ,ספרטהשלהאופלכוחותמולחייהעלנאבקתהנאורהאתונה-אלהתומקבילדרמטיות

 ,פייטאצלגםבמובלעועיהופ-ותיהפשיסטהמדינותמולהדמוקרטיהמערבתוניומד

פיתוחיוהםיאפלטוןיויסוקרטסיכהמובילותתוהדמויהאנשתוהתמונהחופיתאולם

 .ןקרוסמשלהמיוחדים

אפלטוןשלהצעתוןביאנלוגיהביצירתהיאןולדיקרוסמןשלספתונתרומה

עליוהשקרב.מפוברקיםלאומייםמיתוסיםןביויאצילשקריבלהשתמשיהרפובליקהיב

ןושהשלטשיחושובמקרההעם,פשוטישלהצייתנותעלרולשמנועדאפלטוןהמליץ

זוהצעהןיאקרוסמן,פיעל.גהמושלםהצדקעלבנויואינאוליהשומריםשלהתקיף

יאחריהשאירלאאיהשבדהוהעהיאיכלשהייתרטוקסהריתליבהתייחסותתיריחמההבעיותאחתע,דייכא
ן.מאפלטוריקבעו ,הישנידמידעמיסמךעללהסיקנאלציםאנויתורתוימתוהמסקנאתו ,לושמתביםכ
חסרתיניייביןטלאפשליחינימ .םיאחרםיגמתרמולןלקרוסמאםהתבאוה )' a 110ble lie '(יליאצשקריב

 Wild :(לדייילשהאשמההת.וקנידיבמולתרגקלאלםולוא ,ירקשלישישתילילהשתירסיהמהיציטונקהאת
ת.ומוגמאיהרהיחמרהובצםגירתביםוגשפריפיןקריסמיליכא ) 868-867מיע , 1974

והעברת ,לזברותנחוש ,כסף ,זהבתכות:מלפיםעבמטלקיםחוכמהעירבניתאוראיהוצעמהקריישהתוכןג
 ). 415יעמ , Plato : 1987 (ולפיתרהעי ,םיפווהכסהזהוביםידיבהייהלאטוןלהשאםשהמסר
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אקטואליתתמונהמעליםםיהדבריו,ניבעו ;תימודרנתעמולהונתבמכשומהשימשונה

 18מצמררת:

הרובשלבהתנהגותולשליטהלטכניקהלתעמולה,אפלטוןהתכווןאציליבישקר

בעצרתהיטלרשלנאומו )םנעהזpווהומקבריתמודרניתלמקבילה ] ...נהטיפש.

 .-1934בבנירנברג

כדיטוטליטרייםבכליםושהשימעלן,כאם~מונה,וןאפלטשליתדיאליהאליסוהפ

עלהפועליםממותוהתקומעמדותמלחמתמניעתהגדולה:מטרתהאתלהשיג

הפראיתהמתקפהאיה"קרוסמן,מסכם ,"אפלטוןשלהפילוסופיה" 19 .יהםושלמ

 2°י.ילהראותמסוגלתהישההיסטורהליברליותעקרונותעלתריובוהמעמיקה
אתבעצמולבחוריהפשוטהאזרחישלבתבונתולאמוןרמזולואפלטוואצלאין ,אכן

י?פראיתבימתקפהמדוברבאמתהאםאךהמדינה.חיילניהולוהצודקהטובהמסלול

הנבערים-להמונילהסבירכדיאלאזדון,כוונתמתוךשלאבשקרלהשתמשהנכונותהאם

שלוהציניתיתהרצחנלתעמולהבהכרחשקולה ,אגדהדרךוחיוניתעמוקהאמתמדעת

ניםיבענילנאציזםאפלטוןיןבמצאשקרוסמןשהדמיוןהומדהנאצי?התעמולהמגננון

ואינהואשהריאותה,ואצלמאיןשבומקוםבגםזהותחיפושכדיעדותואסחףאחרים

כןעושהאיהשאםואלעולם,זרחיהאלמשקרתאיננהליתבראלישדמוקרטיהטועך

ורצח.אלימותשסופהתעמולהרקבהכרחמפעילההיא

המקטרגים.לפי .ר~ tIאלקהנאציהציירשלהשלןשיםשניתמאמצעציןר SA"ה-היהכי"

אפלטןןשלה·שןמךים"במתכןנתהןקםהנאציהמשמרחייל



 I 21אפלטןו-האןיב

הנאציום,עללאפלטוןשהיוהדעותעללהשערההמוקדשפרקישהספרבהמשי

המדינהשללגוענותמתנגרהיהשאפלטוןקרוסמןמשערוהבפרקבימינו.חיאילו

ולחצאי"אמיתותהמוניתל"תעמולההאוניברסיטאותששעבודמוצאוהיההנאצית,

מתוי Z1האמת.אחרהחיפוששלהאפלטוניהעיקרשלחמורשיבושהואסופיסטיות"

בתנאירקבתעמולהכשימושתמיאפלטוןקרוסמן,שלשלטענתולהבין,אפשרכך

הפילוסופיםאתמגנההיההואואתלעומתאיאמת,בהשאיןהעתכל~דעושהשומרים

מנוסחתראשית,רמות:בשתיהבדליםאפואלפנינופיהם.במוצאהאמינוכיעלהנאצים

האפלטוניתעיר"המדינהמאורחיהאמתאתלהסתירהציעאפלטוןשבהשהדרךהנחה

האציליהישקרקרוסמן,שללשיטתושגםספקאיןושנית,מוסרית,מבחינהעדיפההייתה

הכרחשהיהיותרעמוקהאמתשלפשטניתצורהאלאמוחלטתפיקציהאינואפלטוןשל

להבינה.יוכלוהבוריםשהאורחיםכדילשנותה

התעמולהמנגנוןמעללהתנשארוחו,יצירהמודרני,לאפלטוןמייחסשקרוסמןהיכולת

מנגנוניביןהצורניהדמיוןכאילומטענתורבהבמידהנסוגשקרוסמןמוכיחההנאצי

לכיהמחשהוובהבחנהישביניהם.מוסרידמיוןגוררוהנאציםאפלטוןשלהתעמולה

שלהאוטוריטריבאופייםהחיצוניהדמיוןאחרקרוסמןנגררהקודמתשבהשוואתו

ביןהבלבוליותר.מהותיתהייתהשהקרבההניחגםהואשלרגעכךכדיעדהמשטרים,

ששניהםלכיהמתייחסוהנאציזם,אפלטוןתורתשלהחיצונידמיונםעלההצבעה

הקובפוציאניוםימי"הביניים,שלהנצרותהקומוניזם,גם(כמואוטוריטרימשטרמחייבים

בהמשיגםהיווההיסטוריים,כמקביל,םגםוכךמוסריים,כשווי"ערךהצגתםוביןוכוי),

הפולמוס.שלהמיוחדללהטהעיקרייםהגורמיםאחדאת

כלל"רוחהלךשיקפהקרוסמןשלדעתוכמהעדלהביןהמסייעתמקבילה,תרומה

הנאצית?"המדינהאתמקבלאפלטוןהיההאם"המאמרהיאביקורתית,דריפריצתולא

בדרום"אפריקה.אלפילוסופיהמרצהאןשהיה ,) Hoernle : 1938 (הרבלהאלפרדמאת

מסויםבמובןדומההמודרניהרודךשלהעולםשתפיסתהיאהרנלהשלהמוצאנקודת

לעובדהמתייחסהרבלההאפלטונית.בפוליסהשולטיםהפילוסופיםשלהמדינילרעיון

לדבריוהתוודעהוא(שאליוהמציאותיוהנאצי,הדמיוניהאפלטוני-המשטריםששני

בבחריםשאיבםהאידיאולוגיהנאמנישלקבועמעריעלםיססומב- ZZ )"ראשונהדי"מ

שישהיאוזתכונהשלתהומשמע ,סתוילתפרתם.ולביקביםובתאוהאזרחיםידיעל

רהמשטרתושצאלאמים,ימסואופיקווישלברמהרקלאו ,םיהמשטרביךמבביתת~הז

נהיעיר"מדןביעצמוהפוליטיבארגוןתחייביםמהההבדליםלמרותזהה,ממשבהם

הלהרנמוסיףאגבכבדרךם.ייונלמיהמונהוםאללמדינתיםתושביאלפכמההמונה

שליןרודישעתפלהשחסהיילןתבישיפנלוניידה , 1937רילאפבהאישנשההרצאלעבוססמזהרמאמא

סמן·ורק
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גונתרהנסובתוכםעצמם,לביןאפלטוןביןקרבהשמצאונאציםדעותהוגיכמהומאזכר

אתלשמרשראויכלומר-אפלטוןשלההכלאהבתיאוריותלגזענותוהשראהשמצא

ובכךוביקורת,תכנוןתחתייעשהשזיווגםבכךהשומריםמעמדשלמצוינותוהמשך

 Z3הקרב.בשדהעצמםאתשיוכיחומהםלאלהמיוחדותמיניותפריבילגיותשייתנו

דמיוןאיזהשישאואפלטון,שלנכונהמהבנהנובעותאלהשזיקותטועןאינוהרנלה

הגלומהמהסכנהמוטרדרקהואהנאצי,והמשטרהאפלטוניתהמדינהביןתוכני

ביתרלהגןבקריאהמאמרואתומסייםהמשטרים,שנישלחניתוהכבאוטוריטריות

אויביה.מפניהדמוקרטיהעלימיליטנטיותי

התקפותלפרסוםתרמהאפלטוןשלהמדינהתורתסביבשנוצרההעוינתהאווירה

אחדבתורתו.אוטוריטרייםיסודותשלהחשיפההייתהלאשסיבתןעליו,אחרות

הפילוסוףשל 1940מ"ספרוהואשונותמזוויותאפלטוןאתשתקפובספריםהבולטים

טענת .) iWת spear : 1974(רייאפלטוןשלהגותוהיווצרותיווינספירדיאלבןהאמריקאי

שלתומכיועיקריים:זרמיםלשנימחולקתבכללותההיווניתשהפילוסופיההיאהספר

התא~יינוודעותיו ,הותיקההקרקעותבעליאצולתמקרבבאוהשמרניי,יהראשון,הזרם

כלליתמוסריתמצוינותשלכהתגלמותהאצולהשלהתרבותייםהערכיםבזיהוי

השני,הזרםתומכילדמוקרטיה.ובמיוחד ,מדיניותלתהפוכות ,מדעילמחקרובהתגנדות

אשרהדמוקרטיה,תומכיחדשיםמתעשריםהעירוניים,הסוחריםממעמדהיוי,יהמתקדם

בהקנייתשעסקויסופיסטיםיהמקרבגםוכןהטבע,שלבפילוסופיהבעיקרהתעניינו

המייצגהואמורו,כסוקרטסאפלטון,ווינספיר,פיעללחניכיהם.רטוריותותימיומנו

הנטייהשלהקיצוניהביטויהיאשלוהמדינהותורת ,השמרניתהפילוסופיהשלהמושלם

ונעלםההולךהערכיםעולםאתהיווניתעיר"המדינהעלמחדשלהשליטהשמרנית

הוצאתבעתאפלטוןנגדהרווחתבאווירההזההניתוחהשתלבותלמרותהאצולה.של

שמרניתלאריסטוקרטיותאלאלטוטליטריותנטייההרפובליקהייבמוצאהואאיןהספר,

פשוטה.

לשתיבינןקרבהישאכןו z ',יכימרכסיסטיותמכןלאחרהותקפוווינספירשלדעותיו

התופעותכלאתלחלקראשית,מרכסיסטיים:דעותהוגיבקרבאזושרווחנטיות

לדיאלקטיקהבהתאםי,וירגרסיבייםפרוגרסיבייםייאירועיםשללמערכותבהיסטוריה

קיומםלהשפעתהחברתיותהתופעותכלאתלייחסושנית,המקובלת,המרכסיסטית

ווינספירשלסבירההבלתיההתכחשותלמרות ,אולםיריבים.כלכלייםמעמדותשל

בספרו,מרכסיסטיםיסודותשלקיומםלדברספרושלהשלישיתלמהדורהבהקדמה

בהרבהחדותהיולאפלטוןבנוגעהפולמוסהתנהלשבהןהדרכיםעלשלוהאבחנות

פשיסט,'יהטעוןבמונחאפלטוןלכינוילויכוחכחבריולהיגררבמקוםתוקפיו.שלמאלה

רגישותגילההואכך zSואוטוריטרי";אידיאליסטיריאקציונר"לכנותוהעדיףהוא



המאהשלהמאבקיםביןבושבערבלסכנהמסוימת

 ,כןכמולפנה"ס.הרביעיתהמאהשלואלההעשרים

פופראתווינספירתקףספרושלהמעודכנתבמהדורה

הבריטיתשהחברה ,לבונטייתובשל ,בטעותבעקשעל

ביןלהבחיןהשכילשלאעלפתוחהי;חברהיאמנםהיא

הדמוקרטיהוביןהבריטיהפרלמנטריהמשטר

שלוומידותידעותיואתהצגתועלוכןהאתונאית;

תלמידושלמאלהימהותבאופןכשונותסוקרטס

האמתמןהרבהיש ,הבאבסעיףשנראהכפי 26 .אפלטון

אלה.באבחנות

 I 23אפלטוו-ביהאו

 ) 1994-1902 (רפופלרקףסןלויפה

 "הגייאורחהפתוהההזובר tlרבחמ

פופוקולשלהמלחמתיהמאמץג.

לגמרינשכחהיהאפלטוןשלהטוטליטריותסוגייתעלשהפולמוססבירבלתיזהןאי

.יוקרתופופרקרלבוהתערבאלמלא,לכןקודםכבראפילואו ,המלחמהםותעםמיד

-1934מספרושלהגדולהלתפוצההודותבעיקררבה,הייתהכפילוסוףפופרשל

בהתקפתו 2דהניסויי.במדעמסקנותוהסקתהגילויהליךעלימדעיותגתליותשלהלוגיקהי

ואתביותרהחדההביקורתאתביותר,החריףהמוחאתנגדוהפעילהואאפלטוןעל

יהחברה-1945מספרושלהמונומנטליותעצם .אזעדכלפיושכוונוביותרהיסודיהמחקר

השניוחציו(ןלאפלטוהוקדשהראשוןחציושרק ,) Popper : 1966י(ריואויביההפתוחה

האלההתכונותכלסךלו.שהייתההמיידיתלהשפעההוסיפהולמרכס),להגלהוקדש

בחשיבותוהןהאינטלקטואליתברמההןהפולמוס,שלברורההסלמההיווהספרשל

 .ותוצאותיומהלכיו

התורותביסודיוהמצפיוסוהפילןושהעיקרהיאפופרשלהמרכזיתטענתו

תיקוחרהובצתתנהגריהושההיסטציפייהי,קרהיסטוריציזם,'יההואהטוטליטריות

להתרחשויות ,תיתכלולפיכך ,מוסריפשרסוייחגוררתזוציפייה ;מראשלחיזויוניתנת

שהשינוייםבקביעהןאפלטואצלמתבטאתזוהיינט ,פופרלפית.וחברתיותוהיסטורי

קביעה-;:זי:ןרדרותשלדימתמתהליךויםומההאדםבניחברתשלםיהמדיניבמבנים

התיאוררי.וההיסטהתהליךשלניםוהשלשלביםשונהסריומךרעסוייחעלדהיהמע

היעדהוא ,האחרותמכלטובהתהיהשבהכרחהאחתהממשלצורתשל,ךמכהמתבקש

סיתיבסתפיסהלפיתינבנתימדינמערכתכאשרפופר,לפי 28עצמו.עלנוטלשאפלטון

שהואמניחהמחוקקשבהיסגורהחברהיליצורלנכונותבהכרחמובילההיא ,וזשגויה

חיםראזהייחאתבכפייהלנתבטהונהואןולכ,מדינתואתלנהלכיצדמושלםבאופןיודע

הכלכליאלי,ונטלקטיהאומעמדם ,אושרם ,חירותם .לתפיסתובהתאםיבוטיהדוםילק
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פופר,,לדעתעיקרוןאותולפיהםגםאזוממודריםמתוכנניםהאזרחים,שלוהחברתי

החברהאתלתקןהרצוןבשיטתם:והןבמטרתםהןשוגיםהיסגורותיהחברותמתכנני

למדינהמתאימיםשאינםהסורריםהפרטיםנגדבאלימותשימושמחייבכוללניבאופן

חברתייםשינוייםשלההשפעותמלואאתמראשלצפותאפשרשאיומכיוון,אהאידיאלית

המציאותעלהאידיאלאתלהשליטהשליטיםשלסיונםינשבמהלךהרי ,לכתמרחיקי

 29היטיהור.'מבוצעשלשמןהטובותתוהמטראתבהכרחמחטיאיםהםהיומיומית

שלבספרוהניסוחבהירותאולםכתיבתם,בעתחדשיםהיולאאמנםאלהדברים

התייחסותודרכיואתמושגיואתוהנחילוביותררחבקהלעלהשפיעוחריפותו,ו ,פופר

המלחמה,שלאחרבשניםגםהטוטליטרייםהמשטריםמהותבשאלתםימהמתדיינםילרב

הנרחבתתפוצתםזה,לספרהודותרבהבמידהרבענייןלעוררכאמורשהמשיךדיון

לחשובשממשיכיםרביםעודישנםהיוםשעדלכךגרמהשבוהרעיונותושלהספרשל

התייחסותומושגיגם,כמוטענותיועיקרשלמעשה,אףאותם,שהגההראשוןהיהשפיפר

קודמיו,אצלמקורם ,הסוגיהלהגדרת

בתחילתמיד ,לדוגמהלאפלטון,בפופרשלבהתייחסותויוחדבממובהקתזותופעה

 ,בתוקידידס)המובאהלוויהמנאום ,רגיל(כמפריקלסציטוטיםמובאיםהראשוןהפרק

 ,אולם 30ציפמן,ואצלפייטאצלראינושכברכפיבדיוק ,לזהזהמונגדיםוהםומאפלטון,

סוקרטס,אלאפריקלס,אינוהדמוקרטיתאתונהשלהאמיתירהגיבופמן,יצאצלכמו

הפרו"והיסיעהאפלטון :ואויביהםהדמוקרטית,ואתונהשסוקרטסעולההשורותביןמ

במלחמהוהמודרניםולבעהמחנותלשניקרוביםמקביליםרוחםיבהלכהיוספרטניתי,

בביטולזמנםקודםלתמוךנטוהמתקדמיםווניםוהיסוקרטס ,השארביןהעולמית,

לויואהומאניסטיות,גמדעותשנבעהבשוויוניותבעבדיהםנהגולפחותאוהעבדות,

שאותהגסה,דובלאומנותבגזענותתמכומייצגואהשאותםרטיםוהאריסטוקאפלטון

פופרכותב ,האוטופיתהרפובל,קההקמתבעתוגלנההפילוסוףעלדיצכוןאפלטדכריאתכסכמוא
 " He must el'adicate tlן e existing iת Stituti01ן S alן d traditiolן S. He nן Llst purify , :) 166עמי , 1 (
" purge, expel, banish and kill . 
-עמי , 1 (טעןפופרשכן ,אחריםשלמחקרםעללהיבגותמכיוןיוןבגיספופראתלהאשיםמתכיוךאיגניב 216 

הוצאתשבעתאףככך.ספקלהטיליכהסאיךוקרוסמך,שלוספראתרקהכירהספרכתיכתשבעת ) 217
ינואהוא ,)שם( ..לשל,דומות"דעותעםםריאחםריספל,דיעתווהוכאכברהספרשלתחרומאוהותהמהדור

תרשיווימכדחשובההייתהיותנוהראשלייתאש ,פחותלשעבורודומהלצטטם.וממעטעליוהשפעהלהןמייחס
עליה.

מלמדהואשבההדרךהיאסוקרטסשליתוגוויהשלנטייתופופרשלההוכחה . 334 , 105 , 71עמי , 1פופר,ג
אתשימכחהואלפחותאולםמה.ודידהבמשותוקלהעכדותדגנותעלדהאחרותאותוגמהדימגוןי;בדהעכאת

 ,) 336ימ(עהעבדיםבשחרורועלבפורצאכןםולכשהאתונאיםוניתהקיצהדעה

272עמי , I ,פופרד ,141-139,51 , U , לעיל,ראו(ייםועשהאדםכנישמהןותהמתככאילוהטענה . 61עמי
להבדלםיכיצרםומריהשכאילוהוהטענחד,ויכממפיקפקתל,נראיתלאומייםגזעייםיםנמאפייןה ) 8הערה



 I 25אפלטין-בהאיי
ילפ 31 .הגרמניות-בראשהוהמודרנית,הלאומנותשלמקורההיאואשרהמציאוהם

מתוכנניםשידוכיםבאמצעותבאווגניקהעודותמכשאתורטיםוקוהאריסטאפלטון,פופר

שהשלטוןבכךוכן 32ושעת,ומריתניהיליסטולהבתעמפרועבשימוש,אתינוקותורצח

 ,פופרבעיניועצמם.והם-קרי 33 ,םורשתייתשליטיםשלקבועהלכתלצמיתותיימסר

אתלמדודיששבההיחידהיתהמוסרהשיפוט ת~)_!שהאמיןןשאפלטוהואמכלהמוןר

שכנותיו.בעלוחניתכותבהשתלטוהצלחתאיהשלויאליהאידהמשטר

מפוקפקותותאחרליקהי,פוביהרבלטוןאפשלריובדבבהיטמעוגןלהאמטענותחלק

הפשיסטיםםהמשטריחטאישלהפופולריתמהתמונהירורבבמושפעותולןכאך ;דילמ

ושלהיווניתיקהול,טהפשלהמציאותעליתיםלעהמאפילה ,ובאיטליהבגרמניה

יריםיטהיטוטלהמשטריםמהותאתלגלותועדנאורהכשלהדיון,אפלטון.שלותפיסותי

שבה ,הישורשיםיאותםעללהתקפהפופראצלךהפההיסטוריים,שורשיהםבחשיפת

למשל,ואיתר,הצליחפופראםאפילו '.פירותיהםיאתהעדיםלדוכןמעלההקטיגור

לתורהלייחסשאפשרהאשמהרשעיקהריאפלטון,שלתורתובקיימתשבאמתותזענג

םהאדטבעעלהחסרהמידעפי.לרפופשלורובדהגזענותשלהןוועהמתוצאותובענזו

בלתימסקנההיתהאלאוליגזעניתעולםשתפיסתאפשר ,אפלטוןשללרשותושעמד

שהצטברהרבידעמבשתמשובה ,לואותדעוקיעכשהצדקשפופרקספאיןסבירה.

ו.רמחקמושאיאתבכךהאירכיצדלראותקשהאולםהנושא;עלמאז

הומדאולם 34 ,בספרלדיוןנושאאינםהמודרנייםהטוטליטריםשהשליטיםטועןפופר

כוונהמתוךמאשר ,שבאובייקטיביותהפולמוסיהיתרוןלמעןיותרנבחרהוזשגישה

שקופההתקפהבבירורהואהספר .-פניםמשואבלאהאפלטוניןםאתלבחוןאמיתית

מהצלחתוניכרחלק .יטורהיסניתוחשלווהבמסהנאציתהמדינהשלהעקרונותעללמדי

 ,עליהםתקפהבהויהיסטוריציזםיוהיטוטליטריזםיהנותעקרושיפתבחהואזהניתוחשל

ליישוםמתמדתפנייהתוךלמעשהאך ,והטהורההיסודיתהתגלמותםבכביכול

 Popper :(פופרשלהמאוחרתהודאתואתזההקשרבלזכוריש (אלו.יתנעקרושלהנאצי

הדברפירושאיןלםוא ;ןובאפלטתםולגןענביסוסשמצאייםנאצהיגיםגםהיו ,כאמור .ההותממהאןדחיםתיגזע
בצדק.תןאשעשו

-52עמי , 1פופר,א לאממבקריואחדיםאךאפלטון,אצלרשבמפומופיעיםאמנםאלהדברים . 228-227 , 51
בניגוד .הלאתונמחוץיםרבבמקימיתאפלטיןשלימיןבחןורןאלהשמנהגיםבטענהה,ןןבענייאותיגיבו

 .זהמהותיענייןבגםאפלטיןשלייומנינלהימנעשאיןצאימפיפר ,םאל,ה
ימיפנגוןלארלכלמעלתוחשיבחסיימיןאפלטשכן ,פרופשלבהאשמותיונהוהמשןו . 66יעמ , II ,פופרב

דיוןביאוםקמבמראיוהומלננהישאו,הןההאשמה .שלהץוהחיחסיבללכדןןנישאכמעסו ,ריהעשליצודקי
יפנואלעהרבהדתמלמשסקולמו,סתלפזולםוא ;סולמקוטתליפאלאתיולהלהויכאינה ,תרוירטומפ
 ,היא ) 182יעמ , 1 (תורזתיטמדיכלפיתחנובכטהפסארשלוהגללשחםודבקון:טלאפלופפרשלחוסותייהת

 .לבבסתראתםהכסיםוןסלשאפכךלוקבדזסימ ,כנראה

ם.יזגנרלאוהמדינהואתומהשתיהאפשריהמסקנותאתפרופמנתחושב , 174בעמודישנאהדוגמאג
יתומוסתיריצהםשלנילחברהניתגהאורריהוהתיאאתליישםסיונותיהנשמרביתמפתיעזהאיןכךמשום"



26 I שךימדו

גםואולי ,"שליהמלחמהמאמץ"הוא 'ואויביההפתוחההחברה'שספרו ) 91 'עמ , 1974

כמושא-והובסרוסו ,למשל ,במקום-הגרמנייםוהגלמרכסשלבחירתםאםלתהות

ת,ימקרהייתההספרשלהשניובחצילהתקפה

ל,וכביכ ,שמצוייריציזםויהיסטעלמתבססתבספרןאפלטותורתשלהניתוחהכללת

 ,אפלטוןמאצלפחותלאציזםיהיסטורמוצאיםאנופופראצללמעשהאך ;וןאפלטבתורת

ומוצאמחפשהואשלו,למושגיוהתאמתםלפימחקרומושאיאתשופטפופרגםו

שהואהאידיאולוגיםהכוחותלמערכתשלמתוממקבילההעתיקהןווישלבהיסטוריה

 ,מתקייםהזההפולמוסהיהלא ,כזאתגישהשללאמהודלםוא ,סביבולםובעןמאבח

הנגד.מתקפתד

לאהמערביתהפילוסופיתבמסורתהמרכזיותהדמויותאחתדגכנכךכלקשיםדברים

משמעותיסוףופילאףהיהלאשבמערבמפתיעלא ,נגדבתגותשתבואיבלאמרילהיכלו

ןילבתיהאפלטוננהיהמדרתותןביזהותשקיימתנהעהטאתלאמץשבחראחד

נסתיימהשהמלחמהלאחרגםכאחת,שתיהןלהגנתלצאתות,יהטוטליטרהילוגואיהאיד

המיידיבעברשגרמולםוהעתוהשקפעלבפומבילהגןריתוהציבירהווהאהתירהלא

חושיםקההשיהיהדעותהוגהאיזהשםאינותראםאפילו ,כךכלאיומיםוסבללהרג

אתיהוזשהמאמריםעלהנגדהתקפותכל ,לכןפרטי,ןבאופבהןלתמוךכדיעדומנותק

תוקפיוהתבססושעליהםהטיעוניםאתלשלולןובניסיאופיינוהטוטליטריותעםאפלטון

אפלטון,של

תוהטענבמערךנקודתיותתורפהנקודותאתימצעלוהתבססהללוםיהחיבורבור

בהתחלתישלכךנאהמאגדוההאשמות,כללאתלהפריךבמטרהן,ובחינתאפלטוןנגד

החוקותיאורייתאפלטוןשלהמודרנייםהאויביםי,) Wild : 1953 (ילדווןגיושלספרו

בנטייה :ההאשמותמפניאפלטוןעלנהגבהנקודה,אחרנקודהמטפל,לדיוו '.הטבעי

 ,ענותגזב ,למדינהניגרואדלוובמהיסטוריתקיותובחבאמונהטליטריות,ובטלאלימות,

אלאנויאהללומההאשמותוןאפלטשלוזיכויאולםבזה,צאווכישבטיתתונריובריאקצי

לשומהיקעצםאתולהסבירתולנסגםצורךמרגישילדווטיהורו:שלןוהראשהחלק

דיתויסכמהעדןלהביוהתקשןואפלטשלויפישמתקהיאוטענת ,ןאפלטועלההתקפה

שממנהוהקיום,כלבבסיסשעומדתטבעיחוקשלבמערכתןאפלטושלאמונתוהייתה

היא ,םזאורגניביךוהנידהמיךבוהוהשש ,וןלטשאפכאןןעיטואינפופר "ות.טיבלשזרהחעןמלהלמועתשל
יתטבעייהטנכאלהתילדעששיאיהתוטענכל ;תייביסטטפרימי oבטיתשנתיכמתביתמלאוהיתחשלדיסח
לשהתיזיכרבמרזכיהלאלאולכיאלר,לאותיאיצהבעתוחדיבמ ,בספרקוראכל '.תובטילישהתדרדרל
בליו ,כהוהפםתעדםשיםקבמםגםינאצוהןולטאפךיברושקיצרינ 1יכ ,םיאנצהלשםרתבתוותיטבשה

 .שורבמפריייזכםיאצנשה
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שמערכתטועןומוסיףווילד .התחומיםוביתרהפוליטיקהבתחומיומסקנותיאתהסיקהוא

אפלטוןשלושהשקפותיו ,הכרחיתהיאטבעיתחוקיותשלמוקדמתהנחהעלהמבוססת

מהדעותאפלטוןאתלטהרהניסיוןאינובספריותרבהמענייןסבירות.הןהטבעחוקענייןב

אבחנותיואתןבמלואמקבלשווילדהעובדהאלא ,פופרלושייחסוהמסוכנותהשגויות

היסטוריתותבחוקישאמונהולהדגיםלנסותהיהיכולווילד ;שגיאותאותןעלפופרשל

 ,מסויםסבירותחוסרבלהראות,זאתתחתבוחראך ,בפילוסופיההשגיאותלכאםאיננה

אלאפופרשלדעותיואתףולתקאינהחיבורומטרתלמעשהכך.סברלאכללשאפלטון

 '.הפתוחההחברהאויביישלהנאשמיםמקבוצתאפלטוןאתלהוציא

היההמלחמהמהלךבובושהוטחמההאשמותןאפלטושללהגנתושחשמחברעוד

הכריכהעלכברמטביעאפלטון','להגנת ,ספרושם .) Levinson : 1953 (לוינסוןרונלד

פופר,של 'ה'התקפהלעומת-ייהגנה :בווחרבשהואהצבאיוהמינוח ,הספרנתווכאת

שלהקלישאהאתווילד,כמו ,ממשיך-יאויב'אפלטוןאתהגדירקרה,במולאשכזכור,

שלבעיניוההגנהמלאכתשלדחיפותה-צבאית.וכמגיהוכסאפלטוןשל 'פשיזם'בהדיון

 ,פייטושהעלהנקודותבכלהמעמיקיוןהדספרו;שלהעצוםבהיקףניכרתלוינסון

מששיותרתופס ,יותרשולייםםוריבחיבשעלונוספיםםעניינימהבכוופופר,ןסמקרו

שמולםהספריםשלוללהכהעמודיםממספרבהרבהקטןשאינומספר ,םעמודיתומא

המתכונתמבחינת ,הספרשלוההעמקההיסודיותלמרות ,הכלבסך '.מתגונן'וןסלוינ

העוינותהעמדותכלאתיפרטנןבאופלבטלוןניסיעושההואםג :משמעותיחידושבואין

לאחת.אחתןרתוסתיוחבריופופרשלהספציפיותההאשמותאיתורשלךבדרלאפלטון,

שלתודרמסלהבטמצרףאפילושהואכךכליסודיתהיאזובשיטהלוינסוןשלקותובד

 Kסדרם.פיעלרקיםבפדןהואשבהןאפלטוןנגדהטענותכלכומייס

םגמצוייוחדבמלהגתונןלוינסוןסהינשמפניהםהחיבוריםןבי ,דילממשונהךפובא

ן,אפלטושל 'פשיזם'העלסומולמהפחלקלמעשההיהלא ,שכזכורמן,פ'צשלספרו

םיהאריסטוקרטידידיווןאפלטושלהחברתיתמהתנהגותםשאט-נפשביטאאלא

אתםגלכלולבוחרשלוינסוןבהיהסיו.בכתבמצאשהואתוולנטיואמביוהמהקלילותו

הנראהככלהיאדיונומושאיבין ) Chapman : 1931 (ווני'היוהמוסראפלטוןלוקיאנוס,'

היהפילוסופשלהקדמוןל"עץהראויהכבודאתלחלוקשלאצ'פמןשלהעזתועצם

אתקולטיםהעליוניםיונפושעהמערבית,ותנובתרבוקעממושרששעדייןהאפלטונית,

החושפותאגבהערותמצויותבספררביםבמקומות 35 ."אוניברסליתשמששלאורה

לטונית,פהאורההתשלהמפוארתהמורשתעלההתקפהעצםעלוןנסוילשלכעסואת

שלהשערתןיפ(לההתגברןתהסרר:לפיות,נאהותאשממההלטוןאפאתלוינסוןכהמז 6קכרפלמשל,א

-201(עמיםיינחולתינוקותרצחנתמיכה ,) 195-139(עמ'העבריםלשחרורנאית mהאלתנועה )פרופ 195 (, 

 . 47-46יכעמהיאהסיכוםטבלתהספר.לכלאורךהלאהןכו ,) 232-201יעמ(געזנות
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הפרטבחייוהטובהצדקבהשלטתהסופיתשמטרתההריבחלקה,שגויההיאאםשאפילו

 36המודרנית,שבמדינהלמיטבהמקורהיאוהחברה

סיכוםה.

הטוטליטריותבשאלתלדוךניסו ,פופרקרלובמיוחדמהמתפלמסים,שאחדיםלמרות

העיקרי,הגורםהיאהמלחמהלאוכאילובחוזמשתוללתמלחמהאיךכאילואפלטוךשל

בוספולאהחמישיםשנותאמצעשלאחרהיאעובדה ,בנושא,להתעניינותםהיחידלאאם

אתמסכםכבר ) Bambrough : 1962 (ובמבררנפורדלוויכוח,חדשיםקולותכמעט

נתפרסםלא ,) Verseyni : 1971 (אחתוגמאדלמעטחתום,פרקהואכאילוהפולמוס

אפלטוןשללטוטליטריותהמתייחסאחדרצינימאמראפילוהשישיםשנותאמצעמאז

נידחיםעתבכתבילפעםמפעםלהופיעהמוסיפיםודדיםבמאמריםדיון,המצריךכנושא

משהומחודשלדיוךלהעלותלשוואשמנסיםאלמוניםמחבריםשלעטםפרילמדי,

מהכללהיוצאיםהםהפולמוס,שלהיחמותיבשנותיווטוביםרביםשהלהיטומהנקודות

הכלל,אתשמוכיחים

שלמקומועלהכלליתוהדעההפולמוס,שוךלאחרמועטותשניםאלאעברולא

מברךהיהשאפלטוןפעם,מדישנעשהכפיש"לטעון,הייתהכבראפלטוןאצלהפשיזם

שנישראיבו,כפי 3 ד,") preposterous (אוויליבאמתזההנאציאוהפשיסטיהמשטרעל

שלאחרמפתיעזהאיןהכלבסךאוליאולםטעם;שלדבריםהעלובוויכוחהצדדים

התחיל,בטרםשהייתהלזוזההכמעטלהיותאפלטוןעלההשקפהחזרההויכוחשנסתיים

למהפכהאפלטוןשלתוקפיושהעלוהתביעהאתמהרהעדשכחוהפילוסופיםרוב

ומהטוטליטרי,מהמפוקפקהרבהשישמהםרביםהסכימוכאשרםגאליו,בהתייחסות

להשפעתהלהתכחשיכלולאאפלטון,שלהמדינהרת,בתואבטי"דמוקרטיהפחותלכלאו

תורתאתעצמם,ועליהם ,המדינייםוהמעשההמחשבהשלההיסטוריהעלהעצומה

הערתלפניהמוסיפיםכללשבדרךאףולחקור,ללמודמוסיפיםאפלטוךשלהמדינה

 "!בביתזאתתנסו"אלאזהרה:

העתיקהביווןהדיוךשבומודעהבלתיהאופןהיאבפולמוסהמעניינתדה,הנקולטעמי

אףזו,גלישהבך"הזמך,והאידיאולוגיהמדיניהמצבשלישאותבקללשימושוגלשחזר

הגדולה;לחולשתוהמקורגםהייתההפולמוס,אתתמידשהניעהגורםלמעשהשהייתה

בקולהפולמוסגםםעלנההיסטוריות,הנסיבותסילוקעםמידשכמעטלסיבההיתההיא

המוסכמותמןפילוסופי"היסטורי,מקוריוזיותרללאהפךמעטותשניםותוךחלושה,ענות

בהכרחצובעתהמשקיףשלהאישיתושתודעתויתי;אובייקטיביהיסטוריתגישהשאיךהיום

מאלפותדוגמאותהרבהשאיןייתכךאולםהעבר,עלזהובכלל ,המציאותעלהשקפהכל

טרםכנאציבאפלטווהדיוךשלהסופיתעקרותוכמוזהבענייךההפרזהלסכנתכךכל

זמנו,
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