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לומראפשר ) George Fitzl) (1881-1806ן ugl(ןפיצי~גיורגינייקהאמרהסוציולוגעל

בשוםמשתייכתאינההגותומילנריסט.שהואעליולומראי-אפשראולםרבים,דברים

חברתיארגוןשלבשאלותעוסקתהיאהעשירה;האמריקניתהמילנריסטיתלספרותדרך

לתנועותזבויציפן,כעליתרקדושים.שלבשלטוןולאאדםבנישלוכלכלי

היאזהמאמרשלתכליתוקיקיוני.גורםבהןוראההבריתארצותוןבצפטיותריסהמילנ

המילנרייםהרעיונותשפעןביויציופשלהגותוןיבזיקהישזאתלמרותאםלבדוק

הדומיננטיותמשוםראשיתכפול:ענייןישבשאלהבזמנו.שרווחווהאפוקליפטיים

המתיישביםהיבשתוןצפאלהגיעומאזהאמריקניבאקליםמילכריתחשיבהשלהעצומה

במהלךרבהלבלתשומתשזכופיציו,שלותהמרתקדעותיובגללשנית ,םהראשוני

כאן.שיידוןמההיבטלאכיאםהעשרים,המאה

חזוןואההמילנריתהמסורתשלהעיקריהמקורמילכריזםי:יהמושגבהגדרתנפתח

ישלטובעולםוכלוא,השטןיהיהשבומילניום,שנים,אלףןבעידןיכבפרקהמנבא ,יוחנן

לאלהשטןיןביערוהמכהאחרוןהקרבייערךהזההמילניוםתוםאחרים.ושיוהקדויש

המתים.תחייתרחשתותוןהאחרהמשפטםיתקייאזלנצח.וייעלםהשטןחדכויובו

שלותאנבוםגבתוכהלתפמקהיאאופטימיתהיאלככלהמילנריתשהציפייהלמרות

 2זה.עםזהבהמהוליםוהתקווההפחדקים.ומאבקשיםקרבות

רבה.מפופולאריותריסטייםילנמרעיונותנהנוהתשע-עשרההמאהשלמריקהבא

העצומהמהכמותכךעלללמודשניתןטוען ) Tuveson (טיובסוןליארנסטההיסטוריון

שלבהדרכתןדתית"והתלהבןתמלנריזם ,ת"משיחיןבקורססמינריןניתכעבודהורובמקנכתבהזמאמר *

הד.מיכאלפרןפי

 I 31 51-31עמ(תשס"ב), 1נליוןלהיסטוריה,דנטיםולסטנמהה:ה,ה'ה
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עדמרדיקליםהיוהנושאעלשכתבואישיםשלהרחבהבקשתזה.בנושאכתיבהשל

רעיוןעלכלליתהסכמהשררהכולםבקרבגמורים.מיניםעדמאורתודוקסיםשמרנים,

רעיוןמכליותררחבותלשכבותהמילנריהרעיוןלחדירתהביאהזווהסכמההמילניום,

שונהגישהתקופהאותהשלבאמריקהלמצואקשהטיובסון,שללדבריובתקופה.אחר

אוטופיההארצי,לעול!םהמילניוםיגיעהימיםשברבותהטוענתמהתפיסהיוחנןחזוןכלפי

 3הגאולה.אתשתגלםקדושה

יחוסבעלתלמשפחהבוירג'יניהויליאםהנסייבמחוז 1806בשנתנולדפיציוגיורגי

בתעבדיםבאחוותעמהוחיממנועשירהלאישהנישאהואצנועים.ואמצעיםמכובד

גבוהההשכלהרכשלאמעולםימים).אותםשלבדרוםממוצע(שטחדונמיםכארבעה

כתביםקראהיתרביןבלתי"שיטתי.אךנרחבעצמילימודעלהסתמךאלאפורמלית

ההסמכהבחינותאתלעבורהצליחהואמשפט.וספריכלכלהספרירבים,קלסיים

במשרותעבד ) 1865-1861 (האמריקניתהאזרחיםמלחמתשלפניובשביםדין,לעריכת

עסקבמקבילוירגייניה.שלהכלליהתובעבמשרדהיתרביןהמשפטים,בתחוםשונות

שמעברהדרוםאתשהכירעדויותואיןאחת,פעםרקבצפוןביקרפיצירבכתיבה.

הארגוןצורתהיאעבדיםשחברתהיאשלוהבסיסיתהתוההאהובה.מדיבתולוירגיניה

מוסדהיאהקפיטליסטיתהחברהואילואנושית,לחברההיחידה,לאאםהאידיאלית,

הבא.בפרקבפירוטנעמודהזאתהתזהעללחסלו.שישוהרסניכושל

 ) gSocioloד j !or the South (הדרוםיבעבוריסוציולוגיהספרים:שניכוללתהגותו

 Cannibals All! Or, Slaves Without (אדוניםיללאעבדיםאו:קניבלים!ויכולם ) 1854 (

1857) (Masters (, פיציושלפנינו.למאמרהעיקריהראשוניכמקורהמשמשהספרהוא

גייימסלאורשהוציא , De Bow's Reviewהדרומיבמגזיןמאמריםממאהיותרפרסם

שנייםינותחוכאן 4העבדות.י J ~ ?1שבמהנלהביםמניו"אורליאנס, ) De Bow (באודה

דרומיתייחשיבהבתקופתנו:מחדשוהודפסו 1857בשנתשפורסמומאמריםוהםמהם,

) Southern Thought ( דרומיתיחשיבהוישוב) Southern Thought Again (. 

לניסיוןבהקשררקנעשיתאלובכתביםהמילנרילרעיוןפיציושלהישירההתייחסותו

שלהחברהביקורתפיציו,שלמבחינתוהחופשית.החברהשלקלקלתהאתלהוכיח

התעשייתיתהחברהשלמצבהלרועהוכחההייתההמילניוםלבואוציפייתםהצפוןהוגי

ולמצוקתאותה,להושיעיוכלהמילניוםבואכמודרסטיאירוערקכיעדנוראכהשהיה

אתמונההואאכזרית.:;בחברההגנהחסריכאנשיםממצבםשנואשו ,ההמונים

שונותאזוטריותקהילותואנשימורמוניםשייקרים,כגוןקבוצותלצדהמילנריסטים

 6אנוש.צלםלהותשיבהצפוניתהחברהאתשתגאלחברתיתמהפכהאחרהמחפשים

ערהיהשלאמשוםביןבדרום,מילנריתהגותאומילנריותציפיותכללמזכירהואאין

יותרטובעתידאחיחיפוששלבקיומולהודותלאכדימהןשהתעלםמשוםוביןלהן

אידיאלית.חברהראהשבהשלו,בחברהגם
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הכלליתבתמונהפיציושלמקומואתנאתרבראשוןחלקים.ארבעהשלפנינובמאמר

הזיקהאחרנחפשבשניהמרכזיות.השקפותיואתונפרטהעבדות,עלהדרוםהגנתשל

המצפיםשלהחברתיהאידיאלוביןפיציועל-פיהדרומיתהחברהשלהאידיאלבין

והןפיציואצלהןשקייםהייעוד,בעלתהאליטהברעיוןנעסוקבשלישילמילניום.

הגלומיםהאפוקליפטייםהחששותןיבהדמיוןאתנבחןברביעיהמילנרית.במחשבה

לעבדות.קפיטליזםביןחד-משמעיתלהכרעהפיציושלציפיותיווביןהמילנריתבמחשבה

לרעיונותפיציוביןזיקהשקיימתהיאהללוהסוגיותקתימבדהעולההמסקנה

אלךמרעיונותרבמרחקרחוקהיהעצמוהואאםגם ;בתקופתושרווחךהמילנריים

תפיסותיו.עלוהשפיעולכתיבתוחדרוהם ,המקובלתבגרסתם

העבדותעלוההגנהפיצי~ג'ורג'א.

זופרניה:ימסכסבלהעבדיםבעלישלעולמם

בורגנית,בדתהמאמיןטרום-בורגנישליטמעמד

כלכלתשלבעולםפטריארכליחברתימבנה

שלוממכרבמקחהעוסקתאביריתאצולהשוק,

אתשיקפההדרומייםשלמחשבתםאדם.בני

הדרום .זהעולםבתוךהפנימייםהקונפליקטים

מתךךשתנבעייחודיתעולםתפיסתלפתחנאבק

הכרחיותבהתאמות ,שלוהחברתיתהמערכת

יברכעלגדלךהעבדיםבעלי .המודרנילעולם

וןיג ,ןופרסיגתומסשהנחילוםיהליברלםיהערכ

בדרכםו .טסטנטיתוהפרהירמצוהרפולוק

מציאותאתםושתהלמלעוהשקפתשולגיב

נאלצוהמ ,וחישבהםינווהאדהעבדים

 .אלומערכיםמחלקלפחותלהשתחרר

בדרוםתוהעבדסךומעלההגנהתגוה

-1860בשניםהגיעהלשיאהםלאוהקולוניאלית,פהובתקךועהתפתחההאמריקני 1830 , 

 ) Dew (דיורודריקתומספתחהזההעידןאתהאזרחים.למלחמתשקדמוהעשורים

ותרהאפשעלהינייוירגנתימדשליםקקוהמחבביתדיוןבעקבות-1832בשכתבבחיבור

להחזיקלהמשיךיכוליםהםשאיןהעבדיםלבעלידיואמרלמעשההעבדים.שחרורשל

קראהואה.יראותולמלהתנגדוגםתוהעבדמפירותתוליהנגם :תיווקצבשניהחבלאת

במחויבותולהכירהמייסדים,האבותשלהלוקיאנייםמהעקרונותלהשתחררלדרום

חירותשלהמהפכניתהאמריקניתהאידיאולוגיהעםלהשתעשעולהפסיקחייולדרך

1881-1 , 1צ'פיגיור'ג 806 
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עת:מאותהלהתנהלהויכוחהיהעתידשבוהמרכזיהנתיבאתאפואסימןדיוושוויון.

חוקשלמשמעותומהותיותחברתיותיותבסוגלדיוןלמכשירהפכההעבדותמחלוקת

באופןוכו.'לקדמהמסורתביןהיחסלחופש,והרצוןלסדרהרצוןביןהקונפליקטהטבע,

החייםצורתשלקיומההמשךעלנקודתיתמלהגןבנושאהדרומיתההגותחדלהזה

השאלה 1830אחרילעצמה.דעתומופורמליתכאידיאולוגיהלהתאפייןוהחלה ,באןור

הצדדיםצודקת.היאמדועאלאצודקת,העבדותהאםהייתהלאהעבדיםיבעלששאלו

 8מאד.הוצנעוהםאולם ,לחלוטיןהוכחשולאהמוסדשלהשליליים

דילמאחידיםטיעוניםזובתקופההציגהעבדותמוסדי J ~ ?1שלהמרכזיהזרם

החזיקהבנחרהעםעבדות,מתירותהבריתותשתיהתנך:עלבראשונהובראששהתבססו

שניכמקורכלפיה.מחויבהיהשליחוופאולוסהעבדות,אתתקףלאישועבדים,

הולידהנטען,כךהעבדות,ורומא;יווןשלההיסטורייםהתקדימיםשימשוללגיטימציה

מדעיעלהסתמכוהםכךעלבנוסףהימים.פשחרביותרהגדולותהציוויליזציותאת

השוניפיעלהיררכי,באופןמאורגנתהחברהכימוכיחהמדעלטענתם,והטבע:החברה

הטבעחוקשלהוותיקמהמושגפרידהבחובוטמןזהלתכתיבהציות 9הטבע.שמכתיב

אורגניתחברהשלחלופיתעולםתפיסתבנייתו , 1776שלבמהפכהמרכןימקוםשתפס

הגדירושאותההחירות,מושגשלרוויזיהגםדרשהכזותפיסהוויונית.-שולא

הטבע.לושהועידהתפקידאתלבצעאדםשלוכזכותמחדשהדרומייםהאינטלקטואלים

ן Oאותו.למלאחופשיוהואהעבדתפקידאתלוהועידההשחורשלנחיתותו

יותר.פיליטנטיצביוןהעבדותעלההגנהאידיאולוגיתקיבלה 1860-1850בעשור

ליבריהאתליישבהכושלהניסיוןגםזולמגמהתרמוהצפוןעםהמחריףהויכוחלצד

המחקרשם,העבדיםשחרורלאחרהקריבייםבאייםשהתגלוהקשיים ,בשחוריםמחדש

הגואהוהביקושהאפריקנים,שללנחיתותםהוכחותלכאורהשהביאהחדשהמדעי

בר"שאיננוכמוסדהעבדותתפיסתאתעודדויחדאלוכלהדרום.שסיפקלסחורות

משוחררתדרומיתותבתרבהצורךאתהדגישוימיםבאותםשפעלוההוגיםחלוף.

רצוי.וויבלתהכרחולאטבעימוסדבעבדותלראותהצורך,ואתהגיפרסוניפהליברליןם

והולמס ) Ruffin (רפין ,) Hammond (המונד ,) Huglר S (יוןדוגמתדרומייםהוגים

) Holmes ( העבדיםובעליהמופשט,במובנהעבדותבעדטיעוניםלעברבהדרגהנעו

ההוגההיהפיציו 12חברתי.וסדרמוסרשלאלטרנטיביתתפיסהלעצמםוגיבשוהלכו

עמיתיושלמןורחבהפרספקטיבהבעלתהגותוהציגזה,בזרםיותרביבוהעקהבולט

כולה.האנושותעלהעבדותמחשבתשלהעקרונותאתלהחילקשביו

שיצרו , 1849-1848בשניםבאירופההפוליטייםהפשבריםבהשראתלכתובהחלפיציו

המערכתעללהגנתהלוששימשהמרכןיהטיעוןוהתפרקות.וסכאשלרושםאצלו
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אלאהשחוריםשלרקלאוהרצויהפבעיהמצבהיאשעבדותהיההדרוםשלהחברתית

הדאגהומזון;מגוריםהגנה,אדםלכלמבפיחהצמיתותלשיפתו,האדם,בנימרביתשל

אינטרסיםשלמערכתנוצרתכךבעליו,עלאלאעליומופלתאינההעבדשללקיומו

ליצוראי"אפשראידילי,קיוםשמאפשרתהשונים,החברתייםהמעמדותןביהדדיים

כספואתשמשקיעאדםהעבדות.שיטתבאמצעותאלאלהוןעבודהביןהרמונייםיחסים

ניגודה 13לו.יזיקלאוכמובן,במסירות,בויטפלעליו,יגןדולרלאלףקרובשמחירובעבד

והעובדקניבל,'הואאדם'כלשםהקפיטליסטית,החברההיאזוהרמוניהשלהמוחלט

האמריקניובצפוןהאירופאיותבעריםהפועלהקיום.שלהאכזריבמירוץלגורלומופקר

חייבהואזכויות,כלללואיןאךהחובות,כלעליומופלותבעלים,ללאעבדאלאאינו

לדאוגאולהעסיקומחויבאישאיןלהתפרנסמסוגלכשאינואבללרעוב,לאכדילעבוד

איןאםםגומחסהמזוןממנומקבלהואוממנואדונומגןזאת,לעומתהעבד,עללו;

 14תפוקה.לספקביכולתו

שניהולכיווןהזולתולבניצובבטלנותהעבדיםבעליאתלהאשיםשאיןטעןפיציו

הדדייחסקיימיםלעבדהאדוןביןיחד,גםולגברתלאדוןמלאהמשרההואהאחוזה

החברהשללעשיריםגודבניכמובן,זאת,תעשייתי,ערךשלחליפיןעמל,של

חברהרקלדבריו, 15עושרם,אתשיוצרמיבעבוראצבענוקפיםשלאהקפיטליסטית

שהם ,באלואמונהיציבותסדר,מאפשרתעבדותשלהבריאיםהיחסיםעלהמתבססת

 t6ואנרכיה.לכאוסמתדרדריםבני"אדםבלעדיה,האנושי.לקיוםהמפתח

העבדותמתנגדיוהבוטה.התוקפניסגנונובשלרבהלבתשומתלמקדהצליחפיציו

ההוויהשלרותביהקיצוניהפןאתגילמושאלוכיווןבכתביולהשתמשהרבובצפון

העבדות,מחשבתשלהמרכזיהזרםמאנשיגםרבהביקורתספגהואאולםהדרומית,

התרבותעלהכוללתהתקפתוומסוכנותי,יאבסורדיותהשקפותיואתשכינו

הטרום"שהמערכתהדרומייםמרביתמבחינתבעיהיצרההמערביתהקפיטליסטית

המורשתשלהקלסייםליסודותהתכחשותובורגני,בעולםפרחהשלהםורגניתב

פיציולעיכול,קלההייתהלאידואליזם,בואינדיקפיפליזםנאורות,כמוהאמריקנית

מתגליםבכתיבתוממנו,דןלהתעלםביקשוהעבדיםמבעלישרביםהפרדוקסעלהצביע

הדבקותהחוקה,אתשלילתוונהבראשובראשנוספים:חריגיםבפיםהימספרעוד

אלוכוללהאמריקנית,שבהבמחהזרמיםלכלעפכממשותפתהייתהזהיסודבמסמך

ןקאלהוסיגיוהןקרולינהדרוםאישהמדינאיכגוןמובהקיםעבדותתומכישל

) Calhoun (. לעקרוןהןמהעםכוחואתשואבהשלטוןשלפיולעיקרוןהןהתנגדפיציו

הגזענות;שלילתהואדופןוצאיהואשאףבמחשבתואחרפן 18האוניברסלי,השוויון

להישארדינםולכןנחותגזעהםהשחוריםשלפיההמקובלתהדרומיתבטענהכפרפיציו

כלשלהאופטימלימצבואלאאחראוכזהלגזעענייןאינהעבדותבעיניו,משועבדים;
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 19ה'האהמשלאןפיי(יבציןרתית,גרחהידיליכאקאיתריאמעבריםאחוזת

אלובסוגיותעמדותיואףעלאולם 19טבעי,למנהיגאותוהופכותאינןשתכונותיואדם

דעותיוהצליחוופיזורימיותרותחזרותסתירות,שלבריבוילוקהשכתיבתוולמרות

האומהשלהציבוריהשיחעלולהשפיעתקופתועלחותםלהטביעפיציושלהקיצוניות

המתפלגת,

חברתיתואידיליהפוסט-מילנריזסב.

והפוסטהפרה-מילנריזםזרמים:בשנימבחינים-19ההמאהשלהאמריקניבמילנריזם

מילולי,פירושהתנכיותהנבואותאתופירשיותר,רדיקליהיהןהראשומילנריזם,

הקדושיםממלכתולייסודלעיןנראהזמןבטווחישושלהמיידיתלחזרתוציפומאמיניו

ולהתערבותקטסטרופלייםלאירועיםהמתינוהםהארצי,השלטוןשלחורבותיועל

עוסקיםאנושבהבתקופהביותרהבולטת,הדוגמהאלוכלאתשתביאישירהאלוהית

ףוסח 1844-1843לשניםהמילניוםואבאתשחזהיורקיניוחוואי ,מילרוויליאםהיא

רבים,מאמיניםאחריו

לתחייתוקיוומאמיניוהפוסט-מילנריזם.היהיותרוהפופולריהמתוןהשני,הזרם

תהליךיתרחשובהלאירוע,הקרקעאתשתכשירשניםאלףתבתקופהלאחרישושל

ולאעל-טבעיתהתרחשותשלהרעיוןאחרלהוטיםהיולאהםומוסרי,חניורשיפורשל

ולםבעהתעניינותםאתמיקדוהםלעין,הנראהבעתידישירהאלוהיתלהתערבותקיוו

אלוהיתלהתערבותהדרךאתשיסללוורוחנייםחברתייםכוחותלמצואביקשןבוו ,הזה
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 ,צדקכאשר ,הזהבעולםכברבהדרגההשמייםמלכותתתהווהלשיטתם 20מאד.רחוקה

הגאולהאךפיזי,באופןלתחייהיקוםלאישוהאדם.בניבכלישלטוואהבהשלום

למעשההואמשנתם,על-פיהמילניום, 2רוחו.והשפעתתחתתתרחשההדרגתית

 zZרוחנית.להגשמהיגיעהעולםשבאמצעותםניצחונותשלשרשרתהיסטורית,התקדמות

תוושאיפדתיותציפיותבידהדוקקשרנוצראלהעיונותברהרביםהמאמיניםבקרב

 ,צריםונשלשלמיםדורותשהעסיקו ,העולםסוףשלהדרמטייםהחזיונותחברתיות.

שעתידיםחברתייםוליטייםופבשינוייםתולהתמקדמקומםתאופינולשולייםנדחקו

ןעדגןבלחייםמציפייההתחלףהאידיאלהארץ.פניעליםיהחשלתולווהעאתתלוכל

ב 3ו.בהבאתתפקידממלאשהאדםי,חברתהבזרובתםיילחהוולתק

 ;החדשהעידןבואאתלזרןיכדםייחילונבכליםמושיהשאתללשלאהדתיהחזוך

שלהפוליטיהפןאתהןהדגישוהתשע-עשרהבמאההמילניוםשלהנפוציםהתיאורים

תהיהגה,בהדרהנבנית ,המילנריתהחברההחומרי.הפךאתהךהאידיאליהחברתיהסדר

שלתמידימצבותשמרהאדםבניכלשלצורכיהםאתשתספקמשופרת,אנושיתחברה

 .אותהיאפיינוכיתוחינפהוותנמדעיתהתקדמות ,חברתיותרפורמות ,כלכלישפעשלום.

הפצתהאתמאפשריםשהםכיווןהטכנולוגיים,החידושיםתפסוזהןבחזומיוחדמקום

הנדרשהעבידהעומסאתמפחיתיםשהםכיווןוגםקלותיתרבהנצרותבשורתשל

 24האדם.מבני

חברתאתרפיצימתאר 'דרומיתחשיבהו'שובדרומיתיחשיבהיהמאמריםבצמד

שלהתפתחותהבחשיבותעוסקיםהמאמריםהאידיאלית.כחברההדרומיתהעברים

 ,המוסרשלופילוסופיהפוליטיקה ,כלכלהכמובתחומיםעצמאיתדרומיתמחשבה

תמונהמציירפיציוהקפיטליסטית.בחברההמקובלותהמחשבהמדרכיובהתנתקות

פוסעתשהיאהגדוליםהצעדיםשל ,העבדותחברתשלההשגה-וברבוהקרניצחונהשל

 :אוטופיחברתימצבלעברבהם

ייווציוהאנךשותשלהאוניברסלייםהמנהגיםפיעלובזהירותבתבונהנהגהדרום

שאירופהשעהדפנהכעץפורחהדרוםגמולו.עללבואעומדהואכךועלהתנ,ך

המשגשגתהארץהואהדרוםמעוני.פשיוחומפשעפטורהואללחם,רעבה

 2S .בעולםבירתרהמאושרתו

המילנריסטימהשיחישירותכמעטכלקוחההנשמעתבשפהמשתמשהואאחרבמקום

 ' iThe South is fu1fillת g her destiny and comingההיסטוריה:בהגשמתהעוסק

.' 26Up to her work beautifully רהובצודתועבאתמבצעוודוייעאתמגשיםהדרוםנ

ןאיכישהוכיחהלאחרודועכתהולכתותבדלעשההתנגדותסבורהיהפיציו .]יפהפיה

האיוולתגודלאתיבינוואנגליההצפוןשמדינותהיאלעתידציפייתךמאום;בה



38 I שטרנהליעל

עליגברוהדרוםשלומוסריותוחכמתועצמן.בזולשיטהוישובודיםבהעשחרורבש

כוללת.אלהכרהויזכוהמכשוליםלכ

אתלעודדוניסיוןתעמולהבגדרובראשונהבראשהייתהפיציושלמטרתואםגם

בדבריולמצואשאפשרנדמהן.הצפוכלפיהמסורתייםהנחיתותמרגשילהתנערעמיתיו

הספרותהחינוך.בתיאורמאריךפיציויסטית.נרמיל"הפוסטהמחשבהשלקוויםגם

בדשלמות.כלילמקוםלהיותהאזוראתהמביאיםמההישגיםלומתפעהדרוםשלוההגות

יותאחראאדםידישרקאידיאלימעטכשגשוגשלכמקוםהדרוםחברתאתמציירהוא

הראשוןהבסיסהםהקודשיבוכת.כמוהומאיןאדוקצריוניהההאישכי .לזכורבחשו.לו

עזרהבויתקוותאתלהותהואאיןזאתבכלאולם ;שלוהעולםותפיסתהגותושלבמעלה

החברהחזוןאתולהגשיםבידיהןןגורלאתלקחתהדרוםמדינותבמאיץאלאמשמים.

המשךותבאמצע ,ןבוכמו .סרומותעשייה ,השכלהשלטיפוחאמצעותב .רוובדהמושלמת

 ;פיציושלעמיתיואצלגםקייםיההזהמחשבהאורחשחורים.מיליונישלשעבודם

pin Falls (פאוסטגילפיןדרוההיסטוריונית t ןGi (. שלעולמםאתשחוקרת

אוטופיסטים:שלניםיימאפאצלםמוצאת .בדרוםהאינטלקטואלים

הדרךהשראה.לולהעניקאלא .הדרוםאתלתארביקשולאהםברדשלופובס

לאוטופיההאזוראתלהפוךהייתהטיעוניהם.זורמלעבדות.לגיטימציהליצורהיחידה

 28 .רפורמהכתבביסודוהיהבדותהעבעדהטיעון .הםיבוריחשלתיהמוסר

יווןכהדור.שלהפוסט"מילנריתייהפלציהדוקותקשורההייתההעבדותשאלת

התקווהאתיצרהלוגיתוהתאהציפייההאמריקנית.האומהשלעתידהבעסקוןהיששת

עלמחלוקתיסהבבסהייתהתוהעבדשאלתואילו ;המילניוםהואהאמריקנישהעתיד

סדוכמבהתישארשהעבדותחופשיתחברהאמריקהתהיההאםהחברה:שלדהעתי

אזורייתרעלשתשתלטעדלהתפשטהעבדותתמשיךשמאאויכח,דלהשדינוומצםמצ

העבדותאתיחסלהזהבשתורךבכספקהטילולאלעבדותשהתנגדוםתאולוגיהארץ?

עללענותנאלצושיטהבשדגלותאולוגיםלעומתםו .יעיגבטרםעודתחוסללאזואם

שאלהלהתקיים?הדרוםשליחדוהמיסדוהמיימשיךאליתיאידבחברהגםהאםהשאלה

שליחסושאלתוהיא ,העבדותסביבלמחלוקתממנהמהותיתשאיןבנקודהנוגעתזו

שיעלםהנמגואנושימוסדואהגדולהמתוכניתוחלקיאההאםהשיטה:אלהאל

המתאימה?זדמנותבה

העושרעלפתנוקותניכניםיולהיטסורדרעישמהםעחדאכקנהלהועננויאיוציפלשרושהתיאצייןליראוא
התלוננואלו .זהכנושאתוהעבדעללהגנהותייעמשכתבומהעםלאוגם ,הדרוםחכרתשלהאינטלקטואלי

בספרותכלוסייהוהאשלענייןסרחוועלבדרוםגכוההמהכרתאינטלקטואליומסגרותשלהיעדרןעלירתד
 . 68 " 67 'עמ ,) 10הערה ,לעיל(והארגומנטנטלקטואליהא ,טסופאזה:בענייןאהרך.נויחו
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קהילההפרסבטריאנית,הקהילהחבריהיוהדרומייםהמילנרייםהתאולוגיםרוב

אתה,הנמניםהחבריםלמעגלמעברבהרבהחרגהשהשפעתהיחסיתקטנה

הקהילהלחבריבניגודאולםהפוסט-מילנריסטית,להשקפהשותפיםהיוהפרסבטריאנים

םירבהיבטיםההיסטוריה,אורךלכלואמונהקדמהשלסוכנתבעבדותראו ,בצפון

שראהמילכללבוזשהקפידהסוציולוג ,פיציושללהשקפותיובמיוחדקרוביםבמשנתם

הפרסבטריאניהתאולוג ,) TIר ornwell (וולנת'ורימס'יג ,הדורלבעיותפתרוןבמילניום

שלאלוהיתמתוכניתחלקהיאתובדשהעסברזו,בתקופהםרובדרותבידב-ההשפעה

מעודדתהעבדותבדרכה,לעמודלאדםאסורלכןום,לאדמובנתשאיננההתפתחות

 ,רוחניתומוסריתהעבדיםעםומיטיבה ,יציביםושלטוןברהלחבסיסמשמשתהיאקדמה,

 ,ניצחוןאחרניצחוןנוחלתשהעבדות ,פיציוכמובדיוקחשו,הדרומייםהפרסבטריאנים

תחלישולאבמילניוםהעבדותאתתבססהעליונהשההשגחהבהשערההתחזקוביטחונם

ישאדםשלכלבטענהוחיובייטבעכמוסדהעבדותאתיקהצדשפיציוכפי 29אותה,

הדרומייםהפרסבטריאניםטענולהיות,צריךהואשבוהאנושיתבהיררכיהטבעימקום

הבנתועלון,מרצשירותעלאלאפיזיתכפייהעלתתבססלאהמילנריבעידןשהעבדות

חובותיואתימלאאדםכל ,רתולשעליווכיצדלשרתצדיךהואמיאתיחידכלשל

 30כמעביד,אםוביןכעבדאםיןבלב,בחפץ

בעשורותריועקשניתלהחלטיתהייתההעתידימהמילניוםכחלקהעבדותתפיסת

זה;מוסדעלנההגבהאחריםהנימוקיםכמובדיוק ,האזרחיםמלחמתפרוץישלפנ

מהחברהחלקלהיותיכולהשהיארקשלאלעבדותחסביטענוהדרומייםהמילנריסטים

כיקובעשהתנךהייתהשנשמעהאחרתטענהכן;תולהיחייבתשהיאאלאהמילנרית,

 31המילניום,בימיםגההיסטוריה,אורךלכלהאנושיתמהחברהחלקתהיההעבדות

דדותולהתמופיצישלתוהעבדהגנתביןהקשרלגביאבחנותשתילבססכןאםניתן

הססנותשלעידןלאחר ) 1 (במילניום:העבדותשאלתעםדרומייםתאולוגיםשל

אתגיםוהתאולמאמצים ,המילניוםבואעםהעבדותאתהאליבטלשמאוהרהורים

הכרחיויטבעחלקהיאהעבדות,שלפיהביותרהתקיףמבטאההואוישפיצההשקפה

בעיקרו,חיובימוסדרקהיאאיןאידיאלי,חברתיסדרשלםגאלאןהנתוהסדרשלרקלא

מילניוםעלשדיברו ,בדרוםלנריסטים-מילפוסטדיגובנ ) 2 ( ;האלשלמרצונותיוחלקאלא

הזהבתורשמבחינתולמחשבהמביאותפיציושלהמוצהרותעמדותיו ,בהדרגהשייבנה

בעיניואמנםהדרומית,העבדיםחברתשלבדמותהמתגלםוהואכאן,כברהחברתי

לאבאבלהקפיטליסטית,בחברההאדםלמצוקתנוספתעדותהיאלמילניוםפייהיהצ

הגעתהעדחברהשלהותהתקדמשלוהדרגתישיפורשלמודלמציגהואמשים

ןהבחילאעצמושהואנראההפוסט-מילנריסטי,למודלמאדהדומהתמונהלאידיליה,

לאלה,אלההדבריםקרוביםכמהעד
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שלתיהםותפיסיןבאחדבהקוממהבדללהתעלםלנואל ,הזאתהזיקהאףעלאולם

אתלקדםיכולההדרומיתשהחברההאמיןאמנםופיצי :נריסטיםילהפוסט-מושלפיציו

 ;ומשתפרהולךהאנושישהגזעבטענהכפרהואבסיסיבאופןאך ,זהבתורלקראתעצמה

הפרלמנטבהקמתהייתהלאלשיטתו, 32מודרנית,כאשליהבעיניונתפסהיפרוגרסימושג

העתידההקפיטליסטיתהממשלהל,דתאלא ,האנגליתהחירותשללידתהמשוםהבריטי

שוויוןלקראתהתקדמותהיהלאהצמיתיםשחרוררגש;חסרתתיאנוכתועריצלייסד

החזיקושבהןהזכויותכלושלילתהנמוךהמעמדבנישלדיכויאלא ,דותומעמויותכז

הצדקהקרן ,הכנסייהאתהרסהאלאהפרטחירותאתהגדילהאלורמציההרפ ;בעבר

אתבמלואהדחהופיצי 33 ,ניםובהמושהאנפגיעהתוךלם,בעותרוביהנאצלת

שלובניסיונהבאריסטו ,בתנךלדבוקביקשהוא ; 1400שנתמאזשנכתבההפילוסופיה

 34 ,בעברהעולםשידעהטובכלביןתקדיםחסרשילובלטענתו, ,שהיא ,הדרומיתהחברה

ביןהדוקקשרהמילנריםההוגיםמרביתקשרופיציו,שלזולתפיסהמובהקודבניג

שלהאופטימיותהגיעוהשמונה-עשרההמאהףובסרס,גהפרוןולרעיהמילניוםרעיון

יהליברלזוןהחהדדית,נהזהשלחדשיאלשהנצרותשלותיילנרהמוהתקוותהנאורות

צםוצממילנרית,-הפוסטבמחשבההאופטימיותהמגמותאתשיאודעהקציןדמהקהשל

אתהניעוהבריתבארצות 3S ,יםורתיהמספטייםוקליפהאהחששותשלמקומםאתמאוד

 ,החדשבעולםהחומרייםםיהתנאהיהוןהראשעיקריים:דלקסוגישניוגרסבפרהאמונה

הבזלתורהציפייהוהשני ,שלהבעהטמשאביבניצולהעסוקהדינאמיתחברהשיצרו

מושגחדרהתשע-עשרהבמאה ,מוסריתהתקדמותתאפייןשאותומילנריסטי-פוסט

ועלתהבתהאמונהחינוך,ועדמכלכלהיקני,האמרהציבורידיוןבתחוםלכלהקדמה

האדםדוכבבביסוס ,המדעיהידעשלהמשחררוחובכ ,המתפתחתהטכנולוגיהשל

 36האמריקניים,םחייביננטהדומילגורםהפכההחומרי,מצבושלמתמידשיפורבו

הזמןלאורךומשבתחהולךהאדםושחיוביתדרךבדמתמתקשההיסטוריהבההמחש

אםםגהמילניום,סתיפותסוגרהפרתפיסתןבימאחדת ,רותיבטועתידלקראתוצועד

 ,יופטימהאיהאמריקנבאקלים ,ותדתינותרוהשנייההתפיסהשלוהתקוותיותבצהמוטי

 ,השתייםביןהחיבורעללו ?i !.!מריוהחוהשפעהפרוטסטנטיתדתבקהוהאדהאמונה

העולמיתבהיסטוריההאחרונותהמאותאתינתוובח,והזלראייהשותףהיהלאפיציו

סתירהכאןקיימתלכאורהחברתי,הרסושלדעיכהשל ,התדרדרותשלתחושההולידה

הדרוםחברתשלעתידהאתוהאידיאליתהאופטימיתראייתויןבתסטורייההבתפיסתו

וחניםבאםאולםאירופה;בערבמווןפצבהחברותשלעתידןאתימיתהפסראייתוןביו

עםאלההיטבמתיישביםהםדותבהעעלההגנהשלהכוללתבמסגרתםיהדבראת

כיווןווהרעתידברלעמתקדמתםדיבעכחברתהדרומיתשהחברהסבריציופאלה,

שיפוריםלאחרלכו, ;רותביונההנכוהטבעיתהחברתיתהצורהאתמקיימתשהיא
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המערביהעולםאתגוררתהקפיטליסטיתהשיטהאולםזהב.תורלהממתיןמסוימים

ההוןהשתלטותשלהרסניבתהליךמצויותהצפוןחברתועמההאירופיתהחברהלאסון.

 .בשלוםיחדלהתקייםהמעמדותלכלבעברשאפשרההמסגרתשבירתושלהאדםבניעל

תיעלםכאשררקיגיעהואאולםהימים;מןביוםזהבתורצפויהקפיטליסטיתלחברהגם

ההיסטוריתהסכימהשלבהקשרבדבריםמתבונניםכאשרגםבעבדות.ותוחלףהשיטה

מאזשלובותהיוהמילנריותהתקוותשכןמאודמוכריםנשמעיםהםהפרוטסטנטית

שפיציולומראפשר ,האסכטולוגימהשיחבהשאלההאפוקליפטיות.בציפיותומתמיד

לצפון.אפוקליפסהוחוזההדרוםכלפימילנריתתקווהמביע

אליטהשלותפקידהנוצריתחברהג.

מנדטלהשישאליטהשלקיומההנחתהואהמילניוםרעיוןשלהמרכזייםההיבטיםאחד

העתיקהמושגאמנם 37הקדושים.ממלכתאתשתביאאליטהההיסטוריה,אתלשנות

אדםבכלשעסקההנוצריתהגאולהתפיסתשלילהבצהתפוגגנבחרתאחתאומהשל

אתהאנושיתבהיסטוריהשראתההפרוטסטנטית,המילנריתהתפיסהאולםכשלעצמו;

מקוםמחדשיצרהכללע-ולמי,היסטוריאירועובגאולהבשטןהאלשלמאבקוסיפור

רעיוןאתבעוצמההחייתההיאפעולתו.אתפועלהאלשבאמצעותןאדםיבנלקבוצות

קורותיהםלסיפורלמעשההפכהכולהההיסטוריה 38חושך.בבניהנאבקיםאורבני

בכתביהמופיעההאפוקליפטיתלסכימהבהתאםהאל,שלהנבחריםבניושלהקדושות

 39הקודש.

כזווהייתהמכרעת,היאהאמריקניתהמילנריסטיתורתבמסזהרעיוןשלחשיבותו

לשטחשהגיעוהפוריטניםביבשת.האנגליתותההתיישבשלהראשוניםמהימיםעוד

הייעודומתחושתבמולדתםהמילנרייםמהזרמיםמאדהושפעואינגלנדלניושיהפוך

והמלכיםיאליזבתהמלכהתחתהפוריטניתהתנועהשלכישלונההאגנלוסקסית.

מיוחדתפקידלאנגליהיששלפיההאמונהלנטישתהוליךסטיוארטיתבלהראשונים

רדיקליותותנועותהפוריטניםבעיניאנגליהנתפסהכעתהגאולה.שלבהיסטוריה

חדשמוקדבגיבושצורךיצרהזותחושהבתפקידו.ומעלשהכזיבכגורםכמכשול,

בדמותהלפוריטניםאנמצזהחלופימוקד 40האסכטולוגיות.והציפיותהמילנריותלתקוות

שליחותם.אתםלהגשייוכלושבוחדשמקום ,האמריקניתהיבשתשל

שלתחושתםאתחיזקונודעתולאחדשהלארזהאוקינוסוחצייתאנגליהעזיבת

שבונהעם ,אלוהיועםבריתשכרתעם ,החדשהישראלהם"שהםהפוריטניםהמהגרים

תוהתמסדשלתהליךעברההמושבותשחברתלאחרגםהדין.יוםלקראתציוןאת

העצמאותמלחמתאתתפסורביםאלו.חלוצייםמוטיביםממנהפסולאוהתברגנות,

אותהשהניעההמהפכניתוהאידיאולוגיה ,חדשהיסטוריעידןשלכתחילתוהאמריקנית
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חוסרונוכחבבריטים 1812מלחמתלאחראלוהי,ייעודשלהמסורתיתמהתחושהניזונה

הפצתמשולב:ייעודשלתודעההבריתבארצותהתגבשהאחרותבמדינותהיציבות

שלוםשללהבאתםעדהרפובליקנית,הבשורההפצתולצדההפרוטסטנטיתהבשורה

להפוךכדיהכליםבכלמצוידתאמריקהתפיסה,אותהפיעל 41עולמיים,כללושלווה

שתוכלוכז ,בהיסטוריהביותרוהחזקההגדולהוהפרוטסטנטיתהדמוקרטיתלאומה

בארצותוראולכך,מעברלכתשהרחיקומיהיוהרשע,כוחותאתבעוצמתהלמחוץ

עצפו,הפשיחאתגםאלאהזההעולםאלהמילניוםאתשיביאנבחרשבטרקלאהברית

 42הישנה,בבריתמובטחשהואכפי

ישנךהאדםבנישבקרבהטענההייתהפיציךשלהחברתיתבחשיבתומרכזינדבך

הסובביםעבורההחלטותאתולקבלהחברהאתלהנהיגשתפקידו ,אליטיסטי ,קטןמיעוט

שלאהפיוחדלתפקידםמיועדיםוהםלכ,ךמחונכיםאונולדיםהזההמיעוטבני ,אותו

להגנהזקוקיםבני·אדםעשריםפתורתשעה·עשרלעבדות,הפיועדיםכהמונים,

במיעוטבחברותהכרוכותהחובותעלרבדגששםפיציו 43העבדות,משטרשלולמשפעת

להתנעריכולאיננו,והואובעבדיובמשפחתולטפלחייבהאחוזהןואדוהמנהיג,הפיוחס

באופןהדבריםהצגתכיאמנםברורתועלת,··לומביאיםאינםאםגםכלפיהםמחובותיו

יחסיםעלהמבוססלבנדיבכמוסדהעבדותשלהדיפויאתהכלפעללשרתנועדההזה

פיציושללפחשבתומשותףדימוייםבעולםלהבחיןשאפשרנדמהאולם ,הדדיים

פיעלהאנושות,אתגלהנהישתכליתהאליטהקיוםשלהותיקההאמריקניתולתפיסה

פניפיותיותובמחויבכרוכהגואלתומהכאהבריתותארצשלבחירתה ,תפיסהאותה

האנושיהגזעניצורשלהמופשטתהשליחותלחפוק,יכולההיאאיןשמהןוכלל·עולפיות

 ,במיוחדידועהאחת,דוגמהפעשיות,לפשימותמיתרגמתהרשעכוחותעלוהתגברות

רקעעל 45השקט,האוקיאנוסעדמערבהלהתפשטהיעוד , iManifest Destת yהיא

יעודבעלתאליטהשלבתודעההאמריקנילמילנריזםשותףפיציוהיהבתכליתשונה

ייחודי,ותפקיד

הדתילהקשרנוגעתהתקופהשלהמילנריסטייםביןופיציוןביהשקהנקודתעוד

יסודהנחתעלפושתתתהאפריקניתהפרוטסטנטיתהחברההחברתית,התפיסהשל

בליבעצמםלשלוטלאזרחיםהמאפשרתהערכיתהמסגרתאתפעניקההנצרותשלפיה

ארצי,לשלטוןלצייתשיוכללפניהאלוהילשלטוןלצייתהאדםעלכיה:לאנרלהתדרדר

שלםשלשלוביםחלקיםכשנינתפסותיהרפובליקנוהאידיאולוגיהריתהנוצהאמונה

 (Laws ofיהקדפהיחוקיבשםמשפיעבמאמרהיתרביןהתבטאהזותפיסה 46אחד,

Pl'ogress ( הבריתארצותשלתוקוהחאתכינטעןשם , 1853ב·הבריתבארצותשפורסם

אלושחוקותהפתרונותכלל·אנושי,תוקףלהןויש ,אלוהיתהשראהמנחהובריטניה

עצמושהאלהפתרונותאלאותר,יבהטוביםאפילואו ,טוביםפתרונותרקאינםפציעות



 I 43העבדיתעליהגנהמילנריזס
שונהשאינומיסיונרימאמץבאמצעותלהפיצםישלכןכוונותיו.אתלהגשיםכדיהועיד

באמריקהנהוגהחוקיתשמבחינהלמרות 47הכנסיות.אתשהעסיקההבשורהמהפצת

הדתלניתוקההיסטוריהלאורךהאמריקניםמרביתהתנגדולמדינההדתביןהפרדה

שוניםפלגיםביןעמוקיםתאולוגייםדעותחילוקיגםהציבורי.מהמישורוהמוסר

מוסרית.מבחינהבריאהחברהלמעןמשותףלאומילמאמץבשאיפהפגמולאבכנסייה

ענייןרקאינוהנוצרילמוסרהמצייתתחברהשלקיומההקודם,קיבפרשראינוכפי

המנהיגיםשלבחזונםהמילניום.שללבואוהכרחיתנאיהיאכזוחברהועכשיו:כאןשל

ההגשמההציוויליזציה.ניצורשלכשיאהמילניוםנראהבאמריקההמרכזייםהדתיים

החברהבניצ:ורישולכןמושלם,וחברתידתיסדרבאמצעותתהיההחדשההבריתשל

 48השמיים.למלכותהכנהעבודתמשום

בראשהואשהאדםשגרס ,פיציושללסוציולוגיהגםמוצאכנקודתמשמשתהדת

ואי· ,דתללאאחדיוםולולהתקייםיכולהאינהאנושיתחברהדתי;יצורובראשונה

למרביתבניגודזאת,עם 49דתית.כפייהשלכלשהימידהללאבהמךניםלשלוטאפשר

שלהם,הרפובליקניתהחברהשלהיסודאבןאתהנוצריבמוסרשראוהפרוטסטנטים,

האפשרותאתפסלהואכן,עליתרהעבדים.חברתשלהיסודאבןאתפיציובוראה

לרעךיואהבתכמומצוותשכןהקפיטליסטי,בעולםבר·קיוםבכללהואהנוצרישהמוסר

בחברותתילהתאבדמתכוןהןבךישינהגורוצהשהייתכפיבזולתךוינהגיכמוך

חברהבעבורולאעבדיםחברתבעבורגובשהנוצריהמוסרלשיטתך,תחרותיות.

לאישה,בעלביןהיחסיםהטבעמדרךבמסגרתה.אותוליישםופשוטיהגיוניולכןחופשית,

ראהפיציו sהכלל.סלטובתהנוצריהמוסראתמקיימיםלעבד,אדוןביןלילד,הורהבין

זהוסדרהאנושי,הסדרשלאביוהואהאלהעבדים:לחברתהאלביןבל·יינתקקשר

מהפכותהאוכלוסייה.רובשלשעבודהעלהמתבסססדרויציב,שמרנילהיותנועד

בכלכפירהשלעידןהוא ,פיציואומרהזה,העידןכפירה;אחריהןגוררותחברתיות

 51עבדים.לחברותפרטמקום

שהואמכךשנופתעסיבהאיןולכן ,מאמיןאנגליקניהיהעצמושפיציושובנזכיר

לחזוןהתכחשותואולםימיו.שלהפרוטסטנטיבעולםששורשיהןעמדותמציג

באופןהדמיוןאתלראותשמפתיעעדכזובמידהגורפתוהאינדבידואליהרפובליקני

להגשמתהכרחיתנאיהנוצריובמוסרבדתרואיםמילנריסטייםותאולוגיםהואשבו

היסודרעיוןשני.מצדהמילנריתהחברהאחד,מצדהעבדותחברתשלהם:האידיאלים

שונותאוטופיותלשתיבמקבילמתורגםחברתיתלהרמוניהכתשתיתהנצרותשל

בתכלית.
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נמנעבלתייאפוקליפטקטיקונפל .ד

בתוכהקיפלההמודרניהעידןשלהנבחרכעםםעצמאתתפסוםשהאמריקניהדהעוב

תנאישלהפרתםמהפחדגדולים,חששותגםאלאקודם,נויארשיכפות,בחורקלא

לאומהשיתה,ארמניתהאמריקהיסטוריהבברושעבמוטיהואאלבגידהבומתריבה

שלודיחתנמולבלסתיאלץה,בדתעמולאאםאךמיוחדת,משימהממתינההגואלת

רבשהמערהבסהפופולריתהתפיסההרווחת,האופטימיותלמרותזה,באופן 5Zהאל,

האוטופיהקידמה,שלרציףתהליךבבחינתלחלוטין,חלקלהיותיוכללאהמילנרילעידן

קוסמייםכוחותביןבמלחמההרעעלבהטוניצחוןלאחררקלהתממשתוכלהקדושה

שלבממלכהאולםויחיד;אחדוחכל,המצייתיראנליקובמתפתחעבהטהאדם,רוחעל

בסופושונות,ישויותביןהתנגשותשלהקונפליקט,חוקהואהשליטהחוקהרוחחיי

יםולכיהםשאיןכיווןהאחר,עלאחדחוכרגבי ,תרינהמילסהיתפהתרסגור,דבשל

 S3יחדיו,םלהתקיי

תבגתושלהחזקלגלבחשובסיסשימשווקליפסהפוארבמששלםיקיתהעימוייםדה

םהדברילובקיריתבהבארצות 5השמונה-עשרה,'המאהשלהנאורותיכערכלפיהנגד

האזרחיםמלחמתשלפניהעשוריםבשניהבין-אזורי:הקונפליקטשלהקשרבמיוחדדגש

האומהחלקישנייןבהמחריפהמחלוקתבהצפונייםהתאולוגיםשלחששותיהםהתמקדו

ולטתבהסתפיהקודש,יבכתבואותבהנשליותרהאפליםהצדדיםאלנסבהלבםותשומת

לכלעונששתהיהמלחמהפתח,בתדעומוללתכהיתואלמלחמהכיגרסהצפוןבאחת

יווןכלמשפטדמותעלהוכניתיקראמההאומה ,םיהעבדילמחזיקרקלא ,םניריקהאמ

ירתה,בבואפילהלנמתהדיםבהעשוקשלמותובדרבהקבםושנויחסטוסשהאנטיכרי

בהמסרהנבחרהעםעלבמלואההזעםקערתאתלשפוךיאלץהאפוקליפטיהמלאך

יחידתפקידלמלאהמיועדת ,אחתכישותבתפסהריתבהצותראה,בלטולהשתנות

הדהאחר,חלקבהמקנןמהרועלהתעלםיוכללאהאחדחלקהולכן ,האלוהיתבתוכנית

טוםיהדודיאוהלעת,אותהבממנומשפיעשאיןבספרגםלמצואאפשרזולעמדהבולט

עלהללוםשניברובידויותריותררביםדתאנשי S5,(Stowe (סטואורייצבהארייטשל

תחושותקטקליסמי,פתרוןרבלעענהפליקטנקוועלתבמתקרקטסטרופהעלהדין,יום

רהעש-תשעההמאהשלםהחמישיותבבשושהתחוללםעיומאירהיתרביןניזונואלו

םידהעבחוקחקיקתאתלמנותניתןהםבהארץ,חלקישביביןהמחלוקתאתמאדוהקצינו

את ,חופשיותלמדינותהגיעואםגםלבעליהםהחזרתםאתשכפה ,-1850בהנמלטים

ועמדאלוכאשרובברסקהקנזאסשלבטריטוריותלתומכיההעבדותמתנגדיביןתוהקרב

הנשקמחסניעלן,דאובוןיג ,דותבלעהאליםהמתנגדשלהפשיטהאתו ,לבריתלהיכנס

 : AIז lerican Theologica/ Revieז u-בנכתבשנהבאותה ,-1859בניהייבוירגהפדראליים
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מעידהכלאךרב,מןזכברמסתבכתוהולכתלהוהגדהעולמיתהדרמהשלעלילתה

ככל ,כאןזו,בארזיתרחשהדברכינראהוובאה,קרבההתסבוכתשהתרתכךעל

חירותהעולם,לכלאלאלנורקלאהעקרונותעלהגדולהקרבייערךהנראה,

רוחניתדתתפלות,ואמונותבורותכנגדלמידהשרירותי,שלטוןנגדהנאבקת

 S6ושקרית,פורמליתדתכנגד

 ,המחלוקתאתשיכריעאפוקליפטיקונפליקטווחזלעבדותשהתנגדוןבצפוהתאולוגים

 1857בדומה:עתידצפה ,תרוביהמראויבם ,פיציוגיורגיםגו,זשתםיגנבודדיםוהילא

הדבריםמטבעאולם ,אחדלצדקררושמיהיהןהניצחוושב ,תופשרחסרקמאבעלכתב

 :םיהעבדבעלישלבחלקםלוייפשזהכנעומשהיההוא

לאורךזולצדזוולהתקייםלהמשיךתוכלנהשלנובחברההצורותששתיייתכןלא

ורעתאחרלגזעשייכת ,אחתבדתהמאמינהאחתרפובליקההיאהנצרותזמן,

אינןמנוגדיםעקרונותעלהמושתתותחברתיותמערכות ,בהשולטתאחתקהל

 S7 ,חדימעמריקזלהחתוכולי

עגילהתויוראכררכיםבנשקשוומהשיממהמלחמהנלהבציויפהיהלאעתתהובא

אוהמתחדרתהמחלוקתופותולחשהשניםככלאך ,תיוצזהציווילישתיביןלהכרעה

עםיחד 58אחים,מלחמתופריצתמהבריתפרישהשלהאפשרותאתתולהעלמתחיל

הקפיטליסטיתהחברהשלקיצהיעגישבמסגרתהאלטרנטיבית,אפשרותמעלהאוהזאת

העברותלשיטתהעולםישובייכשלחופשיתחברהלקייםשהניסיוןלאחר ;עצמהמתוך

תיהקפיטליסטהחברהשלנהוכישל 59י,מהצפוקרובלהיותעשויזהעתיד ,בצדקתהיכירו

רוגמלחורבןדברשלבסופובילותוזו ,אדםלכלחלטתומרותיחןמתבעקבותתרחשי

 ,הדתייםתוהמוסדכךרחא ,תוהעבדתחילה :כריםוהמברתייםחהתוסדוהמלכלש

אינהאול,מצייראשהונהמוהת 60 ,פחהשהמלבסוףוטי,יולפהוןטלשוהיהפרטשוהרכ

וניאיופיצהרסנית,ותיסופנ ,אדמיתטדרמשובפיראהילאב ,ממשקליפסהואפשל

חברתואתבכללסטיתליהקפיטהחברהאתלפקודמדתוהעתתיהחברפהוהסאתמבכה

דוסיהעדטליסטיתיהקפהחברהאתלהרוסמבקשועצמשהואמורההואבפרט,הצפון

לחורבןפיציושלציפיותיושליותרמעודנתרסהג 61ם,יעברחברתבמקומהולבנות

שיטתכיושטע ,לווורניתלאצוחדיבמו ,הדרומייםסטיםיהמילנרלאצלמצואאפשר

וןגארררששיידענוראינעולולדגשרועןבימיםועצפעריםרותיצכרשבהעבודה

עמיתיוןביווצייפיןבהקיהז 62ות,עבדשלוהלשכגוסמותבדהרבהחשלשדחמ

לתיבוהלירגוהבקאהמתושבתחםגמתייקומיהדריהאינטלקטואלבעולםהמילנריסטים

המרברלקחלהםששיחשויםנריאטהפרסבםיגןלוהתאחברה,הפלגישנייןבעננמ
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התפיסותמולהעבדיתעללהגןהדרוםשלתפקידועלדוועמהגדולה,האסכטולוגית

מוליכתהרדיקליתהימהדמוקרטהאנושותאתהצילולהעולםשארשלהשגויות

 63השולל.

החיבוריםאחדאתשכתג ,) Genovese (גינובזיךייוגתקופתנובךההיסטוריוך

המתקרגהעימותעלההוגהשלהשקפתואתובספרמתאר ,פיציועליותרבהנרחבים

טמוןהדרומיהאינטלקטואליםולבעיוציפשלשייחודוטועךבזגינוהצדדים.שניביך

בעדיעוךהטשלכרחיוהההאחרוןבלשלעדשהגיעהיחידגהההוהיהשהואבכך

כמערכתהקפיטליזםשלהמוחלטההרסללאלשרודולכיאיננוזהסדמוולפיו ,העבדות

 ,פיציושלולהגותמילנריתמחשבהךביזיקהבעוסקאינוכללזבונישגלמרית 64עולמית.

כיהבחיךהואשגםלמחשבהאותנומעוררובספרםהדבריאתמתארהואשבוהאופך

מהשפעתם:נקיאינומילנריים,נותלחזוכךכלהבזפיציו,

האחדלהתפשר:יכוליםשאינםכוחותלשניקרבשדההוארוםשהדהביןפיציו

אוההשני ] ...נהעולמיהשוקשלהבורגנייםוהערכיםהליברליתרשתוהמהוא

החברתיתהמערכתבתוךעמוקהנטועים ,המקומייםרטייםוקהאריסטהערכים

ווךהתכלאיוציפשליט.כמעמדהעבדיםעליבשלותםרדלהישההכרחיים ,הקיימת

תםואאתהדרוםשלםלוהיהאמעירלסלקיקשבהוא,רזובארפורמותלעודדרק

 )!.םוייבזומסוכניםםיכופר

לאנשיםמשותפתהייתההכרעהקרבלקראתזהמולזהנערכיםהצדדיםששניהתחושה

וקמפירתוולחששמאפוקליפסהלחששות ,דתולאנשילפוליטיקאים ,בדרוםובצפוך

חזקהמילנריתתודעהבעלתהבמדינ ,האזרחיםמלחמתשלפניהאחרונותבשנים .הברית

יסימנשל~לםבו.אלכלךבי~זpשטשיםשהגבולותהומד ,דתשלטיתננומידכחותונו

מדינותיךבהמקשריםמיתריםהקיעתפכחונהאוניםוסרוחובאהממשמשהמשבר

לצייוחשוב .תוהזכמעטהאפוקליפסהבאיומנציויפשלדיעותיהםנשמעותהברית,

געהרדעהאזרחים.מלחמתערגוהזהתחושהאתחלקוםיניקהאמרכלשלאהזבהקשר

תיהברותבארצלפרוץיכולהאינהפשוטאזרחיםשמלחמתרביםנויהאמהאחרון

התנגדולאהצפוןמדינותתושביתימרבכ,ךעלנוסףבר-פתרון.ואהנפליקטושהקו

מצד ,בדרום ;אותהלסייםכדילמלחמהלצאתרצולאידאוובודותבלעמיוחדופןבא

 ,פיציושלהייניוירגבהןמהמדינות,וחלקבעבדיםהחזיקהלאהאוכלוסייהמרביתשני,

צפוהמילנריסטיםםוההוגיושפיצישהעובדהךכמובהקות.עבדותמדינותוהיאל

 .ב(תל-אביים),כרכלשוהבש(המדיביתהמשיחיות!:(למון:יעקבשלהקלסיוספראתנםזהלעבייןראוא

 . 51עמי , 1968!:(יןבסון:ן:וכ .) 1965
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בפירושמצביעהוהיאמקריתאיננהלנצחיכולאחדצדרקשבוומכריעהרסניקונפל,קט

משותף.מחשבהקועל

סיכוםה.

וביןדעותיוביןזיקהקיימתמילנריסט,וכללכללהיהלאפיציושגיורגילמרותכן,אם

המשפרתחברהשלבתפיסהשותפיםהיוהםראשית,תקופתו.שלהמילנריתהמחשבה

הזוהתפיסהאתהחילפיציוכיאםזהב,לתורלהגעהעדוחומריתמוסריתעצמהאת

האוניברסאליהפרוגרסלתפיסתשותףהיהולאבדרום,העבדיםחברתעלורקאי

התשע-עשרה.במאההאמריקניםמרביתאצלהפוסט-מילנריתהתפיסהעםשהתמזגה

דורה,אתלהנהיגייעודבעלתאליטהקיוםעלההשקפהלהםמשותפתהייתהשנית,

בעלישלביחסםמדובראצלוהאוכלוסיה;יתרכלפיואחריותמחויבותהכוריייעוד

האומהשלביחסהמדוברהאמריקניתהמילנריתובהגותהאנושי,לרכושםהעבדים

לציפייהשותפיםהיוהמילנריסטייםוהתאולוגיםפיציולבסוף,העולם.יתרכלפיהחדשה

ביןהרבהמרחקלמרותהאור.לכוחותהאופלכוחותביןלרע,טובביןהכרעהלקרב

ניתחנושאותןבתפיסותהמתבטאתזיקהביניהןישהמילנריתלאמונהפיציושלתורתו

כאן·

להגותפיציושלהגותוביןהללוההשקהנקודותבמציאתהפתעהאיןלמעשה

להתחמקיכללאשפיציונדמהבביטול,המילנריתהציפייהאלהתייחסאםגםהמילנרית.

התקייםזהמושגיםעןלםהאמריקני.באקליםהמילנריהמןשגיםעןלםשלמהדןמיננטיןת

החזקותהמילנריותבציפיותהןמאנגליהעודשהובאהכפיהפרוטסטנטיתבמורשתהן

ביבשתהמתהווהחדשה,אומהשלהייעודתחושתואתהפוריטניתההתיישבותאתשל,וו

שלפניבתקופהויושב.נכבשהעולםשיתרלאחרשביםמאותפלאיבאורחשהתגלתה

הוליהצדדיםשניביןשהעימותהמחלחלתההכרהגםלאלונוספההאזרחיםמלחמת

הקרעמולאלהאמריקניתלמבוכהפיציושלתשובתויותר.אליםגווןומקבלומחריף

פשרות,חסרמכריע,מאבקהאפוקליפטיקנים:שנותניםתשובהאותההיאהמתרחב

לרע.טובביו

שלביקורתולאורהקריאה.במהלישעלתהבוספתנקודהלהביאברצוניסיוםלפני

במבקרלהיזכרשלאיכוליםאיבנוהפועליםשלאסונםאתוהבלטתוהקפיטליזםעלפיציו

שברצוניהנקודהמרקס.קארלתקופה:באותההתעשייתיתהחברהשלביותרהידוע

שהמרקסיזםבספריוטועןטיובסוןלמרקס.פיציוביןהמילנרילקשרנוגעתכאןלהבל,ט

מדוע:ומסבירהחילוניתי,יהאפוקליפסההוא
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בוטמוניםהחילונית.האפוקליפסההואהתעמולתית,ברמהלפחותמרקסיזם,

ופשטני.דואליסטידטרמיניסטי,הואהדתיות:הצורותשלבולטיםמאפייניםשלושה

מאבקרואההואוגםדבר,שלופובסמילנדי-למחצהאומילנרימצבחוזההואגם

בעיהכלמגדירהואגםהתמימים.הנדכאיםוביןמפלצתיתיקנוניהיביןנמשך

כדיאלימותשנדרשתסבורהואוגםודע,טובשלפשוטיםבמושגיםהיסטורית

 65יצרה.קנוניהשאותההנסיבתייםהקשריםאתלקטוע

שקראוסבירממרקס,הושפעכימסכימיםפיציושלכתביואתשחוקריםההיסטוריונים

מאבקשלבתפיסהפיציוהחזיקמרקסכמו . lS4Sב-שפורסםהקןמוניסטיהמניפסטאת

המושגיםמןןבכמההבריטיתלהיסטוריההכלכליתבפרשנותבחברה,שוניםמעמדותבין

כמובן 66הקפיטליסטית.בחברההניצוליחסיאתלתארכדיהשתמששבהםהבולטים

ולאהתעשייתיתהחברהעלהסוציאליסטיתהתנועהבביקורתרקהשתמששפיציו

המופשטות,העולםתפיסותביןהדרמטייםלהבדליםפרטאנשיה;שהציעובפתרונות

לעבדותהסוציאליסטיםשלהחריפהלהתנגדותםלבלשיםשלאפיציוהיהיכוללא

ירגגיושלמשנתוגםטיובסון)שלפרשנותופי(עללמרקסבדומהזאתואף 67בדרום.

האדםובניתנצחכשהעבדותדבר,שלבסופומילנרי-למחצהאומילנרימצבצופהפיציו

מתמשךמאבקרואההואגםהדוקה;ושליטההדדייםחובותשלהרמוניבמשטריחיו

לרעטובביןמאבקההרמונית,העבדותלחברתההרסניתהקפיטליסטיתהחברהבין

לאלימותבמפורשמתייחסאינופיציואםוגםדבר.שלובסופלהכדעהשיגיעמוחלטים

 destructive (הרסניתפילוסופיהליישםישכימכריזהואלמחלוקת,כפתרון
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