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אצבעוני יוצא למלחמה
הערות על ספרו של יואב רינו ,משבר מדעי הרוח ,ספרית קו
אדו ,הוצאת הקיבו המאוחד ,תשעד2014/
לכאורה צרי היה כל אד שמדעי הרוח ומעמד בישראל יקרי
לליבו להלל לקלס ולשבח את ניסיונו של ראש בית הספר לספרויות
עתיקות וחדשות הפרופסור יואב רינו ,המלמד בחוגי לספרות
השוואתית ולימודי קלאסיי באוניברסיטה העברית בירושלי,
'להציל' את מדעי הרוח ולהציע פתרונות למשבר שבו ה נתוני
לדעתו .ואול כמה מעקשי ניצבי בי הפרופ' רינו לבי מטרתו
הנעלה .אישיותו המדעית של הפרופ' רינו )שכבר נחשפה בציבור
במאמרי ביקורת שהופיעו בגיליונות קודמי של 'קתרסיס' ,והדברי
נידוני שוב ובפירוט רב יותר במאמר מקביל בחוברת הנוכחית(
מהווה כבר סימפטו של קריסת ושקיעת של מדעי הרוח בישראל,
אז אי יכול החולה האנוש להציע רפואה למחלתו? א נדלג לפי
שעה על מעקש ראשו זה הנוגע לפרסומי קודמי של הפרופ' רינו
נגלה מעקשי אחרי הצצי ועולי מתו ספרו הנוכחי.
דומה שהעיוורו הגדול ביותר של הפרופ' רינו מצוי בעצ הבנתו
את הספרות ומהותה .עבורו הספרות היא אמצעי חינוכי ואפילו
אמצעי לחינו מוסרי .הא צרי להזכיר לו שהספרות ,כמו ג צורות
אומנות אחרות ,אינ אמצעי לשו דבר וה מהות אוטונומית שאינה
זקוקה לאיזו הצדקה חיצונית לקיומה? שגיוסה של הספרות להצלת
מדעי הרוח יחסל את הספרות? שהצירו 'ספרות דידקטית' הוא
ביטוי גנאי בביקורת הספרות מזה חמישי שנה ויותר? נניח לפי שעה
ג לקושי הנ"ל ונפנה לשלושת חלקי מסתו של רינו.
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בֿ 61עמודי מבקש רינו לעמוד על שורשיו ההיסטוריי של
משבר מדעי הרוח )פרק ראשו( ,לדו ביומרה למדעיות של מדעי
הרוח )פרק שני( ולהציע את פתרונו בדמות הצירו 'פואטיקה
דידקטית' )פרק שלישי( .כבר מבט חטו חוש דיספרופורציה בי
גודל הנושאי ויומרת מחד לבי קוצר הדיו מאיד .ואכ הפרק
הראשו לוקה בשטחיות רבה .הוא כולל הנחות אנכרוניסטיות לגבי
המושג 'ספרות' ולגבי הצירו 'מדעי הרוח' הנידוני על רקע יוו
העתיקה והדיאלוג האפלטוני 'פוליטיאה' .רינו חוזר על כל
הקלישאות בדבר "מלחמתֿחורמה על הספרות בכלל ועל השירה
בפרט" )עמוד  (21אותה הוא מייחס לאפלטו .העובדה שסוקראטס
של הדיאלוג הזה משוחח ע בני שיח שוני )פע גלאוקו ופע
אדימנטוס( בנקודות שונות בדיאלוג הארו הנ"ל ושהביקורת העולה
מ השיחות הללו מתמקדת במשוררי האפיי והטראגיי וביכולת
החיקוי שלה ולא במשוררי הליריי נעלמה מעיניו של רינו,
שחוזר כמנטרה על המלה 'ספרות' כאילו שיש למלה זאת אותה
משמעות ביוו של המאה החמישית לפנה"ס ובאר הקודש בשנת
 .2014שינסה הפרופ' רינו לתרג ליוונית עתיקה את המושג 'ספרות'
ונראה א מישהו מבי המשוחחי ב'פוליטיאה' יבי את כוונתו.
רינו איננו מבי שהביקורת כלפי הסופיסטי העולה בדיאלוגי
שוני של אפלטו איננה מתמקדת בעיסוקי הספרותיי שלה
דווקא אלא בנטיה הסופיסטית להתעל ,שלא לומר לבטל ,את
המושג החשוב ביותר עבור הפילוסו )ולא רק הפילוסו!( :מושג
האמת )ומושגי משיקי כמו ידיעה ,מיומנות או הצטיינות מקצועית
או מוסרית; בהקשר המוסרי הצטיינות היא תכונתו של האיש הטוב(.
רינו איננו מבי שהדיאלוגי ה יצירות ספרות ,אכ יצירות ספרות
פילוסופיות בה מחקה אפלטו צורות שיח שונות בהתא לבני השיח
השוני ויוצר עול דרמטי חי שנתפס כבר בתקופתו כמופת ספרותי
הראוי ללימוד ולחיקוי .לשו אחר :בדיאלוגי האפלטוניי מתקיי
מתח בי ביקורת המובעת בנקודה כזאת או אחרת בהקשרי דרמטיי
שוני עלֿידי סוקראטס או בני שיחו על תיאורי מסויימי
המופיעי אצל משוררי לבי העובדה שאפלטו בחר בסוגת
הדיאלוג הסוקראטי )סוגה ספרותית מקובלת בתקופה( להבעת
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רעיונותיו הפילוסופיי .ביקורת מרומזת או מפורשת על הומרוס
למשל אותה נית למצוא בדיאלוגי שוני איננה מכוונת נגד
הסופיסטי דווקא או נגד משוררי ,שירה או ספרות ,אלא נועדה בי
השאר לערער על כמה מ המוסכמות החברתיות באמצעות ביקורת
על הקורפוס ההומרי שעליו התבסס כידוע החינו ביוו העתיקה.
ביקורת זאת נועדה בי השאר לעודד את קוראי הדיאלוג לחשיבה
ביקורתית מבלי לנסות "להמיר את המשוררי בפילוסופי ,ומכא ג
את השירה בפילוסופיה" )עמוד .(22
שוב ושוב חוזר רינו על המוב מאליו :כ ,לשירה בעת העתיקה
היה תפקיד חינוכי ממדרגה ראשונה :אלה היו הטכסטי שאות
יחידי בעלי זמ חופשי ללימודי למדו ושיננו כחלק מלימוד השפה
ורכישת סגנו .לגבי יכולת של טכסטי אלה ג לחנ לאזרחות
טובה ,שלא לומר להוליד אנשי טובי ,על כ בדיוק מהרהרי
בביקורתיות סוקראטס ובני שיחו בכמה מ הדיאלוגי האפלטוניי.
כ למשל קריטו ,ידידו של סוקראטס ואריסטוקרט אתונאי אמיד
שעבר את כל החינו היווני ,איננו רואה כלל – בדיאלוג הקרוי על
שמו – את הבעייתיות בעברה על חוקי הפוליס .הפוזיטיביז של
רינו לגבי האפשרות לחנ אנשי באמצעות ספרות עומד לכ בקוטב
ההפו למגמה הביקורתית ולעתי פסימית העולה מכמה מ
הדיאלוגי של אפלטו לגבי אפשרות זאת.
דר הספרות המשנית אותה קורא רינו בקפדנות גדולה הוא הגיע
לנאו ההגנה של קיקרו על המשורר ארכיאס )עמוד  (31שבו
משתמש קיקרו בביטוי  studia humanitatisלתיאור מקצועות מסוימי
לה יש השפעה מכרעת על הלומדי אות 1.מה שרינו לא שנה הוא
Cicero, Pro Archia, 3: “… quaeso a vobis ut in hac causa mihi detis hanc 1
veniam, accommodatam huic reo, vobis, quem ad modum spero, non
molestam, ut me pro summo poeta atque eruditissimo homine dicentem, hoc
concursu hominum litteratissimorum, hac vestra humanitate, hoc denique
praetore exercente iudicium, patiamini de studiis humanitatis ac litterarum
paulo loqui liberius et in eius modi persona, quae proper otium ac studium
minime in iudiciis periculisque tractata est, uti prope novo quodam et inusitato
”.genere dicendi.
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שפרנצ'סקו פטררקה – אבי התנועה ההומניסטית באיטליה במאה
הֿ) 14שלמעשה השתיי לדור שלישי של הומניסטי איטלקי,
אחרי דור של לובאטו ומוזאטו( ,גילה מחדש את קיקרו והשתמש
בנאו הזה ממש כדי להציב חמישה מקצועות בבסיס מהפכת החינו
ההומניסטי שכבשה את אירופה כולה במש מאות שני :דקדוק,
רטוריקה ,שירה ,היסטוריה ואתיקה .כפי שנית לראות השירה היא רק
מקצוע אחד ברשימה.
אבל לרינו אצה הדר ואי לו זמ לפרטי קטני .כ למשל הוא
קובע )עמוד  (32כי "אוגוסטינוס ידע יוונית" וזאת בניגוד גמור
לעדויות המצויות בידינו ולדעת של רוב חוקרי אוגוסטינוס היו.
בניסיונו להראות שג ה'קומדיה' של דנטה היא "בראש ובראשונה
יצירה דידקטית" מצביע רינו )עמוד  (34על השורה הראשונה
המופנית לדעתו ל"כלאד" )כוונתו לביטוי  (nostra vitaאבל "שוכח"
את השורה השנייה אצל דנטה )”(“mi ritrovai per una selva oscura
שבה עובר המשורר מייד לגו ראשו ובאחת – א נמשי את
הלוגיקה הפרשנית של רינו – זונח את קוראיו ומטרותיו הדידקטיות
הנעלות .ניסיונו של רינו בהערה  30בעמודי  3433להפגי בקיאות
ברקע של דנטה כבר עולה לו בטעות קשה" :את האתיקה
לניקומאכוס של אריסטו ,יצירה מרכזית לתפיסת המוסר שלו בתופת,
הוא ]דנטה[ הכיר על סמ תרגומו של תומס אקווינאס ".לשפש טוב
את העיניי :תרגומו של תומס אקווינאס!!! כל תלמיד מתחיל
לפילוסופיה של ימיֿהביניי לומד שתומס ,שלא ידע יוונית ,השתמש
בפירושיו לחיבורי אריסטו ובכתביו האחרי העושי שימוש קבוע
בטיעוני ובתיאוריות אריסטוטליות בתרגומי של אריסטו ללטינית
שהיו קיימי בזמנו )במקרה של 'האתיקה' ,בתרגומו של רוברט
גרוסטסט ובנוסח מתוק של תרגו זה שער וויליא מורבקה(,
והמתי במידת האפשר לתרגומי הטריי של חברו למסדר
הדומיניקני ,אותו וויליא מורבקה .כא בדיוק משל רינו את מחיר
חוסר ההתמקצעות שלו בתרבות ימיֿהביניי )ואת מחיר של
היהירות וחוסר הזהירות שלו( ,חוסר התמקצעות שהופכת אצלו לדגל
)עמודי  :(3937רינו מנופ בביקורתו של ניטשה על החינו
בגרמניה בתקופתו שאליבא דניטשה הל והתמקצע עד שהפ
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"לעיסוק בקוצו של יוד" )עמוד  (38ובא על חשבו הפיכתו של
המלומד ל"אד רחב אופקי" )ש( .א רינו הוא דוגמא לרוחב
אופקי אז מוב מאליו שכל התמקצעות וכל צייקנות מדויקת עדיפה
שבעתיי.
כאמור התנהגות אתית או "מצוינות אישיותית" בלשונו של רינו
)עמוד  (38פשוט איננה נובעת ולא יכולה לנבוע מלמדנות וממחקר
מדויק וראוי לשמו .היא כוללת הרבה יותר גורמי ומשתני ,וזאת
לפני ששאלנו מהי בדיוק מצוינות אישיותית ומי בדיוק יקבע זאת?
הא מסע שטחי ,רצו קלישאות מחד וטעויות מאיד ,מאפלטו ועד
ניטשה ,הוא שידרי נבוכי בדרכ אל מצוינות האישיותית? רינו
מוסי ושואל" :א לימוד מתמצה בהקניית ידע מקצועי מצומצ,
מה טע יש בעיסוק בספרות ובביקורת הספרות?" )עמוד  .(39לימוד
אמיתי כולל הקניית ערכי כמו דייקנות ויושר ,צניעות ,כנות ושאיפה
לגילוי האמת .כל מי שהתנסה פע בלימוד "ידע מקצועי מצומצ"
כגו לימוד יוונית עתיקה ולטינית וקריאה במקורות בשפות הללו
יודע בדיוק על מה אני מדבר .הטע לעסוק בספרות ובכל תחו אחר
במדעי הרוח הוא שילוב של רצו לפתור בעיות ולשפר את הידע
שלנו עלֿידי גילויי חדשי או פירושי חדשי ,להעניק הבנה טובה
יותר למהלכי היסטוריי או לטכסטי מחד ,ואהבה גדולה למקצוע
מאיד .רינו מבלבל בדבריו בי מחקר ספרות לבי ביקורת ספרות,
שני תחומי שלעתי נפגשי )כשמדובר בספרות עכשווית למשל(
אבל בדר כלל מחויבי למתודות שונות :המתודה המדעית במקרה
של מחקר ספרות ומתודה חופשית יותר המחויבת לערכי אסתטיי
כאלה או אחרי במקרה של ביקורת ספרות.
בכל מסעו הקצרצר של רינו במחוזות "השורשי ההיסטוריי של
משבר מדעי הרוח" לא נית תיאור היסטורי ממשי אחד .לא נאמר
דבר על כ שמבחינה היסטורית מהעת העתיקה ועד אחרי המהפכה
המדעית הגדולה של המאה הֿ 17לא היתה כלל הפרדה בי מדעי
הרוח ומדעי הטבע .בימי הביניי נלמדו שבע האמנויות החופשיות
)בה הטריוויו שכלל דקדוק ,רטוריקה ושירה( כהכנה לקריירה
באחת משלוש הפקולטות הגבוהות )תיאולוגיה ,משפטי ורפואה(.
המדע שנלמד באוניברסיטות האירופיות במש רוב העת החדשה
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המוקדמת התבסס על כתבי אריסטו ופירוש מסורתי או נועז שלה
בהתא לכללי ולתיאוריות שגיבשו האסכולות האריסטוטליות
והסכולסטיות השונות .ההפרדה בי מדעי הרוח למדעי הטבע שייכת
א כ לעול המודרני שבו ,בעקבות פריצות דר בתחומי רבי,
נוצר גידול עצו בידע הטכני ובעקבותיו ההתמקצעות ההכרחית.
אול התמקצעות זאת חלה לא רק במדעי הטבע אלא ג במדעי
הרוח .כ למשל ההומניסטי של הרנסנס בדורות שאחרי פטררקה
ובעיקר במהל המאות הֿ 15והֿ 16פיתחו ושיכללו מאוד את
הפילולוגיה והמתודות ההיסטוריות לש קריאה מדוייקת יותר
בטכסטי יווניי ולטיניי קלאסיי ,ה עמדו על הצור באיסו
כתבי יד רבי ככל שנית של כל חיבור ומתו השוואה וקריאה
מדוקדקת לתק שגיאות ולהעמיד בפני הקוראי טכסטי אמיני
ככל שנית .הפילולוגיה וביקורת הטכסטי המשיכו להתפתח
ולהשתכלל והגיעו במידה רבה לשיא בסו המאה הֿ 18ובמהל רוב
המאה הֿ 19בעיקר בגרמניה שבה הופיעו לראשונה במהדורות
ביקורתיות רוב החיבורי ששרדו מהעול העתיק היווני והרומי .זהו
הרקע לדברי הביקורת של ניטשה שרינו מצטט בהתלהבות תו
שהוא שוכח את העובדה שהוא – רינו – יכול היו פשוט לשלו
מהמד מהדורה ביקורתית של דיאלוג אפלטוני או הצגה של
אריסטופנס או נאו של קיקרו ולקרוא בה רק תודות לדורות של
התמקצעות.
הגישה המדעית והמקצועית במדעי הרוח היא אחד ההישגי
החשובי ביותר של ההומניז הרנסנסי .בלעדיה אי לנו ביקורת
מקרא ,אי כרונולוגיה ,אי ביקורת מקורות ,אי כאמור ספרות עתיקה
כפי שיש לנו היו ביוונית ובלטינית בשלל מקצועות ותחומי .רינו
בפרק השני של מסתו יוצא נגד המדעיות של מדעי הרוח .הוא יוצא
נגד מחקרי במדעי הרוח העושי שימוש במתודות ממדעי החברה
או הטבע ונגד שימוש גובר בסטיסטיקה "מתו ההנחה שעול
המספרי הוא האובייקטיביות בהתגלמותה" )עמוד  .(40לרינו אי
ולו מלה אחת לומר על הגישות המדעיות שהתפתחו בתו מדעי
הרוח עצמ .הביקורת שלו היא כוללנית מדי ומתעלמת משימושי
נבוני ופוריי במתודות שונות במדעי הרוח כגו ביקורת טכסטי,
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ביקורת מקורות ,בלשנות משווה והיסטורית .יש מחקרי שבה
אפילו סטטיסטיקה וטבלאות יכולי לחשו בצורה יעילה תופעות או
מגמות חשובות ויש מחקרי שלא .גישה אנתרופולוגית וסוציולוגית
לדת ,למשל ,עזרה מאוד להבי תופעות דתיות בהקשרי היסטוריי
שוני ,אבל גישה כזאת הכוללת הגדרה אנתרופולוגית או חברתית
של התופעה הדתית איננה ממצית את כל ההבטי המורכבי של
תופעה זאת .מה שמפריע לרינו במיוחד במה שהוא מכנה
"הסגידה ל'מדעיות' של מדעי הרוח" )ש( היא הנטייה המדעית
לאובייקטיביות ובמיוחד השאיפה למה שהוא קורא "הדרת האד"
)עמוד  .(41כדי להוכיח את טענתו פונה רינו לעסוק ביחסי שבי
תיאוריה ספרותית ומחקר הספרות ורואה בבלשנות של פרדינ דה
סוסיר )המהווה אליבא דרינו נקודת מוצא של התיאוריה הספרותית
המודרנית( את א כל הרעות )עמודי  (4241בשל התמקדותה
בסימני ובשל ההיבט האימפרסונלי הטבוע בה .מכא והלאה
התיאוריות במחקר הספרות אימצו את הגישה המדעית ורמת הכתיבה
של חוקרי בשטח זה הדרדרה ונעשתה דלה ומדעית ועסוקה במיפוי
ובתיאור במקו בשיפוט ובמשמעות .כל הטענות הללו אינ חדשות
או מקוריות .קורצווייל לפני כארבעי שנה כבר הביט בעי עקומה
על כתב העת 'הספרות' שנופ בדגל החדש ,והאופנתי אז באקדמיה
הישראלית ,של מדע הספרות .מה שרינו מבקר למעשה הוא את
רבי,
בשטחי
היו
הפופולריות
האופנות
אחת
האופנה הפוסטֿסטרוקטורליסטית והדהֿקונסטרוקטיבית ואת
הדהֿהומניזציה שבבסיסה .הוא יוצא חוצ נגד פוקו ודרידה ובאטלר
)עמודי  (5245בטעוני שנשמעי מזה כשלושה עשורי ולא
מוסי איזו מסה קריטית של מקוריות לטענותיו )ובמקרה של
ביקורתו נגד באטלר מקצר רינו את דרכו ופשוט מסכ את הביקורת
של מרתה נוסבאו וא מכריז על כ בגאו בעמוד  .(50כמו במקרה
של מרכזיותה של השירה בחינו ביוו העתיקה ג במקרה זה רינו
מוצא את עצמו טוע את המוב מאליו .המרת הסובייקט האנושי
בטכסטי וקונסטרוקטי היא עמדה בעייתית מאוד מבחינה אתית
)ועל כ כבר עמדו מזמ למשל אדורנו והורקהיימר בנתח את מה
שכינו 'הדיאלקטיקה של הנאורות'( אבל מה לעשות ,את אמריקה כבר
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גילו .הקשר הלוגי בי השימוש שעושי חוקרי במדעי הרוח
במתודות ממדעי החברה למשל ,לטוב ולרע ,לבי בחירה באפארט
תיאורטי מופר כזה או אחר פשוט לא קיי והחוט המחזיק את הפרק
השני במסתו של רינו – 'הדרת האד' – והקשר של כל אלה למשבר
העכשווי במדעי הרוח הול ונפר .מעניי שלרינו אי א מלה לומר
על הבלשנות ההיסטורית ,כאילו הבלשנות כולה נולדה בי דה סוסיר
וחומסקי ואי דבר בלעדיה ,או על מחקר הספרות שאינו נסמ על
אפארט תיאורטי ומתמקד בשאלות 'פשוטות' כגו מקורות השפעה
והקשר היסטורי תו ניתוח מדוקדק של מסמכי ארכיוניי ויצירות
ספרות .אולי ג אלה מתודות מדעיות מדי עבור רינו?
לאור כל האמור לעיל מוב שהשימוש של רינו במלה 'מצוינות'
)למשל בעמודי  (5552מעורר אצל כל מי שחרד לגורלה של הרמה
המדעית במדעי הרוח רטטי ועוויתות לא רצוניי .מהי בדיוק
המצוינות של רינו? אותה מצוינות עליה מכריזות אוניברסיטות
המחקר הארצישראליות שאחוז ניכר מסגל ההוראה שבה הוא נטול
תק וקביעות ,משמע לא ראוי לתק ולקביעות בעיני אות מוסדות
אבל ראוי ג ראוי להוראה ולשמירה על אותה מצוינות? אי לצפות
לכ מרינו שיבי באמת את החשיבות העצומה שיש בהחזקת חוקרי
רציניי בשטחי שוני של מדעי הרוח .אי לצפות ממנו שיבי את
הער המוס שאינו נית למדידה כשמומחה של ממש נכנס לכתה
ומלמד ציבור סטודנטיאלי הכולל חוקרי צעירי ומורי עתידיי
בכל הרמות ועד אנשי פשוטי שמרחיבי את ידיעותיה .הא זאת
התנערות מאחריות )עמוד  ?(55הא אי כא תרומה לחברה? רינו
כל כ עיוור בביקורתו על ה'מדעיות' ועל החלת של קריטריוני
כמותיי שמקור במדעי הטבע לשיפוט ערכ של מחקרי במדעי
הרוח )עמוד  – (56ביקורת מוצדקת לכל הדעות ג א שוב לא
חדשה או מקורית במיוחד – שהוא זונח לחלוטי את המדעיות שבאה
ממדעי הרוח עצמ ,שמושגי כמו 'דיוק'' ,הקפדה'' ,רצינות'
ו'מחקר' )ש( ה חלק מאבני הבניי שלה .מה לעשות ,ג מדעי
הרוח ה מדעי ויש בה מתודות ושיטות עבודה אובייקטיביות
ומקובלות על כלל קהילת החוקרי בשטחי השוני .את כל זה
מבקש רינו לעצור .כדי להציל את מדעי הרוח ממשבר הוא רוצה
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להפו אות לבית חרושת לאנשי טובי ולהשלי לפח כל יומרה
למדעיות ,לא פחות!
רינו היה אולי פחות נרעש מכ שדיסציפלינה כמו בלשנות קושרת
בשני האחרונות את עצמה ה מטעמי מקצועיי וה מטעמי
תקציביי יותר למדעי הקוגניציה ולמדעי הטבע מאשר למדעי הרוח
ושאותה מגמה מתגלית ג בפסיכולוגיה )עמודי  ,(5856אילו היה
זוכר איזו חשיבות מתגלית בכמה מ הדיאלוגי המאוחרי של
אפלטו למקצועות כמו מתמטיקה או גיאומטריה ,או מודע לכ
שאריסטו היה למעשה המדע השיטתי הראשו בתרבות המערבית
ואביה של כמה וכמה דיסציפלינות מדעיות לא פחות משהיה חוקר
ספרות למשל ,למקו הבכיר של המתמטיקה בפילוסופיה
הניאופלטונית בדור של סיריאנוס ופרוקלוס ,לגילוי מחדש של
הגיאומטריה האויקלידית במאה הֿ 17והשפעתה על דקרט ,הובס,
שפינוזה או ליבני למשל ,וכ הלאה והלאה .בקיצור :הקשרי בי
מדעי הרוח למדעי הטבע ה עובדה היסטורית ידועה שעקבותיה
נטשטשו רק בתקופה המודרנית .יש למדעי המדוייקי עוצמה
וכריזמה ולפעמי ג תועלת במדעי הרוח ולהיפ ,ג מדעי הרוח
תורמי למדעי הטבע .הא רינו אינו חוטא שוב בהכללות גורפות
ובהיסטריה קלה כשהוא קובע כי "ההתרחקות המודעת של הבלשנות
ממדעי הרוח היא לא פחות מאשר התרחקות מהמרכיב ההומניסטי
של תחו המחקר הזה :היא הפניית גב לקשר שבי הלשו לממד
האנושי של האד לטובת הקשר שבי הלשו לממד הגופני של
האד; היא נטישת המרכיבי בלשו שקושרי אותה להבנת האד
כאד – ומכא ג לדיסציפלינות נוספות במדעי הרוח כמו ספרות
והיסטוריה – לטובת המרכיבי שקושרי אותה לדיסציפלינות
במדעי הטבע כמו רפואה ,ומכא ג להבנת האד ולתפיסתו
כמכונה) "...עמוד  ?(57הא רינו אינו שופ את התינוק ע המי
כשהוא מכריז מלחמת חורמה ב'מדעיות'? לא א כ הוא מבקש
להוביל את 'הרוח' כדי לחלצה מ המשבר?
המבנה הרעוע שבנה רינו בשני הפרקי הראשוני של מסתו קורס
סופית בפרק השלישי .הקשר בי מחקר במדעי הרוח מחד לבי
הוראה וחינו מאיד – בניגוד לעמדתו של רינו – לא התרופ כלל.
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מעמד הכללי של מדעי הרוח וחשיבות החברתית הוא מה שהול
ומתכרס ,וכירסו זה מתבטא בקיצו תקציבי ובירידה בסטטוס
הכללי שפע היה למקצועות אלה בקרב הציבור המשכיל .בגידת
של בתי הספר התיכוניי בתפקיד להעניק חינו בסיסי והרגלי
למידה נאותי ,הורדת הרמה ש ומכירתה בעד נזיד עדשי של
רייטינג )למשל פתיחת מגמות למשפטי ולרפואה( ושל אחוז בוגרי
שהשיגו תעודת בגרות ,רמת הירודה של מורי רבי ,כל אלה
עומדי מאחורי משבר מדעי הרוח .עד לא אפשר להוביל סטודנטי
שמתקשי בעברית )קריאה וכתיבה( ,שאנגלית עבור היא מכשול
בל יעבור ,רבי מה חסרי הרגלי למידה וכלי בסיסיי בשלוש
שנות התואר הראשו? מספר גדל והול של תלמידי כאלה הכריע
בסופו של דבר את האוניברסיטות וחייב אות להוריד את הרמה
ולוותר על חלו המצוינות .אבל הא מדובר רק במדעי הרוח? הרי
תלמידי תיכו ישראלי נמצאי הרחק מאחור בהשוואה למקביליה
מאירופה וממקומות אחרי בהשגיה במתמטיקה ובמדעי .דומה
שמערכת החינו הישראלית כולה מצויה במשבר מתמש .הא
באמת אפשר לקבל את טעונו של רינו בדבר "התנערות אנשי מדעי
הרוח מאחריות חברתית" )עמוד  (60כטעו רציני? הלקאה עצמית
היא אסטרטגיה לא רעה אבל רינו צרי קוד כל להסתכל על
האחריות המקצועית שלו עצמו ,וכא כאמור צצות בעיות רבות.
בגידת של האוניברסיטות בחלו המצוינות והורדת הרמה ש כדי
לשמור על מספר תלמידי סביר יצר אפקט הפו :בחברה שמודדת
כמעט כל דבר בכס מתברר שמדעי הרוח הפכו "זולי" ולכ לא
ממש שווי ,שהרי אי למעשה תנאי קבלה ולא נדרש מאמ מיוחד
להשיג תואר במדעי הרוח.
רינו מציע לנו "חזרה אל העבר הטרוֿמודרני ,כאשר מדעי הרוח
היו המקור הראשי לא רק להבנת האד אלא ג לחינוכו כיצור מוסרי,
משו שנתפסו כמי שיש לאל יד ללמד את האד כיצד להתנהל
בעול באופ מוסרי) ".עמוד  .(60כאמור א חוזרי אחורה לעיד
טרו מודרני אזי מוותרי על החיצוי המודרני שבי מדעי הרוח
למדעי הטבע ,אבל ג נאלצי לוותר על הדימוי האידאלי ,הרומנטי,
המדומיי והלא היסטורי שיש לרינו לגבי תפקיד של מדעי הרוח.
100

אצבעוני יוצא למלחמה

ההומניסטי של הרנסנס שכאמור אחראיי במידה ניכרת על פרויקט
החינו ההומניסטי בעול המערבי מאז סו המאה הֿ 14ועד
העשורי הראשוני של המאה הֿ 20וממשיכיה הרבי ביקשו
להכי את תלמידיה טוב יותר מבחינה מקצועית :לטינית משובחת
וסגנו רטורי מרשי יכלו להבטיח קריירה דיפלומטית או משרה
אדמיניסטרטיבית בכירה למשל .הבסיס לכ היה לימוד יסודי של
הספרות וההיסטוריה היוונית והרומית וחיקוי מופתי סגנוניי
כדמוסתניס או קיקרו .לימוד יסודי שכזה אמור היה ג – כפועל יוצא
שיש לייחל לו – למת את שלטונ של דחפי ותשוקות ולהגביר את
שיקול הדעת הבוגר והאחראי אצל התלמידי ,כששוב המודלי
העתיקי משמשי מופת .לא מדובר כא כלל על חינו מוסרי שיטתי
וישיר ובוודאי שלא על ניסיו "ללמד את האד כיצד להתנהל בעול
באופ מוסרי" .איש מהמחנכי הגדולי של הרנסנס לא היה תמי
עד כדי כ .מדובר בחינו בסיסי ששימש לעתי קרובות כהכנה
ללימודי גבוהי יותר ותכליתיי יותר .חשוב ג לזכור שההתנהלות
המוסרית בעול שייכת כבר – בעול המערבי מהרנסנס ועד גבולות
העול המודרני והתגברות תהליכי החילו – לתחומה המקצועי של
התיאולוגיה ,אבל כא אנו גולשי לפרטי היסטוריי התמקצעותיי
מדי.
רינו כ חושב שהוא מצא את מפתח הקסמי לחינו מוסרי ,לא
פחות .הוא טוע שמצא "תיאוריה שתתווה את אופ הקריאה
בטקסטי שוני כ שנית יהיה ללמוד מה כיצד להבי את העול
שבו אנו חיי ,ויותר מכ :כיצד להתנהל בו באופ מוסרי ,הלכה
למעשה .את התיאוריה הזו אני מכנה בש 'ביקורת דידקטית'".
)עמוד  .(60קוראי מקצועיי יחייכו למקרא הניתוח האטימולוגי
שמציג רינו )עמודי  (6160לש התואר 'דידקטי' ביוונית – ניסיו
פתטי להרשי קוראי לא מקצועיי .שוב מוצא את עצמו רינו
מסביר את המוב מאליו :היסוד הדידקטי בחלק מהשירה העתיקה
אבל הוא מתעל מכ שמחו לעול העתיק לשירה דידקטית
ולספרות דידקטית יש ש רע מאוד .למעשה מדובר בקריקטורה ,לא
בספרות של ממש .מאחר ורינו התלונ על דלותה ועליבותה של
הכתיבה המדעית )עמודי  ,(4443קצת מאכזב לגלות אצלו צירו
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עילג במשפט" :המקור השני הוא דיומדס ,שפעילותו התקיימה
במאות) "...עמוד  .(61קשה מאוד להבי כיצד קריאה ב'גיאורגיקה'
של ורגיליוס למשל )אחת הדוגמאות שמביא רינו( אמורה לחנ את
הקוראי "כיצד להתנהל בעול באופ מוסרי" )עמוד  .(62כשרינו
אמור לספק קצת קבלות להבטחות הגדולות שנת בראשית הפרק
השלישי הנ"ל מתברר שאי למלי שלו כיסוי .הוא מקדיש פסקה
אחת בעמוד  62וחוזר שוב ושוב על תפקידה הדידקטי של הספרות
ועל הביקורת הדידקטית" ,ביקורת שקוראת טקסטי רבי שוב ושוב
במטרה להנחיל לקוראי ,באמצעות תהלי הקריאה ,תובנות בנוגע
לחייה ולהתנהלות בעול" )עמוד  .(62זה כבר נשמע כמו עינוי
בנוסח התפוז המכאני ובעיקר חסר כל בסיס של ממש .את מה שנותר
ממסתו )עמודי  (6862מקדיש רינו למפתח הקסמי של ניטה
שוחט שאת ספרה 'אילו אד הייתי :רטוריקה של נקמה ורטוריקה
של השלמה בישראל' תרג רינו עצמו עבור אותה הוצאה וסדרה
שהדפיסה ג את ספרו .הדברי כה מופרכי ומבולבלי ובעיקר
הופכי את הספרות ואת הטכסט הספרותי לקרדו או לאמצעי
ובעיקר לטאפט :למה צרי את שקספיר א האמת שצרי ללמד
כלֿכ ברורה? "מטרתה של שוחט אינה הנהרת הטקסט של שקספיר,
כשהוא לעצמו .באמצעות שימוש בתובנות של המחזה והפריזמה של
המושג 'תקווה רדיקלית' ,הקריאה הדידקטית מציעה לנו – החל
בבחינה של טקסטי תעודיי מתוכניות לימודי וכלה בקריאה של
יוזמת ז'נבה – כא ועכשיו ,אפשרות של מיפוי 'הפוטנציאל
להשתחרר' מ'מעגל החזרה שכובל דורות חדשי לחטאי העבר'"
)עמוד  .(67הא אנו נזקקי לתורתה החינוכית של הגברת שוחט כדי
להבחי במורכבותו של המצב הפוליטי בישראל? והלא מאחורי
הדברי מתגלה פוזיטיביז תמי להחריד מחד וח מכל ספקות
ופקפוקי מאיד .אבל מכא גולשי כבר במדרו פוליטי חלקלק,
והלא "רק" בספרות ובהצלת מדעי הרוח עסקינ .לא גלגל הצלה של
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ממש מטיל רינו על מדעי הרוח הטובעי בישראל אלא בס הכל
עוד ניסיו לעטות על ראשו עלי דפנה ולהכתיר את עצמו כאיש רוח
בעל אחריות חברתית.
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