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מקור בלא עתיד אין

מרקוורט אֹודֹו

של המכוננת שהחוויה של אינטלקטואלים גרמנים לדור ב־1928) שייך (נולד מרקוורט אודו
שלו האקדמית הקריירה את החל הוא הנאציונל־סוציאליסטית. הקטסטרופה היא הגותם
באוניברסיטאות ותיאולוגיה פילוסופיה ולמד ב־1947, השנייה, העולם מלחמת תום עם

כעוזרו שנים מספר במשך עבד שלו הדוקטורט את שהשלים לאחר ופרייבורג. מינסטר של
המאה במחצית הגרמנית האינטלקטואלית בסצנה המרכזיות הדמויות מן ריטר, יואכים של

ושל המסורת של מעמדן את מרקוורט של עבודתו מדגישה ריטר, בהשפעת האחרונה.
חיבורו הנודע עצמו. להכרת להגיע כדי האדם נזקק שלהם כאמצעים התודעה ההיסטורית

על נוקבת ביקורת מתח ב־1973, לאור שיצא ההיסטוריה, של בפילוסופיה קשיים ביותר,
התבונה האנושית, של בפרויקט־העל נדרש ליטול חלק האדם כי הנאורות של הוגי השקפתם
של הטוטליטריות התוצאות מפני שהזהיר מרקוורט, מושלם. עתידי סדר של לכינונו החותר

משמעות למצוא לעצם האפשרות ביחס תפיסה ספקנית לאמץ יש מנגד, כי גרס, כזאת, גישה
של נמנעים בלתי כנתונים השרירותיות המקריות ואת את ולקבל בהיסטוריה אב תכנית או

של טענתו ביסוד גם עומדת הגותו, אורך לכל השני כחוט העוברת הספקנות, האנושי. הקיום
בהם ולהיעזר - השונות התרבותיות הצורות - פיצוי מנגנוני לפתח נדרש האדם כי מרקוורט

השקפה ופיתח הוסיף חי ופועל. מרקוורט הוא עליו הסביבה שבה שמעמיסה בנטל לשאת כדי
המקרי, על האפולוגיה ב־1981, ואפולוגיה על לאור פרידה מעקרונות, שיצא דוגמת בחיבורים זו

ב־1986. שפורסם

הנס לכבוד חגיגי מאמרים קובץ ואחריות - חירות בספר בשנת 1991 לראשונה שהתפרסם זה, במאמר
המודרניים החיים של השינוי המואץ קצב שמעמיד הייחודי מרקוורט באתגר דן פייפר, וולפגנג
ההוויה משלילת הוא נמנע הספקנית, גישתו ברוח והמוגבלת. האנושית הסופית הברייה בפני
והמדעית, הטכנולוגית הקדמה את לבלום המבקש אוטופי, אידיאל איזה של בשמו המודרנית
הוא האלה, בתנאים האדם. מעמידה בפני שהיא הבלתי אפשריות הדרישות על מצביע גם אך

על האנושיות המגנים ול"אטיּות", העתיקות למיומנויות למסורת, מיוחדת חשיבות יש מדגיש,
ההווה. הרף לתוך ללא הנדחק עתיד בחובו שצופן התמורות הדרמטיות מפני
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הלמרות־הכל הגות את  הכל. למרות להגות להוסיף פירושה  את פילוסופיה בהתחלה כבר למלא באורח מופשט משהו, כדי כאן פותח אני  שלי
זו - הדברים כך ייעשו אחר פילוסופים. על כלל המוטלת בדרך ההפשטה חובת

קונקרטיים. יותר - מעט הפחות לכל כוונתי,
בספרו ב־1955  נדפס אשר התרבות",*  על ובלן  של "מתקפתו במאמרו 
המרכזית לשאלתו  אדורנו,  תיאודור מפרנקפורט, הפילוסוף התייחס  פריזמות, 

ביקשנו", "אילו א־פריורי?" סינתטיים שיפוטים אפשריים "כיצד קאנט: של
מנסחים שהיינו להניח סביר השאלה, את מחדש כיום "להציג אדורנו, כתב
זוהי שאלה מרכזית. אכן, בכלל?" אפשרי הוא חדש מה כיצד דבר כך:  אותה
למודרניות בנוגע עמדתו את להביע כאן - מבקש שאני כפי - המבקש פילוסוף
מלשאול להימנע יכול איננו האדם, לעתיד בנוגע מזה יוצא וכפועל ולאנושיות,
המלווה ציפייה ויותר - יותר האדם מצפים בני בעולם המודרני שכן, אותה.

חדש. דבר מה - שהעתיד יהיה או רעות בתחושות טובות
מה - כיצד דבר הזאת לשאלה ביותר החשובות לי שאחת התשובות נראה
כאן, שלי התזה זאת הישן. בלי הוא אפשרי אין היא: - לאדם? אפשרי הנו חדש
אני מבקש לבאר זה במאמר מקור. ללא עתיד אין כך: גם ואפשר לנסח אותה
קוצר (ב) התמורות. מהאצת אי־הנחת (א) פרקים: בשלושה הזאת התזה את
את והמיומנויות העתיקות. החדשים התקשורת כלי (ג) ואטיות האדם. החיים

בפרק: - הישן פי הנוהג על - אני פותח החדש של ביאורו

התמורות מהאצת אי־הנחת (א)

המסורות מן שיטתי באופן חורג האדם כאשר מתחיל המודרני העולם
מאז שלו.  המקור מן  משתחרר עתידו כאשר דהיינו, משוקע,  הוא שבהן 
המדע, הפילוסופיה, בשפת זו משתקפת מגמה השמונה־עשרה, המאה אמצע
המתארות - סינגולריות מילים כלל בדרך - ובמילים והפוליטיקה, הספרות
"מדע" וכן "מהפכה", "היסטוריה", "נאורות", "ִקדמה", כמו השחרור, תהליך את
משוחרר במובהק, חדש מה  לדבר האדם עתיד נעשה אז  רק ו"טכנולוגיה".

בהן. ובלתי תלוי ומשפחה, תרבות דת, של שפה, ממסורות

נורבגי־אמריקני. וכלכלן סוציולוג ,(1929-1857) ובלן לתורסטין הכוונה *
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א־מסורתי. באורח לפעול נוטים המודרניזציה של הגדולים הכוחות
מדידות לערוך בידו יש כך  רק א־מסורתי:  באורח  פועל  המודרני הטבע מדע
גם העבר. במוסכמות תלויות מהם מסקנות שאינן ולגזור אוניברסליים וניסויים
מציאויות להמיר בידה יש כך רק א־מסורתי: באורח פועלת המודרנית הטכנולוגיה
ליישום הניתנות  ופונקציונליות מלאכותיות במציאויות במסורת שהושרשו 
לדוגמה, - כך רק א־מסורתי: אף היא באורח פועלת המודרנית הכלכלה גלובלי.
ובהם מוצרים, יכולים - הכסף הא־מסורתית, המידה באמת השימוש באמצעות
פעולה וצורת כולו. בעולם הנסחרות לסחורות להיעשות טכנולוגיים, תוצרים גם
על בהסתמך - כך רק המודרניים: התקשורת כלי את גם מאפיינת א־מסורתית
להפיץ בעולם אפשר מסורתיות - בשפות תלויות מידע שאינן תמונות ומערכות

והולך. גובר ובקצב והולכים גדלים בשיעורים אינפורמציה כולו
- המודרני האדם בעיני א־מסורתיים. כן, אם הנם, המודרניזציה תהליכי
לדבר נעשה העתיד 'המקור'. מן 'העתיד' מתנתק - זאת הדגיש ריטר* יואכים
העולם חשוב, במובן מקורו. נִטרול באמצעות ולעילא, לעילא מודרני חדש, מה

הנייטרליזציות'. 'עידן הינו המודרני
עליהם שאין יתרונות עמו נושא הזה התהליך האנושיים לחיים הנוגע בכל
היום פחותים האדם חיי כרוכים שבהם והמאמץ הכאב המצוקה, עוררין:
ובתמים באמת להתגעגע יכול אינו איש לדוגמה, אחר. עידן בכל שהיו מכפי
- זוכה העולם המודרני בעת הרדמה. בה ללא סמי שבהם נערכו ניתוחים לימים
להישגים - המקור  מן הניתוק בעקבות הנוצרת נייטרליות אותה  בעזרת
נוצרה מסורות בין עימותים קטלניים למנוע עליהם: כדי לוותר שאין חברתיים
ממנה לסטות ולמנוע עוצמתה את לרסן כדי הא־מסורתית; המדינה המודרנית
בתחום נולדו וכך המודרנית; הרשויות הפרדת נוצרה שלה הנייטרליות מן
ערובה להעניק  כדי המודרניות, האדם זכויות הבורגני העולם של ההשפעה 
ואחד אחד כל של לזכותו של האינדיבידואל, כלומר ההזדמנויות לשוויון מוסדית

עוררין. עליה שאין קדמה יש המודרני בעולם דבר: של כללו שונה. להיות
לקצב קשורה זו תחושה הִקדמה. מן אי־נחת גם המודרני בעולם יש בעת, בה
בורקהארט** יעקב אפיין עולם ימי בדברי עיונים בספרו התמורות. של המואץ
ריינהרט מואצים". היסטוריים "תהליכים בתור ההיסטוריים" "המשברים את

של מרווקרט. לשעבר מורו גרמני. פילוסוף ,(1974-1903) יואכים ריטר *

יוון על קלאסיים מחקרים  חיבר שווייצרי. היסטוריון ,(1897-1818) בורקהארט  יעקב **
הרנסנס. תרבות ועל העתיקה
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בכללותו הוא  המודרני  העולם כללי:  כעיקרון הזה  האפיון את קבע  קוזֶלֶק* 
יכולים ופוחתת, הולכת עתידנו על המקור שהשפעת מאחר דווקא מואץ. תהליך
ופחות. פחות אותם המסורות מעכבות שכן לצבור תאוצה, המודרניזציה תהליכי
שמציעה המשופרים בפתרונות שלנו, הידע בצמיחת - בכל ניכר המואץ הקצב
הכלכלה רחבי העולם באמצעות הטכנולוגיה, בהפצת הפתרונות הללו בכל לנו
פילוסופית ומבחינה - לפיכך החדש. התקשורת בעידן המידע ובהתפשטות
החידושים, קצב מתגבר המודרני  בעידן - לּוּבֶה** הרמן בעיקר זאת הדגיש
האצת התמורות. של במציאות חיים אנחנו העולם. של קצב התיישנותו כלומר

רוחנו. עוכרת את התמורות האצת הזה: בעולם בנחת איננו חיים אבל
ושתיהן אי־הנחת הזאת, סיבת את לאתר מבקשות דיאגנוזות רווחות שתי
פי על העולם. את חווים אנו שבו לאופן בנוגע מנוגדות הערכות על מבוססות
מדיי מעוכבת עדיין המואצת שהִקדמה מכיוון נולדת אי־הנחת אחת, דיאגנוזה
הדיאגנוזה פי על הצורך. די לכת הרחקנו לא עוד דייה: מהירה איננה ובהחלט
היא ולכן עכבות, חסרת המואצת שהִקדמה מכיוון נולדת אי־הנחת האחרת,
ההערכות הללו מן המידה. יתר על לכת כבר הרחקנו הרצוי: מן מהירה במובהק
קצב את גבול ללא להגביר יש הסוברים כי בתכלית: יש מנוגדות המלצות נובעות
כי המאמינים יש מהפכה. וכנגדם, באמצעות - ומוטב המודרני בעולם התמורות
באמצעות - ומוטב המודרני והִקדמה של העולם קצב התמורות את להאט יש
זו - ומוחלט סופי מיידי,  לשינוי הקיצוניות התביעות שתי  לדעתי, עצירה.
זהות בנקודה אחת לפחות: שתיהן הקוראת למהפכה וזו הקוראת לעצירה -
מעוררת. שהיא אי־הנחת את למגר ובכך התמורות האצת על לגבור מבקשות

הבא. בפרק נימוק לכך אנסה להביא זה אפשרי. אין בעיניי,

האדם ואטיות החיים קוצר (ב)

יכול האם האדם? וליתר דיוק: מבחינת חדש אפשרי בכלל מה דבר כיצד
שחיי משום שלילית, לאין שיעור? התשובה, לדעתי, היא חידושים לשאת האדם

מדיי. שינויים רבים להכיל קצרים מכדי האדם

משמעותו על מחקריו בזכות בעיקר ידוע גרמני. היסטוריון ,(2006-1923) קוזלק ריינהרט *
ההיסטורי. הזמן מושג של הייחודית

מתח ריטר". ל"אסכולת כמו מרקוורט, קשור, גרמני. פילוסוף פוליטי ,(-1926) לובה הרמן **
ובעיקר על זו המרקסיסטית. כוללנית, אידיאולוגיה של חריפה על כל צורה ביקורת
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"החיים בטענה הרואים  טהורים,  פילוסופים בייחוד  פילוסופים,  יש
המבשלים פילוסופים אותם לדוגמה, יגרסו, כך ערך. חסר משפט מדיי" קצרים
קניגסברג של הטוהר צווי פי על שלהם הטרנסצנדנטלית הפילוסופיה את
"ויטה הזה - למשפט מייחס אני פילוסופי, ספקן שאני מאחר מ־1781.* ואולם,
ולא ומעולם מאז חיינו שלא חיינו קצרים, משום רבה. חשיבות - ב�ו�יס"**
וחוק חיינו. את תוחמים ומוות לידה אנו; בני־תמותה עולמים. לעולמי נחיה
מאוכלוסיית אחוזים מאה מהווים אישה, כילודי כמוהם בני־התמותה, הוא: טבע

העולם.
ראשית מאוחר מדיי. לעולם נולדים בני האדם אחד, קצרים. מצד החיים
נולדים ואנחנו אדם, בני חיו אדם כבר לפני כל ה�אשית. איננה לעולם חייהם
וממנו שלנו, המקור הם אורחותיהם. ולתוך הקונטינגנטיות מסורותיהם לתוך
האדם שבני  משום המציאות, כורח היא הזאת ההמשכיות להמשיך. עלינו 
מדיי, מוקדם  מתים  הם לעולם המוות":*** "לקראת - שני מצד  - קיימים 
הזמן הארוך, "בטווח קיינס:§ פעם שאמר (כפי חייהם ארוכים היא כמה אחת
בא מהם אחד שכל מאחר מועט, האדם בני  של זמנם ובכן, מתים"). כולנו
תוחלת הוא ביותר הזעום משאבינו המועטים, מכל מוקדם; ומסתלק מאוחר
די זמן לקבוע מחדש לנו אל מקורנו. בפשטות, אין החיים שלנו. וזה מחזירנו
זמן די לנו אין  למרביתם;  בנוגע לא ואף  בחיינו הדברים לכל  בנוגע  כללים
מותנו הרי  וחידושים. שינויים באמצעות המקור מהשפעת כרצוננו להתרחק 
החופש לנו שיש  מכחיש אינני השינויים.  מרוב  יותר מוקדם תמיד  מתרחש
לשנות וכושר לחדש חופש שאותם טוען: אני זאת רק לשנות; והכושר לחדש
כנהוג. לחיות אדם חייב הזה, הטעם מן החיים. קוצר מפאת מוגבלים הנם
הדברים נושאים השינויים  את שהיה. מה בעיקר להישאר חייב  הוא לעולם
לדעתי, נובע, מכאן מקור. הרבה ישן, אין עתיד בלי בלי חדש אין הלא־משתנים:
שהוא מוגבל מפאת מאחר לשינויים, הנוגע בכל מסוימת שהאדם מפגין כבדות

את הקובעים הגרמניים, הטוהר לצווי של קאנט והן לפילוסופיה הן המתייחס מילים משחק *
שיכר. בבישול המותרים המרכיבים

קצרים". "החיים בלטינית - ”vita brevis" **

היידגר מרטין הגרמני הפילוסוף מכתבי  השאול מונח המוות:  לקראת - ”zum tode" ***
לסופיותו. במודעות המתאפיין קיום והמתאר

של הכללית התיאוריה מחבר  רב־השפעה. בריטי כלכלן ,(1946-1883) קיינס  מיינרד ג'ון §

וכסף. ריבית תעסוקה,
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בעיניו. כטוב והרחק מהר שלו המקור מן לברוח מסוגל איננו ולפיכך חייו קוצר
בקיאות לו רוכש הוא מהירות היא באיזו אחת - אטי הוא האדם אחר: לשון

מודרניזציה. בענייני ומומחיות
המואצות: התמורות עולם המודרני, העולם של היסודי הקושי נעוץ כאן
רשאי אתה ואין מהיר.  עצמו  הוא ואילו אטיים, הם  בו החיים  האדם בני
התמורות את ששולל מי האדם האטי. ולא את המהיר העולם את לא לבטל
האטי האדם ששולל את מי הישרדות הכרחיים; אמצֵעי מוותר על המואצות
את המהירות לחיות הן יש המודרני בעולם דבר: של על האדם. פירושו מוותר
הזה - להדיח את העולם איננו העיקר המקור. של והן את האטיות של העתיד
לאטיות. מהירות בין המתח מן להיפטר וכך - בעצירה ואם במהפכה אם
את לשאת באטיות וכך לחיות האפשרות את בידינו לשמר העיקר הוא אדרבה,
צורות כפיצוי, לפתח, יש המודרני העולם של המהירות בתוך לפיכך, המתח.

אפוא? זאת, לעשות איך מוכרת. ובסביבה לאט לחיות לאדם שתאפשרנה
המהירות אפשר תוך האטיות אל לקחת את שבה ניתן לדרך דוגמה ברורה
וזר חדש משהו היא עבורן שהממשות בריות, אותן קטנים. ילדים אצל למצוא
דובון את להן: המוכר הדבר את מקום ולכל בקביעות עמן נושאות שיעור, לאין
הזרות. על הילדים מפצה את של הדבר המוכר הנוכחות התמידית שלהן. הצעצוע
יש למבוגרים גם והזר, הלא־מוכר המואצות, של התמורות של המודרני בעולם
אלה הקלאסיקונים, את יש למשל, לאינטלקטואלים, משלהם. צעצוע דובוני
עם השנה את לצלוח הם מצליחים מכיר היטב. כך שאתה סבור אתה שלעולם
רייך־רניצקי.** עם המודרנית הספרות ואת ַהּבֶרַמס,* עם הלימודים את גתה,
מודרני, היותו  מעצם  בשבילנו, וזר חדש נעשה שהעתיד ככל ככלל:  נכון,  זה
לאתר ולפיכך המחר, אל - דובוני צעצוע - עוד עבר עימנו לשאת עלינו כך
יותר הרבה להשליך כיום נוהגים אף שאנו ואמנם, אותו. ולטפח ישן ועוד עוד
יותר דברים מבעבר: עידן משמרים מתוך כבוד הרבה דברים מבעבר, אנחנו גם
משום דווקא המוזיאונים.  עידן  ההנצחה,  אתרי  עידן  גם הוא הפסולת  אתרי
להגן האדם בני חייבים נתק, של עולם שהוא המודרני, התמורות האצת שבעולם
ההיסטורי. החוש גם בו נולד כך משום דווקא - הרציפות על מיוחדת הגנה

והבולטים  החשובים הדעות מהוגי גרמני.  וסוציולוג פילוסוף  ,(-1929) הברמס יורגן  *
בפרט. ובגרמניה בכלל באירופה

בחוגי עצומה השפעה בעל גרמני. ספרות ומבקר פובליציסט ,(-1920) רייך־רניצקי מרסל **
הגרמנית. דובר בעולם הספרות
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חווה, בוודאי אחד שכל חוויה ההיסטוריה, של הראשונית שהחוויה סבור אני
אבל לא השתנה כמעט כלום. שבו במקום כך הרבה השתנה אפילו שכל היא
מעט כך שכל והיא הראשונה,  מן חשובה ההיסטוריה, של  אחרת חוויה יש
הוא בראש ההיסטורי החוש הכל. כמעט השתנה שבו במקום השתנה אפילו
ההיסטוריה של היסודית החוויה  לדעתי, לאטיות. לרציפות,  חוש ובראשונה
גם לטעמי,  נכון, וזה שינוי. של חוויה  משהיא  יותר מגבלות של חוויה היא 
- האמנות לנו שמציעה החידוש משחשוב יותר המודרני; האסתטי לחוש בנוגע
ימים. תאריך  והמניעה המעוררת  שהשפעתה חשוב  - המודרנית זו ובעיקר 
במציאות האדם  לבני הנחוצה האטיות המהיר העולם אל חודרת זה  באופן
מכבר. ידוע זה עניין המשק הנבונים מקור. לאדריכלי בלי עתיד אין שכן הזאת,
תעשייתית כמעצמה גרמניה של המוביל מעמדה ששימור לדוגמה, מבינים, הם
יש - בסוגריים ייאמר כך - המשיכה התרבותי שלה, ולשם כוח להגברת קשור

מעולים. רוח במדעי גם צורך
ומרובי מגוונים ומנהגים  מסורות המודרני בעולם יש  השמחה, למרבה
- העתיקים למנהגים בדעתנו. מעלים שאנו מכפי יותר שלמים הם ולרוב צדדים
חידושים מהירים של יש יתרון ייחודי: דווקא בעולם - המשפחה לדוגמה, מוסד
ממילא. ישנות החיים הישנות נוטות להתיישן פחות, מכיוון שהן צורות מאוד,
שבו בעולם האטיות: משרתת את המודרנית האצת התמורות גם דבר, של בסופו
שהחדש ככל ההתיישנויות; של התיישנותן קצב גם גובר ההתיישנות, קצב גובר
שכבר מי כל לחדש. מהר יותר ולהיות יכול הישן לחזור כך יותר, מהר מתיישן
המודרני במרוץ קצב הריצה האצת נוכח לפיכך, יודע זאת. קמעא ימים האריך
ולחכות אותנו  לעקוף להיסטוריה בשלווה להניח עלינו ארוכים, למרחקים 
לעתים אתה חוזר כך לידינו. יחלוף ושוב  מלאה הקפה יסיים העולם  שמהלך
המעריכים אלה בעיני המובילה הקבוצה מה, לזמן לפחות להיות, יותר קרובות

"עדכני". להיות האטיות, הסיכוי, דווקא בזכות גובר כך האוונגרד: את
האדם, בני  על ממילא שנכפה מה תמורות, מהיר בעולם דווקא כן,  אם
כי לאט. גם לחיות לאט, וליתר דיוק, אף רצוי: לחיות הוא החיים, קוצר בגלל
להדגים מבקש אני האחרון בפרק המהיר. לעולם יותר כשיר האטי האדם דווקא

זאת. ולהמחיש
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והמיומנויות העתיקות החדשים כלי התקשורת (ג)

שבתחום אלה דוגמת ביותר, החדישות  הטכנולוגיות  דווקא לדעתי,
העתיד של התקשורת כלי גם ישנים. והרגלים מיומנויות מצריכות התקשורת,
המידע החדשים הללו, מאמצעי לחשוש האטי לאדם לו אל נזקקים למקור. לכן,

ובעתיד. בהווה שלהם המהירות מן
במשחק החברה אלה המשחקים של שמחתם את אני עוכר זו כמובן, בנקודה
והקסנדרות* הקינה גאוני הבכי, אלופי הרי אנטי־מודרניזם. בימינו: הנפוץ
המושבעים בתומכיו  עבור הרגילים, בטכנופובים  החל - שלנו המקצועיים 
י�נס§ - כלומר ו�לֶטר הטלוויזיה, על הרוגז במומוס*** פוסטמן** וכלה של ניל
הפסיקו אנשים זה קורה: מכחיש שכל אינני גם אני ואולם, הרי אחרת. סוברים
לשוחח שביכולתם משום - אימייל שולחים הם היותר לכל - מכתבים לכתוב
לצלם באפשרותם שיש משום בעיון,  מאמרים  לקרוא  הפסיקו הם בטלפון;
בטלוויזיה; לצפות מעדיפים שהם מאחר ספרים מקריאת חדלו הם אותם;
אפשר כך, משום באינטרנט. לגלוש שניתן כיוון עיתון, פותחים אינם והם
ולהעלות הקריאה, על מתקפה הם החדשים המידע שאמצעי לטעון בהחלט
ספר?" לך האקנה - כגון: "אני רוצה מאוד לשמח אותך דיאלוגים הדעת על
הבעיה את ולהדגיש להוסיף אפשר אחד". לי יש כבר תודה, "לא והתשובה:
לֶּפֶניז,§§ מוולף הראשונה בפעם ששמעתי  הסרקסטית, הטענה באמצעות
הולכת ספר שני לקרוא הנטייה שכן, לאופטימיות, מקום עוד אולי יש ולפיה

וגוברת.
צופים  קודרות, לחדשות נטייתה את המחקים המדיה, שמבקרי קורה  כך
הלאוקונים הראשונים שאנו לדוגמה, טוענים, הם התקשורת. שחור לכלי עתיד

אפולו האל המיתולוגיה, על פי הקטור. של ואחותו טרויה, פריאמוס, מלך של בתו קסנדרה, *
הקודרות. לתחזיותיה לא שעה איש הנבואה, אולם מתת את לה העניק

הרציונלי השיח השחתת על הצביע אמריקני. תרבות מבקר ,(2003-1931) פוסטמן ניל **
ההמוני. הטלוויזיה והבידור בעידן

בעיקר עם דמותו זוהתה הלילה. מלכת ניקס של בנה היוונית. דמות במיתולוגיה מומוס,  ***
החברה. של מוסכמותיה על המלגלג הסאטיריקן

ופילולוג גרמני. קלאסיקון ,(-1923) ולטר ינס §

סוציולוג גרמני. ,(-1941) וולף לפניז §§



• תכלת 114115 • 2007  / סתיו התשס"ח

החדשים התקשורת שכלי או כבלים,* אלא אותם, חונקים נחשים שלא
בהם מוצגים ביותר העניינים הרציניים משום שאפילו למוות", אותנו "מבדרים
זאת, ובכל קיים. אכן זה כל תיאטרלי. מוסד רואים כבר במוסר אפילו כמשחק;
שטענתי, כפי אדרבה: התקשורת. של כלי ההרסני עתידם על בקינה ממש אין
נעשים הם כן וגוברת, הולכת החדשים  התקשורת  כלי של שהשפעתם ככל
גם שלהם. העתיקות ובמיומנויות - האטיים - הישנים באנשים יותר תלויים
להמחיש אנסה חיים. להם שיעניק למקור זקוקים העתיד של התקשורת כלי

קצרות: שתי דוגמאות באמצעות זאת
על מקלים  העתיד,  לטכנולוגיית הנחשבים החדשים, המידע אמצעי  (א) 
על להתגבר לנו ומסייעים אינפורמציה להשגת מאמצים לנו חוסכים הם חיינו.
אותם לגדף נוהגים אנו שהם עושים זאת טוב יותר, כך ככל אוריינטציה. קשיי
מוצאים הם כך האדם, בני מצבם של ככל שמשתפר לגמרי: נורמלי זה יותר.
לנסיכות הופכים אנו במצבנו, שחל השיפור עם שהרי, השיפור; במחוללי דופי
מובנים נעשים אלא גורמים לנו הנאה, אמיתיים שוב אינם הישגים עדשה. על
- לבנו תשומת  מלוא את תופסים  בהם  קיימים  שעוד  החסרונות מאליהם. 
שירותים, של  בעולם החדשים. התקשורת בכלי חסרונות, בהם שיש  ומובן
מלכים הם זאת - הראה ֶהּפ רוברט - ואולם מלכים, הם השירות למשל, מקבלי
להסתייע עלינו כך יותר, מעולים שהעזרים ככל ויותר. יותר לעמול שצריכים
דיאגנוזות מבצעים שימוש, הוראות ספרי קוראים אנחנו בעצמנו: יותר
לרשותנו שהועמדו ומאז שלנו, האלקטרוניים המעבדים נזקי של דיפרנציאליות
האלקטרוניים כלי התקשורת בתור. שוב לעמוד גם נאלצים  אנו כספומטים,
על חסרונותיהם להעיד כדי בכך שאין מובן המוגזמות. עומדים בציפיותינו אינם
זאת, ובכל המוגזמות. ציפיותינו על אלא האלקטרוניים, התקשורת כלי של
ספרים, שיהיה מסוגל לקרוא מחשב על חולם אני ציפיות כאלה. גם לנו יש
חוץ הפלט, את ממני יחסוך הקלט שפע על וכתודה משעממים, ספרים ובעיקר
ובלתי מעניין משהו הפלא, זאת יגלה, למרבה בכל שבהם הנדירים המקרים מן
לומר: נוהגים מחשבים טכנאי  האפשר.  בגדר איננו  כזה  מבורך מחשב צפוי.
להגדיר שמנסה מי אבל זה. את נבנה כבר אנחנו רוצה, אתה מה במדויק תגדיר
בטל ומבוטל. המכונה של ויתרונה לצפוי, בעצם אותו עושה הבלתי צפוי את
ככלות אפוא. אבל יתגשמו לא שעמום, בולע כזה, מסכן על מחשב החלומות

ים שני נחשי שלח פוסידון, אשר שעורר את חמתו של האל העיר טרויה, כוהן לאוקון - *
ואת בניו. אותו ענקים לחנוק
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הניתנים־לייצור, המחשבים כלפי מאשימה אצבע כך בשל להפנות אין הכל
חיינו. להקלת נכבדה תרומה שתורמים

אלה של - החדשים התקשורת כלי בגלל חשים שאנו הִטרדה (ב) עיקר
אבל עלינו. יורד מידע היא עומס המידע. מבול של - המחר של ואלה ימינו
שתי הדיבור. עתיקה:  אומנות  היא שלנו נוח תיבת לשחות.  יודעים  אנחנו
ראשית: העניין.  את תבהרנה המדע ומעולם האוניברסיטה מחיי דוגמאות 
באופן וגדלה הולכת האקדמית  האדמיניסטרציה שמפיקה  הניירת כמות
בשנה. הפרופסור אלפי מסמכים של שולחנו על אקספוננציאלי. כיום נערמים
על לממונה ביטחון, ליתר להתקשר, אפשר הללו, המסמכים את לקרוא במקום
עומס מידע ממירים כלומר, מה כתוב בהם. שיספר ולבקש התחום הרלוונטי
רבים, כה מחקרים בתחום מחקר צר מאוד מתפרסמים אפילו שנית: בדיבור.
מהם. שבריר אלא - כמותנו מאין חרוצים היינו אפילו - לקרוא בידנו שאין עד
מוליכה אותנו האקדמית הקריאה בדיבור. התיירות את ממירים כאן אנחנו גם
ובכנס שעוד אינך מכיר, ספר על א' עמית מדווח כנס. בכנס הראשון אל מכנס
גם - משמיע של א' מדעתו לחלוטין שונה דעתו כלל - שבדרך עמית ב' השני
כתוב ומה מדובר במה יודע כבר אתה כך ספר. אותו על דומה דעת חוות הוא
אתה - האמור על הספר לדבר מתחיל ג' עמית כאשר השלישי - בכנס בספר.
הספר, אף על בעצמך מדבר כבר אתה הרביעי ובכנס בשיחה; להשתתף כבר יכול
כבר הרי - כי אתה זאת תעשה לא שלעולם וסביר אותו שעדיין לא קראת פי על
אותם לקרוא בלי ספרים לאלפי ואף למאות שנה מדי מתוודעים כך אותו. מכיר

המידע. מורכבות את בכך ומפחיתים בדיבור, הקריאה את ממירים כלל;
האטי האדם של עתיקה אומנות אם כי חדש, ממין אנאלפבתיות זו אין
החדש התקשורת כלי הדפוס, המצאת המידע. שטף עם להתמודד לו המאפשרת
מאותו נדרשת וכתוב, קרוא ידעת אם מידע: עומס לידי הביאה כבר ביותר, הישן
צורך ולכן היה מוגזמת, דרישה הייתה זו הקודש. ספרי את ואילך לקרוא זמן
מעל שנישאו הדרשות באמצעות כלומר הדיבור, באמצעות המעמסה בהפחתת
מה והוסבר המאמינים, בפני הובאו דברי אלוהים האלה בדרשות בכנסייה. הדוכן
כל מרכזי לחלק הדרשה את עשתה שהרפורמציה העובדה לדעתי, ונכון. חשוב
המידע לעומס מענה - לפחות מסוימת, במידה - הייתה הכנסייתי בטקס כך
גם יש הדיבור הזאת של העתיקה במיומנות ודווקא המצאת הדפוס. בגין שנוצר
לשבת במקום האלקטרוניים. התקשורת מכלי הזורם המידע מעומס להפחית כדי
פרטי הפולטים המהבהבים המרקעים שיתרבו ככל - נעדיף המסך, מול הזמן כל
החשוב המעט,  מהו קטנות או גדולות דיון קבוצות באמצעות לברר  - מידע
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היא הדיבור של והעתיקה השגורה האומנות הזה. הנתונים שבשטף והנכון
את לרסן אפשר כך רק העתיד. של התקשורת כלי עם להתמודד אותנו שתכשיר
האטי. לאדם נגישים אותם ולעשות ויותר, יותר מהירים הנעשים המידע, אמצעי

הישן. בלי לא אבל האדם - מבחינת אפשרי החדש הנו הזה, במקרה גם
קצב וגובר שהולך ככל  דבריי: של הכללית התזה על חוזר  אני לסיכום,
אינו החדש העולם שכן, יותר. נחוץ וחשוב האטי האדם נעשה המודרניזציות,
חיגרת; היא מודרניות בלא אנושות העתיקות. המיומנויות בלי להתקיים יכול
עתיד אין כי אנושיות,  ללא מודרניות אין קרה. היא בלא אנושיות מודרניות

מקור. ללא
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