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מבוא
מאת אייל חוברס

 )After Virture המציגים  כשהתפרסם הספר מעבר למידה הטובה לראשונה )1981,  הנדירים  הפילוסופיים  הכתבים  כאחד  במהרה  הוכר  הוא   
לו מעמד של כבוד מעבר  יריעה שיקנו  ורוחב  מידה של עומק, מורכבות 
לאפנות חולפות ואולי אף יהפכו אותו ליצירה קנונית; נראה היה שהספר גם 
בא לעולם בעיתוי נכון, הן בגלל אופי הביקורת שלו על המודרניות בכלל 
ועל השיח האתי בפרט בשלהי המאה העשרים, והן בגלל הכיוון האריסטוטלי 
שהוא שואף להציע כחלופה. אלסדייר מקינטאייר פרסם כמה ספרים לפני 
)הצדק של מי? איזו  מעבר למידה הטובה אך ספר זה ואלו שבאו בעקבותיו 

רציונליות? ושלוש גרסאות בנות–תחרות לעיון במוסר(* הם שביססו את מעמדו 

של מקינטאייר כפילוסוף שאיננו מסתפק בביקורת אלא גם מציע חלופה 
אלו,  בכתביו  בתקופתנו.  הרווחות  הפילוסופיות  למגמות  ולכידה  עשירה 
ובייחוד בספר המתורגם כאן, תורם מקינטאייר לסוגיות מרכזיות בפילוסופיה 
ולאתיקה של  הניאו–אריסטוטלית  המחשבה  לתחיית  האחרונים:  בעשורים 
מידות טובות; לעליית הקהילתיות בפילוסופיה הפוליטית; לביקורות על 
מושגי עצמיות מודרניים; לדיון במקומם של מדעים פוזיטיביסטיים במדעי 
החברה; ולעיסוק המרובה בשאלות של נראטיב ובגישות הרמנויטיות לשפה 
רבות  תורם  שהוא  מאחר  דופן,  יוצא  ספר  אכן  זהו  האנושית.  ולהתנהגות 

 .Whose Justice? Which Rationality?; Three Rival Versions of Moral Enquiry *
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ֵמעֵבֶר למידה הטובה י

לשיח הפילוסופי המקצועי, אך יחד עם זאת נהיר גם למי שאיננו מומחה 
התרבותי  עולמנו  על  וייחודית  מרתקת  מזווית  להסתכל  וחפץ  בתחום 

והאינטלקטואלי.
תרגומו של מעבר למידה הטובה לעברית מפגיש את הקורא העברי לא רק 
עם עבודה מרכזית בפילוסופיה של המוסר והפוליטיקה, אלא גם עם מסורת 
אסכולות  בעוד שכתביהן של  במקומותינו.  דייה  מוכרת  הגותית שאיננה 
אחרות )לדוגמה סוציאליזם–מרקסיזם, ליברליזם ופוסט–מודרניזם( תורגמו 
בהרחבה ונידונו בהקשר הישראלי, המסורת האריסטוטלית נחשבה לא–קשורה 
לציונות ולא רלוונטית כל כך לחיים הפוליטיים בישראל — וזאת למרות 
האופי הרפובליקני של תנועת התחייה הלאומית הציונית. פרסום התרגום הזה 
הוא אפוא הזדמנות לבחון את הפרויקט הציוני ביחס למסורת האריסטוטלית, 
מקומה  אזרחות,  של  בשאלות  לעסוק  מרבים  אנו  שבה  הזאת  בעת  דווקא 
והציבור,  הפרט  בתחום  ומקורותיו  מוסר  הפוליטית,  הקהילה  ואופייה של 

ותפיסת הטוב הראויה לפרט בזמן הזה ובמקום הזה.
ייתכן כי הדרך הטובה ביותר לגשת לספר עשיר זה היא הבנת הביקורת 
בה  המוסריות  התפיסות  אופי  ועל  בכלל  המודרניות  על  מקינטאייר  של 
ופועל בספירה  בפרט. לדעת מקינטאייר האופן שבו האדם המערבי חושב 
המוסרית מאופיין באי–בהירות גדולה, אפילו כאוס — ערב רב של נקודות 
דרך  כל  אין  שבתרבותנו  "נראה  הצדקה.  דרכי  מושגים,  טיעונים,  מוצא, 
רציונלית להגיע לידי הסכמה בענייני מוסר" כותב מקינטאייר )עמ' 8(, וכל 
הנחת יסוד דומה שהיא שרירותית, ללא אמת מידה חיצונית ואובייקטיבית 
להעריך טענות. הבעיה היא, לדעת מקינטאייר, שבעת המודרנית — שבה 
זנחנו את ההכרה שיש צורך  וטרנסצנדנטי למחשבה —  אין בסיס מטפיזי 
במסורת לכידה ומקובלת על הקהילה של חקירת המוסרי והטוב וזאת על מנת 
להיות מסוגלים לשפוט בכלל בסוגיות אלו; שפכנו את התינוק עם המים. 
כישלון זה נובע בעיקר מפרויקט הנאורות ומהוגי דעות שביקשו להשתחרר 
מהדרכים הידועות לחשוב על העולם, ושאפו לאמץ את החילוניות ולמצוא 
בסיס לפעולה המוסרית ברציונליות של האדם עצמו: קאנט, דידרו, בנתאם, 
יּום ואחרים היו חלק מן הניסוי האירופי הזה )ששורשיו במאה השבע–עשרה 
ולֹוק להשתחרר מהמסורת  ובניסיון של הוגי האמנה החברתית כגון הובס 
האריסטוטלית והתומיסטית(. למרבה האכזבה, ניתוח הרציונליות האנושית 
יצר בליל של נקודות מוצא, טענות, תיאוריות וכדומה; פיקציות כגון זכויות 
לדעת  היטיב  מכולם,  יותר  ניטשה,  הבמה.  לקדמת  הובאו  שיוויוניות  או 
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יאמבוא

שאנו  זה  פרויקט  שבבסיס  והצביעות  השרירותיות  את  לנתח  מקינטאייר 
מתמודדים היום עם כישלונו.

עצמיות  של  מושגים  משני  במיוחד  מוטרד  מקינטאייר  מקום,  מכל 
שהתפתחו עם כישלון הנאורות והאינות המוסרית של המודרניות: העצמי 
האמוטיביסטי–ובריאני מצד אחד, והעצמי הליברלי–אינדיבידואליסטי מצד 
שני. את האמוטיביזם מנתח מקינטאייר ניתוח מקיף, תוך שהוא דן בתיאוריה 
הסוציולוגית של גופמן, באקזיסטנציאליזם של סארטר, בפילוסוף הבריטי 
מּור ותלמידיו, וברבים אחרים. לוובר, אשר נתן לנו "את המפתח להבנת חלק 
ניכר מתופעות העידן המודרני" )עמ' 96(, יש תפקיד חשוב בהיסטוריה זו של 
האמוטיביזם, אומר מקינטאייר. לדעתו ובר קידם בכתביו מושג מסוכן של 
העצמי שבהדרגה נעשה דומיננטי בתרבות המערבית של המאה העשרים. 
שונים  ערכים  בין  רציונלית  להכרעה  האפשרות  את  דוחה  האמוטיביזם 
ולתכליות משותפות;  קונפליקט מוסרי מתוך התייחסות להקשר  ולפתרון 
לדידה של תפיסה זו, בוויכוח מוסרי "קביעת העמדה העקרונית אינה אלא 
22(. ביטויים  )עמ'  מראית עין המשמשת מסווה לביטוי העדפות אישיות" 
שראוי  מה  בדבר  טיעונים  של  מקומם  את  תופסים  ומניפולציות  רגשיים 
לעשות, מאחר שאין בסיס משותף לדיון. ובר מעולם לא תמך באמוטיביזם 
בגרסה זו, כמובן, אך הוא דמות פרדוקסלית במיוחד: הוא סבר שההרואיות של 
האדם המודרני והחילוני כרוכה ביכולתו לקבל החלטות על הטוב והראוי ללא 
בסיס מטפיזי ובלבד שיהיה עקיב ובעל תפיסת עולם שאין בה סתירות — 
ויחד עם זאת אין בכתביו בסיס כלשהו להכרעות מעין אלה, מעבר לנטיות 
אישיות. ובר טען שאין אפשרות להכריע באופן רציונלי בין תפיסות עולם 

שונות, או ליישב את הסתירה ביניהן בדרך אחרת.
אלא שהדבר המסוכן ביותר בתפיסתו של ובר, לדעת מקינטאייר, הוא 
שתפיסת העצמי האמוטיביסטי משולבת בהבנת המודרניות כתרבות שיש 
לה תלות מהותית במוסד הביורוקרטיה וברוח הניהולית השוררת בה. ובר 
תבע כי הפקיד יאמץ את "האתוס של המשרד", כלומר, יפריד את עצמיותו 
וערכיו האישים מהתפקיד שהוא ממלא תוך שהוא פועל מתוך הכרת חשיבות 
המשמוע והפיכתו שלו עצמו ל"מכשיר" בידי מטרותיו של המשרד המסוים 
או מדיניותו )התוצאות הרות האסון של תפיסה זו באו לידי ביטוי לאחר מותו 
של ובר, עם עליית הנאצים לשלטון(. דווקא משום שאין לפקיד כאדם בסיס 
אובייקטיבי, יציב ומוסכם לקבלת החלטות מוסריות ורעיוניות, מהלך זה של 
הפרדת העצמי מתפקידו נהנה מלגיטימציה ואז אין מקום להתנגד להוראות 
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 הקדמת המחבר
למהדורה העברית

ֵמֵעֶבר  למידה הטובה. כולי תקווה שאוכל ללמוד מתגובותיהם לספרי, כפי  לעונג הוא לי לפנות לקוראים הישראלים בתרגום עברי זה של   

שלמדתי מקוראים ממדינות שונות זו מזו כספרד, יפן, סין, הודו, יפן ואיראן, 
קוראים שהשגותיהם, דברי ההסכמה שלהם וביקורותיהם על התזות המוצגות 

בספר עוצבו בידי הייחודיות של תרבויותיהם המוסריות.
שאנו  ראשית,  תזות:  שלוש  לזכות  טוען  אני  הטובה  למידה  במעבר 
של  מערך  האירופית  מהנאורות  ירשנו  המתקדם  המודרני  בעולם  החיים 
ופילוסופיות בלתי פתירות; בלתי פתירות, יש לומר, כל  בעיות מוסריות 
עוד אנו ממשיכים לחשוב במונחי הנאורות בלבד. שנית, שמצב זה התהווה 
דרך  המוסריות,  על  יותר  דרך מחשבה עתיקה  כתוצאה מפרגמנטציה של 
ובפרקטיקה  במחשבה  ובמיוחד  העתיקה  יוון  במחשבת  ששורשיה  מחשבה 
בחירה  בפני  ניצבים כעת  אנו  ושלישית, שכתוצאה מכך  האריסטוטליות. 
בין קבלת ביקורתו של ניטשה על הנאורות, ויחד אתה חלק ניכר מדברים 
אחרים שבהם דגל, או לחילופין שחזור חלק מהתובנות והטיעונים המוסריים 

שהמסורת האריסטוטלית מציעה לנו.
כאשר פרסמתי את מעבר למידה הטובה, עוד לא חשבתי כל צורכי מה 
עלינו ללמוד מאריסטו ומה עלינו להשליך. ניסיתי לתקן ליקוי זה בספרי 
Dependent Rational Animals. במהלך העיסוק במטלה  שראה אור ב־1999 
זו למדתי להסתמך על הפילוסוף תומס אקווינס. אך הקורא הישראלי יוכל 



כאהקדמה
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ביתר קלות להסתמך על כתביו של הוגה דעות אריסטוטלי אחר, רבי משה 
בן מימון )הרמב"ם(, הן על הגותו האריסטוטלית והן על המקומות שבהם הוא 

סוטה ממנה; ואני מתכוון במיוחד לשמונה פרקים.
אין משימות דחופות יותר להגות ולפרקטיקה בנות־זמננו מאלה המגדירות 
מחדש את יחסנו לאתיקה של הנאורות ומזהות את הסגולות שאנו זקוקים להן 
בנו, במיוחד באותם מצבים של מאבק הרסני או מאבק של הרס עצמי שבהם 
אנו מוצאים את עצמנו כעת לעתים כה קרובות. מעבר למידה הטובה נכתב 
כתרומה לוויכוחים המעשיים והפילוסופיים המתמקדים במשימות אלו; והוא 
תורגם כתרומה לאותם ויכוחים מתמשכים, כפי שמנהלים אותם עשרים וחמש 

שנים אחר כך.

אלסדייר מקינטאייר
נוטרדם, אינדיאנה, 2005
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סביבתיים והציבור מאשים את המדענים. מהומות רחבות היקף פורצות,  דמיינו לעצמכם שיקרה אסון למדעי הטבע. מתרחשת סדרה של אסונות   
מעבדות מועלות באש, עושים לינץ' בפיזיקאים, ספרים ומכשירים מושמדים. 
אוסרת את  והיא  "תחי הבערות!"  לבסוף תופסת את השלטון תנועה בשם 
הוראת המדעים בבתי הספר ובאוניברסיטאות, ואף כולאת ומוציאה להורג 
את אחרוני המדענים. לאחר מכן נוצרת תנועת–נגד להרסנות הזאת, ואנשים 
נאורים מבקשים להחיות את המדע, על אף ששכחו כמעט לגמרי מהו. כל 
מה שנותר בידם הוא רסיסים: ידיעה על ניסויים במנותק מההקשר התיאורטי 
שנתן להם משמעות; חלקי תיאוריות שאינם מתקשרים לא לחלקי תיאוריות 
אחרים המצויים ברשותם ולא לניסויים; ציוד שאיש אינו זוכר איך משתמשים 
בו; חצאי פרקים מספרים, עמודים בודדים ממאמרים, לעתים בלתי קריאים 
מכיוון שהם קרועים או חרוכים. אף על פי כן כל הרסיסים מאורגנים מחדש 
במערכות המוכתרות שוב בשמות "פיזיקה", "כימיה" ו"ביולוגיה". המבוגרים 
האבולוציה  תיאוריית  היחסות,  תורת  של  ערכן  על  זה  עם  זה  מתווכחים 
ותיאוריית הפלוגיסטון, על אף שברשותם רק ידע חלקי ביותר על כל אחת 
מהן. ילדים לומדים בעל פה את מה שנותר מהטבלה המחזורית ומדקלמים 
או כמעט אף אחד,  כלחשי כישוף כמה ממשפטיו של אוקלידס. אף אחד, 
אינו מבין שמה שהם עושים אינו מדע בשום מובן. שהרי כל מה שהם עושים 
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ואומרים מותאם לקני מידה מסוימים של עקיבות ולכידות, אך ההקשרים 
האלה, שבלעדיהם אין משמעות למעשיהם, אבדו — ואולי לבלי שוב.

"מסה",  "נויטרינו",  כגון  בביטויים  האנשים  ישתמשו  כזאת  בתרבות 
"משקל סגולי", "משקל אטומי" בצורה שיטתית כשהם קשורים אלו לאלו, 
יותר, לדרכים שבהן נהגו להשתמש בביטויים אלו  באופן דומה, פחות או 
בזמנים קדומים, בטרם אבד כל כך הרבה ידע מדעי. אך רבות מהאמונות 
ייראה  ובלעדיהן  בביטויים אלו תאבדנה,  היסוד של השימוש  הנחות  שהן 
)להפתעתנו ולפליאתנו( כאילו יש בדרך החלתם של הביטויים על תופעות 
המציאות רכיב של שרירותיות ואפילו של בחירה. הנחות יסוד שתיראינה לנו 
מתחרות ומתנגשות זו בזו, אשר אין אף טיעון נוסף שניתן להעלות לזכותן, 
ותיתקלנה  תופענה  מדע  של  סובייקטיביסטיות  תיאוריות  בשפע.  יצוצו 
בביקורת מצד אלו המחזיקים בדעה שמושג האמת המתגלם במה שנחשב 

בעיניהם כמדע אינו עולה בקנה אחד עם סובייקטיביזם. 
עולם דמיוני אפשרי זה דומה עד מאוד לעולם שיצרו כמה סופרי מדע 
בדיוני. אפשר לתאר אותו כעולם שבו השפה של מדעי הטבע, או לפחות 
חלק ממנה, נשארת בשימוש אך במצב של אי–סדר חמור. לא קשה לראות 
שאם בעולם הדמיוני הזה הייתה פורחת הפילוסופיה האנליטית, היא לעולם 
לא הייתה מגלה את האי–סדר הזה. זאת משום שהטכניקות של הפילוסופיה 
האנליטית הן במהותן טכניקות תיאּוריות, ויתר על כן הן מתארות רק את 
המבנים  להבהיר את  יוכל  האנליטי  הפילוסוף  כפי שהיא.  הנוכחת  השפה 
המושגיים של מה שייתפס באותו עולם דמיוני כמחשבה מדעית ושיח מדעי, 
ממש כשם שהוא יכול היום להבהיר את המבנים המושגיים של מדע הטבע 

כפי שהוא באמת.
גם הפנומנולוגיה או האקזיסטנציאליזם לא היו מצליחים להבחין שמשהו 
אינו כשורה. כל מבני ההתכוונותיות1 היו נשארים כפי שהם עתה. המשימה 
לבנות בסיס אפיסטמולוגי לבבואה כוזבת זו של מדעי הטבע לא תהיה שונה, 
במונחים פנומנולוגיים, מאותה המשימה כפי שהיא נתפסת כעת. הוגה דעות 
כהוסרל או כמרלו–פונטי ילך שולל ממש כמו הוגי דעות כסטרוסון או קוויין. 
מה הטעם בבניית עולם דמיוני זה המאוכלס בפסבדו–מדענים ובפילוסופיה 
אמיתית? ההשערה שאני מבקש להציג היא שבעולם האמיתי שאנו מאכלסים, 
השפה המוסרית נמצאת באותו מצב של אי–סדר חמור כמו שפת מדעי הטבע 
בעולם הדמיוני שתיארתי. אם השקפה זו נכונה, הרי שברשותנו רק רסיסים 
של מערכת מושגים; רסיסים שחסרים את ההקשר שממנו נבעה משמעותם. 
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ברשותנו, אכן, בבואה כוזבת של מוסריות, אנו ממשיכים להשתמש בהרבה 
ממילות המפתח, אך איבדנו — במידה רבה, אם לא לחלוטין — את ההבנה, 

התיאורטית והמעשית גם יחד, או במילים אחרות את המוסר. 
הייתכן שאלו הם פני הדברים? הדחף לדחות את ההצעה על הסף יהיה 
בוודאי חזק מאוד. יכולתנו להשתמש בשפה מוסרית, לפעול בהנחיית היגיון 
במרכז  עומדת  מוסרי,  במינוח  הזולת  עם  התנהלותנו  את  להגדיר  מוסרי, 
תפיסתנו את עצמנו עד כדי כך שדי לדמיין אפשרות של אזלת יד קיצונית 
בכל אלה וכבר נדרש שינוי בתפיסת מהותנו ומעשינו, שינוי שיהיה קשה 
לעשותו. ואולם, אנו כבר יודעים על ההשערה שני דברים שבשלב המוקדם 
יש להם חשיבות עבורנו כדי שנצליח לעשות שינוי כזה בנקודת ההשקפה. 
הדבר הראשון הוא שניתוח פילוסופי לא יועיל לנו. בעולם האמיתי אין בכוחן 
של הפילוסופיות השולטות כיום, הפילוסופיה האנליטית או הפנומנולוגית, 
לגלות את האי–סדרים השוררים במחשבה ובמעשה המוסריים, כפי שהן עמדו 
חסרות אונים מול האי–סדרים במדע בעולם הדמיוני. אך האין–אונות של סוג 
זה של פילוסופיה אינו מותיר אותנו ללא משאבים כלל. שהרי תנאי מוקדם 
להבנת מצב האי–סדר הנוכחי בעולם הדמיוני היה הבנת ההיסטוריה שלו, 
היסטוריה שמן ההכרח לחלק לשלושה שלבים מובחנים. שלב ראשון שבו 
שגשגו מדעי הטבע, שני שבו הם נפגעו מאסון ושלישי שבו הם שוקמו אך 
באופן פגום ומבולבל. שימו לב שהיסטוריה זו שהיא היסטוריה של נפילה 
כרוניקה  אינה  היא  מסוימים.  מידה  לקני  בהתאם  מעוצבת  והתדרדרות, 
נייטרלית מבחינה ערכית. תבנית העלילה והחלוקה לשלבים מניחות מראש 
קני מידה של הישג וכישלון, סדר ואי–סדר. זהו הדבר שהגל קרא לו היסטוריה 
פילוסופית, הדבר שלדעת קולינגווד מאפיין כל כתיבה היסטורית מוצלחת. 
לכן, אם ברצוננו לחפש משאבים כדי לחקור את ההשערה שהצעתי על אודות 
המוסר, עד כמה שתיראה משונה ובלתי סבירה כעת, עלינו לברר האם נוכל 
למצוא משאבים בסוג הפילוסופיה וההיסטוריה שהעמידו לרשותנו מחברים 
כהגל וכקולינגווד — שונים זה מזה ככל שיהיו, כמובן — משאבים שלא נוכל 

למצוא במדפי הספרים של הפילוסופיה האנליטית או הפנומנולוגית. 
זו מעלה מיד קושי עקרוני ביחס להשערה שלי. שכן אפשר  אך הצעה 
לטעון כנגד ההשקפה המתבטאת בעולם שבראתי, שלא לדבר על השקפתי 
אינם  שבה  לנקודה  הגיעו  הדמיוני  העולם  שתושבי  האמיתי,  העולם  על 
מבינים עוד את טיב האסון שפקד אותם. האם ייתכן שאירוע בעל השלכות 
וגם  בזיכרון  זכר  שיותיר  בלא  ייעלם,  זה  מעין  כלל–עולמיות  היסטוריות 
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לא יהיה ניתן עוד לשחזור מתיעוד היסטורי? ּוודאי מה שנכון לגבי העולם 
דיו  נורא  אסון  התרחש  אכן  אילו  אנו!  לעולמנו  נכון  וחומר  קל  הדמיוני, 
בוודאי  המוסריים,  והמעש  השיח  את  ובוהו  תוהו  של  למצב  להטיל  כדי 
היינו יודעים על כך. אירוע מעין זה היה נעשה אחת העובדות המרכזיות 
של עברנו. אך הנה דברי הימים פתוחים לפנינו וכל תיעוד לאסון כזה לא 
זו מוכרח אני  שרד. כך שפשוט יש לזנוח את ההשערה שלי. לנוכח טענה 
לפחות להודות שמוטל עליי להרחיב בעניין, אך לרוע המזל הרחבה זו תפחית 
חייב  שהאסון  משום  זאת  ההשערה.  של  אמינותה  את  יותר  עוד  בתחילה 
היה להיות מסוג כזה שמלבד מעטים איש לא הכיר בו כאסון. אנו ניאלץ 
להתחקות לא אחר כמה אירועים מכריעים בעלי אופי ברור ובלתי מעורער, 
אלא אחר תהליך ארוך ומורכב בהרבה, שקשה לזהותו, תהליך שכנראה מעצם 
טבעו פתוח לפרשנויות מנוגדות. אך ניתן אולי להפחית במידת מה את חוסר 

הסבירות הראשוני הזה של ההשערה באמצעות הצעה נוספת. 
וגילה של  היום בתרבות שלנו משמעה היסטוריה אקדמית,  היסטוריה 
נניח שהאסון שאליו  שנה.  מאתיים  על  עולה  אינו  האקדמית  ההיסטוריה 
או  ההיסטוריה האקדמית,  לפני שנוסדה  מתייחסת ההשערה שלי התרחש 
והערכיות של  רובו התרחש לפניה, כך שהנחות המוצא המוסריות  לפחות 
ובוהו  התוהו  ידי  על  שנוצרו  תצורות  מאותן  נבעו  האקדמית  ההיסטוריה 
בעקבות האסון. נניח, לצורך העניין, שעמדת המוצא של ההיסטוריה האקדמית 
היא כזו שמנקודת מבטה הנייטרלית מבחינה ערכית, אין היא יכולה כמעט 
להבחין ָּבִאי–סדר המוסרי. כל מה שההיסטוריון יוכל להבחין בו בהתאם לקני 
המידה ולקטגוריות של תחומו — ומה שנכון לגבי ההיסטוריון נכון בדרך כלל 
גם לגבי החוקר המשתייך למדע ממדעי החברה — הוא מערכת ערכים אחת 
העוקבת אחר חברתה: הפוריטניות של המאה השבע–עשרה, ההדוניזם של 
המאה השמונה–עשרה, מוסר העבודה הוויקטוריאני וכך הלאה, אך השיח של 
סדר ואי–סדר יחסר לו. לו אכן זה היה המצב, לכל הפחות היה זה מסביר מדוע 
תכניות הלימודים האקדמיות אינן מכירות בהתרחשויות שלדעתי הן העולם 
האמיתי וגורלו. שהרי עצם המבנים של תכניות הלימודים האקדמיות הם חלק 
מהתסמינים של האסון שבקיומו תכניות הלימוד האקדמיות אינן מכירות. 
רוב ההיסטוריה האקדמית כמו גם הסוציולוגיה — ההיסטוריה נוסח נמאייר 
או הופשטטר והסוציולוגיה נוסח ֵמרטֹון או ליּפֶסט — רחוקים ככלות הכל 
מזווית הראייה ההיסטורית של הגל וקולינגווד ממש כפי שרוב הפילוסופיה 

האקדמית רחוקה מנקודת מבטם הפילוסופית.
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