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 מבוא
מאת  אופיר העברי

הדמוקרטיה באמריקה הוא חיבור על שתי מדינות, ובעצם — על שלוש. בדומה 

ומחשבות על המהפכה בצרפת של  גרמניה של טאקיטוס  ליצירות מופת כמו 
אדמנד ברק, שבהן ניסיון מוצהר להבין ארץ אחרת מזין הרהורים על הנעשה 
בארצו של הכותב, גם יצירתו של טוקוויל היא חיבור העוסק באמריקה ומשלב 
בתוכו גם ניסיון להבין לאורה את צרפת. מבלי משים מנסה הספר להבין גם 
את אנגליה, שהיא, מצד אחד, אמה הורתה של אמריקה, השונה ממנה אך עם 
זאת דומה לה, ומצד שני, ארץ אירופית שיש בה בעת ובעונה אחת כה הרבה 
וכה מעט מן המשותף עם צרפת. פעם אחר פעם לאורך הדמוקרטיה באמריקה 
טוקוויל מציע להבין את ארצות–הברית, את צרפת או את אנגליה באמצעות 
השוואות ביניהן; מתוך ההתבוננות באחת מהן עולות כל העת תובנות לגבי 

האחרות.1
סוגיה  בבירור  מסתמנת  הארצות,  בשלוש  והדיון  החקירה  מאחורי  אך 
מרכזית אחת, אשר בחינתה היא מטרתו האמיתית של הספר. שלוש הארצות 
שבהן דן ייצגו עבור טוקוויל שלושה דגמים חברתיים–פוליטיים משמעותיים 
שונים, אשר באמצעותם ביקש לעמוד על מהותה ועל השלכותיה של תופעה 

מרכזית אחת — עלייתה הבלתי נמנעת של הדמוקרטיה בעידן המודרני.2
המונח 'דמוקרטיה' אצל טוקוויל אינו מכוון לתאר את המשטר הפוליטי 
תופעות  של  בהרבה  ומורכב  רחב  מגוון  אלא  זה,  בשם  היום  מזהים  שאנו 
תודעתי של  היא מצב  דמוקרטיה  טוקוויל,  פי תפיסתו של  על  ורעיונות. 
שוויון מהותי בין בני אדם, אשר נובע ממציאות חברתית ורעיונית, ובה בעת 
הספר  לכן  ופוליטיים.  אידיאולוגיים  חברתיים,  על מאפיינים  גם משפיע 



הדמוקרטיה באמריקה יד
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מתמודד עם שאלות מתחום החפיפה שבין המחשבה המדינית, הסוציולוגיה 
והאנתרופולוגיה — הוא דן במוסדות פוליטיים וברעיונות ובשיטות שבבסיסם 
)כדוגמת הריכוזיות לעומת הביזור(, במנהגים חברתיים, במוסדות שמעמידה 
)כדוגמת החירות הכלכלית(, בצרכים של טבע  החברה ובמגמות חברתיות 
האדם ובנטיותיו )כדוגמת האמונה הדתית והשפעתה על היחיד ועל אישיותו(, 

ומצביע על השפעתם של כל אלה על עיצוב החברה המדינית.
אך דמוקרטיה חברתית אינה בהכרח דמוקרטיה פוליטית. לדעת טוקוויל, 
ההפך הוא הנכון: היסוד השוויוני בתודעה הדמוקרטית נוטה מטבעו נגד אותם 
רעיונות של חירות המדגישים את השונה ואת המבדיל בין בני האדם. משום 
כך דמוקרטיה חברתית, אם לא תתוקן, מזמינה עריצות פוליטית — בצורת 

רוב עריץ או רודן עריץ.
ובראשם  טוקוויל,  של  האינטלקטואליים  פעליו  כל  רבה,  במידה 
הדמוקרטיה באמריקה, מכוונים לבירור שאלת היסוד הזאת: משמעות עלייתה 

הבלתי נמנעת של המגמה הדמוקרטית בחברה המודרנית, והסיכויים למצוא 
דרכים שתאפשרנה להימנע מפגעיה. בארצות–הברית מצא טוקוויל מציאות 
דמוקרטית מובהקת שהולידה גם משטר דמוקרטי. הוא גם האמין כי המקרה 
האמריקני יכול ללמד דברים הנכונים לגבי כל הדמוקרטיות. לכן, עמל להבין 
לא רק את הסיבות המקומיות והנסיבתיות להצלחה האמריקנית, אלא את אלה 
היסודיות, הנכונות לגבי החברה הדמוקרטית בכל המקומות ובכל התקופות. 
מבנהו של הדמוקרטיה באמריקה, המוגש כאן לראשונה במלואו לקורא העברי, 
מבטא את התפתחות מאמציו של טוקוויל במהלך כתיבתו. חלקיו הראשונים 
בתנאיה  באמריקה,  יותר  מתמקדים   )1835 בשנת  )שפורסמו  החיבור  של 
ובלקחים הישירים הנלמדים מהם, ואילו חלקיו המאוחרים )שפורסמו בשנת 
יותר. דרך ההתבוננות באמריקה כדמוקרטיה,  1840( כלליים ופילוסופיים 
ביקש טוקוויל למצוא את אמריקה שבכל דמוקרטיה, או כדבריו: "הבה נחדל 
אפוא לראות את כל האומות הדמוקרטיות בצלמו של העם האמריקני, וננסה 

סוף–סוף לציירן לעצמנו בקווי דמותן שלהן" )עמ' 474(.
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ב

אלקסיס שרל אנרי מוריס קֶלֶרל דה–טוקוויל נולד בשנת 1805 בפריז כבן 
השלישי במשפחה )אח להיפוליט ולאדוארד( לאביו ֶארוֶה ולאמו לואיז מדלן. 
משפחת אביו, בית קלרל דה–טוקוויל, הייתה משפחת אצולה נורמנית, לא 
בולטת במיוחד אך עתיקה מאוד — עד כמה עתיקה תעיד השתתפות אחד 
מבני–קלרל בכיבוש הנורמני של אנגליה, בשנת 1066. משפחתה של אמו 
הייתה פחות עתיקת יחס, אך בולטת הרבה יותר במורשת הפעילות הציבורית 
שלה. אנשי בית אביה, בני ֶּפלֶטיֶה דה–רֹוזאנּבֹו, נמנו עם חברי ה'פרלמנט', 
בית המשפט העליון של פריז )ולמעשה של צרפת כולה(, שהחברות בו עברה 
הרוח  איש  לואיז,  בזכות סבה של  יותר,  אף  בולט  היה  בית אמה  בירושה; 

והמדינאי החשוב ְקֶרטיאן גִיֹום לָמּוָאניֹון דה–מאלזֶרּב.
לואיז וארווה נישאו בשנת 1793, ומיד הועמדו חיי הזוג הטרי בסכנה בידי 
משטר הטרור של המהפכה הצרפתית. הם נאסרו למשך מספר חודשים, יחד 
עם עוד שבעה מבני משפחתה של לואיז — כל אשמתם הייתה השתייכותם 
המשפחתית. מאלזרב, סבה של לואיז, היה מדינאי מתון והגון. מפאת גילו 
כבר נטש את חיי הציבור והתגורר בשווייץ, אך הוא חש כי מחובתו לחזור 
לצרפת כדי להימנות עם צוות סנגוריו של לואי ה–16 כאשר זה הועמד לדין 
בפני האסיפה הלאומית המהפכנית. במהלך אופייני לצדק המהפכני, זמן קצר 
ובני–משפחתו,  נאסרו לפתע מאלזרב  והוצא להורג  הורשע  לאחר שהמלך 
לחזות  אולץ  הישיש  המדינאי  למוות;  נחרץ  ודינם  מזורז  בהליך  הורשעו 
בשתי בנותיו ובשני חתניו מוצאים להורג לנגד עיניו בטרם עלה הוא עצמו 
לגרדום. לזוג הצעיר נקבע תאריך למשפט, וקרוב לוודאי שגורלם של לואיז 
ובעלה עמד להיות דומה לזה של סבה, הוריה ודודיה, אך התמזל מזלם ובאחת 
מהתפניות הקיצוניות שאפיינו את המהפכה הופל לפתע שלטון הטרור, והם 

שוחררו. 
הצעירים  בזוג  חותמן  הותירו  ההרג במשפחתם  ואימת  תלאות המאסר 
למשך כל חייהם. לואיז נותרה כל ימיה חולנית וסבלה מהתמוטטויות עצבים 
חוזרות ונשנות; ארווה יצא כשכל שערו לבן; הם היו אז רק בני עשרים ואחת. 
והאופטימיות לגבי סיכויי  אין להתפלא שבמקום הגישות הרפורמיסטיות 
המהפכה שאפיינו אותם ואת משפחותיהם לפני כן, אימצו בני–הזוג מכאן 
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ואילך גישה של דבקות מוחלטת במלוכה ובכנסייה המסורתיות. הם האמינו 
כנו עם  הבורבונית, שהוחזר על  כי כל פגיעה במשטר המלוכה החוקתית 
הפלת רודנות נפוליאון, הכרח שתביא על צרפת רק מסכת חדשה של אי–
יציבות, מהפכות ורודנות; ואירועי השנים הבאות הוכיחו להם שצדקו. משפחת 
טוקוויל שמרה על פרופיל נמוך הן במשך יתר ימי הרפובליקה המהפכנית, 
והן במשך שלטון הרודנות של נפוליאון, שהחליף אותה. אך עם השבתה לכס 
1814, פתח ארווה בקריירה ציבורית:  בורבון, בשנת  המלוכה של שושלת 
הוא כיהן כממונה )פרפקט( בכמה מחוזות, ובשנת 1827 אף העניק לו המלך 
שרל ה–10 מושב בבית העליון של הפרלמנט הצרפתי, כתמורה לשירותיו 
הטובים. אין פלא שכאשר הפילה הפיכה את המלוכה החוקתית הבורבונית 
בשנת 1830 והחליפה אותה במה שכונה 'מלוכה ליברלית' של בית אורליאן, 
סירב ארווה להישבע אמונים למשטר זה והעדיף לפרוש מחיי הציבור; ודאי 
שלא חזר בו כשנפל בית אורליאן בשנת 1848 והרפובליקה השנייה באה על 
מקומו, או כעבור שלוש שנים, כאשר נפלה הרפובליקה השנייה, ואת מקומה 
תפסה הדיקטטורה של לואי נפוליאון בונפרטה, אשר גם הכתיר עצמו אחר 
כך כקיסר. עם זאת, ארווה עוד הספיק להפתיע כאשר פתח בקריירה חדשה 
בהיותו בשנות השבעים לחייו, והחל )קרוב לוודאי גם בהשפעת הצלחותיו 
הספרותיות של בנו אלקסיס( לחבר ולפרסם ספרים העוסקים בתולדותיה 
של צרפת: היסטוריה פילוסופית של ימי מלכות לואי ה–15 )1847(, וסקירת ימי 

מלכות לואי ה–14 )1850(.

ילדותו של אלקסיס עברה עליו, אם כן, בקרב משפחת אצולה שנפגעה 
הייתה בעלת  נפוליאון, אך  והסתייגה משלטון  מאימי המהפכה הצרפתית 
נטייה לעיסוק בענייני ציבור ולסקרנות אינטלקטואלית. נעוריו התאפיינו 
בנדודים עם משפחתו למקומות השונים שבהם כיהן אביו בתפקידים ציבוריים 
)ביניהם מץ, דיז'ון, ורסאי ופריז(, אורח חיים שוודאי תרם ליכולות ההתבוננות 
וההבחנה החברתית שהציג בהמשך. רשימותיו מטיול שערך באיטליה בשנת 
1826, והוא בן עשרים ואחת, מעידות על הנטיות והיכולות שנבטו בקרבו כבר 
בגיל צעיר זה. השפעה נוספת על עיצוב חשיבתו נודעה בוודאי גם לתהפוכות 
החריפות במשטר הצרפתי, החל באלה שבהן הספיק לחזות בילדותו — הפלת 
הדיקטטורה של נפוליאון והשבת בית בורבון )פעמיים, בשנת 1814 ובשנת 
והולך במהלך חייו.  1815( — וכלה באלה שהוסיפו להתחולל בקצב תכוף 
הוא הספיק לחזות בשישה )ולפי ספירה אחרת — שבעה( שינויי משטר בתוך 
גם הרהר בדכדוך בעובדה שלאחר  ודאי  ימיו  בסוף  פחות מארבעים שנה. 
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כל התהפוכות והתקוות הללו, צרפתי כמוהו, שנולד תחת עול עריצותו של 
בונפרטה אחד, מסיים את חייו תחת עול עריצותו של בונפרטה אחר.

כמו אביו, גם אלקסיס הצעיר עשה את צעדיו הראשונים כמשרת ציבור 
בחסות הבורבונים, כאשר בשנת 1827, זמן לא רב אחרי שסיים את לימודי 
)Juge Auditeur — מעין  זוטרה  המשפטים שלו, הוא מונה למשרת שיפוט 
מגשר( בוורסאי. אך בניגוד לעמדת הוריו, כאשר הופלה המלוכה הבורבונית 
1830, בחר אלקסיס לקבל את השינוי כעובדה מוגמרת ונשבע את  בשנת 
בתפקיד  להמשיך  כדי  שנדרשה  אורליאן,  בית  למשטר  האמונים  שבועת 
של  מידה  תמיד  נותרה  טוקוויל  אצל  זאת,  עם  החדש.  השלטון  במסגרת 
הסתייגות ברורה ממהפכות בכלל ומהפלת בית בורבון בפרט, כפי שמעידים 
קטעים מספרו המשטר הישן והמהפכה )1856(, המתארים את ימי שלטון לואי 
37 שנות המלוכה החוקתית  ה–16 שקדמו למהפכה הצרפתית, כמו גם את 
שבין נפילת נפוליאון להקמת הרפובליקה השנייה, כתקופות שלום ושגשוג 

שכמותן לא ידעה צרפת.3 
מה  לזמן  להתרחק  לו  אפשרה  )שגם  הראשונה  המשמעותית  משימתו 
מהמבוכה שהסבה למשפחתו שבועת האמונים שלו( הייתה נסיעה רשמית 
הסוהר  בתי  מערכת  על  דו"ח  ולהגיש  לחקור  במטרה  לארצות–הברית, 
האמריקנית. הביקור ארך כשנה, מתחילת אפריל 1831 עד סוף מרס 1832. 
בשובו לצרפת כתב טוקוויל יחד עם שותפו לנסיעה וחברו הקרוב כל חייו, 
גוסטב דה–בומון, דו"ח על בתי הסוהר )על מערכת בתי הסוהר בארצות–הברית 
וישימותה לצרפת(, שנתפרסם בשנת 1833. אך התוצאה העיקרית של הנסיעה 

לאמריקה לא הייתה דו"ח זה אלא ספר אחר, שייכתב במשך השנים הבאות. 
לאחר שטוקוויל התפטר ממשרת השיפוט שלו במחאה על פיטוריו הבלתי 
צודקים של בומון, החליטו השניים להעלות על הכתב את התרשמויותיהם 
המקיפות יותר מאמריקה. הם חילקו את מאמציהם, ובסופו של דבר פרסמו 
שני חיבורים נפרדים. בומון פרסם בשנת 1835 את מארי, או העבדות בארצות–
הברית — תיאור המנהגים האמריקניים, שבו העביר את רשמיו דרך עלילה 

ספרותית. באותה שנה ראה אור גם חלקו הראשון של חיבורו של טוקוויל, 
הדמוקרטיה באמריקה )חלקו השני של הספר ראה אור בשנת 1840(, והקנה לו 

מיד תהילת עולם.
ערך  באמריקה  הדמוקרטיה  של  הראשון  החלק  הופעת  לאחר  קצר  זמן 
טוקוויל, שוב יחד עם בומון, מסע בן כשלושה חודשים באנגליה. כמו בביקור 
קצר קודם משנת 1833, מטרתו של טוקוויל הייתה להעמיק את הבנתו של 
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הקשר בין המורשת החברתית והמדינית האנגלית למשטר האמריקני. בעקבות 
הביקורים באנגליה קיים פגישות עם שורה של אנשי מדינה ורוח אנגלים, 
ביניהם ג'ון סטיוארט מיל, פגישות אשר הולידו ידידויות רבות–ערך ושיח 
רעיוני חשוב, שנמשכו עד מותו של טוקוויל, והפכו את אנגליה להיות לו 

למעין מולדת רוחנית שנייה.4
זמן רב  1835 הכריע אלקסיס לגבי צעד שמשפחתו וחבריו ניסו  בסוף 
להניאו ממנו, בנשאו לאישה את מרי מוטלי, אנגלייה, בת המעמד הבינוני 
נישואין  אלה  היו  האזהרות,  למרות  שנים.  משש  ביותר  ממנו  ומבוגרת 
מוצלחים בסך הכל, והעיבה עליהם רק העובדה שלא נולדו לבני–הזוג ילדים. 
מרי, שגדלה כאנגליקנית, קיבלה על עצמה את הקתוליות עם נישואיהם 
והפכה מיד אדוקה באמונתה החדשה. אלקסיס, לעומת זאת, העיד כי אמונתו 
התמה נעקרה ממנו בצעירותו, כאשר קרא בכתבי הפילוסופים של הנאורות. 
הוא לא הסתיר כל ימיו את הסלידה שחש מאז כלפי האתיאיזם הפילוסופי 
והנזק שהסב לו. טוקוויל סבר כי אמונה דתית היא צורך אנושי קיומי ומועיל, 
וכי תחליפיה הם דלים לאדם ומסוכנים למוסר החברתי. הפגיעה באמונתו 
התמה הותירה בו חוסר מנוחה רוחני עמוק ומתמיד, אך הוא ביטא בעקביות 
גישה אוהדת להשפעת הדת על המוסר החברתי ועל הסדר הפוליטי, והקפיד 

להשתתף באורח החיים הקתולי.
כמה חודשים לאחר נישואיו הלכה לעולמה אמו של טוקוויל, והוא ירש 
את התואר קונט )רוזן(, ואת אחוזת משפחתו הסמוכה לכפר טוקוויל שבאזור 
בתואר  השתמש  לא  טוקוויל  הידוע,  ככל  נשא.  שמו  את  אשר  נורמנדי, 
מעולם, אך את האחוזה ואת החיים בה אהב אהבה גדולה; היא הפכה למרכז 
חייו היצירתיים והפוליטיים. הד לגישתו ניתן למצוא גם בדבריו על קשר 
ארוך ימים בין אחוזה למשפחה, קשר שבו "רוח המשפחה מתממשת במובן מה 

באחוזה" )עמ' 52(.
טוקוויל בחר להיכנס לפעילות ציבורית במישור הפוליטי. לאחר כישלון 
הפרלמנט  התחתון של  בבית  מושב  על   1837 בשנת  בהתמודדות  ראשוני 
הצרפתי, הוא הצליח להיבחר בשנת 1839 כנציג אזור הבחירה שבו שוכנת 
אחוזת בני–טוקוויל, מחוז ואלון, שבחבל לה–מנש אשר בנורמנדי. מאז המשיך 
להיבחר מחדש בכל פעם שהתמודד שם, עד פרישתו מהחיים הפוליטיים. 
במקביל היה פעיל גם בחיי הציבור המקומיים של חבל לה–מנש ואף כיהן זמן 
מה כנשיא המועצה האזורית. בתקופה מסוימת ניסה טוקוויל לפתח השפעה 
1844, יחד עם מספר  ציבורית גם מעל דפי העיתונות, כאשר רכש בשנת 



יטמבוא

© כל הזכויות שמורות

לה קומרס, אשר תמך בחופש כלכלי —  חברים לדעה, את העיתון הכלכלי 
בעיקר בתחום המסחר. אלא שהכנסות העיתון לא הצליחו לקיימו, וטוקוויל 

ועמיתיו מכרו אותו כעבור חודשים ספורים.
בפרלמנט של שנות הארבעים היה טוקוויל מראשי האופוזיציה לממשל 
אז  )שהייתה  הבחירה  זכות  של  הדרגתית  בהרחבה  ותמך  האורליאניסטי, 
מצומצמת מאוד( כדי לקשור מגזרים נרחבים יותר של האוכלוסייה למשטר 
החוקתי, אך מאמציו לא הוכתרו בהצלחה. בתחילת 1848 היה בין אלה שכבר 
השכילו לזהות את התמוטטותו הקרבה של המשטר, ונשא את נאומו המפורסם 
ביותר, שבו הכריז "אנו ישנים מעל הר געש". בפברואר 1848 התפרץ הר 
הגעש — וכאשר, על רקע של חוסר שקט גובר, נמלט המלך האורליאניסטי 
והוכרזה הרפובליקה השנייה. באותה שנה  מפריז, בוטלה המלוכה בצרפת 
נבחר טוקוויל לאסיפה המכוננת של הרפובליקה החדשה, והיה לחבר בוועדה 
המחנה  מראשי  כאחד  מיד  התבלט  באסיפה  למדינה.  חדשה  חוקה  לניסוח 
הדומה  במסלול  צרפת  את  להוביל  לניסיונות  שהתנגד  הליברלי–שמרני, 
לזה של מהפכת 1789. טוקוויל התנגד במיוחד לחקיקה ברוח סוציאליסטית 
שתביא להתערבות המדינה בכלכלה; לדעתו יכלה מדיניות כזו להוביל רק 
לכישלון, להפקעות ולפשיטת רגל. ברוח דומה גם תמך בדיכוי בכוח של 
הציבור  לתמיכת  זכו  אלה  עמדותיו   .1848 בקיץ  פריז  פועלי  התקוממות 
במחוז שלו, כפי שהוכח כאשר בבחירות שנערכו בשנה שלאחר מכן, בחירות 
שבהן ניתנה זכות בחירה לכלל הגברים הבוגרים, נבחר ברוב גדול לאסיפה 

המחוקקת החדשה.
עם  פעולה  שיתוף  לגבי  קשה  בהתלבטות  טוקוויל  עצמו  מצא  עתה 
ממשל הנשיא החדש, לואי נפוליאון בונפרטה, בשל חשדותיו לגבי כוונותיו 
האמיתיות של זה, וחששותיו לגבי סיכויי הישרדותה של הרפובליקה החדשה 
והיה שר  בונפרטה  בממשל  לכהן  טוקוויל  הסכים  לבסוף  כאלה.  בנסיבות 
החוץ בחודשים יוני-אוקטובר 1849. בסתיו כבר השתייך לאופוזיציה למשטר 
ניכר  באופן  צומצמה  הישירה  הפוליטית  פעילותו  אולם  הבונפרטיסטי, 
מתחילת 1850 עקב מחלת השחפת, שבצלה יחיה את שארית ימיו בבריאות 
רופפת, תוך היזקקות לתקופות החלמה ארוכות, חלקן מחוץ לצרפת. חששותיו 
מבונפרטה התממשו בדצמבר 1851 כאשר זה הפך עצמו לדיקטטור, והשליך 
רבים מחברי האסיפה הלאומית, ובהם גם טוקוויל עצמו, לכלא. בישבו במאסר 
ודאי הרהר טוקוויל בעובדת היותו בן הדור הרביעי של משפחתו הנאסר בגין 
השקפותיו בידי משטר מהפכני. לאחר מספר ימים, כאשר הצלחת ההפיכה של 
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בונפרטה הייתה מובטחת, שוחרר טוקוויל — ואף הוגשה לו התנצלות — אך 
הוא סירב בתוקף לשתף פעולה עם המשטר החדש ופרש מפעילות ציבורית 
פומבית. עם זאת המשיך עד סוף ימיו במאמצים עקיפים לערער על המשטר 
הבונפרטיסטי, החל מפרסום מאמר עוין בטיימס הלונדוני בעילום שם, ימים 
נפוליאון, דרך התפטרותו מאסיפת מחוז  ספורים לאחר ההפיכה של לואי 
לה–מנש עקב סירובו להישבע אמונים לשלטון החדש, ועד לפרויקט הגדול 
המהפכה  של  ותוצאותיה  מקורותיה  על  מקיף  מחקר   — חייו  של  האחרון 

הצרפתית.
למגמות  כהמשך  הנפוליאוני  המשטר  את  להציג  היה  אמור  זה  חיבור 
השליליות יותר הן של האבסולוטיזם המונרכי והן של המהפכה הצרפתית. 
אך טוקוויל כתב ופרסם רק את מה שהיה אמור להיות החלק הראשון של 
וזכה   ,1856 בשנת  אור  ראה  אשר  והמהפכה,  הישן  המשטר  הספר  חיבורו, 
להצלחה גדולה. טוקוויל עוד הספיק לערוך נסיעה אחרונה לאנגליה בקיץ 
1857, נסיעה שבה זכה לכבוד ויקר הן כהוגה חשוב והן כמתנגד הדיקטטורה 
וכתיבה  הנפוליאונית, אך בשובו לצרפת הצליח להגיע רק לשלבי איסוף 
ראשוניים של חלקו השני של ספרו. מותו בשנת 1859 קטע באבו את מפעלו 

זה האחרון.

ג

למחשבתו המדינית של טוקוויל נקודת מוצא ברורה וחד–משמעית, שלפיה 
עליית החברה הדמוקרטית במערב היא תהליך בלתי נמנע. כל חשיבתו לגבי 
תקופתו ולגבי מה שצופן העתיד נבעה מגישה זו. עם זאת, הוא תמיד הדגיש 
שעצם היות התופעה בלתי נמנעת אינו מבטיח בשום אופן כי היא טומנת 

בחובה ברכה לאנושות:

הואיל ואני משוכנע נאמנה, שהמהפכה הדמוקרטית שאנו חוזים בה היום היא 
עובדה שאין לעמוד בפניה, ואין זה מן הרצוי ולא מן החכמה הוא להילחם 
בה, אולי יהיו אנשים שיופתעו מכך שבמהלך הספר הזה דיברתי לא פעם 

בלשון חריפה על החברות הדמוקרטיות שיצרה המהפכה הזאת.
לדמוקרטיה  יריב  הייתי  משום שלא  שדווקא  בפשטות,  אשיב  כך  על 

ביקשתי לנהוג בה בתכלית הכנות )עמ' 438(.
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טוקוויל לא ראה עצמו יריב של הדמוקרטיה, וגם לא אוהד בלתי מסויג 
שיוכל  כך  ומאוזן,  ענייני  באופן  בה  להתבונן  המנסה  משקיף  אלא  שלה, 
הסכנות  מפני  להזהיר  ובעיקר  בחסרונותיה,  והן  ביתרונותיה  הן  להבחין 
שהיא טומנת בחובה. הוא היה בין הראשונים שחזו את הסכנות הייחודיות 
הנשקפות לאנושות מעליית העידן הדמוקרטי, ואשר, למצער, התממשו אצל 
עריצות שלטונית  קטלני של  שילוב  העשרים —  המאה  הדיקטטורות של 

ושוויון חברתי:

אפשר אפילו להנהיג מין שוויון בעולם הפוליטי גם אם לא תהיה חירות 
פוליטית בצדו. יכול אדם להיות שווה לכל בני–ארצו למעט אחד, שהוא 
אדון על הכל כאחד והוא הבוחר מתוכם, על בסיס של שוויון, את עושי דברו 

)עמ' 534(.5

טוקוויל הצביע על כך שעליית הדמוקרטיה יכולה לייצר סוג של עריצות 
אשר תבוסס על רוח דמוקרטית–שוויונית, ומשום כך יוכל השלטון בה להצדיק 
וחזקה  את כל מעשיו כהגשמת רצון העם. עריצות כזאת תהיה לגיטימית 
בהרבה, ולכן גם נוראה בהרבה, מכל רודנות שידע העבר. הוא העיר כי עד 
ימיו נהגו הכל לחשוב כי עצם הרעיון של משטר עריצות תועבה הוא, ותהיה 
אשר תהיה צורתו או הצדקתו, "אך בימינו מתגלה, כי יש בעולם ממשלי 
עריצות מוצדקים ועוולות קדושות, ובלבד שיופעלו בשם העם" )עמ' 416(. 
ניצב בפני תופעה חדשה בתולדות האנושות — דיכוי  טוקוויל ידע שהוא 
דמוקרטי ש"לא ידמה במאומה למה שקדם לו בעולם" )עמ' 763(; הוא הודה 
שחלק מהיבטיו ודאי נעלמים עדיין מעיניו, ושאינו מוצא אפילו את הביטוי 
הנאות "שימסור במדויק את תמונתו המצטיירת בעיני רוחי", כאשר אין די 
ב"מילים ישנות דוגמת עריצות ורודנות". המונח שטוקוויל חיפש ולא מצא 
היה טוטליטריות, התיאור העגום של כוליות היומרות והיכולות אשר מאפיין 
את הדיכוי השוויוני–דמוקרטי המודרני. אך הקושי במציאת ביטוי מדויק לא 
הרתיע את טוקוויל מלחקור את התופעה: "חדש הוא הדבר, ולכן שומה עליי 

להשתדל להגדירו, שהרי אינני יכול לכנותו בשם" )שם(. 
יסודו של סוג הדיכוי החדש כמעט לחלוטין שעליו הצביע טמון, לדעתו, 
בזיקה העמוקה שבין הדמוקרטיה לרעיון השוויון. למעשה, על פי טוקוויל, 
דמוקרטיה משמעותה קודם כל השוואה בתנאים החומריים והרעיוניים בין 
בני אדם. הריבוד וההייררכיה בחברה האריסטוקרטית הפכו בעבר מעמדות 
חברתיים שונים לאומות נפרדות כמעט; אולם המציאות הזאת נשחקה והלכה 



הדמוקרטיה באמריקה כב

© כל הזכויות שמורות

בידי שורה של תהליכים חברתיים ורעיוניים שקיבלו תאוצה אדירה בעידן 
המודרני, אף כי שורשיהם נטועים הרבה לפניו. התוצאה הייתה שבחברה גדלה 
והלכה הקבוצה של אלה השווים ביניהם, באופן יחסי, הן מבחינת אורח החיים 
והן מבחינת הרעיונות. במילים אחרות, נוצר מה שאנו מכנים היום מעמד 
בינוני הולך ומתרחב, אשר עתיד לכלול את רוב רובה של החברה המערבית, 

ובמקומות מסוימים )כמו אמריקה( היה לרוב כבר בזמנו של טוקוויל.6
מציאות זו, ולא הדמוקרטיה הפוליטית, היא מה שטוקוויל מכנה "משטר 
437(. ומדוע זה אין הדמוקרטיה החברתית מובילה  חברתי דמוקרטי" )עמ' 
בהכרח לדמוקרטיה פוליטית? משום שעצם עקרון השוויון, העומד מאחורי 
הדמוקרטיה החברתית, הוא חרב פיפיות היכולה גם להוליך לפגעים בעלי 

השלכות פוליטיות בעייתיות ביותר:

בעקרון השוויון רואה אני בבירור שתי מגמות: אחת המוליכה את רוחו של 
כל אדם אל מחשבות חדשות, ואחת שתנסה לאסור עליו לחשוב בכלל. ורואה 
אני איך בהיותה נתונה לשלטונם של חוקים מסוימים תחניק הדמוקרטיה את 
חירות הרוח שמצב חברתי דמוקרטי מעודד, עד כדי כך שלאחר שתנתץ את 
כל הכבלים שכפו עליה פעם מעמדות או אנשים תרותק רוח האדם בחזקה 

לרצונו הכללי של הרוב )עמ' 449(.7 

אם כן, עריצות הרוב, עוד בטרם היא באה לידי ביטוי במעשה פוליטי, 
הריהי נטייה רעיונית וחברתית של הדמוקרטיה. חברה דמוקרטית משמעותה 
שהשוויון הופך לעיקרון כללי מנחה, ואלה שאינם נשמעים לו הם יוצאים 
מן הכלל. בחברה ההייררכית הישנה, השוני בין בני האדם היה מצב טבעי, 
ואילו בחברה דמוקרטית השונה מפר את השוויון; ככל שרעיון השוויון נעשה 
ומאיים להפכו  הוא דוחק את השונה אל מחוץ לחברה,  לנחלת הכלל, כך 
לאויבה. אזיי, אותה העריצות השלטונית שבמונרכיות המוחלטות הצטיירה 
כהפחדה ורדיפה תיראה, כאשר היא פועלת בשם הרבים, כעשיית צדק עם 

קומץ שוררים קשי עורף.
אבל, לדעת טוקוויל, כשעקרון השוויון בא לידי ביטוי במציאות חברתית 
הוא מוליד תוצר בעייתי אף יותר: הניתוק בין הבריות. אם החברה ההייררכית 
והמבוזרת של העבר התקיימה על בסיס רשת קשרים חברתיים אנכיים )עם 
)עם  האופקיים  אלה  לצד  ממנו(,  נמוך  או  ממעמדך  גבוה  שמעמדם  אלה 
הדומים לך בקבוצת ההשתייכות שלך(, הרי שבחברה הדמוקרטית נוטה רעיון 
השוויון לנתק את כל הקשרים הללו. הקשרים האנכיים אינם קיימים עוד, 
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כי ההייררכיה נעלמה; אך גם הקשרים האופקיים מתרופפים והולכים, משום 
שאדם אינו שייך עוד לקבוצה ייחודית )על בסיס מקומי, תעסוקתי, לאומי 
וכולי(, אלא הופך לאזרח המדינה, ותו לא. מעבר לכל הבעיות המוסריות 
זו, מבחינה פוליטית היא תואמת להפליא את  והחברתיות שמולידה מגמה 
השאיפה של כל שלטון עריצות: להפריד בין נתיניו, כך שלא יוכלו לחבור 

נגדו:

שמטפח  מומים  אותם  בדיוק  אפוא  הם  העריצות  ממשל  שיוצר  המומים 
השוויון. שני אלה משלימים ומסייעים זה לזה עד להשחית.

השוויון מעמיד את הבריות זה בצד זה, בלי שייקשר שום קשר משותף 
הראשון  נפרדים;  שיישארו  כדי  מחיצות  מקים  העריצות  ביניהם: ממשל 
את  עושה  האחרון  לצלם,  באחיהם  להתחשב  שלא  מראש  אותם  מכשיר 

האדישות הכללית מעין מידה תרומית ציבורית )עמ' 542(.

אם לא די בסכנות בידודו של היחיד ועריצותו של הרוב, הוסיף טוקוויל 
לריכוזיות.  הנטייה  החברתית:  הדמוקרטיה  עליית  נוסף של  תוצר שלילי 
כמובן, ריכוזיות אינה נחלתה הבלעדית של החברה הדמוקרטית, אך לדעתו, 
בחברה דמוקרטית עצם תודעת השוויון מובילה לחיפוש כללי אחר מוקד 
יחיד ומרכזי לשלטון. הנטייה לריכוזיות בעייתית במיוחד משום שהיא מקנה 
לשלטון בחברה הדמוקרטית את האמצעים למימוש המלא והנורא ביותר של 
הנטיות לבידוד הבריות ולעריצות הרוב; מלך עריץ של ימי העבר יכול היה 
רק לחלום על היקף המשאבים והיעילות שרודנות ריכוזית מסוגלת לגייס 
טוקוויל העובדה  אי לכך, לא הפליאה את  למטרותיה בחברה דמוקרטית. 
שמכל החידושים אשר הפיצה המהפכה הצרפתית באירופה, היחיד שבאמת 
נקלט ואומץ בידי כל שליטי היבשת היה עקרון הריכוזיות. ניתן היה לחזות 

במורשת המורעלת הזאת של המהפכה גם — ואולי במיוחד — בצרפת עצמה:

אמרתי שאצל העמים הדמוקרטיים לא עלה מושג הממשל על הדעת באורח 
טבעי אלא בצורת רשות יחידה ומרכזית, ואילו המושג של רשויות ביניים 
לא היה מוכר להם. במיוחד נכון הדבר לגבי האומות הדמוקרטיות, שחזו 

בניצחונו של עקרון השוויון בדרך של מהפכה אלימה )עמ' 744(.8 

גרסה  אשר  יותר,  ורחבה  כללית  למסקנה  אותו  הובילה  זו  אבחנתו 
"שהתפתחות הריכוזיות בעם דמוקרטי תלויה לא רק בהתקדמות השוויון כי 
אם גם בצורה שבה שוויון זה נוסד" )שם(. מסקנה זו מצביעה על הסייג החשוב 
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ביותר שהניח טוקוויל עצמו לכל אבחנותיו על התפתחותם של רעיונות ושל 
מגמות חברתיות: יכולתן של נסיבות לשנות, ולעתים אף להפוך על פיהן, 
את השלכותיה של תופעה מסוימת. למרות שהוא סבר כי התפשטות השוויון 
התודעתי והחברתי בלתי נמנעת היא, הוא גם עמד על כך שתופעות כמו 
של  פעילותם  אפילו  או  רעיונות  לאומיים,  מנהגים  היסטוריים,  אירועים 
יחידים, עשויות בהחלט להביא לכך שתוצאותיה של התפשטות זו תהיינה 

שונות בתכלית באומות שונות.
של  יכולתם  ובין  האנושית  ההתפתחות  של  רחבות  מגמות  בין  המתח 
טוקוויל  באופן מרחיק לכת העסיק את  ורעיונות להשפיע עליהן  נסיבות 
לא רק בדמוקרטיה באמריקה אלא במידה רבה בכל הגותו. כאן גם המקור 
מרתק  מקומי,  למקרה  מעבר  הרבה  במשנתו;  אמריקה  של  לחשיבותה 
הדמוקרטיה, משום  הכללית על  לחקירתו  הייתה מפתח  היא  ככל שיהיה, 
ש"לאמריקנים מצב חברתי דמוקרטי" )עמ' 437(, אשר אף שהיה חסר תקדים 
העולם  עתיד  פני  הוא  כי  צפה  טוקוויל  אחרות,  בארצות  ימים  אותם  עד 
כולו. כך הייתה אמריקה, לדידו, מעין מכונת זמן, שבה חזה בעתיד החברתי 

הדמוקרטי הצפוי, בסכנותיו ובסיכוייו:

הדברים שאני אומר כאן על אמריקה אפשר באמת להסב אותם כמעט על כל 
בני–זמננו. השוני נעלם והולך מקרב האנושות; בכל העולם כולו יכול אדם 
לפגוש באותן דרכי עשייה, חשיבה והרגשה. כך הוא לא רק משום שהאומות 
משפיעות יותר זו על זו ומעתיקות זו את זו ביתר נאמנות, אלא מפני שבכל 
ארץ הבריות מסתלקים יותר ויותר מן העמדות והרגשות המיוחדים לכת, 
למשלח יד או למשפחה, ומגיעים מאליהם למשהו קרוב יותר למבנה האדם, 

שאחד הוא בכל מקום )עמ' 671(.

הדמוקרטית  החברה  שעליית  האדם",  ב"מבנה  מקורה  כן,  אם  הבעיה, 
מציבה בפניו אתגר חסר תקדים. ומה היא אותה בעיה? בפשטות, שאידיאל 
השוויון, אשר מאפיין את התודעה הדמוקרטית, הנו לא רק בלתי ניתן להשגה, 
אלא הרסני ממש. לדעת טוקוויל, ככל שיתאמץ עם, לעולם לא יוכל להשיג 
שוויון מעשי בין שכבות החברה; ואפילו אם יצליח באיזו דרך להגיע "לרוע 
המזל לאותו שוויון מוחלט וגמור" )עמ' 578(, תמיד יישאר עוד האי–שוויון 
ביכולת השכלית, שלעולם לא תהיה לחוקי אנוש שליטה עליו. הוא השתמש 
במונח "לרוע המזל" לתיאור חברה שבה הושג שוויון חומרי מוחלט, משום 
שברור היה לו כי ניתן להשיג מצב כזה רק על ידי דיכוי אכזרי. טוקוויל 
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לא סבר שהנטייה לשוויון היא כוח יחיד הפועל בתודעת האדם הדמוקרטי, 
בהכירו בכך שהיא מתנגשת, למשל, עם שאיפה הפוכה לייחוד, המקננת גם 
היא בלבו של כל אדם. לדעת טוקוויל, גאוותו הפרטית של היחיד שואפת 
תמיד "לחמוק מן המשותף" )עמ' 658(, וליצור איזה משהו המיוחד ומועיל רק 
לו, כלומר אי–שוויון. בעידן המודרני, אם כן, צפויים בני אדם להיות מונעים 
בידי שני דחפים סותרים: מחד גיסא — רצון לשוויון בין בני אדם, שהרוח 
הדמוקרטית נוטעת בהם, ומאידך גיסא — שאיפה לחירות אישית, שמקורה 
בכמיהתו של כל אחד לייחוד ולשוני מאחרים. כאן ראוי לשאול, מדוע לא 
תבוא הבעיה על פתרונה מעצמה, אם רק נניח לשתי נטיות אלו שבלב כל 
אדם להגיע לאיזון ביניהן? תשובתו של טוקוויל הייתה שכוחה של הנטייה 
לשוויון גדול בהרבה מכוחה של הנטייה לחירות, ואם לא תזכה האחרונה 
לתמיכה נמרצת, סופה שתוכרע לחלוטין בידי הראשונה. יתרונה של הנטייה 
לשוויון נובע דווקא מכך שאינה ניתנת להגשמה, ולכן לעולם אינה יודעת 
שובע: אפשר להעלות על הדעת שאנשים יגיעו לדרגת חירות שתשביע את 
רצונם, כך שיתענגו עליה בנחת ובלי חרדה, "אך לעולם לא יתקינו הבריות 
שוויון שיוכל להניח את דעתם" )עמ' 578(, ולפיכך השאיפה לשוויון נותרת 
עם  יחד  ההבדלים,  למחיקת  השאיפה  כך  מסופקת.  ובלתי  פעילה  תמיד 
ההשוואה בתנאים, אף שהם נובעים מהרוח הדמוקרטית, הם בעידן המודרני 

גם הסכנה הגדולה לחירות.
מחשבות אלו עשו את אמריקה למקרה מבחן חשוב כל כך בעיניו:

באמריקה הדמוקרטיה מופקרת אפוא לנטיותיה שלה. היא מתנהלת במסלולה 
עליה  להוציא  יש  המקום שבו  זהו  לפיכך,  חירות.  מתוך  ופועלת  הטבעי 
משפט. ומי יוכל למצוא עניין ותועלת בבדיקה זו יותר מאיתנו, בני האומה 
הצרפתית, אשר דחף נחרץ סוחף אותנו בכל יום ויום, וכסומא בארובה אנו 
צועדים, אולי אל ממשל עריצות, אולי אל הרפובליקה, אך לבטח אל חברה 

שתהיה דמוקרטית? )עמ' 204(

בימינו, עריצות- הניגוד הפוליטי הנפוץ כל כך  ניתן לראות שבמקום 
ניגוד  זהו  עריצות-רפובליקה.  אחר,  ניגוד  טוקוויל  העמיד  דמוקרטיה, 
שמקורותיו שאובים ממחשבת העולם הקלאסי והרנסנס, אך טוקוויל התאים 
אותו למציאות הדמוקרטית של העידן המודרני. לפי טוקוויל תיתכן עריצות 
בעלת רוח דמוקרטית ועריצות שאינה בעלת רוח כזאת, כמו שתיתכן רפובליקה 
שתהיה בעלת רוח דמוקרטית או חסרת רוח כזאת. למשל, המהפכה הצרפתית 
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העמידה משטר בעל רוח דמוקרטית שהיה רודני אפילו יותר מהאבסולוטיזם 
העריץ של לואי ה–14; לעומת זאת אנגליה, אף על פי שמלך עמד בראשה, 
הייתה רפובליקה אריסטוקרטית — ובת–חורין לא פחות מהרפובליקה הפדרלית 
של ארצות–הברית. בעיני טוקוויל, הצלחתם הגדולה של האמריקנים התמצתה 
בכך ש"הרפובליקה הדמוקרטית מתקיימת בארצות–הברית" )עמ' 291(. בהתאם 
לכך, הסברת הסיבות לקיומה, ובמיוחד לשימורה לאורך זמן, של דמוקרטיה 

שהייתה גם רפובליקה, הייתה לגביו "מטרתו הראשית" של ספרו.
ההבדל בין עריצות לרפובליקה טמון לדברי טוקוויל ברוח החירות — רעיון 
שאותו שאב במידה רבה מהגותו של מונטסקיה, ההוגה שהשפיע יותר מכל 
על מחשבתו ועל סגנונו. מונטסקיה סבר שרוח החירות מתגלמת בהימצאותם 
של כוחות פוליטיים משניים ועצמאיים המתקיימים בתוך משטר מדיני, ואינם 
כפופים לכוחו של השלטון המרכזי. כוחות אלו, שמונטסקיה תיאר כ"כוחות 
בראש  טוקוויל  אצל  מזוהים  העם(,  ובין  השלטון  בין  )הנמצאים  הביניים" 

ובראשונה עם המצב החברתי והרעיוני שהוא מתאר כ"אריסטוקרטי": 

הרעיון של כוחות משניים הפועלים בין הריבון לנתיניו עלה מדרך הטבע 
בדמיונן של האומות האריסטוקרטיות, שכן היו בחברות הללו אנשים או 
וכמו  ועושרם היו מורמים מעל היתר  משפחות שמכוח מוצאם, השכלתם 
הדברים,  מטבע  עצמו,  זה  רעיון  נעדר  הפוכים  מטעמים  לצוות.  נועדו 
ממחשבתם של הבריות בתקופות של שוויון; רק באורח מלאכותי אפשר 
להחדירו בהם, רק בדי עמל אפשר לקיימו בהם, בהיותם הוגים, כמו בבלי 
בכוח  כולה  בחברה  השלטת  ומרכזית  אחת  רשות  של  הרעיון  את  דעת, 

השפעתה הישירה )עמ' 735(. 

במונח  משתמש  כשטוקוויל  'דמוקרטיה',  המונח  של  במקרה  כמו 
'אריסטוקרטיה' אל לנו לחשוב שבכוונתו לתאר בו רק — או אפילו בעיקר — 
משטר פוליטי הנשלט בידי אצולה. עלינו להבין את המושג 'אריסטוקרטיה' 
כמייצג אצלו את הנטייה ההפוכה לזו השוויונית של הדמוקרטיה — הנטייה 
ובעיקר לעצמאות. המונח משמש אותו לתיאור שלל  להייררכיה, לשונות 
אדם  בני  אצל  לשמר  נוטים  אשר  והרעיונות  החברתיות  הנטיות  הכוחות, 
עצמאות מפני השלטון המרכזי. ניתן לתאר את האריסטוקרטי אצל טוקוויל 
כנטייה להצדיק הבדלים בין בני אדם, הן ברמת יחידים והן ברמה הקבוצתית, 
לא רק כמצב מצוי אלא גם כרצוי. לדידו של טוקוויל כוחות הביניים יכולים 
להיות אריסטוקרטיים במובן המילולי המקובל, כפי שהייתה השפעת האצולה 
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יכולים  זהה  ופוליטית  חברתית  פעולה  אך  באנגליה;  המדיני  על השלטון 
לספק במקרים אחרים גם גורמים שונים לגמרי: ממסד או רעיונות דתיים, 
וגם, כמו במקרה של  ניהול עצמי,  או  נהוג  פוליטיות של משפט  מסורות 
טוקוויל  אצל  אריסטוקרטי  אחרת,  לשון  הפדרלי.  המשטר  ארצות–הברית, 

מקביל פעמים רבות לרפובליקני.9
לפי טוקוויל, דמוקרטיה חברתית נוטה מטבעה נגד כל אותם הדברים 
שמנוגדים הם לעקרון השוויון, אך בלעדיהם אין דמוקרטיה פוליטית יציבה 
יחס חיובי  יכולה להתקיים. זאת מפני שהחברה הדמוקרטית, אף שיש לה 
לחירות, יש בה דרישה חזקה בהרבה לשוויון, ובכל פעם שתידרש להכריע בין 

שני העקרונות, תהיה החירות מפסידה, וסופה שתחוסל: 

אני סבור, שלחברות דמוקרטיות יש זיקה טבעית לחופש; אם יניחו אותן 
לנפשן, עתידות הן לחפשו ולטפחו, ושלילתו תעורר בהן צער. אבל תשוקתן 
דורשות  הן  ולא תנוצח.  היא, לא תדע שבעה, לא תחדל  לשוויון לוהטת 
שוויון בתוך חירות; ואם אינן יכולות להשיגו, בכל זאת תדרושנה שוויון 

בתוך עבדות )עמ' 536(.

אלא שטוקוויל לא הטיף לשיבה אל החברה האריסטוקרטית של העבר — 
ולא האמין שאפשרות כזו קיימת אף אם הייתה רצויה. הן הוא עצמו הבהיר 
שעליית הדמוקרטיה החברתית היא תהליך בלתי נמנע, ואף האמין שהיבטים 
חדשות  שאריסטוקרטיות  חשד  גם  הוא  חיוביים.  הם  זה  תהליך  של  רבים 
שתקומנה בחברה המודרנית )למשל, של תעשיינים(, תהיינה חלושות, קצרות 
מועד, ובעיקר משוללות סוג התודעה שעשה את האריסטוקרטיה של העבר 
למה שהייתה. מה שטוקוויל ביקש למצוא הם כוחות אשר אף כי יפעלו לפי 
הכללים והרוח של הדמוקרטיה, תהיה להם השפעה המאזנת את נטיית השוויון; 
כוחות חברתיים ופוליטיים דמוקרטיים, שפעולתם "אריסטוקרטית" בתוצאותיה. 
אבל, הוא התנגד לכך שפעולת איזון הנטיות השוויוניות תיעשה באמצעים 
שקריים, בידי לובשי מסכה דמוקרטית, הבזים בחסותה לרצון העם ולמי שאינו 

נאור. אליבא דטוקוויל, דרך זו סופה שרק תזיק לדמוקרטיה. לכן, כך האמין,

אחיהם  עצמאות  את  להבטיח  או  לבסס  שירצו  מבני–זמננו  אותם  כל 
האזרחים ואת כבודם העצמי חייבים אפוא להוכיח שהם מצדדים בשוויון; 
והדרך הראויה היחידה להוכיח כי אמנם כאלה הם היא להיות כאלה: בכך 
תלויה הצלחת מפעלם הקדוש. לכן השאלה איננה איך לשקם את החברה 
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האריסטוקרטית אלא איך להפיק את החירות מן המשטר החברתי הדמוקרטי 
שהעמיד לנו האל )עמ' 767(.

בעיני טוקוויל, אם כן, בתוך הליברל המנסה להערים על הדמוקרטיה בשם 
עקרונות "נאורים", מסתתר עוד רובספייר או בונפרטה קטן, אשר משתמש 
בדמוקרטיה ככלי לכפות על הציבור את עקרונותיו או את עצמו. עמדה הרואה 
בדמוקרטיה רק פרוצדורה פורמלית למימוש עקרונות מופשטים וא–פריורים 
כלשהם הייתה, על פי תפיסתו, מנוגדת לדמוקרטיה אמיתית. הוא הדגים מצב 
כזה כשתיאר מצב )דמיוני בעיניו( שבו לבתי משפט ששופטיהם אינם נבחרים 
בידי הציבור או נציגיו תהיה הסמכות העליונה לשינוי החוקה או לעיסוק 
בפרשנותה. היה בכך שילוב של מאפיינים משתי שיטות פוליטיות–חוקתיות 
שונות: האחת נהוגה באנגליה ובארצות–הברית, שבהן הפרשנות לחוקים ולחוקה 
נתונה בידי בתי המשפט, אך חבריהם של הללו מתמנים בידי נבחרי הציבור, 
ולאלה האחרונים נתונה גם הסמכות לשנות את החוקה במקרה הצורך; השנייה 
נהוגה בצרפת, שבה אי–אפשר לשנות את החוקה, אך בתי המשפט אינם עוסקים 
שם כלל בפרשנות חוקתית או בפסילת חוקים, ופרשנות החוקה העליונה נתונה 
בידיהם של נציגי הציבור. לבתי משפט אשר ישלבו את מאפייני שתי השיטות 
תהיה הסמכות המכוננת, ולמעשה הם יהיו הריבון במדינה, כי "להם לבדם 
נתונה הייתה הזכות לפרש חוקה". טוקוויל הבהיר באופן שאינו משתמע לשתי 
פנים את סלידתו מהרעיון האנטי–דמוקרטי של בתי משפט ה"תופסים את 
מקומה של האומה ושולטים שלטון גמור על החברה", כי את "הסמכות לשנות 
את חוקתו של העם עדיף להעניק לאנשים המייצגים את רצון העם, ולו גם לא 

בצורה מושלמת, מאשר לאנשים המייצגים את עצמם בלבד" )עמ' 104(. 
אך, אם לא בכלים מסוג זה, מהם האמצעים שבהם אכן ראוי לאזן את 
הנטיות הבעייתיות של הדמוקרטיה מבלי לבגוד בה? טוקוויל האמין שהדרך 
הנכונה היא לגייס לטובת הדמוקרטיה נטיות עומק של האומה, כמו מנהגים, 
ביטוי אמיתי,  ותודעה היסטורית. בהיותם טבועים בעם, אלה הם  מסורות 
"דמוקרטי", למאווייו ולזהותו, אך בד בבד תוכנם יכול להיות מנוגד לדעות 
מפוקפקות או לטעמים זמניים, השולטים בכיפה ברגע נתון, וכך להפעיל 
משקל נגד שהוא "רפובליקני" בתוצר שלו. אפשר שהדוגמה המובהקת שנותן 
טוקוויל להשקפתו זו היא ההבדל שבין אופן עליית רעיון השוויון לעומת 

אופן עליית רעיון החירות אצל האירופים:
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ברוב האומות המודרניות, ובפרט בקרב כל אלו של יבשת אירופה, נבטו 
בזמן שהחלו התנאים  רק  והתחילו להתפתח  ורעיון החופש  חיבת החופש 
החברתיים להשתוות וכפועל יוצא מאותו שוויון עצמו. מלכים מוחלטים הם 
שהצליחו ביותר להכניס שוויון בין המעמדות בקרב נתיניהם. באומות הללו 
קדם השוויון לחופש; לפיכך היה השוויון עובדה ותיקה בזמן שהחופש היה 
עדיין בגדר חידוש; האחד כבר יצר מנהגים, דעות וחוקים השייכים לו, בעוד 
משנהו קם והיה מעצמו ולראשונה. כך אפוא עדיין היה החופש רק עניין 
שבדעה ובטעם בזמן שהשוויון כבר נספג בהרגליהם של הבריות, השתלט 
על מנהגיהם, ושיווה גוון מסוים למעשים הפעוטים ביותר שבחייהם. וכי 

ייפלא הדבר, שבני זמננו אנו מעדיפים את האחד על משנהו? )עמ' 536(

המפתח להצלחת דמוקרטיה הוא, אם כן, "הרגלי הבריות". חיזוק לטענתו 
זו מצא טוקוויל באופן השונה שבו עלתה רוח השוויון באנגליה ובארצות–
הברית לעומת האופן שבו קנתה לה שביתה בשאר "האומות המודרניות". אצל 
האנגלים והאמריקנים קדם רעיון החירות למציאות החברתית השוויונית, ויצר 
אצלם מנהגים, דעות וחוקים שביצרו חירות זו גם בעידן החברתי הדמוקרטי. 
זהו איפה שורש הייחוד הפוליטי, החברתי והתרבותי של האנגלו–אמריקנים 
לעומת האירופים; בניגוד לאחרונים, אצל הראשונים החירות לא הייתה רק 

דעה או רעיון, אלא נעשתה לחלק מהרגלי האומה:

אצל האמריקנים אפוא, החופש הוא ישן; השוויון מאוחר יחסית. ההפך מזה 
מתרחש באירופה, מקום שם השוויון, שהונהג בידי שלטון מוחלט ובפיקוחם 
של מלכים, הוחדר כבר להרגלי האומות זמן רב קודם שקנה לו החופש מקום 

במחשבותיהן )עמ' 744(.10

ד

דיון במחשבתו המדינית של טוקוויל בכלל, ובזו העוסקת בדמוקרטיה בפרט, 
מתחיל אם כן מהחשיבות שהוא מייחס למנהגיה של חברה, במובן של "כל 
המידות  הרעיונות,  עם" — שלל  והאינטלקטואלי של  המוסרי  רוחו  הלוך 

והמסורות המאפיינים אומה:
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הסיבות  אחת  את  אני  רואה  הבריות  של  שבמנהגיהם  ואמרתי  הקדמתי 
הכלליות החשובות שבהן נוכל לתלות את שמירת קיומה של הרפובליקה 
הדמוקרטית בארצות–הברית. כאן אני משתמש במילה מנהגים במובן שייחסו 
הקדמונים למילה מידות )mores בלטינית(, שהרי אני מחיל אותה לא רק על 
המידות בטהרתן — כלומר, על דברים שאפשר לכנותם הרגלי הלב — אלא 
על המושגים השונים שהבריות מחזיקים בהם, על הדעות השונות הרווחות 

בקרבם ועל מכלול הרעיונות שמהם נבנים דפוסי המחשבה )עמ' 302(.11 

טוקוויל עמד על כך שאותו הלוך רוח מוסרי ואינטלקטואלי של אומה, 
שממנו "נבנים דפוסי המחשבה" שלה, הוא במידה רבה חיוני "לשמירה על 
כי הוא מציין את תפקידו  בני–העם. אף  קיום מוסדותיהם הפוליטיים" של 
החשוב של מבנה המשטר בהצלחת הדמוקרטיה הפוליטית בארצות–הברית כמו 
בכישלונותיה החוזרים בצרפת, הוא גם הדגיש חזור והדגש כי תנאים חומריים 
כגון משאבי טבע, או כלים פוליטיים כגון חוקה ותיאוריה שלטונית, יש בהם 
ערך רק אם הם נשענים על מנהגים לאומיים. הוא הבהיר זאת במפורש, בכתבו:

מנהגי האמריקנים שבארצות–הברית הם אפוא הסיבה המיוחדת שבגללה הם 
העם היחיד בכל אומות אמריקה המסוגל לשאת שלטון דמוקרטי; ובגלל 
השפעתם של המנהגים נוצרו ההבדלים בשיעורי הסדר והשגשוג הניכרים 

בדמוקרטיות האנגלו–אמריקניות השונות.
משמע שבאירופה מגזימים יותר מדיי בהשפעת מצבה הגיאוגרפי של 
ארץ על אריכות ימיהם של המוסדות הדמוקרטיים. יותר מדיי מחשיבים את 
החקיקה ופחות מדיי את המנהגים. אין ספק ששלוש הסיבות הגדולות האלה 
מסייעות להסדיר ולהנהיג את הדמוקרטיה האמריקנית; אך אילו היה עליי 
לסווג אותן, הייתי אומר שהתנאים הפיזיים מסייעים לכך פחות מן החוקים, 

והחוקים פחות מן המנהגים )עמ' 325(.

להוכחת טענתו זו, הוא הביא כדוגמה את הגורל השונה כל כך, מבחינה 
פוליטית, אך גם מבחינה כלכלית וחברתית, של המתיישבים ממוצא ספרדי 
)וצרפתי( באמריקה, לעומת גורלם של המתיישבים שמוצאם אנגלי — למרות 
הדמיון בהזדמנויות האדירות שסיפקו בידם יבשת גדולה ומשאביה. המדינות 
מארצות–הברית  בהרבה  דלות  היו  הספרדית  דוברי  המתיישבים  שהקימו 
חרמה  במלחמות  עסקו  לא  וכאשר  ותרבותית,  כלכלית  פוליטית,  מבחינה 
ביניהן, הן הפנו את משאבי ההרס וההרג למלחמות פנימיות. מקרה מאיר 

עיניים במיוחד הייתה לדידו מקסיקו:
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פרק יג

 צביונן הספרותי של תקופות דמוקרטיות

הספרים  את  ובוחן  בארצות–הברית  ספרים  לחנות  תייר  נכנס  כאשר 
האמריקניים שעל המדפים, נראה לו כי מספר היצירות גדול מאוד ואילו 

מספר הסופרים המוכרים קטן ביותר.
תחילה ימצא שפע של חיבורי יסוד, שנועדו להקנות מושגים ראשוניים 
של הידע האנושי. רוב הספרים האלה נתחברו באירופה; האמריקנים מדפיסים 
אותם מחדש, תוך שהם מסגלים אותם לשימושם שלהם. אחר כך באה כמות 
יראת  והברית החדשה, דרשות, מעשיות של  עצומה של ספרי דת, התנ"ך 
שמים, פולמוסים תיאולוגיים ודינים וחשבונות של אגודות צדקה; ולבסוף 
מופיעה הרשימה הארוכה של קונטרסים פוליטיים. באמריקה אין המפלגות 
זו בזו אלא הן כותבות קונטרסים, המופצים  מחברות ספרים כדי להילחם 

במהירות לא–תיאמן ועוברים בן יום מן העולם.
היצירות  מופיעות  האדם  מוח  האלה של  העלומים  המוצרים  כל  בתוך 
הראויות יותר לציון של מחברים מעטים ששמותיהם ידועים לאירופים, או 

שראוי שיהיו ידועים להם.
אף שבימינו אמריקה היא אולי ארץ התרבות שבה מחשיבים את הספרות 
פחות מאשר בכל ארץ אחרת, בכל זאת יש שם מספר גדול של בני אדם 
לעיון  חייהם  את  אינם מקדישים  אם  וגם  הרוח,  ביצירות  עניין  המוצאים 
אנגליה  אבל  הפנאי.  חן לשעות  לוויית  אותן  הם  עושים  לפחות  הרי  בהן 
היא שמספקת לקוראים האלה את רוב הספרים הדרושים להם. כמעט כל 
הספרים האנגליים החשובים מוצאים לאור מחדש בארצות–הברית. הגניוס 
הספרותי של בריטניה הגדולה עודו משלח את קרניו אל מעמקי יערותיו 
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של העולם החדש. אין כמעט צריף של חלוץ שלא תמצא בו אי אלה כרכים 
זכור לי שבצריף עץ כלשהו קראתי לראשונה את הדרמה  של שייקספיר. 

הפיאודלית הנרי החמישי.
לא די שהאמריקנים מתמידים לשאוב מאוצרות הספרות האנגלית אלא 
שבדין גם אפשר לומר עליהם שמוצאים הם את הספרות של אנגליה צומחת 
על אדמתם שלהם. רוב רובם של המעטים העוסקים בארצות–הברית בחיבור 
יוצקים  ובעיקר בצורתם. כך הם  יצירות ספרותיות הם אנגליים במהותם, 
והאפנות הספרותיות המהלכים באומה  אל כלי הדמוקרטיה את הרעיונות 
האריסטוקרטית שאותה לקחו להם לדוגמה. תיאוריהם שאולים ממנהגי נכר; 
והואיל וכמעט לעולם אינם מתארים את ארץ הולדתם כפי שהיא באמת, רק 

לעתים רחוקות הם זוכים בה לפופולריות.
יוצאים  בשבילם  כך שלא  כל  משוכנעים  עצמם  ארצות–הברית  אזרחי 
ספרים לאור עד שבטרם יגיעו לכלל החלטה באשר למעלת סופריהם מחכים 
הם בדרך כלל עד שתזכה תהילתם לאישוש באנגליה; ממש כמו שבאשר 

לתמונות נחשב מצייר התמונה המקורית מוסמך לשפוט את ההעתק.
ממש.  של  ספרות  ארצות–הברית  ליושבי  אפוא  אין  עדיין  הזה  כיום 
המחברים היחידים המוכרים לי כאמריקנים הם העיתונאים. אמנם אין הם 
סופרים גדולים, אבל הם דוברים בלשון ארצם וקולם נשמע. שאר המחברים 
הם בעיניי זרים; לגבי האמריקנים הם מה שהיו מחקיהם של היוונים והרומאים 
בעינינו כאשר קמה הספרות לתחייה — מושא לסקרנות ולא לאהדת הכלל. 
כבר  הבריות.  מנהגי  על  השפעה  להם  אין  אבל  הרוח,  את  הם משעשעים 
אמרתי שמצב זה רחוק מלהיות נחלת הדמוקרטיה בלבד, וכי את סיבותיו יש 

לחפש בכמה נסיבות מיוחדות, שאין להן קשר לעיקרון הדמוקרטי.
אילו האמריקנים, תוך היותם שומרים על אותם חוקים ועל אותו משטר 
חברתי, היו בני מוצא אחר, ואילו הובאו לארץ אחרת, אין לי כל ספק שאז 
של  שבסופו  לי  ברי  כיום,  שהם  כפי  אפילו  משלהם.  ספרות  להם  הייתה 
בכתבים  המתגלה  מזה  שונה  אופי  לה  יהיה  אבל  ספרות;  להם  תהיה  דבר 
אין כל אפשרות  זה אופי המיוחד להם. גם  ויהיה  זמננו,  האמריקניים של 

לשרטט את האופי הזה מראש.
בחברה אריסטוקרטית המטפחת את הספרות, העיסוקים האינטלקטואליים 
בידי מעמד שליט ממש כענייני השלטון. הפעילות הספרותית,  מרוכזים 
כמוה כהוויה הפוליטית, כמעט כולה היא נחלת המעמד הזה בלבד או נחלתם 
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של הקרובים אליו ביותר בדרגה. הנחות יסוד אלו די בהן לתת לנו מפתח 
לכל השאר.

כאשר מספר קטן של אנשים שוקדים באותה עת על אותם נושאים, קל 
זה על אי אלה כללים מנחים  זה עם  ולהסכים  זה  זה עם  להם לטכס עצה 
שידריכו כל אחד מהם ואת כולם יחד. אם המשא המושך את תשומת לבם 
של אלה הוא הספרות, הרי עד מהרה יכפיפו את יצירות הרוח למספר חוקים 

מדויקים, ששוב לא יורשו לסטות מהם.
יהיו  אם יש לאנשים האלה בארץ מעמד העובר בירושה, מדרך הטבע 
נוטים לא רק לאמץ להם מספר מסוים של כללים קבועים אלא גם לנהוג על 
פי אלה שהעמידו אבות אבותיהם; חוק שהוא מחמיר ומסורתי בעת ובעונה 

אחת הוא אשר יהיה נר לרגליהם.
הואיל ואין הם שקועים בהכרח בדאגות של חיי יומיום, הואיל ומעולם לא 
היו שקועים בהן, וגם לאבותיהם לפניהם לא היו דאגות מסוג זה, הרי זה כמה 
וכמה דורות התפנו למצוא עניין ביצירות הרוח. הם למדו להבין את אמנות 
הספרות, לאהוב אותה בסופו של דבר לשמה, ולחוש כעין סיפוק של למדנים 

למראה האנשים המסתגלים לכלליה.
ומתו כאנשים  נולדו  זה הכל: האנשים שעליהם אני מדבר  אין  ועדיין 
אמידים או עשירים; מדרך הטבע פיתחו להם אפוא נטייה לסיפוקים הנבחרים 

בקפידה וחיבה להנאות צרופות ומעודנות.
יתר על כן: מין רוך שברוח ובלב, שלעתים קרובות הם קונים להם אותו 
אגב הנאה ממושכת ושלווה זו משפע כזה של רווחה, מניע אותם לסלק אפילו 
מהנאותיהם כל דבר העלול להיות מרעיש מדיי או חריף מדיי. מעדיפים הם 
את השעשוע על הריגוש העז; רוצים הם שיעוררו בהם עניין, אך אין הם 

מבקשים להיסחף.
ועכשיו הבה נתאר לעצמנו מספר רב של יצירות ספרות שנכתבו בידי 
אותם אנשים, או בשביל אותם אנשים, שתיארתים למעלה, וקל יהיה לנו 
לצייר לעצמנו סגנון ספרותי שבו הכל סדיר ומוסדר מראש. היצירה הקלה 
שבקלות תעובד כאן בקפידה עד לפרטי פרטיה; האמנות והמלאכה תתבלטנה 
בכל; לכל סוג של כתיבה יהיו כללים משלו, שמהם לא יורשה לנטות ימין 

ושמאל והם יבדילו אותו מכל האחרים.
הסגנון ייראה שם חשוב כמעט כמחשבה, והצורה כמעט כתוכן; חיתוך 
הרוח  של  קולה  נעימת  תהיה  לעולם  ונעלה.  מדוד  מלוטש,  יהיה  הדיבור 
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מכובדת, ורק לעתים רחוקות תהיה נסערת מאוד, והסופרים ישקדו לשכלל 
את היוצא מתחת ידיהם יותר מאשר להרבות ביצירות.

בינם  חיים  הם  שתמיד  מאחר  הספרותי,  המעמד  שבני  לפעמים  יקרה 
לבין עצמם וכותבים לעצמם בלבד, יעלימו דעתם לגמרי משאר באי עולם, 
ומתוך כך ישתרש אצלם סגנון מזויף ומעושה; הם יקבעו כללים ספרותיים 
מדוקדקים לשימושם שלהם בלבד, ועקב כך יסטו בלי משים מן השכל הישר, 

ובסופו של דבר יחרגו מגבולות הטבע.
מתוך שאיפה לאורח דיבור שונה מן העממי, עתידים הם להגיע לכעין 
עגה אריסטוקרטית שתהיה מרוחקת מן הלשון הטהורה כמו מן הניב השגור 

בפי העם.
אלו הן הסכנות הטבעיות הנשקפות לספרות בחברות אריסטוקרטיות.

כל אריסטוקרטיה המתבדלת לגמרי מבני–העם נעשית חדלת אונים. זהו 
דבר הנכון בספרות לא פחות מאשר בפוליטיקה.1

ונתבונן בצד השני: נעביר את עצמנו  נהפוך את התמונה  עכשיו הבה 
לתוך דמוקרטיה שהמסורות העתיקות ונאורות ההווה אכן הכשירוה להתענג 
על הנאות הרוח. שם המעמדות מעורבבים ובלולים; גם הדעת וגם השררה 

מפוצלות שם עד בלי די, ואם יורשה לי לומר כן — פזורות הן לכל עבר.
כאן אפוא נמצא המון ססגוני שצריך לספק לו את צרכיו האינטלקטואליים. 
לא כל החובבים החדשים האלה של הנאות הרוח קיבלו אותו חינוך; אין להם 
שונים  הם  תמיד  אלא  עוד  ולא  לאבותיהם;  דומים  הם  אין  השכלה,  אותה 
מעצמם לפי שהם חיים במצב של שינוי בלתי פוסק במקום, ברגשות וברכוש. 
לכן אין איש קשור ברוח לחבריו מכוח שיתוף במסורת או בהליכות, ומעולם 

לא היו להם לא היכולת, לא הנטייה ולא הזמן לפעול יחדיו.
אף על פי כן, מתוך ההמון הזה המבולבל והרוגש קמים סופרים, וממקור 

זה עצמו הם מקבלים את רווחיהם ואת תהילתם.
בלי קושי יכול אני להבין, שבנסיבות אלו עליי לצפות בספרותו של עם 
כזה רק למעט מאותם כללים מוסכמים קפדניים המקובלים על קוראים ועל 

1. כל זה נכון בעיקר לגבי אותן ארצות אריסטוקרטיות הכפופות זה זמן רב באין מפריע לשלטונו 
של מלך. כאשר שורר חופש באריסטוקרטיה, המעמדות העליונים אנוסים תדיר לנצל את המעמדות 
הנמוכים; וכשהם מנצלים אותם הריהם מתקרבים אליהם. לא אחת מחדיר הדבר הזה מעין רוח 
דמוקרטית בחברה אריסטוקרטית. יתר על כן: בציבור של בעלי זכויות–יתר השולט בעם מתפתחים 
בדרך כלל מרץ והרגל של יזמה, כמו גם נטייה לפעילות ולרעש, שסופם בהכרח להשפיע על כל 

יצירות הספרות.
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סופרים כאחד בתקופה אריסטוקרטית. אם במקרה יסכימו אנשים מתקופה 
אחת על כמה כללים כגון אלה, לא יוכיח הדבר מאומה לגבי התקופה הבאה; 
שכן באומות דמוקרטיות, כל דור חדש הוא עם חדש. לא בנקל תהיה אפוא 
הספרות כפופה לכללים קפדניים באומות כאלו, ולא ייתכן שאי פעם יהיו לה 

כללים קבועים.
יהיו  פנים שכל העוסקים בספרות  זה מקובל בשום  אין  בדמוקרטיות 
כלשהי  בקיאות  להם  שקנו  מתוכם  אלה  ובקרב  ספרותית,  השכלה  בעלי 
רק  הם  יכולים  שבו  למקצוע  או  לפוליטיקה  פונים  הרוב  יפה,  בספרות 
אינן אפוא הקסם  ההנאות הללו  הרוח.  בהנאות  ובחטף להתבסם  לפרקים 
העיקרי של חייהם אלא הן נחשבות בידור חולף ונחוץ בתוך טרדות החיים 
בקיאות מעמיקה  להם  לקנות  יוכלו  לא  לעולם  אנשים כאלה  הרציניות. 
וודאי לא  באמנות הספרות, שתספיק להם להעריך את שכיות חמדותיה; 
ויכולים הם להקדיש לספרות  יותר. הואיל  ישגיחו בגוני הגוונים הדקים 
הם  הזה את המרובה.  מזמנם, מבקשים הם לתפוס במועט  רק מעט מאוד 
מעדיפים ספרים שאפשר להשיגם בנקל ולקראם על רגל אחת, וכאלה שאין 
הבנתם מצריכה עיונים מלומדים. מבקשים הם מחמדים שיוענקו מאליהם 
יהיה ליהנות מהם. ועל הכל, תובעים הם את הלא–צפוי ואת החדש.  וקל 
הם  זקוקים  וחד–גוניים,  תחרותיים  מעשיים,  בחיים  מורגלים  מתוך שהם 
לרגשות עזים ומהירים, להארות פתאומיות, לאמיתות או לשגגות מזהירות 
יד, לתוך  עד כדי כך שתעוררנה אותם ותטלנה אותם באחת, כמו בחוזק 

תוכו של הנושא.
וכי למה לי להוסיף עוד דברים? ומי לא יבין את שיבוא עכשיו בטרם 

אגיד זאת בפה מלא?
יכולה להתפאר,  אין הספרות בתקופות דמוקרטיות  בסך הכל, לעולם 
כדרכה בתקופות של אריסטוקרטיה, בצביון של סדר, של קביעות, של מדע 
ואמנות; אדרבה, בדרך כלל תהיה צורתה מרושלת, לפעמים מבוזה. לא אחת 
יהיה הסגנון מוזר, לא–נכון, עמוס מדיי ורופס, כמעט תמיד מחוצף ונמהר. 
בפרטים.  לשלמות  להגיע  דווקא  ולאו  במלאכתם  למהר  ישאפו  הסופרים 
יצירות קטנות תהיינה שכיחות יותר מספרים עבי כרס; השנינה תהיה מרובה 
מן הלמדנות, הדמיון עדיף על העמקות; ביצירות הספרותיות טבועים יהיו 
סימני עוז מחשבתי מחוספס ופראי כמעט, תכופות סימנים של שוני רב מאוד 
חן,  יותר מאשר לשאת  להדהים  ישתדלו  המחברים  מופלגת.  פוריות  ושל 

להסעיר את הרגשות יותר מאשר לענג מטיבי טעם.
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אכן, פה ושם יזדמנו בלי ספק סופרים שיבחרו בנתיב אחר, ושאם יתברכו 
או למרות  קוראים, למרות חסרונותיהם  יצליחו למצוא  נעלים  בכשרונות 
מעלותיהם; אבל חריגים אלו נדירים יהיו, ואפילו אותם סופרים שכך יסטו מן 
הנוהג המקובל בנושא העיקרי של יצירותיהם לעולם יהיו חוזרים ושוקעים בו 

בכמה פרטים פחותים.
הנה זה תיארתי שני מצבים קיצוניים; אבל האומות לעולם אינן מדלגות 
ובמעברים  שלבים–שלבים  רק  אליו  מגיעות  הן  משנהו;  אל  הראשון  מן 
מדורגים עד אין קץ. במסעו של עם יודע ספר מן האחד אל משנהו יש תמיד 
רגע שבו הגניוס הספרותי של אומות דמוקרטיות חופף את זה של אומות 

אריסטוקרטיות, ושניהם כאחד מבקשים כמדומה למלוך יחדיו על רוח האדם.
תקופות כאלו קצרות ימים הן, אך זוהרות מאוד: אז אנו זוכים לפוריות 
שאין עימה הפרזה, ולתסיסה שאין עימה בלבול. הספרות הצרפתית של המאה 

הי"ח הייתה כזאת.
אפליג בדבריי הרחק מכוונתי אם אומר, שספרותה של אומה כפופה תמיד 
למצבה החברתי ולמבנה הפוליטי שלה. יודע אני שבלי קשר לסיבות אלו יש 
עוד כמה וכמה אחרות המקנות סממני אופי מסוימים ליצירות ספרותיות; אך 

נראה לי שאלה הן העיקריות.
רבים הם תמיד הקשרים הקיימים בין מצבו החברתי והפוליטי של עם ובין 
הגניוס של סופריו; המכיר את האחד לעולם לא יהיה נבער לגמרי מדעת את 

משנהו.
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פרק יד

 על תעשיית הספרות

הדמוקרטיה לא די שהיא מחדירה חיבה לספרות במעמדות התעשייתיים, היא 
מכניסה רוח תעשייתית לספרות.

ומתי מספר; בדמוקרטיות  באומות אריסטוקרטיות הקוראים דקדקנים 
שבאומות  היא,  התוצאה  לַרצותם.  כך  כל  קשה  ולא  כמה  פי  מרובים  הם 
הרבה,  להתאמץ  בלי  להצלחה  לקוות  יכול  איש  אין  אריסטוקרטיות 
והתאמצות זו יכול שתקנה תהילה גדולה אך לעולם לא תוכל להכניס ממון 
רב; ואילו באומות דמוקרטיות רשאי סופר להשלות עצמו שבמחיר זול ישיג 
לו מוניטין מניחים את הדעת ועושר רב. לשם כך אין הוא זקוק להערצה; די 

לו שיחבבו אותו.
חידוש  של  לדבר  הנמשכת  וערגתם  קוראים  של  והולך  הגדל  הקהל 

מבטיחים את מכירתם של ספרים, שקוראיהם אינם מעריכים אותם ביותר.
לסופרים כדרך  קורה לא אחת, שהציבור מתייחס  דמוקרטית  בתקופה 
שמלכים מתייחסים לאנשי החצר שלהם; הם מעשירים אותם ובזים להם. מה 

עוד דרוש לשואפי הבצע הנולדים בחצרות מלוכה או הראויים לחיות בהן?
הספרות הדמוקרטית לעולם היא נגועה בהמון סופרים הרואים בספרות 
מקצוע בלבד; וכנגד כמה סופרים גדולים המפארים אותה תוכלו למנות אלפי 

תגרני רעיונות.
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פרק טו

 מדוע לימוד הספרות היוונית והלטינית 
מועיל במיוחד בחברות דמוקרטיות

מה שהיה קרוי "העם" ברפובליקות הדמוקרטיות ביותר של ימי קדם היה 
שונה עד מאוד ממה שמכונה בשם זה אצלנו. באתונה לקחו כל האזרחים חלק 
בענייני הציבור; אבל היו רק עשרים אלף אזרחים בקרב למעלה משלוש מאות 
וחמישים אלף תושבים. כל השאר היו עבדים, והם שמילאו את רוב התפקידים 

המוטלים כיום על המעמד הנמוך או אפילו על הבינוני.
אתונה, על זכות הבחירה שהעניקה לכל, הייתה אפוא, בסופו של חשבון, 

רק רפובליקה אריסטוקרטית שבה הייתה לכל האצילים זכות שווה למשול.
בין הפטריקים לפלבאים של  יש לראות את המאבק  באותו אור עצמו 
רומא: היה זה פשוט ריב פנימי בין בכוריה וצעיריה של אותה משפחה. כולם 

השתייכו לאריסטוקרטיה, ובכולם פיעמה הרוח האריסטוקרטית.
מועטים  הספרים  היו  תמיד  הקדמונים  שאצל  לציין  יש  כן:  על  יתר 
ויקרים, וקשיים גדולים מאוד הפריעו לפרסומם ולהפצתם. משום כך היו 
הטעמים וההרגלים הספרותיים נחלת מספר קטן בלבד של אנשים, שהיוו 
המדינית  שבאריסטוקרטיה  העילית  מתוך  קטנה  ספרותית  אריסטוקרטיה 
הגדולה. לכן אין כל ראיה לכך שבקרב היוונים והרומאים התייחסו אי פעם 

לספרות כאל תעשייה.
העמים האלה, אשר לא די שהעמידו מקרבם אריסטוקרטיות אלא היו גם 
אומות מתוקנות וחופשיות מאוד, ודאי שהטביעו ביצירותיהם הספרותיות את 
החסרונות והמעלות המיוחדים האופייניים לספרות של תקופות אריסטוקרטיות.
ואכן, די יהיה בסקירה שטחית מאוד של הכתבים שהוריש לנו העולם 
הגיוון  הללו מצד  הסופרים  לקו  גם לפעמים  אותנו, שאם  העתיק לשכנע 
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ההכללה  ויכולת  הרעננות  ההעזה,  מצד  שלקו  או  בנושאיהם,  והפוריות 
במחשבותיהם, תמיד גילו קפידה ומיומנות מופלאות בפרטים. דומה כאילו אין 
ביצירותיהם שום דבר העשוי בחפזה או באקראי; כל שורה נכתבה בהן ליודעי 
דבר ומיטיבי טעם ומעוצבת לפי איזה מושג של יופי אידיאלי. אין ספרות 
כספרותם של הקדמונים המיטיבה להבליט אותן סגולות שמדרך הטבע סופרי 
הדמוקרטיות חסרים אותן; לכן אין שום ספרות הראויה יותר ללימוד בתקופות 
זולתו להילחם בפגמים הספרותיים  יותר מכל  יפה  זה  דמוקרטיות. לימוד 
הטבועים במהותם של הזמנים הללו; ואשר למעלותיהם הספרותיות הטבעיות, 

הללו תצוצנה מאליהן בלי שנוצרך ללמוד לרכוש אותן.
כאן חשוב שיובנו הדברים אל נכון.

לימוד מיוחד אפשר שיועיל לספרותו של עם בלי שיהיה הולם את צרכיו 
החברתיים והפוליטיים.

אם בחברה שבה הכל למודים לעשות מאמצים נמרצים כדי להגדיל או 
לשמר את עושרם יתעקשו בני אדם ללמד רק את הספרות היפה, התוצאה 
תהיה שיקום ציבור אזרחים מתורבת מאוד אך גם מסוכן מאוד. כי הואיל ובכל 
יום ויום יעוררם מצבם החברתי והפוליטי לחוש בצרכים שלעולם לא יורה 
להם חינוכם איך לספקם, הרי בשם היוונים והרומאים יפריעו את מנוחתה של 

המדינה תחת להעשיר אותה בחריצותם העמלנית.
גם  וברור שבחברות דמוקרטיות טובתם של אנשים פרטיים כמו  גלוי 
ביטחון המדינה מחייבים שיקבל הרוב הגדול חינוך מדעי, מסחרי ותעשייתי 

ולא דווקא ספרותי.
אין צורך ללמד יוונית ורומית בכל בתי הספר; אבל חשוב הוא, שאותם 
הספרות,  על  לשקוד  הם  יעודים  עושר  או  טבעית  נטייה  שמכוח  אנשים 
או שהם מוכנים להתענג עליה, ימצאו להם בתי ספר שבהם יוכלו לקנות 
של  קטן  מספר  לעומקה.  ולרדת  העתיקה  בספרות  מקיפה  בקיאות  להם 
אוניברסיטאות מצוינות יעשה להשגת מטרה זו יותר משפע בתי ספר עממיים 
גרועים, שבהם מקצועות מיותרים שהקנייתם גרועה מפריעים להוראה נאותה 

בלימודים הנחוצים.
כל השואפים להצטיינות ספרותית באומות דמוקרטיות מן הדין שלעתים 
קרובות יפנו לשאוב ממעיינות ספרותם של הקדמונים. הרי זו רפואה יפה 

לנפש.
לא שיצירותיהם הספרותיות של הקדמונים הן בעיניי למעלה מכל דופי. 
אך סבור אני, שמספר מעלות מיוחדות יש בהן, והללו עשויות להפליא לשמש 
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משקל נגדי לחסרונות המיוחדים שלנו. יש בהן כדי לסמוך אותנו במקום שבו 
אנו עלולים למעוד ולהיכשל.
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 ,511 ,502 ,491 ,489 ,473 ,467
 ,593 ,574 ,568 ,562 ,536 ,529
 ,629 ,623 ,619-618 ,616-615
 ,655-653 ,650 ,647-646 ,643
-725 ,702 ,699 ,680-677 ,663
 ,746 ,744-743 ,737-736 ,726
 ,789 ,782 ,761 ,759 ,757-749

804 ,799 ,795 ,791
אירי )ימה(   364
אירלנד   סז, 303

אלאבאמה   338, 347, 352, 410, 795, 
799

אלזס   390
אליגנים )הרים(   22, 24, 341, 389, 

399 ,398 ,391-390
אלכסנדר )מוקדון(   724

אמריקה הדרומית   25-24, 167, 236-
782 ,426-425 ,323-322 ,294 ,237
אמריקה הצפונית   לח, נט, סז, 21, 25-
 ,337-336 ,323 ,299 ,295 ,39 ,28

 ,366 ,356 ,350-347 ,344 ,340-339
 ,428 ,425 ,416 ,402 ,377-376
791 ,788 ,782 ,646 ,608 ,432

אנבפטיסטים   41
אנגליה   יג, טו, יז-יח, כ, כו, כז-כט, 

לג-לז, לט, מ-מא, מג-מז, נ, נב, סז, 
עט-פ, פב, 35-32, 40-38, 48, 67, 
-109 ,107 ,103 ,100 ,90 ,81 ,71
 ,199 ,194 ,116-115 ,112 ,110
 ,250 ,246 ,240 ,233 ,231 ,220

 ,288-287 ,282-280 ,278-277 ,264
 ,387 ,350 ,348 ,339 ,296 ,290
 ,451 ,427-425 ,421 ,416 ,397

-546 ,529 ,501 ,492-491 ,453
 ,616 ,612-610 ,597 ,553 ,547
-790 ,787 ,745 ,646 ,640 ,619

806 ,803 ,798-797 ,791
אנרי ה–4   332

אסיה   276, 724
האסיפה המכוננת   יט, 455

אפלטון   586, 664
אפריקה   335, 378-377

ארכימדס   481
ארנולד, בנדיקט   240

ארצות השפלה )ראה הרפובליקה של 
ארצות השפלה(

ארקנסו )מדינה(   354-353, 404
ארקנסו )נהר(   23

אתונה   43, 498, 503, 518

בואיסון   285
בוורלי, רוברט   34, 788

בולטימור   266
בוסטון   42, 64, 423, 790-789, 792, 

800
בורגונדיה העילית   390
בייקון, פרנסיס   עז, 443

ביירון, ג'ורג'   514
בל, ג'ון   344, 353, 357

בלקסטון, ויליאם   48, 109, 798
הבנק של ארצות–הברית   409-408

ברהמין   505
ברטאן   173

בריטניה הגדולה   42, 356, 491, 501
בריטניקוס   518

ג'ורג'יה   113, 168, 173, 205, 228, 
 ,370 ,355 ,353-352 ,348-347
-794 ,409 ,407 ,402 ,399 ,372

799 ,795
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ג'יי, ג'ון   118, 157, 211, 233, 274
ג'יימס )נהר(   34

גיניאה   337
ג'פרסון )עיר(   27, 398

ג'פרסון, תומס  27, 133, 138, 211, 
 ,387 ,374 ,362 ,274 ,239 ,237

796 ,401
ג'קסון, אנדרו   189, 292, 413-412

גרין ביי   377

דארבי, ויליאם   390, 399
דברים   נז, 40

דה–בומון, גוסטב   יז, 14, 357
דה–בלוסוויל, ארנסט   350

דה–גריניאן, מאדאם   607, 620
דה–טאראנט, מאדאם   607

דה–לאפאייט, מארי ז'וזף ז'ילבר די– 
מוטייה, המרקיז )ראה לאפאייט, 

מארי ז'וזף ז'ילבר די–מוטייה, 
המרקיז דה–(

דה–מוינס )נהר(   23
דה–סווינייה, מאדאם   608-607

דוד, ז'אק לואי )הצייר(   488
דוקיין   429

דה–לולם, ז'אן לואי   48, 798, 800
דיקן   429

דלוור )מדינה(   122, 400, 783, 795, 
799

דלוור )נהר(   339
דלפט–האלפט   36

דקרט, רנה   עז, 443-441

הדסון )נהר(   34, 37, 50, 59, 390
הוד, ווש   223, 272, 353

הולנד   161, 388
המילטון, אלכסנדר   סו, 118-117, 

 ,274 ,233 ,211 ,157

הנרי ה–6   800
הנרי ה–8   798

הנרי החמישי )שייקספיר(   492

הצ'ינסון, תומס   40, 792
הקוולדר, ר'   27, 783

ואבאש )נהר(   351
ואנסן )ראה וינסן(
ווד )קנטון(   173
ווז' )הרים(   390

וולטיר, פרנסואה מארי ארואה דה–   
433

וולניי, קונסטנטין פרנסואה דה–שסבף, 
הרוזן מ   341, 346, 351, 390

וינה   398
וינסן   341, 351, 429

וינתרופ, ג'ון   45
ויקרא   40

וירג'יניה   לט, 25, 30, 34-33, 113, 
 ,372 ,367 ,362 ,345 ,311 ,147

 ,407 ,402 ,400-399 ,391-390 ,376
799 ,795-793 ,788-787 ,411 ,409

וסטה )אלילה רומית(   518
ורמונט   34, 431, 795-794, 799

ושינגטון )עיר(   209, 399-398, 781
ושינגטון, ג'ורג'   סו, 117, 238-237, 

401 ,352 ,241-240

"ז'וסלן" )למרטין(   514
זיכרונות טנר )טנר(   350-349

חוקי מסצ'וסטס   40, 42, 66-65, 68, 

-784 ,113 ,84-82 ,79-77 ,75 ,72
802 ,800 ,799 ,795 ,786

חיי המצביאים הגדולים )פלוטרכוס(   

724
חיי ושינגטון )מרשל(   33, 240
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טאקיטוס   יג, 347
טונגוסים   26

טטרים   26, 504
טטרית   504

טיודור, בית   לז, 32, 288-287
טנסי   311, 347, 795, 799

טנר, ג'ון   350-349
טקסס   לא, נט, 351, 430

טרנטיוס   358

יוון   161, 318, 452, 575, 724
יוליוס קיסר   711

יוניה   518
הים הקריבי   24

ישו   301, 305, 452

לאפאייט, מארי ז'וזף ז'ילבר די–מוטייה, 
המרקיז דה–   227, 387, 523

לה–ברוייר, ז'אן דה–   269
לואי ה–14   כו, 5, 90, 269, 272, 332, 

806 ,797 ,520 ,418 ,348
לואיבור   429

לואיזיאנה   205, 285, 311, 342, 351, 
801 ,799 ,795-794 ,370 ,365

לונדון   פב, 421, 793-792
לותר, מרטין   443, 702

ליבריה   378-377
ליברפול   421

לפאז'–דיפראץ, אנטואן סימון   27

מאורים   208
מאלט–בראן, קונרד   24, 397, 402, 

432-431
מדיסון, ג'יימס   סו, 118-117, 157, 

796 ,401 ,274-273 ,233 ,212-210
המהפכה הצרפתית   טו-יז, כ, כג, כה, 

לד-לה, מד, מו, סט, עט-פ, 92, 99, 

 ,750 ,651 ,455 ,409 ,240 ,116
797-796

מוחמד   97, 460
מולאטים   375-374

מולייר )ז'אן בטיסט פוקלן(   269
מונגולים   26, 349

מונטיין, מישל דה–   562
מונטסקיה )שרל לואי דה–סקונדה, 

הברון ממונטסקיה(   כו, מט, 97, 
418 ,256

מונמורנסי   429
מונרו, ג'יימס   401

מורטון, נתנאל   38-36, 789
מוריס )אחים(   117

מיזורי )מדינה(   398, 795
מיזורי )נהר(   23, 376, 393

מיטאקום )מנהיג אינדיאני(   345
מיין )מדינה(   34, 85, 113, 168, 173, 

799 ,795 ,431 ,393 ,372 ,199
מיסיסיפי )מדינה(   25-22, 29-28, 54, 

 ,795 ,598 ,429 ,410 ,352 ,347
799

מיסיסיפי )נהר(   343-340, 347, 353-
 ,396 ,391-389 ,365-363 ,354

781 ,404 ,400-398
מישיגן )אגם(   337

מישיגן )מדינה(   320, 400, 404
מלחמת העצמאות   סח, 116, 232, 348, 

430 ,387 ,356
ממפיס   342

מנצ'ואים   26
מסצ'וסטס   34, 39, 40, 42, 65-64, 72, 

 ,113 ,87-86 ,84-83 ,78-77 ,75
 ,297-296 ,262 ,198 ,174 ,161
 ,790 ,784 ,407 ,399 ,372 ,318

800-799 ,795 ,792
המפלגה הדמוקרטית   407
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מפרץ מקסיקו   175, 319, 365, 376, 
598 ,420 ,397 ,391

מפרץ פונדי   420
מצר ברינג   26

מצרים   מ, עז, 17, 114, 126, 191, 281, 
 ,459 ,448 ,445 ,323 ,299 ,294

751 ,746 ,689 ,488 ,472
מקיאוולי, ניקולו   727

מקסיקו   ל-לא, לג, עד, 170, 175, 324, 
490 ,430-429 ,421 ,353 ,351

מרילנד   39, 59, 367-366, 372, 788, 
795

מרשל, ג'ון   240

הנהר האדום   23-22, 781
נובו אורליאן   429
נורמנדי   יח, 173

ניו אורליאנס   199, 285, 292, 364-
429 ,365

ניו אינגלנד   לז, לט, נז, 35-34, 37-
-67 ,64-63 ,59 ,49 ,46 ,44-42 ,40

 ,205 ,91 ,83-82 ,80 ,76-74 ,72
 ,297-296 ,228 ,216-215 ,209-208

 ,339 ,337 ,323 ,319-318 ,309
 ,787 ,645 ,625 ,370 ,362 ,345

805 ,802 ,793-789
ניו ג'רסי   39, 795

ניו הייבן   39-38, 41, 792
ניו המפשייר   34, 151, 795, 799

ניו יורק )מדינה(   39, 53, 64, 83, 85-
 ,224 ,159 ,155 ,137 ,122 ,87

 ,368 ,362 ,311 ,309-308 ,298
407 ,401-399 ,396 ,390 ,372

ניו יורק )עיר(   207, 293-292, 364, 
 ,799 ,795-793 ,786 ,488 ,421

801
הנסיך )מקיאוולי(   727

נפוליאון   טז-כ, 287, 729, 744, 797

סאבינה )נהר(   420
סאסקיהאנה )נהר(   390

סולה   711
סופריור )ימה(   340, 350, 397

סוקרטס   586
סטורי, ג'וזף   39, 142, 151-150, 285, 

355
סטית, ויליאם   34, 788

סין   349, 423, 483, 689
סן לואי   22, 429

סן לורן )נהר(   25, 429
סנט לואיס   429

סנט פייר )נהר(   23
סנט פרנסיס )נהר(   23

סנטו דומינגו   35
ספרד   120, 370, 376

הפדרליסט )המילטון, מדיסון וג'יי(   

 ,157 ,142 ,128 ,124 ,120-118
274 ,233 ,211

פדרליסטים )מפלגה(   סו, סח
הפדרציה הגרמאנית   388
פוטומק )נהר(   390, 398

פולטון, רוברט   318
פולין   132

פון–הומבולט, אלכסנדר   26
פונטואז   489

פילדלפיה   199-198, 227, 235, 292-
793 ,787 ,408 ,377 ,369 ,293

פירנצה   מט, 580
פלוטרכוס   481, 678-677, 724

פלורידה   85, 320
פליימות   37, 39, 792
פן, ויליאם   339, 793

פנסילבניה   39, 83, 88, 228-227, 
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 ,367-366 ,339 ,301 ,266 ,255
 ,793 ,431 ,399 ,396 ,390 ,372

799 ,795
פסקל, בלז   194, 206, 480, 566, 688

פרובאנס   607
פרובידנס   39-38

פריז   טו-טז, יט, 14, 17, 101, 398, 
796 ,793 ,781 ,616 ,489

פרנקלין, בנג'מין   סז, 88, 227, 793, 
800

פרנש–קונטה   390

צור   מט, 580
צ'יילד הארולד   514

צ'סטר )מחוז(   309-308
צפון אמריקה   סו, 294, 428

צ'רלס ה–1   39-38
צ'רלס ה–2   40, 789

צרפת )ראה גם הרפובליקה הצרפתית(   
יג, טו-יז, יט-כ, כח, ל, לה-לו, מא-

מז, 17, 22, 44, 51, 53, 55, 64-
 ,92 ,90 ,80 ,76 ,71 ,69-68 ,65
 ,106 ,104-103 ,99-98 ,95-94
-127 ,120 ,116 ,112 ,110-108
 ,201 ,192-189 ,145-144 ,130
-231 ,229-223 ,220 ,215 ,207

 ,285 ,281 ,277 ,250 ,240 ,233
 ,317 ,311-310 ,299 ,296 ,290
 ,353 ,348 ,333 ,323 ,320-319
 ,402 ,397-396 ,390 ,385 ,360
 ,429-428 ,419-417 ,414 ,404

 ,533 ,530 ,502 ,467 ,455 ,443
 ,619 ,579 ,553 ,550 ,546-545
 ,655 ,651 ,641 ,635 ,632 ,629
 ,754 ,744 ,737 ,699 ,686 ,682
-801 ,797-795 ,788 ,785-784

806 ,802

קאס, לואיס   344-340, 355
קאסקאסקייה   341

קווייקרים   41, 266, 339
קונבנט   92, 455

קונטיקט   נז, 34, 43-38, 113, 167, 
 ,792 ,407 ,318 ,297-296 ,174

799 ,795
קונסטנטינופול   502

קונסיי  387 
הקונפדרציה ההלווטית   726

קורטז, הרננדו   490
קוריולאנוס   678-677

הקיסרות הגרמנית   91, 160
קיקרו   609

קלארק, ג'ורג' ר'   343-340
קלהון, ג'ון קלדוול   410

קליי, הנרי   411
קנדה   לא, סז, 21, 175, 205, 299, 323, 
 ,430-429 ,376 ,351 ,349-348 ,345

783
קנט, ג'יימס   207, 297, 794

קנטון   64, 423
קנטקי   311, 364-363, 431, 795-794, 

799
קרוליינה   402-401, 789

קרוליינה הדרומית   183, 199, 311, 
-409 ,407 ,401 ,399 ,391 ,372

799 ,795 ,788 ,412
קרוליינה הצפונית   311, 372, 391, 
-798 ,795 ,788 ,410 ,407 ,399

799
קרי, מתיו   372, 377

ראסין, ז'אן   518
רוד איילנד   34, 39-38, 43, 137, 274, 

795
רומא   133, 256, 296, 303, 318, 452, 
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 ,518 ,503 ,498 ,489 ,483 ,461
724 ,677 ,575

רוקי )הרים(   23-22, 341, 391, 397-
781 ,398

ר'יצרדס   227
רן   607

רנה )שטובריאן(   514

רנסנס   כה, 488
רפאל )רפאלו סאנציו. הצייר(   488

הרפובליקה הצרפתית   18, 107
הרפובליקה של ארצות השפלה   160-

388 ,161

רפובליקנים )מפלגה(   132, 182, 415, 
417

שארלוואה   784-783
שווייץ   טו, 160, 173, 397

שטובריאן, פרנסואה רנה   514
שייקספיר, ויליאם   492, 805

שמות   נז, 36, 40
שפינוזה, ברוך   309

תבאי   575
תהלים   נז, 36




