פרויד בשירות הביוגרפי  :הרהורי על עלייתה )ונפילתה?( של
הכתיבה הפסיכוהיסטורית
*

אריה דובנוב

ב  1973תהה הסופר ד צלקה מדוע לא כותבי באר ביוגרפיות ,ואגב כ פרס את דעותיו לגבי הדר הראויה
לכתיבת ביוגרפיה:
על הביוגרא האידיאלי ,קוד כל ,לחבב בני אד ,להיות סקר ומרותק אליה ,לגלות סובלנות לחולשותיה
ומוזרויותיה ולהיות משועשע על יד .עליו להתייחס לאד לא כאל מיצר אמנות ,מדע ,או פילוסופיה,
ובוודאי לא כאל נציג של משהו ,אלא עליו להיות מאוהב בעצ קיומו של האד ,בעצ חייו .רק מתו גישה
כזאת יאיר לפניו הפרט הקט והאופייני ,שכל קורא ביוגראפיות זוכר אותו ,ג א הוא נתקל בו רק פע
אחת&ְ (ַ ...רט ,וזו אומנותו של הביוגר ,צרי להשתמש כאילו הומצא...כמוב ,הביוגר אינו יכול להמציא ,אבל
מתו אלפי הפרטי אות הוא חוש ,עליו לבחור רק באלה השייכי לגיבורו בצורה הכרחית ,מובנת מאליה,
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אידיאלית.
הביוגרפיה ,אליבא דצלקה ,נושאת בהכרח מאפייני של יצירת אמנות .לעול נותר בה דבר מה שאינו מוגדר
לחלוטי ,ואותו לא נית להשלי אלא בכליו של האמ סופר .אול הא הדיוק הביוגרפי הוא יצירת אמנות בלבד? ג
היסטוריונית בולטת דוגמת אניטה שפירא ,אשר ספרה אודות ברל כצנלסו היה לביוגרפיה הנמכרת ביותר בתולדות
מדינת ישראל 2,הדגישה במאמרה 'מסתורי הביוגרפיה' את העובדה 'שבכתיבת ביוגרפיה ,כמו בכל כתיבה יצירתית,
ההחלטות החשובות ביותר שמקבל המחבר ה החלטות אינטואיטיבית' וכי מלאכתו של הביוגר דומה למלאכת האמ
במוב זה שהמחבר 'הוא זה שקובע את הפרופורציות בי האירועי השוני ,את סדרי הקדימויות לגבי סוגי המקורות;
הוא שבוחר את הזוטות הקטנות המעניקות לחומר היבש את לחלוחית החיי' 3.ג עבורה ייחודה של הסוגה הביוגרפית
הוא שהיא 'מתעדת צורה כלשהי של יצרתיות' וא יותר מכ ,שכ 'יצירתיות זו היא המעניקה לגיבור את מעמדו
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המיוחד ,מוציאה אותו אל מחו לנהר האנושי הכללי ומזכה אותו בפרק משלו בהיסטוריה'.
הא יש לכתיבת הביוגרפיה שיטת עבודה המייחדת אותה? דומה כי שאלה זו כבדת משקל לפחות כמו השאלה
הר קיימת מתודולוגיה המאפיינת את הכתיבה ההיסטורית כולה .סביר להניח כי מרבית הביוגרפי יסכימו כי מידה זו
או אחרת של הזדהות ע מושא מחקר ,או לפחות אמפטיה כלפיו ,הינה תנאי הכרחי לכתיבתה של ביוגרפיה מוצלחת.
שפירא א רמזה לכ שקיימת מערכת יחסי מורכבת בי הכותב למושא כתיבתו שכ 'הביוגר מחפש גיבור שהוא יכול
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להזדהות איתו ,מראש או בדיעבד ,במודע או שלא במודע' וכי 'הביוגר חי באמצעות הביוגרפיה את חייה של אחרי'.
אול מאחורי דברי אלה מסתתרות הנחות פילוסופיות מרחיקות לכת .למעשה ,בטיעו זה המשיכה שפירא ,ביודעי או
שלא ביודעי ,את מסורת הכתיבה ההיסטורית המבקשת לא רק לשחזר את אירועי העבר אלא להצליח 'לחשוב מחדש
את מחשבת העבר' ,כפי שכינה זאת הפילוסו וההיסטוריו הבריטי ר .ג' .קולינגווד ) .(Collingwoodהואיל ומושא
החקירה הייחודי של ההיסטוריו הוא האד ולא הטבע ,טע קולינגווד בכתביו ,על ההיסטוריו לפתח שיטת חקירה
המתבססת על העובדה שהוא דומה במהותו למושא החקירה שלו .אנושיות משותפת זו ,סבר ,צריכה להוביל את
ההיסטוריו אל הבנה טובה יותר של אנשי העבר .להבדיל מאיש מדעי הטבע אשר מסוגל לתאר א ורק את האספקטי
החיצוניי של התופעה אותה הוא חוקר ,טע קולינגווד ,ההיסטוריו מסוגל לרדת אל נבכי נפש של גיבוריו ולחשוב
באופ פעיל את מחשבותיה ובאופ זה להבי באופ מעמיק יותר את דילמות העבר .אותה חשיבה אקטיבית מחדש
)ובלשונו של קולינגווד ,(re-enactment of past thought :הייתה בעיני קולינגווד וממשיכי דרכו מתודה המייחדת את
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מדעי הרוח בכלל ואת הכתיבה ההיסטורית בפרט ביחס למדעי הטבע והחברה.
א שקולינגווד התייחס אל הכתיבה ההיסטורית בכללה ולאו דווקא לכתיבת ביוגרפיות היסטוריות ,קשה
להעלות על הדעת תחו מחקר אחר המעמיד במקו כה מרכזי את הניסיונות ל'חשיבה מחדש' של מחשבת העבר כמו
הביוגרפיה ההיסטורית .מבחינה זו אי ספק כי 4א ָ3נ1ת כתיבת הביוגרפיה דורשת מ העוסקי בה לרכוש מיומנות רבה
של 'חשיבה מחדש' או לפחות יכולת לראות את העבר מ הפרספקטיבה של גיבורי העבר .על פי רוב ג קוראיה ומבקריה
של הביוגרפיה יעריכו א ה את מידת אמינותה ומקצועיותה של הביוגרפיה על סמ מדד זה ,מעורפל ככל שיהיה .סביר
להניח ,א כ ,שג ביוגרפי שיעדיפו שלא לגלוש אל תיאור כה מפורט של שלל ההנחות הפילוסופיות העומדות מאחורי
כתיבת ויעדיפו להסתפק בתיאור אינטואיטיבי יותר של שיטת עבודת וודאי יסכימו כי אי כותב המעניק משקל רב
יותר לניסיו להיכנס לנעליו )או לראשו( של האחר מ הביוגר.
במסה זו אבח דווקא את אחת ממגמות הכתיבה שאפיינה כותבי ביוגרפיות שנרתעו מהאופי האידיאליסטי
והספקולטיבי של מלאכת השחזור ההיסטורית שה מבצעי ועל כ ביקשו לשוות לה אופי קפדני ו'מדעי' יותר .במהל
המאה העשרי ,לאחר שהפסיכולוגיה בכלל והפסיכואנליזה בפרט קנו לעצמ מוניטי של מדע ,החלו ביוגרפי
מסוימי ,ובייחוד אלה שביקשו להעמיד את הכתיבה הביוגרפית על יסודות איתני מבחינה מתודולוגית ,לטעו כי על
הביוגר להמיר את הניתוח האימפרסיוניסטי והמופשט של אופי גיבוריו בשימוש קפדני ומדעי יותר בכלי הפסיכולוגיה
הדינאמית .הנחת המוצא של כותבי אלה הייתה פשוטה למדי :א מטרת הביוגר היא להבי את נפשו של האד
* החוג להיסטוריה כללית ,האוניברסיטה העברית שבירושלים amdubnov@mscc.huji.ac.il .91905
מאמר זה התקבל לפרסום בכתב העת "אלפיים".
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האחר ,מניעיו ,תודעתו ,והסיבות להתנהגותו ,מדוע שלא יאמ את שיטות העבודה של המדע המתמחה בכ? שאלה
רטורית זו היא שהוצגה כהנחת העבודה הבסיסית של קבוצת הפסיכולוגי ,הפסיכיאטרי וההיסטוריוני אשר כינו
עצמ בש 'פסיכו היסטוריוני' ) (psycho-historiansו'פסיכו ביוגרפי' ) (psycho-biographersבה אבקש להתמקד
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במסגרת מסה זו.
ברצוני לטעו שאת עלייתה של מגמת כתיבה ואופנה אינטלקטואלית זו יש להבי על רקע מספר גורמי
הקשורי באופי הדיסציפלינה ההיסטורית והפסיכולוגית כאחד .ראשית ,הפסיכו ביוגרפיה ,כפי שאראה בחלקו הראשו
של המאמר ,סיפקה קרקע פורייה לאבי התורה הפסיכואנליטית ,זיגמונד פרויד ,כאשר ביקש להרחיב את התוק והטווח
של שיטתו על ידי החלתה על דמויות העבר .ראוי להדגיש ,אפוא ,כי האנליזה הנפשית של דמויות העבר לא הייתה בגדר
שעשוע אינטלקטואלי מבחינתו של פרויד ותו לא ,אלא הצעד הבא המתבקש וההגיוני לפיתוחה וביסוסה של שיטתו.
לדחיפה של ממש זכתה מגמה זו ,כפי שאראה בחלק ב' ,כאשר נולד הצור לספק אנליזות פסיכולוגיות ודיוקנאות
אישיותיי של האוכלוסייה החיה תחת המשטרי הפאשיסטיי והקומוניסטיי באירופה .הטוטאליטריז סיפק,
ח1לתו ויִ 16מיותו .באותו
מבחינה זו ,הזדמנות נוספת למדע הפסיכולוגיה להרחיב את טווח פעילותו ולהוכיח מה מידת ְָ 5
אופ אי לראות את מפעלו של הפסיכואנליטיקאי הדני אריק אריקסו ) ,(Eriksonאביה של תורת הפסיכולוגיה
ההתפתחותית ,במנותק מחיבוריו הפסיכו היסטוריי :מבחינתו של אריקסו ,כפי שאראה בחלק ג' ,הביוגרפיות שחיבר
אודות המהטמה גנדי והרפורמטור מרטי לותר ,שימשו כהדגמה מופתית לתורתו.
שנית ,יש לראות את עלייתה של הפסיכו היסטוריה כחלק ממגמה כללית יותר בהיסטוריוגרפיה של המאה
העשרי שהעדיפה לזנוח את החיפוש אחר מתודולוגיה המייחדת את ההיסטוריו והעדיפה לאמ שיטות
אינטרדיסציפלינריות .לסוגיה זו יוקדש חלקו האחרו של המאמר .ואכ ,בדומה להיסטוריוני רבי אחרי במחצית
השנייה של המאה העשרי ,ג הפסיכו היסטוריוני פעלו בצומת בה נפגשה הדיסציפלינה ההיסטורית ע מדעי
הְ 5ל ִ8יד
שכני תו שהיא שואלת מה את שיטות המחקר שלה לצרכיה שלה .ברצוני לטעו ,אפוא ,כי בבסיסו של ַ
האינטלקטואלי המרתק הקרוי 'פסיכו היסטוריה' אנו מגלי מעי תנועה דו סטרית של שתי דיסציפלינות שונות .כש
שפרויד ביקש להרחיב את הפסיכולוגיה כ שזו תישק להיסטוריה ,ביקשו היסטוריוני רבי ,שטענו שאופייה של
הדיסציפלינה ההיסטורית הוא אקלקטי ממילא ,להרחיב את תחומה של הכתיבה ההיסטורית כ שזו תכלול ג את
הפסיכולוגיה .א ההיסטוריו ממילא אינו חמוש במתודה מדעית הייחודית לו ,טענו הללו ,והוא מאמ חזור ואמ
שיטות חקירה מהסוציולוגיה האנתרופולוגיה והכלכלה ,מדוע עליו להדיר רגליו משדה הפסיכולוגיה?
הדגשת הצור להפו את החקירה ההיסטורית למעבדה רב תחומית המשלבת ושואלת מתודות ממדעי
שכני ,שימשה כנימוק קבוע בפי פסיכו היסטוריוני שביקשו להצדיק את מלאכת .את שורשיו של טיעו מסוג זה אנו
מוצאי כבר ב  1904אצל ההיסטוריו הגרמני קרל גוטפריד למפרכט ) ,(Lamprechtשטע בתוק ש'ההיסטוריה היא
בראש ובראשונה מדע פסיכו סוציולוגי' וכי 'עליית של הסוציולוגיה והאנתרופולוגיה בעשורי האחרוני...מהווה
התחלה חדשה בכתיבתה של היסטוריה תרבותית ובפיתוחה של מתודה' שתספק את היסודות ל'תחילתה של מתודה
פסיכו סוציולוגית אינטנסיבית' 8.למפרכט היה ,אמנ ,סנונית ראשונה שהקדימה את זמנה ,לפחות בכל המדובר במאמ
של היסטוריוני לפתח מתודה היסטורית העושה שימוש בפסיכולוגיה ,אול קו טיעו דומה אנו מוצאי ג למעלה
מחצי מאה מאוחר יותר בנאו הנשיאות הפרוגרמטי שנשא נשיא החברה ההיסטורית האמריקאית ,ההיסטוריו ויליא
לָ .לנגר ) .(Langerמבחינתו של לנגר ,איש אוניברסיטת הרווארד ואחת הדמויות הדומיננטיות ביותר בקהילת
ההיסטוריוני האמריקנית של המאה העשרי ,אימו מודע ומוצהר של תיאוריות פסיכולוגית לצור הפקת אנליזות
היסטוריות )להבדיל מהשימוש בהנחות או באינטואיציות פסיכולוגיסטיות בלתי מבוססות מבחינה מדעית( הינה
'המשימה הבאה' העומדת לפיתחה של קהיליית חוקרי ההיסטוריה .נאומו של לנגר ,אשר פתח את גיליו ינואר  1958של
כתב העת היוקרתי  ,American Historical Reviewיכול ,אפוא ,לשמש כמניפסט לפסיכו היסטוריוני .מבחינתו של לנגר
קיי היה
'צור דחו להעמיק את ההבנה ההיסטורית שלנו באמצעות חקירה של המושגי והממצאי של הפסיכולוגיה
המודרנית .ובכ איני מתכוו לפסיכולוגיה הקלאסית או האקדמית אשר ,למיטב הבנתי ,הינ בעלות זיקה
מועטה בלבד לבעיות היסטוריות ,אלא לפסיכואנליזה ולפיתוחי ולוריאציות המאוחרות שלה אשר כלולי
9
במונחי "פסיכולוגיה דינאמית" ו"פסיכולוגיית המעמקי" ).'(depth psychology
בנאו זה לנגר העניק למעשה את הגושפנקא הרשמית מציד של ההיסטוריוני לפסיכו היסטוריה .מבחינתו
אי הכרה בענ ידע חדש זה אינה יכולה להיות מנומקת אלא כקיבעו שמרני:
'נטייה זו של ההיסטוריוני להיקבר בתו שמרנות נראית לי מצערת .מה שבאופ עקרוני יכול היה להיות
מעלה הופ ]באופ זה[ למגרעה ,כשאנו ]ההיסטוריוני[ מצמצמי את היכולות האינטלקטואליות שלנו ַלעבר
העבש ,תו שאנו מונעי מעצמנו מלפתוח אופקי חדשי כפי שבני דודינו במדעי הטבע עושי באופ מתמיד.
א אנו רוצי לנוע קדימה ,הרי שאנו חייבי שיהיו לנו רעיונות חדשי ,זוויות ראייה חדשות ,וטכניקות
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חדשות'.
באמצעות כליה של פסיכולוגית המעמקי ,טע לנגר ,נוכל להבי טוב יותר לא רק דמויות כגו מרטי לותר
אלא אולי אפילו תופעות רחבות ממדי כמו המגיפה השחורה .רק לאחר שנשא את נאומו נודע ללנגר כי הפסיכולוג
אריק אריקסו עסוק בכתיבת ביוגרפיה על לותר ,וקריאתו הנרגשת של ההיסטוריו ג נגעה לליבו של אריקסו ,שפנה
אל לנגר בבקשה שייקרא את הה>ָהות לספרו 11.אנקדוטה קטנה זו מדגימה היטב את הקשר הדו סטרי שבי
ההיסטוריוגרפיה לפסיכולוגיה .דיאלוג פורה זה הוא שהוליד את הפסיכו היסטוריה והפסיכו ביוגרפיה .ללא ספק
הקבלה הנלהבת של כתיבה מסוג זה נובעת ג מהצלחתה של הפסיכולוגיה בפרט והפסיכואנליזה בפרט לקנות לעצמ
מעמד של מדע ולחדור לתו השיח היומיומי .כאשר היסטוריו שמר באופיו כז'אק ברזו ) (Barzunפנה ב  1974לבקר
את האופנה הפסיכו היסטורית הוא ידע לציי כי במילו וובסטר מצויני כבר מאה וארבעי מונחי שוני בשפה
האנגלית אשר מבוססי על התחילית  ,psycho-וכי כמות זו גדולה פי שתיי מזו המצויה במהמדורה הקודמת של
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המילו שהופיעה שלושי וחמש שני קוד לכ.

2

מה שורשיו של דיאלוג פורה זה בי ההיסטוריוני לפסיכולוגי ,ומה היו הנחות היסוד של סוג זה של חקירה
בנפש של אד שאינו עוד בי החיי? לצור כ נפנה אל זיגמונד פרויד.

 .Iהנשר או העיט ? פרויד ודה וינצ ' י ) .( 1910

ב  ,1910אותה שנה בה הקי את החברה הפסיכואנליטית הבינלאומית ,פרס זיגמונד פרויד את מסה בש
'זיכרו ילדות של לאונרדו דה וינצ'י' 13,אותה נית להכתיר בתואר היצירה הפסיכו היסטורית הראשונה .במרכזה של
מסה זו עמד טיעו פרובוקטיבי למדי שכ הפסיכואנליטיקאי הווינאי טע בה בתוק כי על סמ קריאה ביומניו של דה
וינצ'י ויישו כלי המחקר של מדע הפסיכואנליזה נית לחשו את ההומוסקסואליות המודחקת של האמ הרנסנסי
הנודע וא להסביר באמצעותה את פוריותו האדירה כיוצר .מה הייתה השיטה שהנחתה את פרויד? כמי שסירב בכל
תוק לפרש אופני התנהגות ,ול 1המקריי ביותר ,כגו פליטת פה או הערת אקראי ,כעניי חסר משמעות ,התבסס פרויד
על דיווח ביומנו של דה וינצ'י בו תיאר האמ הרנסנסי את זיכרונותיו וחלומותיו .אחד מתיאורי אלה עורר את תשומת
ליבו של פרויד במיוחד :היה זה תיאור של חלו שחל דה וינצ'י כילד ר בימי ,בו הוא שוכב כתינוק בעריסתו בעת
שאל שפת העריסה מגיח עו דורס כלשהו אשר היכה בזנבו על פיו של האמ התינוק .היה זה חשוב לפרויד להדגיש כי
העו הדורס שהגיח לבקר את התינוק היה נשר .זאת משו שבאותה תקופה בה ניתח פרויד חלו ילדות קצרצר זה היה
ג עסוק ביצירת ייצוג פסיכואנליטי חדש בדמות הנשר .פרויד ,שרותק כל ימיו על ידי הסימבוליקה והפגאניות של
התרבות המצרית ,מצא בדמות נשר קשר ישיר לאלה המצרית מ1ט שראשה הוא ראש נשר .מתו טבע האנדרוגיני של
האלילי המצריי הסיק פרויד כי הופעתו של נשר ,מייצג האלילות הפאלית ,בחלומו של דה וינצ'י אינה מקרית .היא
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היא המעידה ,טע פרויד ,על אותה הומוסקסואליות מודחקת.
בדומה לצלקה ,מערי הפרטי הקטני ,ג המקורות אשר שימשו את פרויד היו מצומצמי :רישו אנטומי
של גו גבר ואישה מתעלסי אשר כלל שרטוט אנטומי מוטעה של זווית חדירת הפאלוס היה למעשה המקור היחיד,
מלבד תיאור החלו ,אשר אפשר לאבי הפסיכו אנליזה לקבוע באופ חד משמעי כי לאונרדו לא רק מספק דוגמא
מצויינת להומוסקסואליות מודחקת אלא שאפילו גאוניותו כיוצר נובעת מנטייה אסורה זו .או בלשונו של פרויד:
'בשוקלנו את ההפגש של יצר המחקר החזק כל כ של לאונרדו ע הצטמקות חיי המי שלו – חיי שנתמצו
במה שקרוי הומוסכסואליות אידיאלית – נהיה נוטי לראות בו מקרה מופת לטיפוס השלישי שלנו]...בו[
התאווה מתעדנת לכתחילה ולובשת צורה של תאוות דעת ונאחזת ביצרי החקירה לחיזוק עצמה .ג כא נעשית
15
החקירה במידה מסוימת לגור של כפייה ולתחלי לפעילות המינית'.
לא רק עוצמתו אלא ג חולשתו של הניתוח הפרוידיאני נבעו מהעובדה שדימוי הנשר סיפק את הבסיס
לאנלוגיה שיצר פרויד בי התרבות הסימבולית של המצרי הקדמוני לבי הפנטזיה הילדותית של דה וינצ'י בתקופת
חיו הטרו אדיפלית .בדיעבד נסתבר כי דבקותו של פרויד בפרטי הקטני הייתה לו לרוע ,שכ אבחנתו התמוטטה
לחלוטי לכשנתברר כי הוא הסתמ על תרגו מוטעה של המקור האיטלקי ,וכי המילה האיטלקית שמופיעה ביומניו של
דה וינצ'י מציינת 'עיט' ולא 'נשר' 16.אול ההסבר הפסיכו אנליטי של פרויד נותר אלגנטי ופרובוקטיבי כאחד .ראשית,
פרויד הפ את היוצרות כאשר טע כי האמנות והמחקר של דה וינצ'י נבעו מתו מצוקתו הנפשית ,ולא להיפ .הייתה
מידה רבה של מפוכחות אנטי רומנטית ,האופיינית למחבר המסה תרבות ללא נחת ,בהצגת הטענה כי גדול אמני הרנסנס
הונע בעצ על ידי נוירוזה .היה זה לא רק מסר סמוי אודות מקור הנביעה של תרבות המערב ,אלא ג דחייה של
המושגי הרומנטיי של גאונות או יצירתיות מתו דחפי אינסטינקטיביי .ראוי לשי לב ,לפיכ ,שבניגוד לגיבורי
ביוגרפיות רבות )כולל גיבורי הביוגרפיה לשיטתה של שפירא( ,שהביוגרפיה מדגישה את ייחודיות וחד פעמיות ,הרי
שכא עשה פרויד את ההפ הגמור כשהשתמש באחד מסמלי היצירתיות והמקוריות כדי להראות כי הוא סבל ,למעשה,
מאות תסביכי נפשיי מה יכול לסבול כל אחד ואחד .מה שהסביר את יצירתיותו הייתה עוצמת ודרגת התסביכי
הנפשיי שלו בראש ובראשונה ולא מתת אל או כשרו מולד יוצא מגדר הרגיל .בסופו של דבר הייתה סוג של האחדה או
דמוקרטיזציה מעודדת בטיעונו של פרויד שכ דומה היה שמעתה יכול היה כל אד לטעו ,בהתבסס על מסה זו ,כי מה
שהפ את לאונרדו ליוצר כה בולט היה עניי של דרגה ומינו ולא תוצר של מהות יוצאת מגדר הרגיל .לאונרדו היה
ללאונרדו בראש ובראשונה בגלל – או בזכות – עוצמת הנוירוזה שלו ,ולא בגלל איכות מיוחדת ונסתרת כלשהי הנעדרת
מכל ב תמותה אחר.
שנית ,מלבד הקעקוע של ההסברי הרומנטיי לנפשו של האד ,הונע פרויד בראש ובראשונה על ידי השאיפה
להרחיב את התוק של מושא החקירה הפסיכו אנליטי .כאשר הפסיכואנליזה הוכיחה מעל לכל ספק כי היצירתיות של
דה וינצ'י היא פועל יוצא של נטיותיו המיניות ושל האירועי שעיצבו את אישיותו בשנות חייו המוקדמות היא הוכיחה,
לשיטת פרויד ,כי ג שדה המחקר ההיסטורי יכול לספק לה מקרי לפענוח .הפסיכואנליזה ,סבר פרויד ,הוכיחה כי הינה
מדע לכל דבר ג ,בי השאר ,משו שהראתה שהיא מסוגלת לספק לנו הסבר סיבתי .יתרה מזו :א שאי ביכולתו לטפל
בדמות היסטורית שהלכה לעולמה ,האמי פרויד באמת ובתמי כי אי מגבלה עקרונית שתמנע מהפסיכואנליזה לספק
דיאגנוזות ולזהות את דפוסי אישיותיי דומיננטיי בדמויות שאינ בי החיי .היומרה הגלומה בסוג זה של ניתוח
הייתה אדירה .מעתה יכלו פסיכו היסטוריוני – מושג שטר נטבע בזמנו של פרויד – לטעו שכדי לזהות סימפטומי
ולנתח אות על פי המיל Aהפסיכואנליטי אי צור שהדמות ההיסטורית תבקר בקליניקה .הרי המסה אודות דה וינצ'י
מספקת דוגמא מופתית לכ שמספיק לסקור את המקורות ההיסטוריי )הויזואליי והטקסטואליי כאחד( והעדויות
אודות משפחתו ותולדות חייו של דה וינצ'י כדי להסיק באופ שאינו משתמע לשתי פני כי לפנינו אד נוירוטי
שהסימפטומי שלו מהווי תחלי לפעולות הדחקה מ הילדות ,וכי אד זה 'הפ את התאווה לתשוקת דעת ,ומכא
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שהיה מתמסר למחקר באותה התמדה ,באות יציבות והעמקה ,שמקור בתאווה'.
פרויד לא הסתיר את העובדה שבכתיבת המסה על דה וינצ'י כוונתו הייתה ג ליצור סוג חדש של כתיבה
ביוגרפית .אול לשיטתו כתיבה זו שונה בתכלית מהכתיבה המתבססת על אקט ההזדהות לבדו .אדרבא ,מבחינתו של
פרויד ביוגרפיה אשר מונחית על ידי ההזדהות וההערצה של הביוגר את גיבורו הינה ביוגרפיה לקויה ובלתי מדעית.
זאת ,משו שהיא אינה מעידה דבר על מושא המחקר ,אלא על הפנטזיות והצרכי הפסיכולוגיי של הביוגר עצמו:

3

'...ביוגרפי כרוכי במיוחד מעצ טיב אחרי גיבור .תכופות בחרו בו כמושא לעיוניה ,משו שמלכתחילה
נודעת לו מה חיבה מיוחדת מטעמי שברגש אישי ,ואזי המעשה שלפניה הוא מעשה אידיאליזציה ,שתכליתו
לשב את האד הגדול בתו שורת אנשי המופת האינפנטיליי שלה ולחזור ולהחיות אותו בער לפי דמות
האב מימי ילדות .למע משאלת זו מוחקי ה בדיוקנו את הקווי האינדיבידואליי ,מיישרי את עקבות
מאבק חייו במכשלות מלגו ומלבר ,אי דעת סובלת שידבקו בו א שיירי חולשתו של אד שאינו בגדר כליל
משווי לו באמת דמות אידיאלית קרה וזרה במקו להראותו לנו כאד שאנו יכולי
השלמות ,וסופ שה ַ
לראותו כקרוב לנו ,ולו א במעט .וצר הדבר שה עושי כ ,שכ בדר זו מקריבי ה את האמת למע אשליה,
מחמת הזיות ילדות שלה מחמיצי ה שעת כושר שנזדמנה לה לחדור לסודות המופלאי ביותר של טבע
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האד.
המחקר הפסיכואנליטי יכול ,אפוא ,אליבא דפרויד ,להעניק את הכלי שיסייעו ליצור ביוגרפיות 'מדעיות' יותר,
או לכל הפחות ספקולטיביות פחות .הנפש ,לתפיסתו ,היא מכניז הנית לחקירה וכאשר הדמות ההיסטורית הנחקרת
מספקת לנו מספיק מקורות )או 'חומרי היסטוריי' בלשונו( המעידי על מבנה אישיותה נית בהחלט לבצע מחקר
פסיכואנליטי בדמויות שעברו מ העול .דווקא בשל החשש שמא חזית היסטורית חדשה זו של הפסיכואנליזה תמוטט
את המפעל כולו דאג פרויד לסייג את הטווח האפשרי של מחקר כזה .אול בהסתייגות זו דאג פרויד להדגיש כי טעותו
האפשרית של מי שעתיד להיקרא כעבור שני בש פסיכו היסטוריו לא תוכל להעיד על אי תקפותה של התיאוריה
הפסיכואנליטית ,אלא על מגבלתה של ההיסטוריוגרפיה אשר אינה יכולה תמיד להעמיד לרשות הפסיכואנליזה את
חומרי הגל הדרושי לה לצור החקירה .לדבריו:
'חייבי אנו לציי בצורה כללית לגמרי את תחו תחולתה של הפסיכו אנאליזה בביוגרפיקה ,בשביל שלא ייזק
לנו ככישלו כל הסבר שלא נתיישב לנו מ הניתוח הזה .המחקר הפסיכו אנאליטי נעזר בחומר הנתוני ִמקורות
חיי הנחקר ,מצד אחד דברי אקראי שמקור באירועי ובהשפעות הסביבה ,ומצד אחר תגובות היחיד שנמסרו
לנו .הפסיכו אנאליזה מסתמכת על הכרתה את דרכי פעולת של המכאניזמי הנפשיי ,ועל בסיס זה מבקשת
היא לבדוק בדיקה דינאמית את מהותו של היחיד מתו תגובותיו ,לחשו את הכוחות היצריי הנפשיי
הקמאיי שלו ,את גלגוליה ואת התפתחות המאוחרת יותר .א מצליחה היא לעשות זאת ,מתפרשת דר
החיי של האישיות מתו שיתו פעולה של המערוכת והגורל ,של הכוחות הפנימיי והחיצוניי .וא אי ניסיו
כזה מביא תוצאות בטוחות – ומקרהו של ליאונרדו הוא אולי מקרה אשר כזה – הרי שאי לתלות את הקולר לכ
במתודיקה המשובשת או הבלתי מספיקה של הפסיכו אנאליזה ,אלא בעובדה ,שהחומר על האיש אשר המסורת
העמידה לרשות הפסיכו אנאליזה מפוקפק ולקוי .הכישלו הוא כישלונו של המחבר ,שביקש לאכו על הפסיכו
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אנאליזה מת חות דעת על סמ חומר כה בלתי מספיק.

 . IIהפסיכו היסטורי ה תחת צל הטוטליטאריז

הפסיכולוגי ,שלא לדבר על ההיסטוריוני ,לא מיהרו להרי את הכפפה שזרק לה פרויד .כאשר חוקר
הרפורמציה האמריקני הנודע פרסרבד סמית' ) (Smithבחר להציג את אבי הפרוטסטנטיות מרטי לותר כאישיות
נוירוטית במאמר בשנת  1913הוא היה יוצא דופ למדי בקרב ההיסטוריוני וגישתו נתפסה כנועזת וחדשנית 20.נוס על
סמית' עסק ג הפסיכיאטר קרל אברה ,תלמידו וידידו הקרוב של פרויד ,בדמות של האמ ג'ובאני סגנטיני
) (1911 ;Segantiniוהמל פרעה אחנתו ) (1912במחקריו 21,אול מחקרי אלה ה כמעט היחידי בדור .למרות שכלי
הניתוח המרכזיי של התורה הפסיכואנליטית כבר היו בשימוש בי שתי מלחמות העול ,מחקרי פסיכיאטריי
ופסיכולוגיי מעטי בלבד שמושא מחקר היה דמות היסטורית נכתבו לפני שנות החמישי .מאמרי אחרי
מהתקופה אשר הביעו התלהבות מהנתיב שפרויד סלל לממשיכיו נשאו על פי רוב אופי תיאורטי יותר ,ולא נטו לייש
22
את מסקנותיה על מקרי מבח ) (case studiesספציפיי.
למעשה ,עד מותו בספטמבר  1939היה פרויד עצמו הממשי העיקרי של המגמה אותה פתח בחיבורו על דה
23
וינצ'י :חיבורי ההמש ,דוגמת זה על דוסטוייבסקי ) (1928ופרשנותו מעוררת המחלוקת לדמותו של משה רבינו ),(1934
נקראו על ידי רבי א עוררו ביקורת עזה ה על ידי פסיכולוגי וה על ידי היסטוריוני ,ופרויד הוצג כמי שמסיק
מסקנות נחפזות על סמ פרטי שאינ רק שוליי אלא ג מוטעי 24.מכתבו של פרויד מ  1928לסופר ,המבקר
והבוהמיי האנגלי הנודע ליטו סטרייצ'י ) ,(Stracheyבו הילל את ספרו אודות המלכה אליזבת כמעיד על רגישות
פסיכולוגית גבוהה ,מוכיח במידה רבה כמה מעטי היו ממשיכיו של פרויד בימי חייו' .כהיסטוריו' ,כתב פרויד
לסטרייצ'י…' ,הוכחת שאתה רווי ברוח הפסיכואנליזה…וידעת כיצד לאתר באישיותה הבוגרת ]של המלכה אליזבת'[ את
הרשמי של ילדותה ,ולגעת במניעיה הכמוסי ביותר' 25.אול סטרייצ'י ,על א מילות השבח ,לא היה פסיכולוג או
היסטוריו וראה עצמו כמחבר רומאני העושה שימוש בתובנות פסיכולוגיות באופ שאינו שיטתי בהכרח .התמצאותו
של סטרייצ'י בתורת פרויד לא נבעה מלימוד מסודר אלא בעיקר משיחות ממושכות ע אחיו ג'יימס ,מתרגמ של כתבי
פרויד לאנגלית ,וממעורבותו בחוג בלומסברי ) .(Bloomsburyהשימוש במושגי פסיכואנליטיי שימש את סטרייצ'י יותר
כדי לחשו את הצביעות החברתית ,לנגח יריבי או ללעוג לדמויות ויקטוריאניות מאשר ככלי לניתוח מדעי קפדני
מהסוג לו שא פרויד .ככל סופר מחונ ניח סטרייצ'י ברגישות פסיכולוגית גבוהה ,אמנ ,א קשה יהיה לראות
ביצירתו ,ג א המדובר בסדרת הדיוקנאות המפורסמת אודות הויקטוריאני המכובדי ),(Eminent Victorians, 1918
פסיכו ביוגרפיה במוב המדעי המחמיר לו התכוונו פסיכולוגי או היסטוריוני שהשתמשו במונח בשני מאוחרות
יותר.
הצלחתה המאוחרת יחסית של הפסיכואנליזה לקנות לה אחיזה של ממש בקרב הממסד האקדמי בארצות
הברית ,כמו ג סדרת ההתפצלויות לענפי משנה בתו הפסיכולוגיה בכלל והפסיכואנליזה בפרט והקמת של אסכולות
מתחרות לאלה של פרויד מסבירי מדוע התקשה אבי הפסיכואנליזה להעמיד פסיכו היסטוריוני שימשיכו אותו עוד
בימי חייו .האינפלציה של השימוש במונח הקשתה א היא על שמירת אחידות .מהמחצית השנייה של שנות העשרי
ואיל פילוסופי דוגמת אדמונד הוסרל ) (Husserlומרטי היידגר ) (Heideggerהחלו להשתמש במונח פסיכולוגיה במוב
שונה לחלוטי מזה של פרויד 26,ופסיכואנליטיקאי דוגמת קרל יונג ) (Jungואלפרד אדלר ) (Adlerושאר 'ניאו
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פרוידיאני' העמיקו א ג שינו את מושגי היסוד של אבי הפסיכואנליזה 27.למרות קורפוס הכתבי העשיר שנכתב
באות שני בנושאי פסיכואנליטיי ,כמעט ואיננו מוצאי יורש לפרויד הפסיכו ביוגר .ג בכתב העת הבינלאומי
לפסיכואנליזה ) (International Journal of Psycho-Analysisשהוק ב  ,1920ובסדרת ההרצאות שנישאו בקונגרסי
הבינלאומיי לפסיכואנליזה במהל שנות העשרי והשלושי ,הוקדשו מרבית ההרצאות והמאמרי לנושאי אחרי,
ומעטי בלבד העזו להסתכ בסוג כזה של כתיבה.
אי זה מפתיע ,לפיכ ,שההיסטוריוני הראשוני שעשו שימוש במונח 'פסיכו היסטוריה' לצור ציו שיטת
מחקר לא התכוונו לאמ דווקא את שיטותיו של פרויד .כ ,למשל ,כאשר ההיסטוריו ג'יימס הארווי רובינסו
) (Robinsonקרא ב  1912בספרו היסטוריה חדשה ) (New Historyלעשות שימוש בפסיכולוגיה ,לא הייתה זו
הפסיכואנליזה הפרוידיאנית שעמדה לנגד עיניו 28.קשה יהיה להבי מדוע זכתה הכתיבה הפסיכו ביוגרפית לקבלת פני
כה נלהבת בשני מאוחרות יותר בקרב קהילת ההיסטוריוני בארצות הברית ללא התייחסות לחות שהתירה אחריה
קבוצת 'ההיסטוריוני החדשי' ) (New Historiansשהתרכזה באוניברסיטת קולומביה על ההיסטוריוגרפיה
האמריקאית של המאה העשרי .אול ,כאמור ,בפרוגרמה הפרוגרסיבית של קבוצה זו ,אשר הייתה עוינת לפילוסופיה
של ההיסטוריה ושמה את יהבה על שיטות המחקר של מדעי החברה אשר ירחיבו את תחומה של הדיסציפלינה
ההיסטורית ,לא היה מקו מיוחד לפסיכואנליזה .ג כאשר קריאתו של רובינסו נענתה כעבור שני ספורות על ידי
תלמידו ,ההיסטוריו והסוציולוג הרוויזיוניסטי הארי אלמר ברנס ) ,(Barnesלא היה בכוונתו של ברנס לייחס משקל
מיוחד למשנתו של פרויד 29.היה זה ברנס ,ראוי לציי ,שטבע את המונח 'פסיכו היסטוריה' במאמריו בשנות העשרי.
בעוד שפרויד לא הצליח להעמיד יורשי למגמת הכתיבה הפסיכו היסטורית בימי חייו ,היה זה הטוטליטריז
הגרמני ,ומאוחר יותר זה הסובייטי ,שהצילו את מגמת הכתיבה הזו מכיליו .בפועל ,כאשר ההקצנה האידיאולוגית
עוררה את הפסיכולוגי לנסות להסביר את סוד ההצלחה של המשטרי האידיאולוגיי החדשי שקמו באירופה
באמצעות כלי הפסיכולוגיה ה ייסדו מחדש ,למעשה ,את מגמת הכתיבה של פרויד 30.מבחינה זו נקל לראות עד כמה
דווקא הפסיכיאטרי והפסיכולוגי ,ולא ההיסטוריוני ,הגיבו מהר וגייסו את אומנות לצור הסבר למאורעות זמנ:
אלפרד אדלר ,שהסתכס ע פרויד ופרש מ האגודה הפסיכואנליטית ב  ,1911הציע כבר ב  1918הסבר לבולשביז
במונחי פסיכולוגיי 31,הפסיכואנליטיקאי וחוקר המיניות האוסטרי הנודע והנתו במחלוקת וילהל ריי )(Reich
פירס כבר ב  1933את ספרו פסיכולוגיית ההמו של הפאשיז ) (Massenpsychologie des Faschismusשהוביל לגינויו
על ידי הנאצי 32,ואילו הפסיכולוג היהודי גרמני קורט לוי ) (Lewinהסביר מה ההבדלי המהותיי במבנה האישות
האמריקאי לעומת זו הגרמנית עוד ב  33.1936קל וחומר כי כל אחד מה השתמש בדיוקנאות הפסיכולוגיי כדי להדגי
ולאשש את העקרונות המייחדי את שיטתו :אדלר הדגיש את מקומו של רגש הנחיתות בעיצובה של אישיות הנכנעת
לבולשביז ,ריי המרקסיסט קישר בי הדיכוי של המיניות המאפיינת את המוסר הבורגני לבי עלייתו של מנגנו מדינה
פשיסטי ואילו לוי ,אבי הפסיכולוגיה החברתית ,העדי להדגיש את האספקטי הקולקטיביי בחיבורו .העובדה
ששלושת ,ועימ עוד פסיכואנליטיקאי רבי ,היגרו לארצות הברית בעקבות עליית הנאצי לשלטו ,תרמה רבות
להפצת של תורות הפסיכולוגיה הדינאמית למיניה בארצות הברית.
אדלר ,ריי ולוי היו רק חלק זעיר מתו קבוצה רחבה פי כמה של פסיכולוגי ופסיכואנליטיקאי שנרתמו אל
המאמ לרתו את שדה הפסיכולוגיה לצור הסבר ההצלחה וזיהוי נקודות התורפה של המשטרי האידיאולוגיי
הקיצוניי שעלו באירופה .סוגת הכתיבה שכמעט נכחדה בימי חייו של פרויד זכתה בתריסר השני שחלפו מאז מותו
ועד לנאומו המפורס של וינסטו צ'רצ'יל אודות מס הברזל לעדנה של ממש ,ומלחמת העול השנייה לא זו בלבד שלא
פגעה במגמת כתיבה זו אלא עודדה אותה .פסיכואנליטיקאי שיהפכו לידועי לאחר המלחמה כגו הפילוסו
והפסיכולוג ֶא ְ
רי פרו ) (Frommאו הפסיכולוג הדני אריק אריקסו ) (Eriksonעסקו שניה במנטליות הנאצית בראשית
שנות הארבעי 34,ושורה ארוכה נוספת של פסיכולוגי ידועי פחות פירסמה במהל המלחמה שורת מחקרי
ששמותיה מעידה לא אחת על תוכנ" :הפסיכולוגיה של גרמניה המודרנית" )" 35,(1944הרקע הרוחני להיטלריז"
) 36,(1943ו"הנוירוזה הקולקטיבית של גרמניה" ) 37(1943ה רק כמה מ הדוגמאות הבולטות של כתיבה מסוג זה .על א
הממד התעמולתי של חיבורי אלה ,לא הייתה זו הצגה פשטנית של האויב הנאצי כלוקה בנפשו ,כי א ניסיו אמיתי
להבי את התפתחותה של האידיאולגיה הרצחנית תו התמקדות בשורשיה הפסיכולוגיי ,בא אלה האינדיבידואלי
או הקולקטיביי .ע תו המלחמה פסיכולוגי רבי גילו עניי עצו במשפטי נירברג ,ביקשו לאפיי את מבנה
39
האישיות של פושעי המלחמה 38,וחקרו את מניעיה של הדמויות המרכזיות בממשל הנאצי ובאס אס.
אל שלל חיבורי אלה הצטר האויב החדש יש מ המזרח – הקומוניז הסובייטי .לצד חיבורי הנושאי
41
כותרות כגו "גרינג ,הפסיכופת הידידותי" ) 40(1948וְ "תכונות אישיות והאידיאולוגיה הנאציונל סוציאליסטית" ),(1950
החלו מופיעי בשנות החמישי מאמרי כגו ה"בחינה של אופני ההתנהגות הרוסיי בימינו" ) 42(1952וה"פאניקה
וההגנות נגד פאניקה בראיה הבולשביקית את הפוליטיקה" ) 43.(1955עתה נצבעה הפסיכו היסטוריה בצבעי המלחמה
הקרה .אול ג לאינטלקטואלי מ השמאל הייתה גרסה משלה לכתיבה פסיכו היסטורית .לאסכולת פרנקפורט,
שרבי מחבריה חיבבו את השילוב שבי פסיכואנליזה למרקסיז ,נודע מקו של כבוד במגמה זו :הפילוסו והסוציולוג
תיאודור אדורנו ) ,(Adornoהרוח החיה מאחורי אסכולת פרנקפורט ,סימ את הנתיב בו צעדו רבי מחסידי האסכולה
הביקורתית והאינטרדיסציפלינרית הזו בהמש כשהסביר את שורשיה של הקטסטרופה האירופית בספרו האישיות
הסמכותנית ) (The Authoritarian Personalityמ  1950באמצעות המיזוג של מרכסיז מערבי בפרשנות מקורית
בפסיכואנליזה בפרשנות מקורית לא פחות 44.נימה פסיכו היסטורית דומה אפיינה ג את יורשיו של אדורנו דוגמת ארי
פרו 45והרברט מרקוזה ) ,(Marcuseאשר תרמו יותר מכל להפיכתה של הפסיכואנליזה לכלי ראשו במעלה לביקורת
46
חברתית ותרבותית.
עושר אדיר זה של כתיבה ומחקר החל לטפט אל מחו למחלקות לפסיכולוגיה ופסיכיאטריה ,וחוקרי
פוליטיקה החלו לאמ גישה פסיכו היסטורית כדי להסביר התנהגות של מנהיגי באשר ה ,ג במערב הליברלי.
הארולד לאסוול ) 47(Lasswellאמנ החל במגמה זו כבר בשנת השלושי והארבעי ,א רק בשנות השבעי נפתחה
תכנית לפסיכולוגיה פוליטית באוניברסיטת ייל ) (Yaleוהוק הארגו הבינלאומי לפסיכולוגיה פוליטית 48.ע זאת,
מסקירות הביבליוגרפיה שנעשו בתחו עולה כי אי מדובר בחוג מגובש ובעל מצע משות כי א בערב רב של קבוצות
מורי ) (Murrayשעמד בראש הקליניקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת
חוקרי 49:קבוצה אחת אורגנה בידי הפסיכולוג הנרי ַ
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הרווארד ) ,(Harvard Psychological Clinicמשנות השלושי ואיל 50,ואילו קבוצות אחרות פעלו בשנות השישי
והשבעי במכו לחקר ולהערכת האישיות באוניברסיטת קליפורניה (רקלי ) Institute of Personality Assessment and
51
 ,(Research, University of California, Berkleyבמכו הפסיכואנליטי של שיקאגו ) Chicago Institute for
 ,(Psychoanalysisוסביב כתב העת  The History of Childhood Quarterly: The Journal of Psychohistoryשהוק ב .1973
כתב עת זה היה הראשו ,לטענת מקימיו ,שייצג 'דיסציפלינה מדעית חדשה ]הבוחנת את[ התבניות של המניעי
ההיסטוריי ) 52.'(patterns of historical motivationsבשנות השמוני ,כאשר קבוצה זו הקימה את המכו לפסיכו
היסטוריה בניו יורק ואת החברה הפסיכו היסטורית הבינלאומית בראש עמד הפסיכו היסטוריו לויד דמאוס
) ,(deMauseכבר הייתה הפסיכו היסטוריה לאופנה מבוססת ומוכרת .דומה כי העובדה כי ב  1976התקיימו במכללות
ובאוניברסיטאות ברחבי ארצות הברית כשלושי קורסי אשר כללו את הצירו 'פסיכו היסטוריה' בתוכ מעידה על
53
כ היטב.

 . IIIאריק אריקסו : #הרחבת המודל הפרוידיאני
על א הצלחתה של המגמה הפסיכו היסטורית לתקוע יתד במוסדות האקדמיי המובילי ברחבי ארצות
הברית ,דומה כי מרבית ההיסטוריוני האקדמיי נותרו חשדני כלפי שיטתו של פרויד עד שלהי שנות החמישי .בעיני
רבי מה מאמרו של היסטוריו האמנות מאייר שפירו ) (Schapiroמשנת  ,1954בו הוטחה שורה של ביקורות נוקבות על
מאמרו של פרויד על דה וינצ'י ,הוכיח כי לא נית לאחוז במקל בשני קצותיו .טענתו של שפירו ,שהראה כי פרויד בלבל
בי עיט לנשר ובנה תילי תילי של פרשנויות על מילה מוטעית זו ,הייתה פשוטה א רבת משמעות :היסטוריו המכבד
את מקצועו אינו יכול להרשות לעצמו לטעות טעות כה גסה כמו תרגו לקוי של מונח כה מרכזי ,ואילו
הפסיכואנליטיקאי הנאחז בפרטי שוליי אלה מתבסס עליה כדי להסיק מסקנות מרחיקות לכת יותר מכפי
שההיסטוריו יכול להרשות לעצמו 54.לביקורתו של שפירו נתלווה קושי עקרוני נוס מבחינתו של ההיסטוריו שנבע
מהדגשת היתר של פרויד את שנות הילדות המוקדמת בניתוח מבני האישיות השוני .ג אילו היה אוהד מושבע של
הפסיכואנליזה כשיטה טיפולית ,נאל היה ההיסטוריו להודות כי במרבית המקרי המודל הפסיכו סקסואלי
וההתפתחותי שעומד בלב השיטה הפרוידיאנית מוביל למבוי סתו בגלל עובדה פרוזאית למדי :זמינות המקורות .דווקא
א נסכי ע פרויד שתבנית האישיות מעוצבת ואפילו מתקבעת בשנות הילדות המוקדמת ,הרי שברוב המכריע של
המחקרי ההיסטוריי ,ג א נסובו על דמויות ידועות ומרכזיות ,נאל לוותר מראש על האפשרות לערו מחקר
פסיכו היסטורי משו שלא קיימי מקורות המתעדי את השלבי הקריטיי בילדות של דמויות העבר.
מה גר לכ שלמרות ביקורות עקרוניות אלה הכתיבה הפסיכו היסטורית נתקבלה בסופו של דבר בזרועות
פתוחות על ידי מרבית חברי קהילת ההיסטוריוני? ייתכ שאי זה מקרה כי באותה שנה בה פירס הפסיכולוג
ההתפתחותי אריק אריקסו את ספרו המפורס על הרפורמטור הפרוטסטנטי ,האיש הצעיר לותר ) Young Man
 55,(Lutherבחר ויליא לנגר ,נשיא החברה ההיסטורית האמריקאית ,לפנות באותה קריאה נרגשת בה פתחנו מסה זו אל
קהיליית ההיסטוריוני בארצות הברית לאמ את הפסיכו היסטוריה .מלבד הקפדנות והזהירות שהפגי אריקסו בעת
שעשה שימוש בשלל המקורות ההיסטוריי שעמדו לרשותו ,תרמה ג שיטת הניתוח החדשנית שהציע להסרת החשדנות
הקודמת שאפיינה את היחס של רבי מההיסטוריוני כלפי הפסיכו היסטוריה .הרחבה תיאורטית זו איפשרה להעשיר
את מסגרת הדיו הפרוידיאנית הצרה ולכלול בה לא רק הקשרי חברתיי והיסטוריי רחבי יותר אלא ג את מחזור
החיי כולו.
הרחבה תיאורטית זו פעלה בשני מישורי .ראשית ,כאשר אריקסו יצר מודל אותו הוא כינה בש 'מודל
פסיכו חברתי' הוא דרש מ הפסיכואנליטיקאי לא להתחשב רק ברובד הסומאטי )גופני( ובתפקודי הנפשיי )המודעי
והלא מודעי( שעמדו במרכזיו ניתוחיו של פרויד אלא ג ברובד שלישי אותו כינה אריקסו בש 'הרובד הבינאישי
חברתי' .במסגרתו של רובד בינאישי זה האנליטיקאי מכניס לתו מערכת שיקוליו ג את ההקשר החברתי וההיסטורי
הרחב לפעילותו של כל אד קונקרטי .קל וחומר שמבחינתו של ההיסטוריו גישה זו ,המסרבת לדו בדמות ההיסטורית
במנותק מתקופתה וחברתה ,הייתה בעלת רגישות היסטורית רבה מזו של פרויד .שנית ,אריקסו פיתח מודל רב שלבי
והתפתחותי של מבנה האישיות ולא ש את יהבו על שנות הילדות המוקדמת בלבד .על פי מודל זה התפתחותה של
האישיות נמשכת לאור כל חייו של האד .תו תקופת הילדות המוקדמות לא ציינה מבחינתו של אריקסו ג את תו
תקופת ההתפתחות האישיותית כפי שגרס פרויד .ברי כי נוס על האופטימיות שבראיית החיי כמכלול המשתנה תדיר
– בניגוד לדטרמיניז הנפשי המאפיי את תורתו של פרויד – הרי שמבחינת ההיסטוריו הייתה גלומה בגישתו של
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אריקסו הבטחה לעושר מקורות רב יותר.
להבדיל מאבי הפסיכו אנליזה ורבי מממשיכיו היה אריקסו מודע לכ כי קיי פער עצו בי טיפול במקרה
ספציפי א ורק דר השוואתו לתיאוריה אוניברסלית וא היסטורית המתארת את נפשו של האד בה"א הידיעה ,לבי
הבחינה של אד מסוי ,ב לחברה ,תקופה ,תרבות וערכי המעוגני בזמ ובמקו .מאפיי זה הקנה לתיאוריה של
אריקסו רגישות היסטורית רבה יותר מזו של פרויד שהואש תדיר באנכרוניז ועורר בכ את זעמ של היסטוריוני,
שטענו כי הבחנותיו מתארות היטב את הבורגני הוינאיי של מפנה המאה א לא את כל בני האד באשר ה.
אריקסו היה מודע לביקורות מסוג זה ועל כ הקפיד להדגיש כי ניתוחו את אישיותו של לותר )ועשור מאוחר יותר ג
את אישיותו של מוהנדס קרמצ'נד גאנדי( מתחשב במאפייני החברה בה חיו אות אישי ובאווירה הכללית בתוכה פעלו.
אריקסו הקפיד שהממד ההיסטורי לא ייבלע בתו התיאוריה אודות מבנה האישיות ,ובעוד שפרויד נטה להיאחז בפרט
בודד כלשהו ,ששימש אותו כמפתח לפיצוח האישיות כולה ,נעזר אריקסו בכלי היסטוריוגרפיי מקצועיי כשפנה
לנתח כמות אדירה של מקורות תו שהוא מקפיד שלא לערו בה מניפולציות מרחיקות לכת .ראוי לציי ג כי הבחירה
בגיבור היסטורי כה מרכזי כלותר מעידה ,ללא ספק ,על האומ הרב של אריקסו ,שכ לותר הותיר מאחוריו כמעט מאה
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כרכי של כתבי ואלפי מכתבי ,ודמותו של הרפורמטור העסיקה חוקרי פסיכו היסטוריי עוד לפני אריקסו.
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כחוקר הרגיש לאופי התיעוד ההיסטורי אריקסו לא הסתמ על תרגומי וקרא את זיכרונותיו של לותר ובני חוגו
במקור הלטיני והגרמני ,היה מודע היטב למסורת בתוכה פעל הרפורמטור ולאופי המוסדות ששימשו לו אכסניה באותה
עת ובה מרד בשלב מאוחר יותר ,וא במה שהיסטוריוני אחרי יכנו בש 'התודעה הקולקטיבית' או 'המנטליות
הכללית' של התקופה .האיש הצעיר לותר ביקש ,אפוא ,להיות מונוגרפיה פסיכו היסטורית שאינה מתעלמת מההקשר
הרחב המעסיק את ההיסטוריו אלא כוללת אותו בניתוח האישיות .יכולתו של אריקסו לעמוד במשימה שהציב לפניו
הייתה מעוררת השתאות .לפתע דומה היה שנית ליצור שיטת ניתוח המשלבת בי הממדי הסינכרוניי והדיאכרוניי
וליצור פסיכו ביוגרפיה העומדת בסטנדרטי גבוהי של מחקר היסטורי.
יתרו לא מבוטל נוס של התיאוריה האריקסונית הייתה הנגישות שלה :בניגוד למרבית המונחי שטבע פרויד,
אשר הבנת מחייבת היכרות מעמיקה ע הדיסציפלינה הפסיכו אנליטית ,הרי שמרבית המונחי החדשי שהביא
אריקסו לתו הפסיכולוגיה ניתני להבנה באופ אינטואיטיבי יותר .כאלה ה שמונת השלבי שמרכיבי את מחזור
החיי ) (life cycleשל אריקסו ,ובמרכז מושגי כגו 'עיצוב זהות' ו'משבר זהות' ,שהפכו מאז פירסו התיאוריה שלו
לשגורי ביותר בשיח המערבי ברמה היומיומית 58.אריקסו לא רק הרחיב את מובנ של חמשת השלבי הפרוידאניי
ֵניטלי( אלא הוסי לה שלושה שלבי נוספי – שלב הבגרות
)האוראלי ,האנאלי ,האדיפלי ,שלב החביו ,והשלב הג ָ
המוקדמת ) ,(Young Adulthoodהבגרות המאוחרת ) (Mature Adulthoodוהזקנה ) ,(Old Ageובאופ זה הקי את מעגל
החיי כולו.
בכל אחד משלבי החיי ,טע אריקסו ,מתמודד האד ע דילמה מרכזית ,אשר פתרו מוצלח שלה מקנה לו
סגולה או מידה טובה כלשהי .חיבורו על מרטי לותר מתאר את השלב החמישי בחיי הרפורמטור )היינו ,ההתבגרות(,
והוא מתחיל בשנת  1505כאשר לותר הוא ב  ,21ומסתיי באירוע המכונ של הרפורמציה ,ע תליית  95התזות
המפורסמות על דלתות הכנסייה בויטנברג ב  .1517על פי פרשנותו של אריקסו האירוע שפתח את הרפורמציה היווה
פתרו למשבר הזהות שפקד את לותר מאז שנות העשרי שלו ,ולאור משבר זה יש לבחו לא רק את התנהגותו
ובחירותיו להיכנס למנזר אוגוסטיני מחמיר ) (1505ומאוחר יותר לנטוש אותו ) ,(1512אלא ג את ההארות והתגליות
המרכזיות שלו מאותה עת .שהרי ,טע אריקסו ,כאשר לותר מדווח בהרחבה ביומניו וכתביו על האירועי שהובילו
אותו לקבוע נחרצות '!') 'Ich bin nitזה לא אני!'( ,לא נית לראות בהצהרה כה משמעותית מסקנה תיאולוגית הנסמכת על
עיוני בכתבי הקודש בלבד אלא ג עדות למשבר זהות שלותר חיפש ממנו מוצא.
אפיזודה זו יכולה להדגי היטב את ההבדל בי הטיפול הפסיכו אנליטי המסורתי בדמותו של לותר לבי
התיאוריה הדינאמית והאופטימית של אריקסו ,שכ לעומת הפסיכואנליטיקאי המסורתי ,שנטה להאמי כי אישיותו
של לותר התקבעה בילדותו או נערותו המוקדמת ,הרי שלב ליבו של ספרו של אריקסו מתאר דווקא כיצד לותר נחל
מהמשבר הפוקד אותו .אריקסו דחה על הס את הדטרמיניז המחמיר שאפיי את מחקרו הפסיכו ביוגרפי של פרסברד
סמית' אודות לותר משנות העשרה 59,הואיל וזה האחרו קבע נחרצות כי לפנינו 'דוגמא טיפוסית לסדרת נוירוזות
קוואזי היסטרית ]המעידות[ על תסבי מי בשלב האינפנטילי' ,60והעדי לתאר דמות דינאמית יותר שונה בתכלית,
ובעיקר – דמות הממשיכה לעצב את זהותה ג בשנות העשרי והשלושי של חייה .מבחינת אריקסו ,סיפורו של לותר
מדגי היטב את השלב החמישי בתיאוריית ההתפתחות שלו ,אשר מסתיי בהצלחה :לותר נחל מהבלבול ,הצליח
ליצור לעצמו אישיות מגובשת ,ולרכוש את מה שאריקסו בחר לכנות בש 'הסגולה' או 'המידה הטובה' ) virtueבמקור(.
א ש'המידה הטובה' הינו מושג טעו ערכית ובעל הקשר נוצרי מובהק ,בשיטתו של אריקסו היה זה מונח פסיכולוגי
בעיקרו .אליבא דאריקסו ,בכל פע שאד מצליח להתמודד בהצלחה ולפתור את הדילמה שמציב לפניו שלב החיי בו
הוא נמצא הוא רוכש למעשה סוג מסוי של מידה טובה .במקרה של לותר הייתה זו המידה הטובה של הנאמנות.
הנאמנות שרכש לותר הייתה לרעיונות שהוא עצמו הגה ולמרד הגדול והאמי שלו בסמכותה של הכנסייה הקתולית .א
ש מאבק דרמטי זה הפ לותר לדמות יחידה במינה ,עצ קיומו של משבר זהות ,אופ ההתגברות עליו והרכישה של
מידה טובה – כל אלה ,להשקפתו של אריקסו ,מאפייני כל אד באשר הוא.
אריקסו לא הסתיר את העובדה שספרו מתאר א ורק שלב אחד במעגל החיי של לותר .אול שלב זה ,טע
אריקסו ,היה השלב המשמעותי ביותר בחייה של דמות זו' .ברור כי אני שרטטתי את מהל השקיעה של הנערות ולא
את עלייתה של הבגרות .ספר אחר יהא חייב להמשי משימה זו .ספר כזה יהיה חייב לקבוע ,במונחי שלב אחר במחזור
החיי ,את ניצחונותיו של האד הבוגר על סביבה חדשה ,שבחלקה נוצרה בידי ]לותר[ עצמו ,ועל חזית נפשית פנימית
חדשה…מעליה מרח צילו הכבד של המוות' קבע אריקסו בפרק הסיכו של ספרו 61.אי כל ערובה לכ שלותר צלח את
המשברי המאוחרי שפקדו את חייו .לאריקסו לא הייתה היומרה לקבוע קביעות החורגות מעבר לשלב הקונקרטי בו
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ד ,כש שבספרו המאוחר יותר ,על גנדי ,המהאטמה המזדק ,עסק אריקסו א ורק בשלב השביעי במחזור החיי.
א על פי כ ,לא היה זה פתרו מושל .אריקסו ניח אמנ ברגישות היסטורית גבוהה פי כמה מזו של אבי
הפסיכואנליזה ,א למרות התיאוריה האלגנטית והאופטימית שפיתח ,השימוש במונחיו של פרויד עדיי עורר קשיי לא
קטני בפרשנותו .השימוש במילה 'טיפול' לצור תיאור חקירותיו של אריקסו את הדמויות ההיסטוריות עשויה לרמוז
על הקושי המרכזי שעדיי נותר ביישו הפסיכואנליזה על דמויות מ העבר :באיזה מוב ' ִטי&ל' אריקסו בלותר? מחד,
ברור כי אריקסו לא יכול היה לעזור לדמות שהלכה לעולמה ארבע מאות שנה קוד לכ להתמודד ע קשייה אלא רק,
לכל היותר ,לזהות את התלבטויותיה ולתאר אות .אול ,הא הפסיכו אנליטיקאי הוא אכ פאסיבי לחלוטי כאשר
מדובר במקורות היסטוריי ולא בדמות חיה ונושמת עימה הוא מקיי אינטראקציה אנושית? דומה כי אריקסו לא
היה מקבל טענה זו .לצור כ הוא גייס שני מושגי מרכזיי בתיאוריה הפרוידיאנית – ההעברה )(transference
וההעברה הנגדית ) – (counter transferenceלפיה המטפל הפסיכואנליטיקאי אינו נמצא 'מחו' לתהלי הטיפול אלא
נוטל בו חלק יחד ע המטופל .הפסיכואנליטיקאי הדגישו חזור והדגש כי האינטראקציה ,הדיאלוג ואפילו המחוות
הגופניות הקטנות ביותר ה בעלות משמעות אדירה לא רק בפרשנות ובזיהוי הקונפליקטי הנפשיי של המטופל אלא
ג כחלק מהטיפול עצמו שלעול יש בו ממד דו סטרי ,שהרי להבדיל מהרופא המאבח באמצעות תיאוריה
אובייקטיבית ,הפסיכו אנליזה הינה תהלי סובייקטיבי משות ולא קישור שרירותי בי מושגי כלליי לבי המקרה
הספציפי .מטרתו של הפסיכואנליטיקאי אינה סת לזהות את התופעה הנפשית על פי מילו סגור ולכפות על המטופל
"כתונת משוגעי" מושגית כאשר המטפל עצמו נותר אדיש לתהלי כולו .הרעיו המסתתר מאחורי מושגי ההעברה הוא
שאצל המטפל והמטופל מתעוררי רגשות )חיוביי ושליליי( האחד כלפי השני ,רגשות אלה ה חלק מתהלי הטיפול
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ואי להתעל מה .אול הא נית לשמור על עקרונות אלה ג כאשר מדובר ביחסי פסיכואנליטיקאי ע דמות
היסטורית? כיצד נית לקיי דיאלוג כאשר מדובר במסמכי המעלי אבק? הללו ה ,לכאורה ,אדישי לגמרי לטיפולו
של הפסיכו היסטוריו בה ואינ מקריני דבר כלפי חו .הא על הפסיכו היסטוריו פשוט לקרוא בה ולדלות מה
את ה'עובדות' ההיסטוריות?
כא נכנסת לתמונה תיאוריית ההעברה הנגדית :ג בחקירה הפסיכו היסטורית ,טע אריקסו ,התגובה
הרגשית של החוקר לנוכח המידע שהוא נתקל בו במהל החקירה היא בעלת משמעות ממדרגה ראשונה ,ומהווה,
לשיטתו ,סוג של ְרFיָה )' .(evidenceהראיה' ,הסביר אריקסו בספרו מ ' ,1964אינה כולה 'בתו' ]המקור[ א הוא
63
]החוקר[ אינו מצליח להשתמש בתגובות הרגשיות שלו במהל המפגש הקליני בתור מקור ראייתי )."(evidential source
החוקר ,אליבא דאריקסו ,מקיי סוג של דיאלוג אקטיבי ע המקור ועליו לבחו את הרגשות הבלתי מודעי
64
המתעוררי בו לנוכח דמויות העבר ואירועיו.
עבור אריקסו לא הייתה הדרישה למודעות עצמית בבחינת הודאה בכשל בסיסי הקיי בכל יישו של
הפסיכואנליזה על הסיטואציה החד סטרית של יחסי חוקר מקור ,אלא ההפ :עדות לקפדנות ולחומרה שבה הוא
מתייחס לסוג זה של חקירה .פעולת הגומלי ו'הסיטואציה הדיאלוגית' או ה'אינטר סובייקטיבית' ,א נית לכנות זאת
כ ,נשמרת ג ביחסי הפסיכו היסטוריו ע המקור ,והרגשות המתעוררי בזה הראשו מקבילי להעברה הנגדית
המתרחשת בסיטואציה הקלינית של הטיפול 65.ע זאת ,דווקא מה שנראה לאריקסו כעדות לקפדנותו של הפסיכו
היסטוריו שימש רבי כעדות לפ הספקולטיבי הגלו בחקירה מסוג זה ,שהרי מהו דיאלוג זה א לא מעי 'חשיבה
מחדש' ) (re-enactmentקולינגוודית מסוג חדש המתיימרת להציג עצמה כאובייקטיבית ומדעית יותר? 66אריקסו היה
מודע לפ הסובייקטיבי הקיי בסוג זה של חקירה המתבססת לעול על יצירת אמפתיה של ההיסטוריו כלפי מושא
המחקר שלו ,בדומה לאמפתיה שחש המטפל כלפי המטופל 67.ע זאת ,הוא לא התייחס לעובדה שלהבדיל מהסיטואציה
הקלינית בה נוכחי שני אנשי פעילי הרי שבסיטואציה הפסיכו היסטורית מדובר באד המתמודד ע מקורות
ארכיוניי .א כ ,ג סוג ההסבר שהציע אריקסו כבר לא היה הסבר הדוק ,מחמיר ומלא במוב המדעי כי א סוג של
הבנה או תובנה ) (insightשאינה מתחייבת להעמיד הסבר יחיד ובלעדי לקיומה של התנהגות או תופעה מסוימת 68.הייתה
זו ,אמנ ,תרופה לרדוקציוניז ולדטרמיניז הפרוידיאני א דומה שהמסלול שהתוו הפסיכו היסטוריוני ,שניסו
להציע תיאוריה מדעית ,ריאליסטית ומחמירה יותר ,הגיע כא למבוי סתו.

סיכו  :הסברי אפשריי לעלייתה של הפרדיגמה הפסיכוהיסטורית.
דומה שהקשיי שעוררה תיאוריית ההעברה הנגדית של אריקסו לא הטרידו יתר על המידה את מרבית
הפסיכו היסטוריוני .אדרבא ,לאחר פרסו ספרו של אריקסו אנו מוצאי עלייה תלולה בכמות הפרסומי הפסיכו
היסטוריי ,המגיעה לשיאה במחצית השנייה של שנות השבעי 69.הצמיחה המתמדת בכמות עבודות הדוקטורט שעשו
שימוש במתודות פסיכו היסטוריות –  110במהל שנות השבעי לעומת  28בלבד בחמישי השני שקדמו לעשור זה –
יכולה להעיד היטב שהממסד האקדמי החל לראות בסוג זה של כתיבה ז'אנר לגיטימי )א שקשה לדעת מתו הסקירות
הביבליוגרפיות שנעשו בתחו אילו מ הדיסרטציות הוגשו במחלקות להיסטוריה ואילו הוגשו במחלקות לפסיכולוגיה,
פסיכיאטריה או כל מחלקה אחרת המשתייכת למדעי החברה(.
מה גר להיסטוריוני להתפעל ,לפתע ,מהשיטה הפסיכו היסטורית? כפי שראינו ,ייתכ שההצלחה של ספרו
של אריקסו ,כמו ג הפופולריות הגואה של השיח הפסיכולוגי )ויש שיוסיפו א את ש הגנאי 'פסיכולוגיסטי'( בארצות
הברית יכולי לסייע לנו להשיב על שאלה זו .אול נית להעלות מספר השערות נוספות א ננסה לבחו את עלייתה של
פרדיגמה זו על רקע אופנות ,זרמי ואסכולות אחרות שפעלו באות השני בזירה ההיסטוריוגרפית בפרט ובשיח
האינטלקטואלי בכלל .לסיכו אבקש ,אפוא ,להציב את הפרדיגמה הפסיכו היסטורית כחלק ממפעל הענק שביקש
להפו את הכתיבה ההיסטורית למדעית ,אינטרדיסציפלינרית וקפדנית יותר .הווה אומר ,שיש לבחו את עלייתה של
מגמת כתיבה זו בזיקה הדוקה למהפכות הגדולות האחרות שעברה ההיסטוריוגרפיה במחצית השנייה של המאה
העשרי .לפיכ אני מציע לראות את הפסיכו היסטוריה כפרדיגמה הפועלת בקשר הדוק ע שתי מגמות
היסטוריוגרפיות בולטות אחרות :הראשונה היא זו של חוג האנאל ) (Annalesהצרפתי אשר חיפש אופקי חדשי
לכתיבה ההיסטורית ,והשנייה היא המגמה הסטרוקטורליסטית שקנתה לה מקו של כבוד במחקר מאז שנות השישי.
מה מקומה של אסכולה דוגמת האנאל ,א בכלל ,בכתיבה הפסיכו ההיסטורית? על פניו ,נראה כי הוא שולי
לגמרי :במידה רבה היו ההיסטוריוני של האנאל המתנגדי החריפי ביותר לכתיבה ביוגרפית ולהתמקדות באישי
הבודדי .א יש צור למצות במשפט אחד את מהות מרידת של אנשי האנאל בדור ההיסטוריוני הקוד לה ,הרי
שהסירוב העקרוני לחזור ולהתמקד ב'גיבור ההיסטורי' או ב'אד המשפיע' – שהיה על פי רוב המל ,הגנרל או
70
הדיפלומט – יכול לתאר נאמנה את האני מאמי המהפכני שביקשו להציע מיד ע הקמת כתב העת שלה ב .1929
התפיסה המהפכנית של הזמ ההיסטורי שהציג פרנ ברודל ) ,(Braudelהרוח החיה של האסכולה ,שיקפה במידה רבה
יחס איקונוקלסטי זה .משהוצגה ההיסטוריה כמורכבת משלושה רבדי זמ ,נדחק העיסוק בדמות המנהיג או מקבל
המ ֶש אותה כינה ברודל בש  71.événtemielle histoireהדמות
ההחלטות אל הרמה השלישית של השינוי האירועי ,קצר ֶ
הבודדת הפכה בטלה בשישי בתו אותה זרימה גדולה ,נושאת כל ,שעמדה בלב התיאוריה של ברודל וחסידיו .ג
כשהציג ברודל את המדור השישי של ה  ,École Pratique des Hautes Étudesבראשו עמד מאז  ,1956כמעבדה
אינטרדיסציפלינרית בה ימוזגו בתו ההיסטוריה הגיאוגרפיה ,הבלשנות ,הסוציולוגיה ,הדמוגרפיה והאתנולוגיה לא
נכלל שמה של הפסיכולוגיה במדעי אלה .מחונכי על ברכיו של הסוציולוג הצרפתי יהודי אמיל דירקהיי )(Durkheim
זלזלו אנשי האנאל בהתמקדות הפסיכולוגית באינדיווידואל והעדיפו לעסוק בקולקטיב תו שה מערערי על ההנחה
כי האישיות הבודדת היא תופעה בעלת תכונת ייחודיות לה.
אול נפש האד לא נדחקה אל מחו לתמונה זו של היסטוריה טוטאלית :בתו המבנה התלת קומתי של
ברודל נותר מקו של כבוד ל  .mentalitéמה בדיוק אות  ?mentalitesכל סוג של ייצוג קולקטיבי ,מערכת אמונה ואפילו
אתוס חברתי ה סוגי של מנטליות .את המונח שאבו אנשי האנאל מהסוציולוגיה של דירקהיי ומהאנתרופולוגיה של
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לוסיא לוי ברוהל ) (Lévy-Bruhlוהוא הפ אצל לציו של כל מערכת הכרתית בלתי מודעת של ציבור כלשהו 72.זו
הייתה ,במילי אחרות ,פסיכולוגיה קולקטיבית .לסוג זה של פסיכולוגיה התכוו מרק בלו ) ,(Blochאבי האסכולה,
כאשר הצהיר שני ספורות לפני מותו כי 'עובדות היסטוריות ה עובדות פסיכולוגיות' 73.פסיכולוגיה מסוג זה ,סבר בלו,
היא ההפ הגמור מהפסיכולוגיה האינדיבידואלית המאפיינת את הכתיבה ההיסטורית הישנה ,המתמקדת ביחיד .דר
הפסיכולוגיה הקולקטיבית יכול ההיסטוריו לחשו את תת המודע הקולקטיבי של חברות העבר' :אנשי מדמי
בנפש שזר ההתפתחות האנושית עשוי טלטלות קצרות ועזות ,שמש כל אחת מה אינו עולה על תקופות חיי
אחדות' ,כתב בלו...' ,וא על פי כ ודאי הוא שקיי באופי האנושי ובחברה האנושית יסוד קבוע; שא לא כ לא היתה
74
כל משמעות למילי "אד" ו"חברה"'.
הנחת העבודה שאימצה ההיסטוריוגרפיה הצרפתית בעקבות האנאל הייתה ,אפוא ,סטרוקטורליסטית
מובהקת :קיימי מבני נפש שאינ משתני )או שלפחות אינ משתני באופ תדיר( וניתני לחשיפה והגדרה .עצ
הצגת הנפש כסטרוקטורה נתנה צידוק לחקירתה באופ מדעי ,ולמעשה – פוזיטיביסטי יותר 75.פוזיטיביז זה בא לידי
ביטוי בהנחה הבסיסית של הסטרוקטורליסטי והפסיכו היסטוריוני אחריה שכל הידע האמיתי מתאר קיומ של
תופעות בנות תצפית ,ובאמונה באמפיריציז קיצוני שהמדע משמש לו מופת .הרעיו הבסיסי עבור הפוזיטיביסט ,בא
הוא פסיכולוג או סוציולוג ,הוא כי יש לנתח את נפש האד בצורה אנאליטית ,תיאורטית ותו שימוש במודלי .מבחינה
זו ,סברו סוציולוגי רבי ,ובה דירקהיי ,ממנו הושפעו האבות המייסדי של חוג האנאל ,יכולה הסוציולוגיה להכיל
בתוכה ג את הפסיכולוגיה .מבחינה זו היו אנשי האנאל ניאו פוזיטיביסטי :ה העניקו מקו של כבוד למדעי החברה,
וביקשו לשלב בתו החקירה ההיסטורית באופ שיעמיק את ההסבר ההיסטורי ויית לו תוק רחב יותר.
דומה ,אפוא ,שמרגע שהפסיכולוגיה בכלל והפסיכואנליזה בפרט קנו מקו של כבוד לצד שאר הענפי של מדעי
החברה לא יכלו אנשי האנאל להמשי ולהתעל באופ בוטה מתחו מחקר כה פורה .ניצני ראשוני לשבירת הבו
טו האנטי פסיכולוגי אצל אנשי האנאל נית למצוא החל מסו שנות השישי אצל הדור הצעיר של היסטוריוני
צרפתי כגו מישל דה סרטו ) ,(de Certeauז'אק לה גו ) (Le Goffוז'ורז' דובי ) .(Dubyאלה החלו לפרס מאמרי
אודות יישומי הפסיכואנליזה בכתבי עת ,בה כתב העת אנאל בעצמו ,ומאוחר יותר א לפרס ביוגרפיות 76.מפנה זה
התרחש ,ולא במקרה ,באותה שעה בה רכשו התיאוריות הסטרוקטורליסטיות מעמד מוביל בעול דובר הצרפתית ,שהרי
הסטרוקטורליז הקנה מקו של כבוד לפסיכואנליזה וראה בה לא רק כלי לביקורת תרבותית ,אלא ג תיאוריה
הרמנויטית .הנחת קיומו של בלתי מודע קולקטיבי הועמדה במרכז הסטרוקטורליז של קלוד לוי שטראוס )Lévi-
 (Straussשפירס את ספרו החשיבה הפראית ) (La Pensee Sauvageב  77:1962לא רק השפה היא מערכת בעלת מבנה,
78
טע ,אלא ג תחומי התנהגות יכולי לתיאור והסבר טובי יותר כאשר ה נתפסי כשפות בעלות 'צופ' ו'תחביר' .
פעילותו של המדע צריכה להיות מכוונת לחשיפת הסטרוקטורה אשר המאפיי המרכזי שלה הוא היותה בלתי מודעת.
וההמשֹגָה )קונצפטואליזציה( של הדינמיקות הנפשיות הסמויות ,כמו ג השאיפה להציג את מבני העומק ) deep
ָ
האיתור
 (structuresהאישיותיי באמצעות מודלי ,ה שיאפשרו ,לדעת הסטרוקטורליסט ,להעניק למדעי האד מעמד זהה ,או
לפחות דומה ,לאלה של מדעי הטבע והמדעי המדויקי .הפסיכואנליזה ,מבחינה זו ,היא מדע מושל כיוו שהיא
מתחקה אחר הסטרוקטורה הנפשית של האד ,שהוא כלל אינו מודע לה הואיל והיא נמצאת מבעד ומעבר לו ,בדיוק
כש שחוקרי הספרות של ה  Nouvelle Critiqueתפסו את הטקסט בתור גילו של סטרוקטורה מופשטת; וכש שאלה
האחרוני החלו לחפש אחר 'הטקסט השני והאמיתי' המצוי מעבר לטקסט הגלוי ,כ הייתה עבור הפסיכואנליזה מדע
המוצא את 'משמעותה האובייקטיבית' של הנפש על ידי חשיפת הסטרוקטורה האוניברסלית המצויה מעבר לסובייקט
האינדיווידואלי .מבחינה זו לא היו ,אפוא ,אנשי הדור הצעיר של האנאל אלא המוציאי לפועל של שורת הנחות היסוד
הסטרוקטורליסטיות בשדה המחקר ההיסטורי.
קיי ,אפוא ,יחס דיאלקטי המסביר את המעבר מדחייה מוחלטת של ההתעסקות באישיות לבי האימו של
פסיכואנליזה ,המתיימרת להיות 'מדע האישיות' ,על ידי ההיסטוריוני .בסוג של תנועת בומרנג אינטלקטואלית חזרו
הפרט ותודעתו אל מרכז הדיו ,ובאופ זה אנו מוצאי היסטוריוני אינטלקטואלי אשר דווקא משו שראו עצמ
מושפעי מהסטרוקטורליז והאנאל קראו ליישו של הפסיכולוגיה בהיסטוריה .כדוגמא מובהקת נוספת יכול לשמש
ההיסטוריו הישראלי שאול פרידלנדר ) (Friedländerאשר פירס ב  1975את ספרו  Histoire et Psychanalyseאותו פתח
79
בהצהרה כי הוא רואה את משימתו כהמש ,ולא כניגוד ,לסטרוקטורליז האימפרסונלי של חוג האנאל.
הפסיכואנליזה על גווניה השוני ,טע פרידלנדר בספרו ,תספק מסגרת עבודה תיאורטית והסבר מדעי יותר להיסטוריו
אשר התמקד עד עתה בעיקר בתיאור המאורעות מבלי שהצליח לספק לה הסבר מעמיק' :זוהי אינה שאלה של מחיקת
הממד התיאורי והאינטואיטיבי ]מעבודת ההיסטוריו[; זוהי שאלה של המשכת והשלמת … עלינו להדגיש את
העמדה המתודולוגית הכללית שמחקר כמו שלנו מקד :בויכוח אודות מעמדה של ההיסטוריה ביחס למדעי הטבע
80
והחברה ,אנו מצדדי באחדות הריבונות המדעית ) (scientific domainובשילוב של ההיסטוריה במדעי החברה'.
ספרו של פרידלנדר הוא מדגי באופ מופתי את היומרה הפוזיטיביסטית שהסתתרה מאחורי השילוב של
פסיכואנליזה בכתיבה היסטורית .מודל ההסבר ההיסטורי שאימ פרידלנדר יכול לשמש כדוגמא מצוינת למה שפילוסו
המדע קרל ג .המפל ) (Hempelהיה מכנה בש מודל דדוקטיבי נומולוגי :א ההיסטוריוני יקפידו שהסברו של אירוע
ספציפי יהיה תוצאת גזירה )דדוקציה( מתו השילוב של עובדות של המקרה הפרטי בחוק כללי ,גרס המפל ,נוכל לומר
בפי מלא כי ההיסטוריה היא מדע לכל דבר 81.פרידלנדר ביקש לעשות בדיוק זאת כשפנה אל הפסיכואנליזה .אמונתו
שהפסיכואנליזה סיפקה את מער החוקי הכללי אשר נוסחו בידי מדע הפסיכולוגיה עמדה בבסיס עמדה
פוזיטיביסטית זו .כאשר ההיסטוריו ביצע אינטגרציה של חוקי הפסיכואנליזה ע הנתוני האמפיריי שמצא במהל
הנבירה שלו בארכיוני )היינו ,עובדות המקרה הפרטי( הוא יצר הסבר העומד בקריטריוני מדעיי לכל דבר ,ולא נותר,
כפי שנותרו כל ההיסטוריוני עד אותו שלב ,ברמת תיאור העובדות לבד.
מכא נית לראות כיצד הפסיכו היסטוריה נתפסה כהמש של המגמות הפוזיטיביסטיות ולא עמדה בסתירה
לה :המחקר הפסיכו היסטורי ,אליבא דפרידלנדר ,מאפשר מעבר מרמת התיאור ) (descriptionלרמת ההסבר
) ,(explanationדבר המעניק להיסטוריה מעמד של מדע ,לפחות על פי שורת התנאי שהגדיר המפל לקיומו של הסבר
מדעי ,וממק את ההיסטוריה בתו קבוצת המדעי .הגיעה העת ,טע פרידלנדר ,לזנוח את ההבחנה שטבעו
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ההרמנויטיקאני הגרמני של המאה התשע עשרה בי 'הבנה' ) (Verstehenהמייחדת את תחו מדעי הרוח ל'הסבר'
) (Erklärenהאפייני למדעי הטבע ,שכ על פי גישה זו ההיסטוריה לעול תיוותר בתו ממלכת הרוח המוגבלת עקב אי
יכולתה להעמיד הסברי של ממש 82.הפסיכו היסטוריו הוא מדע :יש לו מתודה ,מער של כללי אוניברסליי על
פיה הוא בוח את המקרי הפרטיי ,ויש לו אפשרות לספק הסבר .זאת ,בניגוד גמור למה שהמשיכו לטעו פילוסופי
ניאו אידיאליסטיי של ההיסטוריה דוגמת ישעיה ברלי ) (Berlinשהמשיכו לקדש את החלוקה המיושנת בי מדעי רוח
83
לטבע.
לשני ספורות הייתה הפסיכו היסטוריה לאופנה אשר אחזה בעול האקדמי כאש בשדה קוצי :פסיכו
היסטוריוני דוגמת מיילס שור ) (Shoreאו ברוס מאזליש ) (Mazlishטענו בתוק כי באמצעות כתיבה מסוג זה ה
מסוגלי ליצור ביוגרפיה 'ריאליסטית יותר' וא להפו את ההיסטוריה כולה ל'אנאליטית יותר' 84,ומשכו אחריה
תלמידי רבי ,והלגיטימציה הממסדית שהעניק נשיא החברה ההיסטורית האמריקנית בנאומו באה לידי ביטוי בזר
אדיר של מחקר פסיכו היסטורי בשנות השישי והשבעי .פר מחקרי זה בא לידי ביטוי בכנסי בינלאומיי שהוקדשו
לנושא והוליד מספר גדול של מאמרי בכתבי עת היסטוריי מרכזיי דוגמת The Journal of Interdisciplinary History
וה  ,American Historical Reviewשא הקדיש את כל גיליו פברואר  1972לנושא .המעגל שהחל במסתו של פרויד על דה
וינצ'י ב  1904כמו נסגר כאשר ההיסטוריו פיטר גיי ) (Gayבחר לכתוב ביוגרפיה ב  1988על אבי הפסיכואנליזה עצמו.
כמוטו בחר גיי לצטט משפט הלקוח מתו החיבור של גיבורו על דה וינצ'י' :אי אד שיהא גדול עד כדי כ ,שירגיש עצמו
85
מושפל מהיותו כפו לחוקי השולטי בקפידה שווה בפעילות נורמלית ופתולוגית כאחד'.
אול בדיעבד דומה כי אופנת כתיבה זו מיצתה עצמה מהר למדי .המונחי 'פסיכו היסטוריה' ו'פסיכו
ביוגרפיה' ,כל כמה שהיו פופולאריי עד שלהי שנות השמוני ,כמעט ונעלמו מדיוני אודות טיבה של המתודולוגיה
ההיסטורית וג פסיכולוגי ופסיכואנליטיקאי אינ ששי להדגי את יכולותיה של אומנות על מושאי מחקר
שאינ עוד בי החיי .המושג 'פסיכו ביוגרפיה' אינו מוכר למרבית הסטודנטי להיסטוריה בני ימינו ,ובעוד שמאמרי
וערכי מיוחדי הוקדשו לו בלקסיקוני ובאנציקלופדיות למונחי היסטוריי שפורסמו בזמ ששיטה זו זכתה לעדנה,
86
הרי שבאנציקלופדיות מאוחרות יותר העוסקות בהיסטוריוגרפיה וכתיבה היסטורית אי לו כמעט כל זכר.
מה היה סוד קיסמה של הפסיכו היסטוריה? לצד הניסיו לשלב בי דיסציפלינות שונות על מנת ליצור שדה
חדש של מחקר בינתחומי ,דומני שהיומרה האדירה של שיטה זו להציב את ההיסטוריה במעמד של מדע יכול להסביר לא
פחות מדוע היא משכה רבי .כמו הסטרוקטורליז ההיסטורי של חוג האנאל ג הכתיבה הפסיכו ביוגרפית ניסתה
להעמיד תיאוריות מהסוג שסוציולוג המדע צ'רלס רייט מילס ) (Wright Millsוההיסטוריו הבריטי קוונטי סקינר
) (Skinnerכינו בש 'תיאוריות על' ) 87.(grand theoriesאחד ממאפייניה של 'תיאוריית העל' הוא התבססותה על ההנחה
כי מטרת מדעי החברה היא ליצור חזית מאוחדת של מחקר ולעמוד בקריטריוני מדעיי מחמירי אשר יוכלו לספק
הסבר להתנהגות של בני האד באשר ה ,בלי קשר לחברה או לתקופה בה ה חיי .בבסיס המודל התיאורטי
שביקשו רבי מהפסיכו היסטוריוני ליצור עמדה הדרישה העקרונית לשיי את ההיסטוריה אל אותה חזית מאוחדת
של מדע ,הואיל ובאופ זה לא זו בלבד שלהיסטוריה יוענק מעמד של תחו מחקר מחמיר ,קפדני ומדויק יותר ,אלא שג
יורחב תוקפ של האקסיומות הפסיכולוגיות המרכזיות .ספק ,ע זאת ,א סוגה זו עמדה במבח התוצאה :מרבית
הביוגרפי בני ימינו אינ עושי שימוש שיטתי בחוקי שמקור בפסיכולוגיה ואינ עושי שימוש במונח 'פסיכו
ביוגרפיה' לצור תיאור מחקר ,ומרבית המחקרי הפסיכולוגי עדיי מעדיפי לנתח את בני ההווה ולא את המקורות
ההיסטוריי...' .אי לי כל ספק שהפסיכולוגיה המודרנית תמלא בהכרח תפקיד מרכזי יותר ויותר בפרשנות
היסטורית ,'...טע ויליא לנגר בנאומו מול החברה ההיסטורית האמריקנית]' ,שהרי[ כולנו יודעי שהמדעני תולי
88
תקוות גדולות בהעמקת ההבנה והידע שלה את היקו ,באמצעות שיתו פעולה ]בי מדעני מענפי שוני['.
התפיסה שהנחתה את לנגר הייתה ,איפוא ,תפיסה אותה כיניתי בש התואר ניאו פוזיטיביסטית :יש לראות את המדע
כחזית מאוחדת הצועדת אל עבר עתיד אופטימי יותר ,ומממשת ,למעשה ,את אידיאל הקידמה .על ההיסטוריוני ,על פי
חזו זה ,להצטר אל המחנה ולא להישר מאחור .קשה ,לפיכ ,שלא לראות את האופנה הפסיכו היסטורית הייתה,
לפחות בגירסתה האמריקנית ,כעדות לתחיית של מגמות פוזיטיביסטיות מובהקות .מה יהיה עתיד של מגמות אלה?
שאלה זו תישאר פתוחה לעת עתה.

הערות:
 1ד צלקה ,סימניות :קטעי מאמרות מסות ,תל אביב תשמ"ז ,עמ' .14 13
 2אניטה שפירא ,ברל :ביוגרפיה ,תל אביב תשמ"א .ר .ג מאת הנ"ל ,יגאל אלו :אביב חלדו ,תל אביב תשס"ה.
 3אניטה שפירא' ,מסתורי הביוגרפיה' ,יהודי חדשי יהודי ישני ,תל אביב תשנ"ז ,עמ' ) 286 287התוספת שלי ,א.ד.(.
 4שפירא )לעיל ,הערה  ,(3עמ' .285 286
 5ש ,ע' .286
 6רובי ג'ורג' קולינגווד' ,טבע האד והיסטוריה אנושית' ,תר .ליאורה ברש ,חשיבה היסטורית :פרקי בפילוסופיה של
ההיסטוריה ,בעריכת אלעזר ויינריב ,תל אביב תשמ"ו ,כר ב' ,עמ'  .139 154ביו חסידיו וממשיכיו של קולינגווד נית למצוא
בעיקר פילוסופי של ההיסטוריה ,שהבולטי בה הינ לואיס מינק ,ויליא דריי וסר ישעיה ברלי .ר.
Louis O. Mink, "The Dialectic of Experience," in Mink, Mind, History, and Dialectic: The Philosophy of R. G.
Collingwood, Indiana 1969, pp. 7-58.; William H. Dray, History as Re-enactment: R. G. Collingwood's Idea of
History, Oxford 1999; Isaiah Berlin, 'History and Theory: The concept of scientific History', History and Theory, 1
(1960), pp. 1-31; Idem., ‘The Divorce between the Sciences and the Humanities’, Against the current: Essays in
"the history of ideas, New York 1979, pp. 80-110; Peter Skagestad, "Collingwood and Berlin: A Comparison
Journal of the History of Ideas 66.1 (2005) 99-112. See also Leo Strauss, "On Collingwood's Philosophy of
History," Review of Metaphysics, Vol. V, No. 4, June, 1952, pp. 559-86.
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 7על א שהמונחי "'פסיכו היסטוריה" ) (psycho-historyו"פסיכו ביוגרפיה" ) (psycho-biographyאינ חופפי ,במסגרת
מסה זו ה ישמשו אותי כשמות נרדפי ,הואיל ושניה נשעני על אות הנחות יסוד מתודולוגיות .רבי מהכותבי על הסוגיה
אימצו את הטיפולוגיה של לויד דמאוס ) (DeMauseאשר ראה את הפסיכו היסטוריה כמורכבת משלוש רמות :ההיסטוריה של
הילדות ,ה'פסיכוביוגרפיה' ) (psychobiographyהמתמקדת ביחיד ו'הפסיכוהיסטוריה של הקבוצה' )) .(group psychohistoryר.
 . (Lloyd DeMause, 'Foreword', A Bibliography of Psychohistory, ed. Lloyd DeMause, New York 1975, p. ix.מפאת
קוצר היריעה לא אדו במסגרת זו בניסיונות הרבי להרחיב את הכתיבה הפסיכו ביוגרפית למושאי קולקטיביי ולא
אינדיבידואלי בלבד ,או בהשלכות מרחיקות הלכת של ניסיונות הרחבה אלה .יתר על כ ,המגוו הרחב של תיאוריות
פסיכולוגיות ,החל באסכולות השונות של הפסיכו אנליזה ,עבור בזר ההתנהגותי )ביהביוריסטי( והקוגניטיבי וכלה בפסיכולוגיה
אקזיסטנציאלית והומניסטית ,הפ ג הוא את המונח 'פסיכו היסטוריה' לכותרת כללית ורחבה מדי .במצב שבו כל היסטוריו
אשר נעזר בתיאוריה פסיכולוגית כלשהי לצור מחקריו החל לכנות את עצמו פסיכו היסטוריו )וכ ג רבי מהפסיכיאטרי
והפסיכולוגי אשר ניסו להדגי את טענותיה על דמויות מ העבר( הפכה הכותרת 'פסיכו היסטוריה' אכסניה לסוגי רבי מדי
של כתיבה ומחקר .עושר זה אילצני לצמצ את המושג פסיכו היסטוריה כ שהלה יחול א ורק מקרי בה נעשה שימוש של
היסטוריוני בתיאוריות דינמיות ,היינו בתיאוריות אשר יונקות מ התיאוריה הפסיכואנליטית .זאת ,משתי סיבות :הראשונה –
משו שהמונח פסיכו היסטוריה עצמו נטבע על ידי פסיכואנליטיקאי אשר ביקשו להרחיב את תוק קביעותיו של פרויד ,ורק
בשלב שני הוסט אל מחו לפסיכואנליזה אל אסכולות וזרמי פסיכולוגיי אחרי; והשנייה – בגלל הדגש הנרחב המוש
בתיאוריה הפסיכו אנליטית על מושג ההעברה ) (transferenceוההעברה הנגדית ) (counter-transferenceבי המטפל למטופל.
)סוגיה זו תידו בהרחבה בחלקו השני של המאמר העוסק באריקסו(.
 8התרגו שלי )א.ד ,(.מתו Jacques Barzun, Clio and the Doctors: Psycho-History, Quanto-History and History,
Chicago & London 1974, pp. 4-5; See also William McKinley Runyan, 'Introdcution: A Historical and Conceptual
Background to Psychohistory', Psychology and Historical Interpretation, ed. William McKinely Runyan, New
 ;York & Oxford 1988, pp. 12-13ב  1904למפרכט כבר היה ידוע כמתנגד חרי להיסטוריוגרפיה המקובלת שנכתבה בגרמניה
של אותה העת ,ובעיקר לנטייתה להתמקד בחקר האירוע והאישיות הבודדת על חשבו הממדי החברתיי והכלכליי הנרחבי
יותר .אול על א שלמפרכט ,שהל לעולמו ב  ,1915שימש כמקור השראה לרבי שביקשו לשלב מתודות מ מדעי החברה
בהיסטוריוגרפיה ,ראוי לציי שכמעט ולא הצליח ליצור לעצמו יורשי או ממשיכי בימי חייו .אי תימא שרעיונותיו
האיקונוקלסטיי זכו להד רב יותר בארצות הברית ,ובייחוד באוניברסיטת קולומביה בה הוא נשא נאו זה ,מאשר באר מולדתו.
מימוש חזונו של מי שנחשב ל'ילד הרע' של ההיסטוריוגרפיה הגרמנית נדחה ,במידה רבה ,לשליש האחרו של המאה העשרי.
בהקשר זה ר .גLamprecht, What is History: Five Lectures on the Modern Science of History, tr. E. A. Andrews, :
 New York 1905וכן Georg G. Iggers, 'The Historian Banished: Karl Lamprecht in Imperial Germany', Central
 .European History 27 (1994), pp. 87-92.דוגמא מרתקת ליישו מאוחר של רעיונותיו של למפרכט אודות מקומה של
הפסיכולוגיה בחקר ההיסטוריה נית למצוא אצל ווהלרHans-Ulrich Wehler, 'Psychoanalysis and history', Social :
. Research 47 (1980), pp. 519-536
) William L. Langer, 'The Next Assignment', American Historical Review, 63 (1958), p. 284. 9התרגו והתוספת שלי,
א .ד.(.
 10לנגר )לעיל ,הערה  ,(9ע' .284
 11לעניי זה רLanger, In and Out of the Ivory Tower: The Autobiography of William L. Langer (New York: Neele .
Watson Academic Publications, 1977); introduction to Carl E. Schorske and Elizabeth Schorske, Explorations in
Crisis: Papers on International History (Cambridge: Harvard University Press, 1969).
Barzun, Clio and the Doctors, p. 13 12
 13זיגמונד פרויד' ,זיכרו ילדות של לאונרדו דה וינצ'י' בתו מסות נבחרות ,תר .אריה בר ,תל אביב תשל"ב ,כר ב' ,עמ' .111 167
על הרקע לחיבור זה ר .פיטר גיי ,פרויד :פרשת חיי לזמננו ,תר .עדי גינצבורג הירש ,תל אביב תשנ"ג ,פרק שישי.
 14על יחסו של התרבות המצרית בכלל ופיתוח הייצוג הפסיכואנליטי של הנשר ר .במאמרו של אחד מתלמידיו הבולטי של ויליא
לנגר :קרל א' שורסקה' ,אל החפירה המצרית :פרויד ופסיכו ארכיאולוגיה של תרבויות' ,לחשוב ע ההיסטוריה :עיוני בדר אל
המודרניז ,תר .דפנה לוי ,ירושלי  ,2003עמ'  157 176ובייחוד ע' .170
 15פרויד' ,זיכרו ילדות של לאונרדו דה וינצ'י' ,ע' ) 125התוספת שלי ,א.ד.(.
Donna Arzt, 'Psychohistory and its discontents', Biography, 1 (1978), pp. 1-36; Meyer Schapiro, 'Leonardo and 16
Freud: An art-historical study', Renaissance Essays, ed. Paul O. Kristeller and Philip P. Weiner, New York 1968,
pp. 303-337.
 17פרויד' ,זיכרו ילדות של לאונרדו דה וינצ'י' ,ע' ) 125התוספת שלי ,א.ד.(.
 18ש ,עמ' .160 161
 19ש ,ע' .164
 .Preserved Smith, 'Luther's Early Development', American Journal of Psychology, 24 (1913), pp. 360-377. 20על
עמדה דומה חזר סמית' ג בספרו"a neurotic vein may be detected in his [i.e. Luther's] violence of language, in his :
obsession by the devil, and, one is tempted to add, in that conception of God as a cruel and capricious tyrant,
which he himself confessed was repugnant to natural feeling." Quoted from Smith, The Life and Letters of Martin
Luther (Boston: Houghton Mifflin, 1911), p. viii
Karl Abraham, 'Giovanni Segantini: A Psychoanalytic Study (1911)', Clinical Papers and Essays on Psycho- 21
Analysis, tr. Hilda C. Abraham and D. R. Ellison, New-York 1955, pp. 210-261; idem., 'Amenhotep IV (Ikhnaton):
A psychoanalytic contribution to the understanding of his personality and the monotheistic cult of Aton',
 .Psychoanalytic Quarterly, 4 (1935), pp. 5-33.חיבורו של אברה אודות המהפכ הדתי פרעה אחנתו ,שהיה ידוע
כאמנחותפ הרביעי ,כמו ג פולח אתו הקדי באופ ישיר היבטי רבי שפיתח פרויד בשני האחרונות לחייו בחיבורו
הפולמוסי משה האיש ואמונת הייחוד .לבירורה של סוגיה זה ר .ספרו המאל של יוס חיי ירושלמי ,משה של פרויד :יהדות
סופית ואינסופית ,תר .ד דאור ,ירושלי ,תשס"ו.
 22מלבד חיבוריו של הפסיכולוג הנרי אלמר ברנס )ר .להל בהערה הבאה( החיבורי היוצאי מ הכלל הJ. C. Fugel, 'On the :
Character and Married Life of Henry VIII', International Journal of Psychoanalysis, 1 (1920), pp. 24-55; L. Pierce
Clark, Lincoln: A Psychobiography New York 1933.
 23ר .הערה  21לעיל.
 24הטענות המרכזיות במקרהו של דוסטוייבסקי הוצגו בידי ג'וז פרנק ,אשר חיבר את הביוגרפיה המונומנטאלית שלו בארבעה
כרכי בי  1977ל Joseph Frank, Dostoevsky, vol. I: The Seeds of Revolt, 1821-1849, Princeton, NJ 1977, esp. :1995
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 ג הפסיכו ביוגרפיה המרכזית שנכתבה במהל שנות.16  לעיל הערה. לביקורות על חיבורו של פרויד על דה וינצ'י ר. p. 382
 א,( נכתבה בעיקרה על ידי פרוידWilson) השלושי )ויצאה לאור רק לאחר מותו של פרויד ( על חיוו של הנשיא וודרו וילסו
Sigmund Freud and William C. Bullitt, Thomas Woodrow :. ר.(Bullitt)  בוליט.ששמו מופיע לצד זה של ויליא ה
' ובייחוד עמ, פרק י"א,פרשת חיי: פרויד, גיי. על הרקע לכתיבת חיבור זה ר.Wilson: A Psychological Study, Boston 1967
Alexander L. George, 'Some Uses of Dynamic Psychology in . כ ר.655 657 ' וכ הערות לפרק זה בעמ496 500 ,442 444
Political Biography: Case Materials on Woodrow Wilson', Psycho/History, ed. G. Cocks and T. L. Crosby, pp.
 יהא זה קשה לציי יורשי או ממשיכי פסיכו ביוגרפי למגמת הכתיבה אותה הטווה, בסיכומו של דבר, כ או כ.132-156.
.פרויד לפני מלחמת העול השנייה
Anthony Storr, 'Psychiatry and Literary Biography', The Art of Literary Biography, ed. John : מצוטט אצל25
.(. ד. א, )התרגו והתוספת שליBatchelor, Oxford 1995, pp. 73-74.
 וחוקרי היידגר1925  )"פסיכולוגיה פנומנולוגית"( בהרצאה בשנתPhänomenologische Psychologie  הוסרל טבע את המונח26
. )יש וזמ( פרשנות אקזיסטנציאליסטית לאותה מגמהSein und Zeist ,1927 מוצאי בספרו משנת
27
Peter Loewenberg, 'Psychoanalytic Models of History: Freud and Adler', Psychology and Historical
Interpretation, ed. W. M. Runyan, pp. 126-156. See also commentary by Robert S. Wallerstein, ibid., pp. 157-165.
James H. Robinson, 'The New Allies of History' (1910), reprinted in Robinson, The New History (New York, 28
.( עליה נמנה רובינסו בקולומביה רNew Historians) ' על קבוצת 'ההיסטוריוני החדשי.1912)
Peter Novick, That Noble Dream: The 'Objectivity Question' and the American Historical Profession (Cambridge,
1988), esp. cahps. 4-5
 מאמריו המרכזיי של ברנס בפסיכו.Harry Ritter, Dictionary of Concepts in History, New York 1986, p. 346. . ר29
Harry Elmer Barnes, 'Psychology and History', American Journal of Psychology, 30 (1919), pp. 337- :היסטוריה
376; idem., 'Psychology and History: Some reasons for Predicting Their More Active Cooperation in the Future',
American Journal of Psychology, 30 (1920), pp. 300-337; idem., 'Some reflections on the Possible Service of
 למאמר המסכ את תרומת ברנס.Analytical Psychology to History', Psychological Review, 8 (1921), pp. 22-37.
Justus D. Doenecke, 'Harry Elmer Barnes ', Wisconsin ( וכ28  הערה, בספרו של פיטר נוביק )לעיל8  פרק.לדיסציפלינה ר
.Magazine of History (summer 1973), pp. 311-23
 יבחי בנקל בפר פתאומי1975  המעיי ברשימה הביבליוגרפית של חיבורי פסיכו היסטוריי שער הפסיכולוג לויד דמאוס ב30
 מתו למעלה מחמישי:( זוהי עדות נוספת לעניי העצו ששיח הטוטליטריז עורר בחוקרי הנפש7 . לעיל הע. )ר.זה של כתיבה
.1965  חיבורי נכתבו לפני36  לפחות,פריטי העוסקי בנושא זה
Alfred Adler, 'Bolshewismus und Seelenkunde', International Rundschau, Zürich, 2 (1918), pp. 15-16. 31
Mary Higgins :.; כמו כ רWilhelm Reich, The Mass Psychology of Fascism Harmondsworth, Middlesex 1970. 32
and Chester M. Raphael (eds.), Reich Speaks of Freud: Wilhelm Reich Discusses his Work and his Relationship
with Sigmund Freud, tr. Therese Pol, New York 1967.
Kurt Lewin, 'Some Social-Psychological Differences Between the U. S. and Germany', Character and 33
Personality, 4 (1936), pp. 265-293.
Erik Erikson, 'Hitler’s Imagery and German Youth', American Psychiatry Journal, 5 (1942), pp. 475-493; Idem, 34
'Wholeness and totality – a Psychiatry contribution', Totalitarianism, ed. Earl J. Friedrich, Cambridge, MA 1954.
Erich Fromm, 'On the problems of German Characterology', Transactions of the New York Academy of Sciences, 5
(1943), pp. 79-83; Idem, 'Should we hate Hitler? ', Journal of Home Economics, 34 (1942), pp. 220-223; Idem,
'What shall we do with Germany?', Saturday Review of Literature (29 May, 1943).
William Brown, 'The Psychology of Modern Germany', British Journal of Psychology, 34 (1944), pp. 43-59. 35
Gustav Bychowsky, 'Joseph Stalin: Paranoia and the Dictatorship of the Proletariate', The Psychoanalytic 36
Interpretation of History, ed. B. R. Wolman, New York 1971, pp. 115-149.
Raymond De Saussure, 'Collective Neuroses of Germany', Free World, 5 (1943), pp. 121-126. 37
Leo Alexander, 'Sociopsychologic Structure of the SS: Psychiatric Report of the Nürenberg Trials for War 38
Crimes', Archives of Neurology and Psychiatry, 59 (1948), pp. 622-634; Idem, 'War Crimes: Their SocialPsychological Aspects', The American Journal of Psychiatry 105 (1948), pp. 170-177.
Harry Slochower, 'Hitler’s ‘elevation’ of the Jew: Ego splitting and ego function', American Imago, 28 (1971), 39
pp. 304-318. Alfred Sleigh, 'Hitler: A study in megalomania', Canadian Psychiatric Association Journal, 11
(1966), pp. 218-219. Bradley F. Smith, Adolph Hitler: His Family, Childhood and Youth, Stanford, CA 1967.
G. M. Gilbert, ' Goering, amiable psychopath', Journal of Abnormal and Social Psychology, 43 (1948), pp. 211- 40
229. Idem, The Psychology of Dictatorship, New York 1950.
Henry V. Dicks, 'Personality Traits and National Socialistic Ideology', Human Relations, 3 (1950), pp. 111-154. 41
Idem, 'Observations on contemporary Russian behavior', ibid., 5 (1952), pp. 111-177. 42
Nathan Leithes, 'Panic and defenses against panic in the Bolshevik view of politics', Psychoanalysis and the 43
Social Sciences, 4 (1955).
 ספרו של אדורנו זכה לקיתונות של.Theodor W. Adorno et al., The Authoritarian Personality, New York 1950. 44
 ואדורנו הואש על ידי רבי שהתמקדות היתר שלו באישיות הסמכותנית הנכנעת לפאשיז הוא העלי עי מזו החיה,רותחי
John Levi Martin, "The Authoritarian Personality, 50 Years Later: What . בהקשר זה ר.תחת משטרי קומוניסטיי
Questions Are There for Political Psychology?", Political Psychology 22:1 (2001), pp. 1-26, and Edward Shils ,
"Authoritarianism: 'Right' and 'Left'", in Richard Christie and Marie Jahoda (eds.), Studies in the Scope and
Method of "The Authoritarian Personality" (Glencoe, Ill.: Free Press, 1954)
Erich Fromm, Beyond the Chains of Illusion: My Encounter with Marx and Freud, New York 1962; Idem, 45
Escape from Freedom, New York 1941.
Herbert Marcuse, Psychoanalyse und Politik, Frankfurt am Main 1968; idem, 'The Social Implications of 46
Martin Jay, The Dialectical :.; על אסכולת פרנקפורט רFreudian Revisionism', Dissent, 2 (1955), pp. 221-224.
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Imagination: A History of the Frankfurt School and Institute of Social Research 1923-1950, London 1973; Idem.,
Marxism and Totality: The Adventures of a Concept from Lukacs to Habermas, Berkeley 1984.
Harrold Laswell, Psycopathology and Politics, Chicago 1930; Idem, Power and Personality, New York 1948. 47
.McKinley Runyan, Psychology and Historical Interpretation, p. 15 48
.(7  הערה, ביבליוגרפיה )לעיל,ס1 וכ ֶדמא3 62 ' עמ, ש49
D. J. Levinson, 'Exploration in biography: Evolution of individual Life :. לסקירה של פרסומיה של חברי קבוצה ר50
 קיימי מספר.Structure in Adulthood', Further Explorations in Personality, ed. A. Rabin et al., New York 1981
Morton Prince, Psychology of the :פרסומי קודמי בעלי אופי פסיכו היסטורי שמקור באוניברסיטת הרווארד ובה
Kaiser: A study in his Sentiments and His Obsession, Boston 1915; idem, 'Roosevelt as analyzed by the new
psychology', New York Times (24 March, 1912), pp. 1-2; G. Stanley Hall, Jesus, the Christ, in the Light of
Psychology, Garden City, NY 1917.
McKinley Runyan, Psychology and Historical Interpretation, p. 16 51
.(. ד. א, )התרגו והתוספת שלי.viii ' עמ,' 'הקדמה,(7  הערה,ס )לעיל1 ֶדמא52
George M. Kren and Leon H. Rappoport, 'Introduction: Values, Methods, and the Utility of Psychohistory', 53
Varieties of psychohistory, eds. G. M. Kren and L. H. Rappoport, pp. 1-16.
Miles F. Shore, 'Biography in the 1980s', The New History, the 1980s and beyond: Studies in Interdisciplinary 54
,(16  הערה,; וכ מאייר שפירו )לעילHistory, ed. Theodore K. Rabb and Robert I. Rotenberg, Princeton, NJ 1982, p. 95
.303 337 'עמ
Erik H. Erikson, Young Man Luther: A Study in Psychoanalysis and History London: Faber and Faber Ltd., 55
1958.
.288 ' ע,(9  הערה, לנגר )לעיל. בעניי זה הודה ג לנגר במאמרו56
. אצל לנגר56 57  והערות301 302 ' עמ,(9  הערה, וכ לנגר )לעיל, לעיל28  הערה. ר57
David D. Lee, 'Erikson, Erik H. ', Encyclopedia of Historians, ed. Kelly Boyd, vol. I, pp. 362-363. 58
.Preserved Smith, 'Luther's Early Development' 59
.(. ד. א, )התרגו והתוספת שליErikson, Young Man Luther, p. 26.  מצוטט אצל60
.(. ד. א, )התרגו והתוספת שלי243 ' ע, ש61
Erik H. Erikson, Gandhi's Truth: On the Origins of Militant Nonviolence, New York 1969. 62
Erikson, Insight and Responsibility: Lectures on the Ethical Implications of Psychoanalytic Insight, London 63
(. ד. א, )התרגו והתוספות שלי1964, p. 73.
Charles B. Strozier, 'Disciplined Subjectivity and the Psychohistorian: A Critical look at the Work of Erik H. 64
Erikson', Psycho/History, ed. G. Cocks and T. L. Crosby, pp. 45-49; Donald Capps, Walter H.Capps, M.Gerald
Bradford (eds.), Encounter With Erikson: Historical Interpretation and Religious Biography, Missoula, MT 1977.
John Klauber, 'On the Dual Use of Historical and Scientific Method in Psychoanalysis', International Journal of 65
Psycho-Analysis, 49 (1968), pp. 80-88.
, דעותיה המנוגדות של ההיסטוריו חובב הפסיכואנליזה מאיירהו לעומת הפסיכולוג הנס אייזנק הרואה את התובנות שלה. ר66
Hans J. Eysenck, 'What is Wrong with Psychoanalysis?', :(Common sense)  כתובנות של השכל הישר,לכל היותר
Psycho/History, ed. Cocks and Crosby, pp. 3-16; Hans Meyerhoff, 'On Psychoanalysis as History', ibid., pp. 17 מה עוד שמרבית,; מפאת קוצר היריעה לא אוכל להיכנס אל הדיו המורכב בפילוסופיה של ההיסטוריה שהציע קולינגווד29.
 אינ מותירי הגדרה חדה דיה למהותה של שיטת ההזדהות והחשיבה מחדש שהוא דרש מ, אשר פורסמו לאחר מותו,כתביו
William H. Dray, History as Re- : עסקו בהבהרת מושג זה בהרחבה, שהמרכזי שבה הוא ויליא דריי, פרשניו.ההיסטוריו
enactment: R.G. Collingwood's Idea of History, Oxford 1995; Peter Skagestad, Making Sense of History: The
Philosophies of Popper and Collingwood, Oslo 1975.
Erik H. Erikson, 'On the Nature of Psycho-Historical Evidence: In Search of Gandhi', Daedalus, 97 (1968), p. 67
Miles F. Shore, 'Biography in the . לביקורת על ריבוי ההגדרות של המונח המעורפל אמפתיה אצל אריקסו ואחרי ר. 709.
.1980s', pp. 96-99
John Klauber, 'On the Dual Use of Historical and Scientific Method in Psychoanalysis', International Journal 68
of Psycho-Analysis, 49 (1968), pp. 80-88.
.McKinley Runyan, Psychology and Historical Interpretation, esp. p. 21  סיכו הנתוני אצל. ר69
B. M. Racliffe, 'The decline of biography in French historiogrphy: The ambivalent legacy of the ‘Annales’ 70
tradition', Proceeding of the Annual Meeting of the Western Society for French History, 8 (1980), pp. 556-567.
 בו הוא מסביר מהו מבנה של תפיסתו הסטרוקטורלית של שלושת ממדי,1958  מאמרו התיאורטי המרכזי של ברודל משנת. ר71
Fernand Braudel, Ecrits sur l’Histoire, Paris 1969, vol. I, pp. 41-83; See also : שהודפס מחדש בקוב מאמריו,הזמ
,וכ עוזי אלידעPeter Burke, The French Historical Revolution: The Annales school, 1929-89, Stanford, CA 1990;
.71 81 ' עמ,(1986) 21 , זמני,''פרנא ברודל והחזו הטוטלי גלובלי
Peter Burke, History and Social Theory, Cambridge 1992, pp. 1-21 and 91-96. 72
.198 ' עמ, ירושלי תשס"ב, צביה זמירי. תר, מקצועו של ההיסטוריו, או, אפולוגיה על ההיסטוריה, מרק בלו73
( אנו מוצאיFebvre)  ג אצל פבר. בלו לא היה היחיד מבי אבות האנאל שייעד לפסיכולוגיה תפקיד מסוג זה.84 85 ' עמ, ש74
 וקריאה להיסטוריוני לבחו את החיי הרגשיי של האד על כלhistoire psychologique בשלב מוקד למדי את המושג
Lucien Febvre, 'History and psychology', A New Kind of History: From the Writings of Febvre, ed. . ר.ביטוייה
Peter Burke, London 1973, pp. 1-11; Idem, 'Sensibility and history: How to reconstitute the emotional life of the
past', ibid, pp. 12-26. E. W. Marvik, 'The ‘Annales’ and the unconscious: Continuity and contrast within and
.historical school', Psychohistory Review, 13 (1985), pp. 42-52.
 ע ההיסטוריו הגרמני, בצדק או של א בצדק, בשימוש שלי במונח 'פוזיטיביז' אי כוונתי לכתיבה ההיסטורית המזוהה75
 שימושי." שהאמי כי נית לכתוב היסטוריה אובייקטיבית אשר תתאר את העבר "כפי שהיה באמת,(Ranke) ליאופולד פו רנקה
 מאז הוא, כפי שהוא מקובל מחו לדל"ת אמותיה של הדיוני ההיסטוריוגרפיי,במונח חוזר אל המוב המקורי של המושג
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Harry Ritter,  בהקשר זה ארבעה מובני לפחות שמיוחסי למונח 'פוזיטיביז' על ידי.ר. (Comte) נטבע בידי אוגוסט קונט
.Dictionary of Concepts in History, pp. 327-330
Alain Besançon, 'Psychoanalysis: Auxiliary science or historical method?', Journal of Contemporary History, 3 76
(1968), pp. 149-162; Idem, 'Histoire et psychoanalyse', Annales: Economies, Sociétés, Civilisations, 19 (1964), pp.
237-249; Idem, 'Vers une histoire psychoanalitique', Ibid, 24 (1969), pp. 594-616 and 1011-1033. Michel de
Certeau, 'Ce que Freud fait de l'histiore, a prpos de une névrose demoniaque ou XVIIe siècle', Annales, 25 (1970),
pp. 654-667; idem, 'Histoire et psychanalyse', La nouvelle histoire, eds. J. Le Goff, R. Chartier, and J. Revel, Paris
1978, pp. 477-487; E.A. Lévy-Valensi, 'Histoire et psychologie?', Annales, 20 (1965), pp. 923-938; Jacques le
Goff, Saint Louis, Paris 1996; Idem, Saint Francois d'Assise, Paris 1999; Georges Duby, Guillaume le Marechal:
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