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לא : ם לב לנוסחלשי יש. ובלחששה סבור כי המטרה העיקרית של החינוך היא ללמד טני

 חשיבה היא מיומנות שבלעדי . כיצד לחשוב או מה לחשוב אלא פשוט ללמד לחשובדללמ

  איש חושב–מנות הריקוד וה לבין מינות החשיבמניטשה משווה בין מיו. הלימוד אינה קיימת

כי תלמיד לומד חשיבה כפי מהשוואה זאת נובע ". ונחים ומיליםריקוד עם מ" מבצע כאילו

  . דרך החיקוי–ה לומד את הריקוד שהוא הי

  

אוניברסיטה .   לידי ביטוי בהרצאות מוקדמות של ניטשההברסיטאי באינוביקורת החינוך הא

 היעדר החינוך האמיתי הוא מאפיין מרכזי של כל אוניברסיטה כאשר,  להדרהקשורה

האיום את ניטשה מדגיש .הדרת האחר וגם הדרת התרבות, נון אוניברסיטה פירושוכי. כמוסד

אינו  איום זה הוא .הכלכלההחברה  ,האוניברסיטה מצד המדינההעצמאות המוצהרת של על 

ושתת מוסד  מם שעליה תוצאה בלתי נמנעת של העקרונות,צירוף מקרים זמני אלא

קורתיות שנולדו מתוך הפילוסופיה של החינוך ניתן להצביע על שתי גישות בי. אוניברסיטאי

  :של ניטשה

  

, 1וובר ת בכתביהם שלגוצמ ( החינוך והאוניברסיטהלהדגשת האיום הכלכלי ע .1

 ;)5 ודרידה4ייהדבור, 3יאספרס, 2ידגריה

  

 .)8פוקו, 7סרתואל, 6אסכולת פרנקפורט(הדגשת איום המדינה על האוניברסיטה   .2
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 .אידיאולוגיים במדינה
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כפי , הומניסטי של האוניברסיטה-רעיון הליברליהמה חשוב להבין את אכזבתו של ניטש

דגם .  שקיבל את השראתו מרוסו9שהוא בא לידי ביטוי בעבודות של הומבולדט

חשיבה ההאוניברסיטה שפיתח הומבולדט שם כמטרה עליונה לקדם את החרות של 

ייקט  כינון סוב,אוניברסיטאיהחינוך האה כמטרה עליונה של  הומבולדט ר.אינדיבידואליתה

  :תאפיין על ידי שלושה אידיאלים מאחדים הוא ה.וחופשי, משוחרר

  ;איחוד הידע -

 איחוד הלימוד והמחקר -

 איחוד בין מורים לתלמידים -

  

-סטונוך לתרבות פיחלהתחיל ברא הרעיון הזה בכל שלושת מרכיביו וקקף את שה תטני

  . השכלתית

  

האמונה האופטימית יה מבוסס על האידיאל ההשכלתי של החינוך ה. חוד הידעאי .1

מסודרת לפי כל תיאוריה ופרקטיקה .  הסובייקט הרציונאלילבאוניברסאליות ש

 אקטואלי –כל מה שרציונאלי "צהיר הגל  כפי שה.הכללים המדוקדקים של השכל

קר בחריפות את המסדר התרבותי יבשה ט ני".  רציונאלי–וכל מה שאקטואלי 

. יני התרבותעל בעני- ת שופטו הבלעדית של השכל להיהתנגד לזכותהחדש ו

קבלת השונה התרבותי הרציונאלי - ימאחורי הרציונאלית הטוטאלית מוסווית א

 להיות פךו וה,מקומיות ,הלוקאליות  בשוני בין תרבויות הגלובאלי שאינו מכיר

  . במהותה)אוניברסאלית ומדכאת תרבויות אחרות(אימפריאלית תרבות 

יטה של ימי הביניים שהמוקד שלו  האוניברסבניגוד לדגם.. לימוד ומחקראיחוד  .2

דגיש את האופן הפעיל הומבולדט ה. ה לא מחקר או פירוש כשלעצמו אלא לימודהי

הידע אינו . על המורה להיות גם חוקר. ד מחקר עם הלמידהוחיארכישת הידע ושל 

. א חלק בלתי נפרד מכינון הידעלא דינמי ומשתנה ותהליך הלמידה הודוגמאטי א

יח שקר את הרעיון של ידע ביקורתי המבוסס על הרעיון הליבראלי של יבשה טני

ביל שהדינאמיות של הידע והשתתפות הסובייקט בכינונו מסמנים ב. פתוח וחופשי

נטרסים ימאיה נטול שיה, ים ידע אובייקטיביי כי לא ק–שה את הדבר ההפוך טני

 וביטוי עקיף רציונאליות והחופש האקדמי מהווים רק מסווה, לכן. אישיים

 .שמעוותים את זרם השיח, לאינטרסים אישיים וקבוצתיים

                                                 
מתכנן מערכת החינוך הפרוסית , בלשן ושר חינוך בפרוסיה,  פילוסוף-) 1767-1835(וילהלם פון הומבולגד  9

הומבלודט תרם הרבה .  בארצות הברית ויפן, בין היתר, רכות חינוך בארצות אבותששימה דוגמה לבניית מע
הוא שם דגש על הקונקסט , גישתו לחינוך הושפעה רבות מקונצפציות של השכלה. בפילוסופיה של חינוך

 .  החברתי של תהליך חינוכי אינדיבידואלי



רש חיפוש ידע משותף שבו הוא ד,  במהותודיאלקטימודל הלימוד של הומבולדט  .3

 היחסים בין מורה לתלמיד .כמו בדיאלוגים אפלטוניים,תלמיד משחק תפקיד פעיל

 .שיח ולא בהרצאה-בדו –מוצאים את ביטויים האופטימאלי במסגרת הסמינריונית 

יחסים ראה כי שה הטינושוב . סמינר יוצר קהילת חוקרים חופשיים ורציונאליים

מוצא את תמיד טוס המורה והתלמיד אהשוני בסט.  בסמינרוים אינם קיימיםשו

סמינר הוא צורה אפקטיבית של אינדוקטרינציה רעיונית דווקא , למעשה. ביטויו

 .שישיח חופ-משום המראית עין של דו

  

י ג הוחנך להויקט החינוך הליבראלי של הומבולדט וממשיכיו הירהמטרה המוצהרת של פ

 מאחורי  אך.ונומיטמומחים ובטוחים בעצמם באמצעות החינוך האו, דעות ביקורתיים

.  עודד קונפורמיזם וחשיבה דוגמאטיתתמיד עמד קוריקולום סמוי ש ת עיןיראלמהאוטונומיה 

  . נהנית באמת מאוטונומיה מהמדינהלעולם לאה ליבראלית  אוניברסיטשף כיטשה חני

  

רא לחזור ניטשה ק, ינו מסוגל להתממש בפועלהרציונאלי שא\בניגוד לאידיאל הליבראלי 

קיבל את הרציונאליזציה כאשר הוא טרם , לרעיון היווני הקלאסי בגישה הקדם סוקראטית

 כינון במובנו  מונח .קהילהיה כינון האישיות ברוח המסורת התרבותית של ופירושו ה

ג האיניציאציה ומבטא ש קרוב יותר למוך א,נטול כל היבט תועלתניהיוונית המקורית הוא 

   10.אפולוני ודיוניסי"שני דחפים מנוגדיםשל שילוב 

  

ציע חינוך וטאלית של התרבות המערבית ניטשה הנגד הרציונאליות הט-בתור תרופת, ובכן

; תהליך שמקיף את כל הנפש,  אלא על עקרון האיניציאציההמבוסס לא על אידיאל התועלת

האיניציאציה התרבותית המכוננת על ידי .  מוסיקהחינוך היווני עמדהלא במקרה במרכז ה

בהתאם ( החינוך עם הסבל וכוחות הקטרסיס האפולוניים שמאחדכוחות הסערה הדיוניסיים 

ה היוונית מהווה עבור ניטשה ועם הטרגדי)  ביוונית– paideuen –ך נחללמשמעות מילת 

  .מענה למשבר הערכים בחברה המערבית המודרנית

  

                                                 
ות היוון העתיקה ומשקפות את שני מונים בסיסיים בפילוסופיה של ניחצשה שנובעת ממחקריו בתרב 10

מאזן והרמוניה כנד דחפים , רציונאליות, ציביליזציה: הזרמים המנוגדים אחד לשני של התרבות היוונית
של שני הזרמים הללו הוליד את , לפי ניצשה שילוב. סערת רגשות, רציונאליות-א, בלתי נשלטים, טבעיים

  . הטרגדיה היוונית


