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סרדיניה שאין לה היסטוריה לא תאריכים לא גזעים שום דבר. , סרדיניה שהיא כמו שום מקום..

אים ולא הערבים כבשו אותה באמת. היא נמצאת תמיד לא הפיניקים לא הקרתגנים לא הרומ

לתי כבושה. והיא היא איטלקית היום אבל יש את הרוח הסרדינית הב. בחוץ מחוץ לתרבות

רופה ואפריקה ושייכת סרדיניה! אבודה בין אי חומקת דרך הרשת של התרבות האירופית הישנה.

שייכת לכלום. מעולם לא השתייכה לאף אחד גם לא לפיניקים ולרומאים. . לאף אחד מהם

 .סרדיניה לנצח מחוץ לזמן ולהיסטוריה

  SEA AND SARDINIA ד.ה. לורנס 

 דני בהטהדרכת פרופ' ּב בסרדיניהסיּור 

 2016 באפריל 17-11
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 לגלות את העולם לעומקו –תגליות עולמי 

 (Sardiniaסרדיניה )

 דני בהטבהדרכת פרופ' 
 2016 אפרילב 17 – 11

 

האי האיטלקי סרדיניה לא זכה לתשומת לבנו עד לשנים 
האחרונות. שטחו דומה לשטחה של ישראל. המורשת של 
סרדיניה מייצגת צומת תרבויות עשיר ומגוון הכולל את תרבות 
הנוראגי, את האתרים הפיניקיים, השרידים הרומיים וטביעת 

 האצבע של ממלכות ימי הביניים. 

עבורכם סיור עשיר וגדוש באתרים  פרופ' דני בהט תכנן
מרשימים בהם אתרי העתיקות המרכזיים של האי, נופי 

 התרבות האותנטיים, והרבה טבע ונוף. 

פרופ' דני בהט שימש משך שנים רבות כארכיאולוג מחוז 
ירושלים באגף העתיקות וברשות העתיקות והוא נמנה על 

-טת ברבאוניברסי שימש כמרצהבכירי חוקרי ירושלים. הוא 
אילן ובאוניברסיטת טורונטו בקנדה. פרופ' בהט דובר 
איטלקית, מרבה להרצות במוסדות תרבות ואקדמיה באיטליה. 
הוא פעיל במסגרת אגודת דנטה אליגיירי ובמסגרת אגודת 
הידידות ישראל איטליה ואף קיבל מנשיא איטליה תואר של 

נהלן את הסיור ילווה כרגיל מ אביר בלגיון הכבוד האיטלקי.
מתנדב מטעם תגליות, אשר יטפל בכול הפרטים הלוגיסטיים 

 ויאפשר לפרופ' בהט להתמקד בהדרכה. 

 קליארי   -)רומא(  -אביב -תל – 11.04  - שנייום 

                               1   בשעות הבוקר נצא בטיסה לקליארי )דרך רומא(.

AZ  809 Y 11APR  TLV-FCO  0555- 0840  

AZ 1581 Y 11APR  FCO-CAG  1015- 1125 

, בירת נחיתה נצא לסיור הכרות עם קליאריהאחרי 

נתחיל בביקור בטרסה אומברטו )בסטיונה סן סרדיניה. 

חלק מביצורי העיר , (Bastione San Remyרמי 

הנקראת כאן בשם רובע קסטלו. מהטרסה  ,העתיקה

יפה על העיר כולה. נבקר בעיר העתיקה,  תצפיתיש 

זה שלטה באי. דרלה שבנייתה התחילה עוד כשפיבקת

. משם נמשיך לצפות 12-אך יופיה המקורי נשמר עוד מהמאה הרבים יפוצים שהקתדרלה עברה 

ומהביצורים נראה  ,(, שהיה השער החשוב של העירTorre di San Pancrazioבמגדל סן פנקרציו )

 Basilicaמשיך לכנסיית סאן סטורנינו ). נ14-( מהמאה הTorre dell'Elefanteגם את  מגדל הפיל )

di San Saturninoאם לא נספיק את התכנית במלואה  .(, שהיא מהקדומות בכנסיות העולם הנוצרי(

 - T Hotel   Via dei Giudicati 66 . (1) נעשה מאמץ להשלימה בימים הבאים(. העברה למלון

Cagliari  Tel: 070 - 47400 

                                                           
1
 במקרה של שינוי יעשה מאמץ לבקר באתר .הצוותיתכנו שינויים בתכנית בשל סגירת אתרים או על פי שיקולי  

 חלופי. ביום אחר או להוסיף ביקור באתר
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 סן אנטיוקו - Nura)) נורה - 12.04 - שלישייום 

אחת מהערים הפיניקיות ששרידיה נותרו  (,(Nuraהבוקר נצא דרך בריכות המלח לכיוון נורה 

חשיבותה שם, , עיר שנבנתה בתקופת הפאשיז((Carrboniaבסרדיניה. נבקר בקרבוניה, 

שר , המחובר היום בג(Sant'Antiocoלאי סנט אנטיוקו )נצא דקו. מכאן -בארכיטקטורה של הארט

ית הקברות נראה שם את מצודת בית סבויה וכן את התופת, במלבד נופי הים היפים  ה.יבשל

הנסיעה בכביש זה יפה  (.(Murvera יך מזרחה, בכביש המוביל למורוורהנמש הפיניקי. אם יוותר זמן

 .(2) ביותר. נשוב ללינה בקליארי

 

 סו נוראגי –הכפר סנט ספרטה   -  13.04 -י רביעיום 

, St. Sperateה צפונה לכפר יציא

המפורסם בכך שאנשי העיירה מעטרים 

שהופכים את  ,את בתיהם בציורי קיר

, Iglesias-העיירה למקום מיוחד. נמשיך ל

ת כסף, שמתקניה ההרוסים עיר מכרו

 13-כנסייה מן המאה ה ויש בה מעניינים,

-שחזיתה נחשבת מיוחדת. נמשיך ל

Gospini בו-Senluri ת יש תופ שלידה

רות בעיר נותרו מבני מכ .פיניקי נוסף

הממצא הארכיאולוגי המיוחד והאופייני , Su Nuraghi-ביקור בהיוצרים נוף מיוחד. שיא היום יהיה ה

חזרה  ישראל.-לסרדיניה. נדון בהרחבה בתרבות הנוראגי ובשאלת הקשרים של תרבות זו לארץ

 (3). ללינה בקליארי

 ורונא -אריצו   - 14.04 -י חמישיום 

יום שכולו נופים. נחצה את רכס ההרים המרכזי של סרדיניה ונעבור 

-, בה נותר מגדל ממבצר העיר מן המאה הLaconiבעיירות אופייניות כמו 

, שחורבותיה מאוד 18-, וכן וילה של אחד מאצילי העיר מהמאה ה11

, שהתפרנסה ממכירת שלג לערי Arizoרומנטיות. מכאן נמשיך לעיירה 

. כיום 17-ן נמצא בית הסוהר המרכזי של האי מן המאה ההחוף. כא

, (Nuoro)מתפרנסת העיירה מתעשיית הרהיטים. נמשיך מכאן לנואורו 

 EURO HOTEL       Via Trieste, 62. ערבהארוחת את שם נלון ונאכל 

Nuoro       Tel: 0784 - 34071 

 

  קפררה -מאדאלנה  - פלאו - 15.04 -ישי שיום 

פוטין,  :בהם ,על פני בתי העשירים שבנו כאןונחלוף  לאורך חופי קוסטה סמרלדהוקר נצא בב

(. לאי הראשי נעבור בגשר La Maddalena) לנהאדאלארכיפלג מ נמשיך בנסיעה . ברלוסקוני ואחרים

שהיה רכושו הפרטי של גריבאלדי, נעבור במעבורת, לביקור בביתו ובאחוזת , (Caprera) קפררהולאי 

וארוחת ערב  אולביהבעל חשיבות לאומית לאיטליה כולה. העברה למלון בהוא אתר זה הקבר שלו. 

 במלון.

 JAZZ HOTEL           Via degli Astronauti 2 - OLBIA      Tel: 0789 - 651000 
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 כנסיית סנטיסימה טריניטה די סאקארג'ה -סאסארי  - 04.16  -בתש יום

ובסלע הפיל שהפך  Artigianto Pasellaנבקר במפעל השעם ב  אסארי דרך גלורה,נצא לכיוון העיר ס

, מצודה שנבנתה על ידי Castelsardo. משם נמשיך לקסטלסרדו, לאחד מסמליה של סרדיניה

 מקוםמשפחת דוריה הג'נובזית, אשר נקראה בימיהם בשם קסטל ג'נובזה. בהמשך השתלטו על ה

התחילו  18-(. רק בסוף המאה הCastel Aragonesaאנשי אראגון והם החלו לכנותה קסטל ארגונזה )

הרבה עבודות יד עיירה בלכנותה בשמה הנוכחי. 

 תנעצור בכנסיי בהמשך הדרךומסעדות דגים מפורסמות. 

 Santissima Trinità טריניטה די סקרג'הסנטיסימה 

di Saccargia)) שהיא הכנסייה החשובה ביותר ,

רסמת והיא מפו 12-מהמאה הבסרדיניה. הכנסייה 

ה. נסיעה לא ארוכה תביא אותנו בה ובציורי הקיר שתבחזי

ה בחשיבותה בסרדיניה. נבקר לסאסארי, העיר השניי

גם ובכיכר העיר. נבקר  ,לה שלה, סן ניקולאהבקתדר

( מתקופת Fontana di Roselloבמעיין פונטנה די רוזלו )

הרנסנס, נחלוף על פני ארמון המחוז המפואר ונסייר 

-07. טלפון בו נאכל ארוחת ערב ,(Alghero) אלגרוב Punta Negraנמשיך למלון ר. בסמטאות העי

9930222  

 אביב-תל –)רומא(  -אלגרו  -מערת נפטון  - 17.04 - ראשון יום

באחת  )אם תנאי הים יאפשרו(את הבוקר נתחיל בשייט מנמל אלגרו לאורך המפרצים הצוקיים ונבקר 

בה יחשפו לעינינו נטיפים וזקיפים בתוך מערה  - מערת נפטון ,ות הטבע המעניינות באזורמתופע

ורה מרשימה, שבכמה מקומות נותרו בצ ,ביצורי העיר העתיקה ימית. משם נחזור לאלגרו. נראה את

פרנצ'סקו. נסייר -בכנסיית סןגם לה( ברחוב הראשי, רחוב קרלו אלברטו, ואולי נבקר בדואומו )הקתדר

הספרדית  נראה את ההשפעה ,קומיים "ברצ'לונטה של סרדיניה"המכונה בפי המ ,בעיר העתיקה

החזקה ונשמע את השפה הקטלונית שעדיין מתנגנת ברחובות. אם יוותר זמן ניסע לאורך החוף 

   לטיסה ארצה )דרך רומא(.בדרכנו לשדה התעופה  ,דרומה

 AZ 1580 Y 17APR  AHO FCO 1920- 2020   

AZ  814 Y 17APR  FCO TLV 2145- 0210                                                                             
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ביטוח נסיעות )מומלץ להזמין ביטוח מיד לאחר רכישת הסיור ולוודא שהביטוח כולל החזר במקרה 
 ביטול על רקע רפואי(

 חודשים לפחות  6יש להקפיד על דרכון בתוקף למשך 

 

 ומלץ:ציוד אישי מ

  כיסא מתקפל חזק ובטוח -

     נעלי הליכה נוחות -

 על פי הצורך €יורו  -

  ערכת עזרה ראשונה -

   תרופות אישיות על פי צורך -

 מתאם חשמל אירופאי -

  מעיל -

   כובע -

     מטריה  -

 משקפי שמש -

 

 

 לפרטים נוספים הנכם מוזמנים לפנות למשרד תגליות 

 03-6423432בטלפון 

 tagliot@tagliot.comאו בדוא"ל 
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 לגלות את העולם לעומקו –תגליות עולמי 

סרדיניה )מתוך ויקיפדיה( 

 אוטונומי ומחוז התיכון בים אי הוא( Sardegna: באיטלקית, Sardinna או Sardigna: בסרדו) סרדיניה
 .העתיקה בעת שחי עם, השרדנה שם על נקרא האי כי המשערים יש. באיטליה מיוחד מעמד בעל

-כ של במרחק, לקורסיקה דרומית מ"ק 12 נמצא ואוה(, סיציליה אחרי, )התיכון בים בגודלו השני הוא האי
 גם שהיא, קליארי היא באי החשובה העיר. שבאפריקה תוניסיה ומחוף, האיטלקי האי חצי מחופי מ"ק 200
 .סאסארי היא בחשיבותה השנייה העיר. בשמה הקרויה הפרובינציה בירת

 בשל, 1948 משנת החוקה לפי האיטלקית ברפובליקה מיוחד מעמד בעל אוטונומי מחוז היא סרדיניה
 בהצגה הוא האוטונומיה של המעשי הביטוי. הייחודיים והלשוניים האתניים המאפיינים בעלת התרבות
 .והתרבות החינוך, המינהל בתחומי האזור של המיוחד האופי של והבלטה

. ותנוספ שפות של השפעות עם בלטינית שמקורה שפה - וסרדית איטלקית הן באי המדוברות השפות
 העיר שפת, ליגורית של עגה היא השפה פייטרו סן באי. קורסיקאית היא המדוברת השפה האי של בצפונו

 .קטלאנית של מקומי בניב מדברים האי שבצפון אלגרו העיר מתושבי 40%-כ. נובה'ג

 .יין וייצור תיירות על מתבססת האי כלכלת עיקר אולם, וכסף זהב מכרות מספר קיימים באי

 גאוגרפיה

 האי. מ"ק 145 ורוחבו מ"ק 270 אורכו. ר"קמ 23,821 ושטחו התיכון בים בגודלו השני האי הוא סרדיניה
 .ר"קמ 24,821-כ הכולל שטחו אשר סרדיניה מחוז את מהווים, שסביבו הקטנים האיים עם ביחד

 בין גם ידיםמפר מ"ק 200-כ. ביניהם מפריד הטירני והים, האפניני האי לחצי מערבית מ"ק 200 שוכן האי
, יו'בוניפאצ מצר מפריד האיים ובין, הצרפתית, קורסיקה שוכנת לאי מצפון. שמדרום תוניסיה לבין סרדיניה
 .במרכזו אותו חוצה° 40 האורך וקו°, 38-41° הרוחב קווי בין משתרע האי. מ"ק 12 שרוחבו

 פיזי מבנה

 מישוריים אזורים הים לחופי בסמוך. גבעות או הרים הוא משטחה 80%-מ ולמעלה, הררי אי היא סרדיניה
 .הים פני מעל 1,834 וגובהה, מרמורה לה פונטה היא באי הגבוהה הפסגה. מועטים

 :הבאים ההרים רכסי מצויים לדרום מצפון

 לימבארה (Limbara)- מטר 1,362 גובה. 

 סרדי די אלא (Alà dei Sardi) - מטר 1,090 גובה. 

 ראזו (Monte Rasu) - טרמ 1,259 גובה. 

 אלבו (Monte Albo) - מטר 1,127 גובה. 

 סופרמונטה (Supramonte), קורסי הר שבו (Monte Corràsi) אוליאנה והר (Oliena) - גובה 
 .מטר 1,463

 לינס (Linas) - מטר 1,236 בגובה. 

 איגלינסטבה (Monti dell'Iglesiente), מרגנאי הר שבו (Marganai). 

 מים שואבים מהם, מלאכותיים אגמים היוצרים, סכרים ידי על כםבדר נחסמים בנהרות הזורמים המים
 אשר, הטירזו הוא באי ביותר הגדול הנהר. באראץ אגם, לאלגרו מצפון, אחד טבעי אגם רק ישנו. להשקיה

 .טמו אל סרדינו ואל, ינס'קוז אל, פלומנדוסה הם האי נהרות שאר. מ"ק 151 אורכו
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 כחופי נוחים ואינם מסולעים החופים רוב. ולנופש לעגינה םהמשמשי מפרצים מעט ישנם החוף לאורך
 חשיבות בעלי והם מכסה הים שאותם, נמוכים סלעים משטחי יש האי ובמערב בדרום בחופים. רחצה

 .ולצומח לחי גידול בתי היותם עקב אקולוגית

 לבין הצפון הרי בין, קאמפיאנו באזור מצויים החקלאי הגידול מישורי. משטחו 18.5% מעבדים האי תושבי
 העיר בקרבת, האי מערב בצפון, נאורה בפרובינציית נמצא חקלאי מישורי אזור עוד. איגלינסטבה הרי

 .סאסארי

, טבולרה, אנטיוכו'סנט, פטר סנט, אסינרה: שבהם הבולטים, נוספים קטנים איים סרדיניה לאי מסביב
 .קאפררה האי את הכולל, מדאללנה של והארכיפלג

 גאולוגיה

 תהליך. קורסיקה, השכן האי של לזו זהים הגאולוגית לתאוריה בהתאם, האי של היווצרותו יבותנס
 התנגשו כאשר, שנה מיליון 100 של משוער זמן לפני, התחתון הקרטיקון בתקופת החל האיים היווצרות
 .התיכון הים לימים, טתיס ים נוצר היבשות שתי בין. וגונדוואנה לאוראסיה היבשות

 קטלוניה מחופי ברצועה הוא הנוכחי שמיקומו, שקע נוצר, שנה מיליון 35 עד 13 לפני, אוליגוקןה בתקופת
 חשופים זה גאולוגי באירוע שמקורם הגרניט סלעי. במזרח שבאיטליה ליגוריה חופי עד, במערב שבספרד

 האי של מערבי-הדרומי בחוף, גוס'פר לבין קאן שבין הצרפתי בחוף מאסיבית בצורה, בספרד כיום
 .סרדיניה האי מערב-וצפון ובצפון קורסיקה

 הפלטה של סיבובית תנועה. הבלאריים האיים וכן וסרדיניה קורסיקה האיים נוצרו זה שקע יצירת בעקבות
 הרי ליצירת גרמה אשר אירופה בדרום הקרקע התרוממות לידי הביאה וקורסיקה סרדיניה האיים של

 היפרדות תהליך של המשכו. האיטלקי האי מחצי האי והתרחקות איטליה בצפון אפואנה והאלפי האפנינים
 .הטירני הים ליצירת הביא זה

 סלעים מצויים עמם יחד. האיים היווצרות מנסיבות כתוצאה, בסרדיניה נפוצים גרניט כגון יסוד סלעי
 מזרח בדרום. וולקניים סלעים גם באי מצויים כן. זו מאבן בנויים ודרכיה העיר ומבני, צפחה מסוג מותמרים

, בדרומו התגלו פחם של מרבצים להם והודות באי נוצרו משקע סלעי גם. שיסט סלעי של ריכוז יש האי
 רומא בתקופת עוד שנוצלו, וכסף עופרת מרבצי גם באי התגלו הפחם מרבצי מלבד. קרבונה העיר באזור

 .העתיקה

 האקלים

, יותר קריר בהרים האקלים. חזקות ברוחות ייןהמאופ וחורף ולח חם קיץ עם תיכוני-ים אקלים שורר באי
 .שכיח והשלג

 היסטוריה

 למיקומה הדוק קשר סרדיניה של להיסטוריה 
 והיותה התיכון הים של מערבו במרכז האסטרטגי

, סביבה השוכנות הארצות בין לקשרים בסיס
 עוד מיושב היה האי. תרבותה על שהשפיעו
 בו יושח העמים ובין, היסטורית-הפרה מהתקופה

, הרומאים, היוונים, הפיניקים, השרדנה היו בהמשך
  .האיטלקים ולבסוף הספרדים

 

 

 סרדיניה האי ובמרכז התיכון ים חופי

 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Mediterranean_Relief.jpg


 
 
 
 

9 
 

 לגלות את העולם לעומקו –תגליות עולמי 

 הפרהיסטורי העידן

 פלאוליתיים שרידים נמצאו באי. לקטים-ציידים היו, מהיבשה בסירות שהגיעו, האי של הראשונים תושביו
-כ לפני, המזוליתית בתקופה רק החל האי שיישוב להניח מקובל, לפיכך. במחלוקת ושנויים מאוד מועטים

  .שנה 11,000-10,000

 האדם של שרידים נמצאו שבאולאנה קורבדו במערת
 שנת לבין ס"לפנה 6,000 שנת שבין מהתקופה הקדמון
 גרו באי האדם בני העת אותה עד. ס"לפנה 2,700

, צור בכלי השתמשו, חיים בעלי גידלו, פתוחות במערות
 קארדיום" מסוג רמיקהק נמצאה. דגים ודגו עופות צדו

" קרדיאל ציווילטה" המכונה מהתרבות", אדיול
 כלים התגלו כן. ס"לפנה 4,500 שנת עד שהתפתחה

 סוף) ס"לפנה 1,600 לסביבות המתוארכים מברונזה
 (.הנאוליתית התקופה

. נוראגה נקראים אשר ייחודיים אבן מבני נמצאו באי
 ברומיני די י'נוראז סו הוא ביותר והידוע הגדול הנוראגה

 הנוראגים. הנוראגנית התרבות בתור ידועים אלו מבנים. 1997 בשנת עולמית מורשת כאתר הוכרז שאף
 .ס"לפנה 1100-ל 1500 שנת בין, הברונזה תקופת במהלך בעיקר הוקמו

 העתיקה העת

 הקימו םה. האי חופי לאורך נמלים שהקימו, מצור פיניקים ים יורדי לסרדיניה הגיעו ס"לפנה 8-ה במאה
 5-ה במאה. וטארוס, נורה, סולסיס: נוספות ערים שלוש וכן, קליארי העיר כיום", קארליס" בשם עיר

 של הילידים תושביו לבין הפיניקים בין מלחמה בעקבות, קרתגו לידי במושבות השליטה עברה ס"לפנה
 .האי

, לרומא אפריקה בין, קליארי של האסטרטגי מיקומה
 הרומאים את הביא, להש המוגן הנמל עם ביחד

 .ס"לפנה 238 בשנת בה להתיישב

(, ס"לפנה 201 - 218) השנייה הפונית במלחמה
 הייתה, לקרתגו הרומית הרפובליקה בין שהתרחשה

ָראיְּטֹור של מושבו העיר  ניהל וממנה, מאנליוס. ט הפְּ
 קשרים שקיימו, המקומיים התושבים נגד המערכות את
 בסיס שימשה העיר. העצמ קרתגו נגד וכן, קרתגו עם
 את כינה פלורוס הרומאי ההיסטוריון. המלחמה בעת ימי

 בתקופה. סרדיניה בירת - "urbs urbinum" בשם העיר
 לבירת הייתה, קליארי של החדש שמה, קרליס זו

 הוכרו העיר תושבי". טיגליו די וילה"ב תיאטרוןה כמו מבנים נותרו זו מתקופה. החדשה הפרובינקיה
 גירש טיבריוס והקיסר, הרומי לשלטון התנגדות קיני באי נותרו עדיין, זאת עם. עצמה רומא של כאזרחיה

 .המקומית באוכלוסייה ולהיטמע, ובשודדים במורדים להילחם במטרה יהודים צעירים 4,000-כ אליו

 עד בו שלטו והם, הוונדלים לידי, האי שאר עם ביחד, קליארי נפלה, רומא של מפלתה לאחר, 456 בשנת
 ובין, במיוחד אפקטיבי היה לא באי הביזנטי השלטון. הביזנטית האימפריה ידי על נכבש עת, 534 לשנת
. הביזנטי השלטון תחת מקומיים של עצמאיות ממלכות באי התקיימו התשיעית למאה השישית המאה

-ב ליהסיצי של הערבי הכיבוש לאחר בעיקר, וברברים ערבים לאי להגיע החלו השמינית מהמאה החל
 הקמת על הכריז הביזנטי הנציב. שבבעלותם הנידחת הפרובינציה על להגן מאוד התקשו הביזנטים. 832

 .לקונסטנטינופול חזרה ונמלט באי לחלוטין עצמאי שלטון

 בלוסה הנוראגה

 בשימוש שעדיין תיאטרון

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Nuraghe_Losa.JPG
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Cagliari_Roman_Amphitheatre_2003.jpg
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 הביניים ימי

 Giudicati) עצמאיות שיפוטיות רשויות מונו אזור ובכל, אזורים לארבעה האי חולק 1410-ל 900 בין
sardi.) אחיד שלטון באי היה לא, ופיזה נובה'ג, הטירני בים ששלטו הימיות המעצמות בין המלחמות קבע. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 של הרפובליקה. אפריקה מצפון שהגיעו מורים ים שודדי של התקפות עקב קליארי ננטשה 10-ה במאה
 בתור, פיזהל. התיכון בים המסחר דרכי על בשליטה הייתה חשיבותה אשר העיר על השתלטה פיזה

 לצפון איטליה בין, הבינלאומי הסחר בעורקי אחיזה נקודת לה שתהיה לכך חשיבות הייתה ימית מעצמה
 .אפריקה

 השתלטה קליארי כיבוש לאחר. פיזה של הרפובליקה מידי קליארי את אראגון ממלכת כבשה, 14-ה במאה
 ממלכת-תת של המנהלי למושב הייתה", קאלאר"ל שונה שמה אשר, קליארי. האי חלקי שאר על אראגון

 .הספרדית מהאימפריה לחלק מכן לאחר שהייתה, סרדיניה

 החדשה העת

. שבאיטליה בפיימונטה גם ששלט, סבויה בית של עצמאי ממלכתי למחוז סרדיניה הפכה 1718 בשנת
 העם דרש 1793-ב"(. פיימונטה - סרדיניה" - ולעתים" )סרדיניה ממלכת" כונתה המאוחדת הממלכה

-סרדיניה ממלכת. נפוליאון של צבאו מפני פיימונטה בהגנת להשתתפותם בתמורה עצמאות רדיהס
 .קוימה לא ההבטחה, הצרפתי האיום שהוסר לאחר אבל אוטונומיה להם הבטיחה פיימונטה

 איטליה כמלך עצמו על הכריז וסבויה פיימונטה, סרדיניה מלך, השני אמנואלה ויטוריו 1860 בשנת
 .המאוחדת

 בשילוב התאפיינה זו בתקופה באי הבנייה. יחסית צמיחה בתנופת האי מצוי, 1870-ב איטליה איחוד מאז
 דוגמה הוא, לבן שיש העשוי, בקליארי העירייה בניין. בפרחים לקישוט הסרדי הנוהג עם נובו אר סגנון של

 .לכך טובה

 הערים תושבי. הברית עלותב ידי על קשות הופצצו ואלגרו קליארי נמל, השנייה העולם מלחמת במהלך
 האי של צפונה גם. נטישה: בסרדית" ספולמנטו" בשם כונתה זו תנועה. בסביבה קטנים וכפרים לערים פונו

. התיכון בים לציים חשוב מעבר היה, יו'בוניפאצ מצר, וקורסיקה סרדיניה בין הימי המעבר. קשות נפגע
 שביתת הסכם לאחר. כבדות בהפצצות נהרס הואו, הגרמני הצי של חשוב בסיס היה מדלנה לה של הנמל
 כוחותיו את לתגבר ועבר אותו נטש במהרה אך האי על השתלט הגרמני הצבא, איטליה עם הנשק

 .עצמה באיטליה

 החדש לסגנון הסמל - העירייה בניין איטליה ומלך סרדיניה מלך - השני אמנואלה ויטוריו

 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:VictorEm.JPG
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Town_hall_CAGLIARI.jpg
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 ובאיי קליארי ובאזור התיכון בים הצבאית חשיבותה עקב, האי בירת על השתלט הברית ארצות צבא
 אך, סגירה בתהליך חלקם כיום. ו"לנאט מכן לאחר עברו אלה םבסיסי. רבים צבאיים בסיסים נבנו מדלנה

 .בסרדיניה היטב מורגשת האיטלקי הצי של הצבאית הנוכחות עדיין

. ומיוחד אוטונומי מעמד למחוז להעניק החליטה אשר האיטלקית הרפובליקה הוקמה 1948 בשנת
 כלכלי פיתוח תהליך שמתרח באי. לשמונה מארבע באי הנפות מספר הוכפל, 2001 משנת ברפורמה

 .התיירות עידוד על בעיקר המבוסס נרחב

 ופוליטיקה מינהל

 היו 2006 עד. באיטליה האוטונומיים האזורים מחמשת אחת היא סרדיניה
, פוצלו הן שנה באותה. וקליארי סאסארי, נואורו, אוריסטנו: נפות ארבע בה

 קאמפידנו ומדי, טמפיו אולביה, אוליאסטרה: חדשות נפות ארבע והוקמו
 .איגלסיאס-וקרבוניה

 קוראות והן, בדלנית נטייה בעלות הן בסרדיניה הפועלות מהמפלגות כמה
 דה רפובליקה אינדיפינדנציה נמנות אלה מפלגות עם. מלאה לעצמאות
 אומת)" נציונה וסרדיניה"( סרדיניה של העצמאית הרפובליקה)" סרדיניה
 (."סרדיניה

 

 

 

 

 סרדיניה יהדות

 הקיסר כאשר ס"לפנה 19 בשנת החלה באי יהודים של נוכחותם
 לעיר הובאו הם. מרומא צעירים 4,000 לאי להגלות החליט טיבריוס
 ונטמעו כסף עפרות להפקת במכרות ולעבוד מרידות לדכא במטרה

 נמצאו זו לנוכחות ארכאולוגיות עדויות. המקומית באוכלוסייה
 בקליארי ולוגיהלארכא במוזיאונים. אנטיוכו'בסנט בקטקומבות

 .יהודיים סמלים עם שמן מנורות מוצגים ובסאסרי

 הקהילה גדלה 12-ה במאה האי של הספרדי הכיבוש לאחר
 בשם רחובות ישנם הערים בשתי. באלגרו קהילה והוקמה בקליארי

 גירוש עם, 1492 בשנת. אלה קהילות על המעידים" היהודים רחוב"
 קטנה קהילה בה חיה אזומ, מסרדיניה גם היהודים גורשו ספרד
 .בלבד

 

 

 סרדיניה נפות

 6-ה המאה - בסרדיניה מסאסארי יהודיות שמן מנורות

 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Provinces_sardes.png
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Three_Oil_Jews_lamps_from_Sardegna_MUSEO_NAZIONA_SANNA_SASSARI.jpg
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 אדריכלות פשיסטית

 )מתוך אתר האינטרנט של בצלאל(

 מבוא

בעשור השני של המאה העשרים חלה התעוררות בקרב ארכיטקטים שונים אשר הביאה 

האופן שבו קמו במדינות שונות   להתפתחותם של קבוצות מודרניות מהפכניות ברחבי העולם.

ו הזמן, אך כמעט ללא קשר אחת לשנייה, הוא תופעה קבוצות רדיקליות, בערך באות

סטיל, בגרמניה -בצרפת קם לה קרבוזיה שהיה לתנועה של אדם אחד, בהולנד הדה  מרתקת.

 הבאוהאוס, ברוסיה הקונסטרוקטיביזם, ובאיטליה הרציונליסטים.

היוונית היטלר טען שיש לשאוב השראה מהעבר ובפרט מהתרבות   במקביל קמו שלושה דיקטטוריים.

הוא הצהיר שעל הארכיטקטורה הגרמנית להיות 'הרואית', הרואית במובן של קנה מידה   הקלאסית.

'סוציאליזם ריאליסטי' שהיה  -גדול או במילים אחרות מונומנטאלית. בברית המועצות, סטאלין קרא ל

הסובייטית הארכיטקטורה   לסגנון הרשמי היחיד, ולשיטה יצירתית אשר הכתיבה איך ומה ליצור.

הפאשיזם   התאפיינה על ידי 'סופר מונומנטאליות' השואבת השראה מתרבויות היסטוריות שונות.

באיטליה הציג מודל תרבותי שונה, מוסוליני לא כפה סגנון אחד, אלא שאף לשלב בין המסורת 

ה לתחום בנוסף, המשטר הפשיסטי לא הגיע לרמות הדיכוי והפיקוח וחדיר  והמודרנה, בין ישן וחדש.

 הפרט כפי שקרה במשטרים האחרים.

 בזכותו. הפשיזם או למרות 

על מנת לנסות ולענות של שאלה זו יש להבין תחילה מהי האידיאולוגיה הפשיסטית, מה 

במאמר זו   באידיאולוגיה זו משך אינטלקטואלים צעירים וכן איזו תרבות התפתחה תחת הפשיזם.

ית וכן להתחקות אחר הדיאלוג שהתפתח בין התנועה ברצוני לבדוק את התנועה הרציונליסט

 הרציונליסטית לבין המשטר הפשיסטי.

 אוונגרד לאומני -התנועה הרציונליסטית 

חברו יחד שבעה ארכיטקטים צעירים ממילאנו  1926בשנת  -לידתה של התנועה הרציונליסטית  

 (, חבריה מנו:Gruppo 7) הקבוצה השביעית -והקימו קבוצה בשם

U. Castagonli, L. Figini, G. Frette, S. larco, G. Pollini, C. Enrico and G. Terragni 

 (.razionalismoרציונאליות )  הם הגדירו את הארכיטקטורה שלהם על ידי השימוש במונח 

 , אחד הארכיטקטים הבולטים בתנועה הרציונליסטית כתב:(Terragni) ג'וזפה טראני 

מרציונאליות" כעבור  רכיטקטורה האמיתית, חיבת לנבוע ישרות מהגיון,"הארכיטקטורה החדשה, הא

נערכה התערוכה הראשונה של הארכיטקטים הרציונליסטים בארמון  1928שנתיים, בשנת 

 MIAR-  ( ברומא, ונוסדה הקבוצה הלאומית(Palazzo delle Espopsizioni התערוכות

(Movimento per l'Architetture Razionale).  רכיטקטים הרציונליסטים ראו עצמם נלחמים על הא

התנועה  מה שג'וזפה טראני מכנה: "הגורם המשותף לקיומה של ארכיטקטורה מודרנית"

הרציונליסטית צמחה מתוך תרבות ארכיטקטונית, הסוגיות שענינו אותם היו סוגיות בהם עסקו 

ות, תכנון מבני מגורים זולים, הם התענינו בבעיות סוציאלי  אדריכלים מודרניסטים ברחבי העולם.

הם יצרו ארכיטקטורה עכשווית אשר השתמשה בטכניקות   תכנון מבני תעשיה ותכנון אורבאני.
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וחומרים מודרניים כגון: זכוכית, מתכת, בטון, ארכיטקטורה הקשובה לצרכים פונקציונאליים, וכן צורות 

 "Form fallows טויאשר נובעות מהפונקציה ולא מטעמי אסטטיקה ומשקפים את הבי

function."  :הרציונליסטים יצרו אסטטיקה טכנולוגית והצהירו 

"הצורות הארכיטקטוניות החדשות חיבות לקבל על עצמן אסתטיקה הנובעת מהצורך, ורק אז... סגנון 

 חדש ייוולד." 

ציבור  הרובד השני של הרציונליסטים עסק במה שמכונה 'ארכיטקטורה ייצוגית', כלומר תכנון מבנה

הם לחמו למען הזדהות מוחלטת בין  1931-בתערוכה השנייה שהתקיימה ברומא ב  מונומנטאליים.

בשלב זה הדיון סביב   התנועה הרציונליסטית והפשיזם, ועל התואר 'הארכיטקטורה של המדינה'.

 הרציונליסטים  ארכיטקטורה מודרנית איטלקית קיבל משמעות חדשה כיצירה המזוהה עם הפשיזם.

ביטאו את "עידן המכונה" אך יצרו כל זאת יחד עם זהות לאומית וראו עצמם כממשיכי המסורת 

לשלב בין ישן וחדש, בין מסורת ומודרנה, בין   בדומה לפשיזם, הרציונליסטים שאבו  האיטלקית.

  הארמון והבית.

רה מודרנית הרציונליסטים לא היו הביטוי הראשון לארכיטקטורה מודרנית באיטליה, ארכיטקטו 

הרציונליסטים העלו שוב על פני השטח נושאים שהעסיקו   .1890 -החלה להתפתח כבר משנת

האיזון בין מסורת ומודרנה, לאומיות ובינלאומיות, ישן מול  ;, בכללם19-ארכיטקטים בשלהי המאה ה

ם, הם הכירו בהישגים של הארכיטקטים בעלי האוריינטציה הקלאסית מודרנית שקדמו לה  חדש.

, וטענו שהם הכינו  (Sant'Elia)ובפרט הושפעו מעבודותיו של האדריכל הפוטוריסטי אנטוניו סנטאליה

   את הקרקע לשלב הבא.

תחת המשטר   מעבר לכך, הרציונליסטים גם לא היו הביטוי היחיד לארכיטקטורה מודרנית איטלקית.

הראשון קם כתגובת נגד    Moderates.-והNovecento  -הפשיסטי קמו שני סגנונות נוספים

הסגנון   לרציונליסטים והתאפיין בגישה דקורטיבית אשר התבססה על צורות גיאומטריות מופשטות.

שהיה לאדריכל המשפיע ביותר  (Piacentini) , הוביל האדריכל מארסלו פיאנסנטיניModerates השני,

ית והמודרנה באמצעות הקבוצה שאפה ליצור סינתזה בין רומא המסורת  באיטליה הפשיסטית.

הם יצרו מבנים מודרניים, אך לא   הפשטה של אלמנטים מסורתיים כגון: קשת, עמוד, פילאסטר.

אולם, מביו כל הסגנונות והזרמים שקמו,    מנוכרים למסורת העבר ודחו את האסטטיקה הטכנולוגית.

 הרציונליסטים היו הביטוי הרדיקלי והמעניין ביותר.

הארכיטקטים   ור ההשראה העיקרי שהוביל ליצירת הארכיטקטורה הרציונליסטית.גרמניה הייתה למק

הצעירים התעסקו בנושאים שהיו מזוהים עם ארכיטקטורה מערבית חדשה, והושפעו מעבודותיהם 

הם השתתפו בתערוכות ברחבי העולם ואף בכנס הראשון   וכתביהם של וולטר גרופיוס ולה קרבוזיה.

העבודות הראשונות   שנערך בשוויץ. CIAM  (Congrès International d'Architecture Moderne) של

משקפות את הזיקה לארכיטקטורה  1927 -הקבוצה השביעית אשר הוצגו בתערוכה הראשונה ב  של

מכוניות, מערכת עיתון  500-הם הציגו בניין משרדים, מפעל ליצור גז וצינורות, חניון ל  בינלאומית.

 המבנים ביטאו פונקציונליזם.  פנאי.ובניין לפעילות 

 

 

Gruppo 7, Models Exhibited at the Third International 

Exposition of Decorative Arts Villa Reale, Monza, 

1927 
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למרות שהארכיטקטורה המודרנית שהתפתחה נקראה 'הסגנון הבינלאומי', בכל מדינה היא 

ה של לה קורבוזיה תוארה כבעלת אופי צרפתי, הארכיטקטור  התפתחה עם זהות מקומית.

הארכיטקטורה ההולנדית תוכננה בזיקה למקום, כך שהרצון לפתח ארכיטקטורה מודרנית איטלקית 

הארכיטקטורה הרציונליסטית שילבה בין זהות לאומית וערכים מודרניים בינלאומיים   אינו מפתיע.

 מבלי לוותר על היושרה של אף אחד מהם.

 קונטקסטואליאוונגרד  

הארכיטקטורה המודרנית נחלקה לשני מחנות, האחד קונטקסטואלי כלומר בעל הקשר המתייחס 

למקום, למסורת, ללאום ולזמן, השני ביטא אסתטיקה טכנולוגית הנובעת 

הארכיטקטורה הרציונליסטית הציגה פרדוקס, מצד אחד אסתטיקה חתרנית אשר   מפונקציונאליות.

גיאומטריות אבסטרקטיות, מצד שני הארכיטקטורה הייתה קונטקסטואלית, קיבלה ביטוי בצורות 

 משמע התייחסה למקום ולזמן.

הארכיטקטים הרציונליסטים   הפרדוקס הזה מתבהר מהר מאד ומתמזג לכדי יצירה הרמונית שלמה.

ה הם הצליחו בעבודותיהם לגשר בין שני המחנות וליצור מבנים בעלי אופי איטלקי, ספציפיים לעיר ב

ממוקמים ובזיקה למבנים היסטוריים. הם האמינו שהאסתטיקה המודרנית צריכה לפרש מחדש 

טיפולוגיות מבניות היסטוריות ולא ראו סתירה בין צורות מופשטות לבין הארכיטקטורה הגדולה של 

 העבר.

ויצרו  חונכו (Lingeri)  חלק מהארכיטקטים הרציונליסטים בניהם ג'וזפה טראני ופיאטרו לינגארי

אסתטיקה קונטקסטואלית, הם למדו את ההיסטוריה של הארכיטקטורה ושאבו השראה מהבית 

הביאו עימם את האוריינטציה   בשעה שהם חברו יחד לקבוצה השביעית,  המקומי, הכפרי.

 הקונטקסטואלית והפכו אותה לחלק בלתי נפרד מהאסטטיקה הצורנית. 

ארכיטקטורה ורנקולרית, היוותה מקור השראה לתנועות  ארכיטקטורה מקומית, או כפי שהיא מכונה

התקיים דיון אודות חשיבותה והשפעתה של  CIAM המודרניות השונות )בכנס הרביעי של

-הרציונליסטים שאבו השראה מהבית הכפרי, המקומי, ופיתחו את ה  ארכיטקטורה ורנקולרית(.

 .'Frame House'  ים מוכנים מראש בייצור המוני, אי לזאת פיתוח זה אפשר ליצור אלמנטים סטנדרט

הרציונליסטים חקרו כיצד   הייתה לו חשיבות חברתית, סוציאלית שהייתה לחלק מהמצע הפשיסטי.

ארכיטקטורה מודרנית בעלת הקשר יכולה להיווצר על ידי הפשטה של אלמנטים מסורתיים וארגונם 

    מחדש.

תו של האדריכל הרציונלסטי ג'ובאני מיכאלוצ'י ארכיטקטורה ורנקולרית הייתה נושא מרכזי ביצר

((Michelucci.   סיפקה הזדמנות  1932התחרות לבניית תחנת הרכבת בפירנצה שנפתחה באוגוסט

התכנון לא היה פשוט, התחנה תוכננה להיבנות   למיכאלוצ'י ליצור מבנה מודרני בקונטקסט מקומי.

מיכאלוצ'י זכה   לה, אתר בעל חשיבות היסטורית.מול כיכר קימת ולא הרחק מכנסיית סנטה מריה נוב

 .1932-1933   בתחרות והתחנה נבנתה זמן קצר לאחר מכן בין השנים
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הצורה בה הניחו את   תחנת הרכבת מורכבת ממאסה אופקית נמוכה עשויה אבן פלורנטינית מקומית.

יכים מעבר לגבולות האבן מדגישה את הקו האופקי ויוצרת תחושה של אנרגיה ותנועה הממש

הגג בחלקו בנוי מברזל וזכוכית, הזכוכית ממשיכה "לזרום" עד לקרקע ומסמנת את   המבנה.

 קירות האבן חלקים, פשוטים, נטולי קישוטים, נוצרו בהשראת קירות האבן הורנקולרים.  הכניסה.

הצורות  המבנה משלב בין חומרים מסורתיים כגון אבן, וכן חומרים מודרניים כגון ברזל וזכוכית.

הגיאומטריות פשוטות, אך יחד עם זאת נועזות ומאורגנות בצורה כזו שאדם חווה אותן באופן 

עד  ;ההבנה של התחנה כמבנה קונטקסטואלי מתבהרת כאשר אדם מגיע לקצה הרחוב  הדרגתי.

ברגע שמתקרבים לפיאצה והעיר   תה נקודה מבחינים רק בכנסיה ובמאסה האופקית הנמוכה,לאו

ההיסטוריות נמצאת מאחור, מתגלה החזית 

המבנה מבטא מודרניות,    במלוא תפארתה.

תנועה, מבטא את הרעיון של הרכבת והמכונה וכל 

תחנת הרכבת  זה בקונטקסט של המקום והזמן.

ום ליצירת מופת בפירנצה נחשבה אז וגם הי

למרות שנבנתה לפני   וזכתה להכרה בינלאומית.

שנה, הרעיונות שהיא מבטאת עדיין  70-למעלה מ

 ממשיכים להדהד אל תוך המאה העשרים ואחת.

"Santa Maria Novella" Train station"Santa Maria Novella" Train station Florence, 1932-33 

 הרציונליסטים והפוטוריזם 

ים שונים אודות האוונגרד והקשר בין אסטטיקה ופוליטיקה, הובילו לאפשרות שאמן יכול להיות מחקר

אי לכך, מבחינה תיאורטית   "ריאקציונר" מבחינה פוליטית, ובמקביל "מתקדם" מבחינה אסטטית.

הפשיזם יצר פוליטיקה מודרניסטית אשר הציבה   הצירוף 'מודרניזם ריאקציוני' הפך מושג קביל.

ח מתמיד את האידיאולוגיות המרכסיסטיות והליברליות בכך שיצר בלבול בין ציבורי ופרטי, במת

 המדינה והאזרחים, מבנה ו 'מבנה על'.

שורשי הפשיזם נעוצים בתנועת האוונגרד שקמה באיטליה בתחילת המאה בהנהגתו של 

רחבה יותר של  במידה והמודרניזם הפשיסטי מהותי להבנה  הפוטוריזם. -(Marinetti) מרינטי

המודרניזם, לא ניתן להתעלם מהתנועה הפוטוריסטית כמבשרת את הפשיזם. חוקרים רבים מגדירים 

טוען במאמרו שהפוטוריזם   (Hewitt)אנדרו וייט  את התנועה הפוטוריסטית כתנועה פרה פשיסטית.

 נח פשיזם. הינו זרם פשיסטי, ושהפוטוריסטים היו פשיסטים עוד לפני שמוסוליני תבע את המו

הזיקה בין הפוטוריזם לפשיזם מקורה בקידוש המלחמה והאלימות, הערצת הטכנולוגיה והקדמה, 

לפשיזם צד מודרניסטי מובהק, אידיאולוגיה אנטי   דומיננטיות של האתוס הגברי ודגש על הנעורים.

 בשונה מהנאציזם.  שמרנית שאינה מתרפקת על העבר אלא בכדי למצוא בו הכרח לעתיד,

שהיא דוחה את האופי ההרסני והאלים שבבסיס  1926-הקבוצה השביעית הצהירה במניפסט מ

למרות זאת, קיימת זיקה בין התנועה הרציונליסטית והתנועה הפוטוריסטית,   המצע הפוטוריסטי.

הארכיטקטים   ובפרט בין הארכיטקטורה הרציונליסטית והארכיטקטורה של אנטוניו סנטאליה.

מם כממשיכי דרכו של סנטאליה, וטענו שהארכיטקטורה שלהם צומחת מתוך הצעירים ראו עצ

 שורשים איטלקיים ולא זרים כפי שהטיחו בהם.

 צורפו לקטלוג מאמרים המציגים את החזון של סנטאליה: 1928 -בתערוכה הראשונה שנערכה ב

ה לאיטלקים כאשר סנטאליה לפני כעשרים שנה דמיין את הארכיטקטורה החדשנית שלו, הוא התוו"
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באיטליה דבר זה לא   את הסימנים הראשונים לדרך חדשה לקראת ארכיטקטורה מיושבת והחלטית.

   הובן... ההכרה הראשונה התרחשה מחוץ למדינה."

הפוטוריסטים טענו כנגד הרציונליסטים שהם יצרו ויסדו את הארכיטקטורה האיטלקית 

 , הצהיר:1928-סטית הראשונה במרינטי, בתגובה לתערוכה הרציונלי  האוונגרדית.

"הרעיון בדבר ארכיטקטורה רציונאלית נכפה על העולם לפני שש עשרה שנה על ידי האדריכל 

  הפוטוריסטי הגאון סנטאליה, באמצעות המניפסט שלו ששוגר על ידי התנועה הפוטוריסטית."

טורה התנועה הפוטוריסטית שלאחר המלחמה ראתה עצמה ככוח המניע מאחורי הארכיטק

ועוד, מופיעים גם (Filla) בספר שיצא לאור ובו מאמרים של מרינטי, פילא  הבינלאומית החדשה.

מרינטי יכול היה לטעון שתחנת הרכבת בפירנצה מהווה   מאמרים של וולטר גרופיוס ולה קרבוזיה.

 דוגמא לארכיטקטורה פוטוריסטית.

הערצת הטכנולוגיה, התנועה  ;זהים שתי התנועות מעולם לא חברו יחד, אך הם חלקו מאפיינים

בעוד הפוטוריזם ביטל את העבר והסתכל אך ורק קדימה, הרציונליסטים בדומה לפשיזם   והקדמה.

פילגשו והפטרון לענייני יצירה ותרבות , ביקשה ליצור, (Sarfatti),  ולדימוי האמנותי שמרגריטה צרפתי

 לכדי יצירת "קלסיציזם מודרני". האמינו בשילוב בין ישן וחדש, בין מסורת ומודרנה 

 החיבור בין הרציונליסטים לפשיזם

מערכת היחסים בין הארכיטקטורה הרציונליסטית והפשיזם האיטלקי מורכבת, טעונה ונושאת  

כאשר ניגשים לבחון את הקשר בין ארכיטקטורה ופשיזם חשוב לזכור   בחובה קונפליקטים פנימיים.

ולהבין את הקונטקסט בו פשיזם וארכיטקטורה חברו  של הפשיזם,את המהלכים השונים באבולוציה 

וכן, כשם שהפשיזם האיטלקי השתנה עם השנים, כך גם הזיקה בין הארכיטקטורה המודרנית   יחד.

 והפשיזם לא נשארה זהה. 

עולה השאלה כיצד אנשים אינטליגנטים בעלי מסורת תרבותית עשירה לא הבינו מה הפשיזם באמת 

חבר בתנועה הרציונליסטית מנסה לענות של שאלה זו: "אני  Rogers),ארנסטו רוג'רס )  .טומן בחובו

מאמין שהבסיס לשגיאה שלנו נובע מבלבול פילוסופי. התבססנו על הקש שפחות או יותר הלך כך: 

הפשיזם הינו מהפכני, ארכיטקטורה מודרנית הינה מהפכנית, מכאן הארכיטקטורה חיבת 

כפי שאתה יכול לראות ההיגד הראשון אינו נכון ומכאן התוצאה   של הפשיזם. הארכיטקטורה  להיות

 יכולה להיות אך ורק הרסנית. הפשיזם לא ביטא מהפכה." 

הרציונליסטים ראו את הארכיטקטורה המודרנית כדבר מהפכני וכן את הפשיזם כצורת שלטון 

אך, התשובה   יצג את הפשיזם.מהפכנית ומקורית, מכאן האמינו שארכיטקטורה מודרנית צריכה לי

של רוג'רס אינה מספקת, הבלבול הפילוסופי עליו הוא מדבר נמשך זמן רב מדי. לא ניתן להפריד בין 

השאלה היא לא אוונגרד או פאשיזם, ולא האם החיבור הנ"ל הוא תוצאה של   אסתטיקה ופוליטיקה.

 יסטי כאוונגרד. הפוטנציאל הפש -מקריות או ניצול הזדמנויות, אלא השאלה היא

 נקודות ההשקה בין האידיאולוגיה הפשיסטית לרציונליסטים 

על מנת להבין טוב יותר כיצד נתפסה "המהפכה הפשיסטית" בעיני הארכיטקטים הצעירים, יש לבחון 

 את נקודות ההשקה בין האידיאולוגיה הפשיסטית והתנועה הרציונליסטית.

הצעירים סימלו   אולוגיה הפשיסטית ובפוטוריזם לפניו.הערצת הנעורים הייתה לנושא מרכזי באידי

מכלל התומכים בפשיזם  13%הסטודנטים היוו  1922-ב  את התחדשותה של האומה האיטלקית.

 והיו מאוחדים תחת הכותרת 'נעורים'
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מלחמת   הפשיזם מתאפיין בחשיבה דורית, כאשר הדגש הוא על הדור הצעיר ולא על דור ההורים.

ה הביאה לריחוק בין הלוחמים לילדיהם אשר התקבצו ופיתחו זהות משלהם סביב העולם הראשונ

מעבר לכך, השינויים החברתיים והתרבותיים שהתרחשו לאחר המלחמה   השתתפות.-הנושא של אי

הצעירים האיטלקים וכן צעירים ברחבי אירופה הושפעו מתרבות   העמיקו את הפער בין הדורות.

בנוסף, .  ו סגנונות וגישות אשר היו רחוקות מתפיסת עולמם של הוריהםההמונים האמריקאית ואימצ

התפתחות הטכנולוגיה הובילה לחופש תנועה, הניידות ממקום למקום הפכה קלה יותר, דבר אשר 

 החליש את הגרעין המשפחתי.

 "פנו דרך לצעירים! " המדינות הפשיסטית תמכה בצעירים והכריזה:

 האינטלקטואלים, הסופרים והארכיטקטים ;טלקטואלית חדשההפשיזם שאף ליצור אליטה אינ

הממשל העדיף הצעות מצד צעירים   , היו לחלק מאותה אליטה.1905-1915הצעירים אשר נולדו בין 

בתחרויות שונות שנערכו, הקים בתי ספר חדשים כגון: בית הספר הפשיסטי לעיתונאות, וכן שילב את 

יה האיטלקית ומסגרות אחרות. הממשל תמך בצעירים, האינטלקטואלים הצעירים בתוך האקדמ

ג'וזפה   ולצעירים המהפכנים, ובניהם הרציונליסטים, היה קל ונכון להזדהות עם המהפכה הפשיסטית.

, עורך דין, כלכלן, עיתונאי וחבר במפלגה הפשיסטית טען: "הישרדותה של התנועה Bottai) בוטאי )

עירים איטלקים לזהות את האינטרסים שלהם עם אלו של הפשיסטית תלויה ביכולת שלה להביא צ

 המדינה".

הצעירים ראו בפשיזם ביטוי פוליטי של צורת החיים המודרנית והאמינו שהמודרנה מצריכה תפיסת  

בשביל הדור הצעיר, הפשיזם סימל מרד ברשויות, הבטחה לצדק חברתי, וכן   חיים אקטיבית.

   יכבוש את העולם.האפשרות ליצור מודל חברתי חדש אשר 

למרכיב זה היו   שימוש ברטוריקה של מהפכה הייתה מרכיב פונדמנטאלי באידיאולוגיה הפשיסטית. 

האספקט  שני צדדים עיקרים, האחד כוחני, נחוש ואלים או כפי שסח מוסוליני: "אני מחפש מאבק".

וליני הגדיר את מוס  השני של "המהפכה" התמקד בפשיזם כצורת ארגון חברתית יחידה במינה.

המדינה האורגנית   המדינה כמדינה אורגנית בה כל אדם הוא תא בודד ורק יחד יוצרים את השלם.

הפרט מתבטל לנוכח   באה לגשר בין אינדיווידואליים, בין עובד ומעביד, ובין הפרטים לבין הממשלה.

 "הכול בתוך המדינה, דבר לא מחוץ למדינה, דבר לא נגד המדינה"  המדינה.

הון וכוח אדם   בבסיס עיקרון זה הכלכלה מאורגנת על ידי קטגוריות ולא על ידי מעמד.

ביחידות הירארכיות אשר עסקו בנושאים הנוגעים בסקטור הכלכלי עליו הם   אורגנו

מפעלים פרטיים ויוזמות פרטיות לא דוכאו, אלא "הותאמו" לדרישות המדינה אשר שלטה   מופקדים.

לכלה הופכת כפופה לצרכים הלאומנים, או כפי שניסח זאת מוסוליני: "..חיזוק הכ  ביצור ובצריכה.

הדגש הוא על ההקרבה של הקולקטיב ולא  המדינה הפוליטית ופירוק הדרגתי של המדינה הכלכלית".

מוסוליני טען שהפתרון למשבר בו נתונה איטליה הוא יצירת סדר כלכלי   על הרווח של האינדיבידואל.

הקורופורטיב תיפקד כסמל למהפכה הפשיסטית   אשר ישפיע על כל תחומי החיים.וחברתי חדש 

העורך של כתב העת   ליברלי והציע "דרך שלישית" לחיים המודרניים.-שמאלני, אנטי-והיה אנטי

 ' כתב:Cantiere הצעיר'

אנו  המהפכה הקורופורטיבית לא יודעת פשרות... היא נוגעת בכל תחום בחיינו, משנה את הדרך בה

חושבים, מערכת היחסים המוסרית והחברתית וכן הכלכלית... אין רפורמיזם, אין תגובה רק 

 זהו פשיזם."   מהפכה.

הדור האיטלקי הצעיר שאב רעיונות אודות תפקיד התרבות בחברה ותפקיד האינטלקטואל 

ותיים הקואופרטיב. ההוגים הצעירים האמינו שערכים תרב -מצורת הארגון החדשה  בפוליטיקה

, כאשר הדגש הוא '"הקשורים לאתיקה ופוליטיקה צרכים לצמוח "ישירות מתוך הנסיבות הפרקטיות



 
 
 
 

18 
 

 לגלות את העולם לעומקו –תגליות עולמי 

מכאן, הם תמכו בארכיטקטים הרציונליסטים וראו בארכיטקטורה שלהם   על הפעולה ולא על העיקרון.

הדור  הפשיזם יצר קונטקסט פוליטי לדחפים ולרצונות של ביטוי כנה ואחראי למציאות העכשווית.

הקונספט של המדינה   האיטלקי הצעיר, דחפים ורצונות אשר התעוררו אצל דור זה באירופה בכלל.

העם האיטלקי היווה   האורגנית סיפק לאומה האיטלקית אשר הייתה שרויה במשבר אחריות חדשה.

 מודל לסוג חדש של התארגנות חברתית, ציוויליזציה חדשה.

עסקה בנושאים חברתיים ושאפה לתת מענה לבעיות סוציאליות ארכיטקטורה מודרנית בינלאומית  

הארכיטקטורה המודרנית אמנם לא ביטלה את   ולארגן מבחינה ארכיטקטונית את החברה.

הארכיטקטורה עסקה בתכנון מבני   האינדיווידואל, אך היא שאפה לבנות פתרון לקולקטיב, להמון.

 The Plan -לה קרבוזיה לתכנון מחדש של פריז בהצעה של  תעשיה, מגורים זולים ותכנון ערים.

Vision For Paris  וכן בפרויקט של טוני גרנייה1925, משנת , (Garnier)  1917משנת, Une Cité 

Industrielle הם מציעים מודל חדש לארגון החברה והעיר ומאמינים שתכנון ארכיטקטוני נכון יכול ,

ת הבניינים אלא מעצבים את כל העיר, כלומר: תשתיות, הם לא רק מעצבים א  לכונן חברה אידאלית.

מוסדות, תעסוקה, חינוך, פנאי, גנים, מתוך תקווה שאלו ישפיעו על אורח החיים ובתמורה גם על 

    החברה עצמה.

הארכיטקטורה המודרנית הגדירה את הרעיון של "הבית כמכונה" והאמינה שהצורה נובעת 

הפונקציה הינה דבר טהור, אבסולוטי והאסתטיקה   ו או אחרת.מהפונקציה ולא מהעדפה אסטטית כז

היא אסתטיקה טכנולוגית. לפשיזם צד מודרניסטי מובהק התורם להרחבת הפער בינו לבין העולם 

השמרני הישן. הפשיזם אינו נשען על העבר, אלא בכדי למצוא בו מקורות של חיוניות 

הרצון של תנועות אוונגרדיות להזדהות עם הפשיזם, הפשיסטי כאוונגרד, כלומר   הפוטנציאל  לעתיד.

הרציונליסטים ראו בארכיטקטורה המודרנית ובסגנון הבינלאומי   מקבל ביטוי בתנועה הרציונליסטית.

את הדרך לכינונה של אותה 'מדינה אורגנית' וראו עצמם "כמתכננים" של הציוויליזציה האיטלקית 

 החדשה.

 םהרציונליסטים מגלים את הפשיז 

הארכיטקטים הצעירים חברו יחד ופעלו בתוך   החיבור בין הרציונליסטים והפשיזם לא היה מידי.

הקונטקסט של תרבות ארכיטקטונית. הנושאים שענינו אותם העסיקו את הארכיטקטורה המודרנית 

הארכיטקטים הרציונליסטים החלו לקשור בין התנועה שלהם לפשיזם   .19-המערבית מאז המאה ה

הרציונליסטים האמינו שהתשוקה   .1928-כה הראשונה שנערכה בארמון התערוכות ברומא בבתערו

הישנה של הארכיטקטים האיטלקים להוביל מחדש את הארכיטקטורה בעולם, יכולה להתממש 

 באמצעות הפשיזם.

"לתנועה שלנו יש מניע אחד עיקרי: התשוקה להביא את איטליה למעמד אפילו בתחום 

מה שלא היה אפשרי אתמול... היום כאשר העם האיטלקי מגלה   ם כל האומנויות.הארכיטקטורה, א

מחדש את האיזון... כך שמוטל עלינו, הצעירים, בעלי הרוח הפשיסטית האמיתית... ולהפוך לדבר 

 הארכיטקטורה האיטלקית החדשה."   גדול את

הלאומי הפשיסטי התערוכה נערכה באישור הסינדיקט הלאומי הפשיסטי לאמנות והסינדיקט 

לארכיטקטורה. העובדה ששני הארגונים הללו אישרו את התערוכה משקפת את סוג השליטה שהיה 

כחצי שנה לאחר התערוכה הארגונים הסינדיקטים הפכו כפופים   לממשל על המקצועות החופשיים.

 למפלגה ועל מנת לעסוק במקצוע מסוים אדם נדרש להיות חבר בארגון המתאים.

טים היו זקוקים לאישור מטעם הארגון על מנת לערוך תערוכות ועל מנת להשתתף בכנסים הרציונליס

למרות המגבלות שהציב המשטר, דרגת הפיקוח וההתערבות הייתה   .CIAM  ברחבי העולם כגון

פחותה בהרבה מזו בגרמניה או בברית המועצות, ובמקרים רבים הרציונליסטים קיבלו אישור לקיים 

  כות ובכנסים.ולהשתתף בתערו
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, הרציונליסטים דחו את האסטטיקה השמרנית ולחמו 1931-בתערוכה השנייה שהתקיימה ברומא ב

הם הגישו למוסוליני מניפסט ובו שש   למען הזדהות מוחלטת בין התנועה הרציונליסטית והפשיזם.

נקודות המסבירות מדוע הם תומכים במהפכה הפשיסטית, וכן על הזיקה בין התנועה 

   כך למשל קובע המניפסט:  לפשיזם.  יונליסטיתהרצ

אין תכלית מוסרית   לתנועה שלנו  "הארכיטקטורה הישנה מייצגת חשיבות שאנו לא יכולים לקבל.

"מוסוליני רוצה אמנות בת   ובמאמר אחר הצהירו: מלבד לשרת את המהפכה בתקופות קשות."

 זמננו, אמנות פשיסטית." 

ל הרציונליסטים במהפכה הפשיסטית ומאבקם לייצג באופן רשמי את הסיבות לתמיכתם המוחלטת ש

בפרק הזמן בין התערוכה   השלטון, אינם רק סיבות אידיאולוגיות, אלא גם סיבות מקצועיות.

בטון אפולוגטי הם   הראשונה לשנייה, פרק זמן של ארבע שנים, הרציונליסטים בנו רק שישה בתים.

סט: "אנו חמישים ארכיטקטים צעירים אשר... בנו רק שישה מבהירים את המניעים שלהם במניפ

הם פחדו שהקריירות שלהם יחלפו והם לא יזכו לבנות, והבינו  מבנים בפרק זמן של ארבע שנים." 

 שאם ברצונם ליצור, לא רק "על הנייר", הם צרכים לחבור למשטר.

 1932מבנה התערוכה  -מסורת ומודרנה, רדיקליות ולאומנות

, החוגג עשר שנים למצעד על רומא, Mostra della Rivoluzione Fascist ,1932-רוכה במבנה התע

התערוכה סקרה את קורות   מהווה דוגמא מצוינת לחיבור בין הארכיטקטורה הרציונליסטית לפשיזם.

, אך היא לא עשתה זאת בצורה 1922-ועד למצעד על רומא ב 1914-התנועה הפשיסטית מ

התערוכה חשובה מכיוון שהיא   דרך העיניים של הארכיטקטים הרציונליסטים.קונבנציונאלית, אלא 

  משקפת את הצעדים הראשונים לפרשנות מודרנית ברוח המאה עשרים.

קובייה מרכזית אשר משני צדדיה אגפים מלבניים, מהווה את הרקע לארבעת הפרצופים הענקיים 

, צדק וכוח ברומא העתיקה ובעבר הם שולבו , היו סמל לסמכות"faces" הפרצופים,  העשויים מתכת.

התנועות המודרניות השתמשו בפרצופים כדי ליצור  הצורה הרמונית במבנים מונומנטאליים.

ארכיטקטורה פשיסטית, הם לקחו מוטיב מסורתי ותירגמו אותו ברוח המודרנה לצורה 

 נחישות ועוצמה. הפרצופים הפכו במהרה לסמל האידיאל הפשיסטי ושיקפו כוח,   אבסטרקטית.

המבנה בנוי בקונטקסט של המקום והזמן,   ההישג של המבנה אינו מסתכם רק בארבעת הפרצופים.

החזית    ויוצר הקשרים סימבולים עם רומא של אוגסטוס, כמתבקש מן המודרניזם הקלסיציסטי.

טאים משקפת את הרעיון הפשיסטי של המדינה האורגנית השלמה, והמבנה משלים את המסר שמב

השמרנות מתבטאת דרך   הפרצופים ומשקף מיזוג בין המסורת והמודרנה, שמרני וחדשני בו זמנית.

הסדר, הסימטריה והחומרה העיצובית, אך יחד עם זאת מהפכני בדינאמיות, בשימוש בחומרים 

  מודרניים כגון מתכת ובאופי המיסטי המרמז על העתיד.

 

 

 

 Exhibition of the Fascist Revolution  Rome, 
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 המדיניות האקלקטית הפשיסטית

, התגלה כטעות ויצר 1931-גינוי הארכיטקטורה השמרנית בתערוכה השנייה שהתקיימה ברומא ב

הרציונליסטים סברו שהם יוכלו לתקוף את הממסד כפי שהפוטוריזם עשה   סערה גדולה ברומא.

יחסו לרטוריקה של המהפכה ברצינות רבה מדי, וטעו כשחשבו שיוכלו לשחזר את הם התי  בעבר.

מארסלו פיאסנטיני )האדריכל המשפיע ביותר   המהלך שמוסוליני עשה לפשיזם רק בארכיטקטורה.

באיטליה הפשיסטית( ואחרים כתבו תגובת נגד והאשימו את הרציונליסטים ביצירת ארכיטקטורה 

 איטלקית.-אבולשביקית, בינלאומית ו

השגיאה הייתה כפולה, מלבד ההתקפה על הארכיטקטורה הממסדית השמרנית, הם טעו כשסברו 

מוסוליני לא שאף ליצור אידיאל אסטטי   שמוסוליני תר אחר סגנון אחד שייצג את הפשיזם.

התרבות הפשיסטית בבסיסה תמכה במגוון רחב של סגנונות, זרמים ונטיות אומנותיות   אחד.

 לפריחה התרבותית של איטליה תחת הפשיזם.כהוכחה 

הסערה שחוללה התערוכה השנייה הבהירה לארכיטקטים הצעירים באיזו מסגרת פוליטית הם 

הם הבינו שלא יזכו לבנות במידה וימשיכו לתקוף את הארכיטקטורה הממסדית, כמו כן הם   פועלים.

  סנדיקיסטי.יוכלו לקדם את המפעל שלהם אם ישכילו להשתלב בתוך המבנה ה

למרבה האירוניה, חוסר הצלחתם להפוך את הארכיטקטורה הרציונליסטית לסגנון המייצג את 

הממסד וכן הצטרפותם לסינדיקט, הביאו לכך שהם קיבלו את התמיכה למימוש מטרותיהם 

דווקא פעולה בתוך המסגרת הפוליטית ולא נגדה, אפשרה לרציונליסטים יותר חופש   החברתיות.

 פעולה.

-במילאנו הצליחו הרציונליסטים להביא תערוכות והרצאות העוסקות בנושאים שהעלה כנס ה

CIAM  .הם הקימו תערוכה שעסקה בתכנון מגורים זולים, ושנה לאחר מכן הקימו  1931-ב  הראשון

 תערוכה שעסקה בתכנון אורבני. הם כתבו ופרסמו מאמרים העוסקים בנושאים כגון:

"Casa 'Minimum': L'architetture razionale- la citta future" מינימום מגורים: ארכיטקטורה(

 עיר העתיד( ועוד. -רציונאלית

בשנים המאוחרות יותר לשלטון הפשיסטי, העדיף מוסוליני את הסגנון הניאו קלסיציסטי בגרסאות  

מלבד מעורבות   מגלומניות, ובאופן ספציפי פנה לסגנון הרומי, האימפריאלי בעל האופי המונומנטאלי.

בתכנון מגורים, מבני תעשיה וערים, הרציונליסטים תרמו ליצירת מבנים מונומנטאליים שייצגו את 

בסוף שנות השלושים הם עבדו בשיתוף עם פיאנסטיני, השתתפו בתחרויות   המדינה הפשיסטית.

רכיטקטורה אשר לבניית מבנים מונומנטאליים ויצרו ארכיטקטורה המבטאת אימפריאליזם וכוחניות, א

שיקפה את החזון של מוסולניי לרומא השלישית. מעבר לכך, הם כתבו ודיברו בצורה אקטיבית בעד 

הרציונליסטית היו פשיסטים בכל מובן המילה.   חלק מדמויות המפתח בארכיטקטורה  הפשיזם.

כי פשיסטים "הארכיטקטים החשובים ביותר בדור שלנו היו טראני ופגאנו, וטראני ופגאנו היו גם ה

, אז חלה תפנית וחלק גדול 1943התמיכה של הרציונלסטים בפשיזם נמשכה עד  מבין כולנו". 

הסוף של אותם ארכיטקטים צעירים אשר התבגרו   מהרציונליסטים הצטרפו לכוחות ההתנגדות.

חלקם נעצרו, נחקרו, עונו ונשלחו  והתפתחו במהלך השנים ובעיקר במהלך המלחמה היה טראגי.

בסופו של דבר הם לא שרדו, גם הפשיזם האיטלקי לא שרד ,אך   מצאו את מותם.  חנות ריכוז שםלמ

  שרדו, וממשיכים להכות גלים גם היום. -המבנים שהם בנו

 מפרדאפיו ועד לרומא -תכנון אורבאני  

תכנון עיר מבטא חזון, מכתיב את הדרך בה החברה תתנהל וכן את אורח החיים שהתושבים 

תכנון אורבני הוא תכנון מורכב לא רק בשל קנה המידה, אלא מכיוון שהוא כולל בתוכו את כל   ינהלו.

תחומי החיים ומכתיב את יחסי הגומלין בין המערכות השונות, בין פתוח וסגור ובין האדם 
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בשנות   שאיפה לסדר חברתי חדש. -במקרים רבים תכנון עיר מציג סוג של אוטופיה  למקום.

הממשל הפשיסטי שבע ערים חדשות, חקר הערים הללו משמעותי שכן הן משקפות השלושים בנה 

אבקש לבחון גם את התכנון החדש של רומא וכן התכנון ליריד התערוכות   את האוטופיה הפשיסטית.

שהיה לפרויקט הגדול והשאפתני ביותר    Esposizione Universale, הבינלאומי או כפי שהוא מכונה

התכנון של רומא ושל שבע הערים החדשות מציג את הפלורליזם הסגנוני   שקם תחת הפשיזם.

וחוסר הקוהרנטיות שאפיינה את התרבות הפשיסטית, כמו כן מדגים את השינויים הפוליטיים 

 והמדיניים ואת השפעתם הישירה על ארכיטקטורה.

 העיר הראשונה -פרדאפיו

, היה לצעד הראשון בסדרה 1925-( בPredappioהתכנון לחידוש עיר הולדתו של מוסוליני, פרדאפיו )

,  Predappio Nuova מוסוליני הגדיר בצורה מדויקת כיצד העיר החדשה,  של תכנון ערים חדשות.

מבחינה  צריכה להיראות ואיזה מוסדות תכיל, הוא אף צירף סקיצה המתארת את העיר.

מכיוון שהרעיונות שהגה מוסוליני ארכיטקטונית לפראדפיו חסר יחוד, אך התכנון של עיר זו חשוב 

גיבש רעיונות על התדמית שמבני ציבור צרכים   בפראדפיו הוא  אודות תכנון אורבאני התעצבו כאן.

פראדפיו מתאפיינת  לייצר, וכן על החשיבות בבניית ערים חדשות כביטוי פונדמנטאלי לחזון הפשיסטי.

צה בקנה מידה מופרז לכינוס ההמון, טיפוסים בתוכנית ליניארית שלאורכה ניצבים מבני ציבור, פיא

חדשים של בנינים בעלי אופי מונומנטאלי ומערכת צירים המקשרת בין חלקי העיר 

הערים   בפראדפיו הכנסייה ניצבה במרכז העיר ובסמוך לבניין העירייה ומטה המפלגה.  השונים.

ההבדלים הבולטים היה מיקומה  אחד  היו בעלות אופי שונה לחלוטין, 30-החדשות שתוכננו בשנות ה

בערים החדשות הכנסייה ממוקמת בצד, הכנסייה הפכה לאלמנט משני, דבר המעיד   של הכנסייה.

בפראדפיו המסר של בניני המפלגה הפשיסטים היה   על תפקיד הכנסייה באיטליה הפשיסטית.

המפלגה מקבעים את מעורפל והכנסייה הייתה האובייקט הדומיננטי ביותר, בערים החדשות בניני 

    המרכז ומציגים תמונה ברורה וקוהרנטית.

שנה, כתוצאה מכך  15-, הבניה נמשכה למעלה מ1925-למרות שהתוכנית לפארדפיו שורטטה כבר ב

לעומת זאת, הערים   ארכיטקטים שונים תיכננו את המבנים דבר שניכר בשוני הסגנוני בין הבניינים.

ברוב המקרים מוסוליני הקציב שנה אחת לבניה של העיר וכן הערים החדשות תוכננו בפרק זמן קצר, 

 תוכננו על די ארכיטקט אחד או קבוצה של ארכיטקטים. 

המדיניות הפשיסטית בנוגע לתכנון אורבני התגבשה עם השנים, ובשנות השלושים רעיונות על האופן 

התושב האיטלקי צריך לנהל, שעיר פשיסטית צריכה להיבנות ולהיראות, ורעיונות על אורח החיים ש

באופן פרדוקסלי הממשל הפשיסטי החל לצאת נגד העיר, נגד   התגבשו לכדי מדיניות שלמה.

ריכוזיים עירוניים גדולים, והטיף לחזרה לכפר ולחיזוק הקשר בין האדם לאדמה, בדומה לתכנון 

ה, האדם, ובעזרת : " גאל את האדמה, ובעזרת האדמ1928-מוסוליני הצהיר ב   האורבני הנאצי.

הפשיזם קרא לאדם  האדם את הגזע." החזרה לכפר, לעבודת האדמה יצגה משמעת, סדר ומשפחה.

לחזור לשורשים, לאדמה, לעבודה כנה ומאמצת מתוך אמונה שחזרה לכפר תביא ליציבות 

בנוסף, הממשל חשש מההמון והאמין שעל ידי צמצום ריכוזי האוכלוסייה יוכל לפקח   פוליטית.

 שלוט בצורה טובה יותר, ובכך אולי למנוע את המהפכה הבאה.המפעל החדש לא תאם את ול

המדיניות שהטיפה לחזרה לכפר, כתוצאה מכך הערים נבנו כערים קטנות ולא כמרכזים אורבניים 

המדיניות האנטי אורבנית השפיעה בסופו של דבר גם   והדגש היה על עבודת האדמה.

 הממשל הורה לא לאכלס את העיר החדשה. 1938 -, ובPradappio Nuova על

 30-הערים החדשות בשנות ה 

שבע ערים חדשות תחת המשטר  30-מלבד התכנון החדש לפראדאפיו נבנו בשנות ה

שתיים מתוך השבע נבנו לאוכלוסיה ספציפית, האחת לכורי פחם והשנייה הייתה למחנה   הפשיסטי.
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חוקר והיסטוריון של ארכיטקטורה, טוען שחמש הערים  Millon)הנרי מילאן )  אימונים צבאי ליד רומא.

האחרות חשובות יותר מכיוון שהן מדגימות את ההשפעה הפוליטית על תכנון אורבאני 

, Lazio הן שוכנות בפרובנציה של ,1932-1939חמשת הערים נבנו בין השנים   וארכיטקטורה.

ני היה מעורב ביוזמה לבניית הערים ונכח בכל מוסולי  .The five Agro Pontion Towns -ומכונות בשם

  טקסי הפתיחה.

מוסוליני שאף להקים את האימפריה הרומית האיטלקית החדשה, ולדכא את רוח הקיסרים של רומא 

אדמת ביצות אשר קיימת מאז רומא  -Pontine  שלוש מן הערים נבנו על אדמת  העתיקה.

אית ולהתיישבות, כאשר את הערים הועדו לאכלס יבוש הביצות סיפק אדמה לעבודה חקל  העתיקה.

יוליוס קיסר שאף לישב אדמות אלו אך מעולם לא השלים   לוחמים ממלחמת העולם הראשונה.

מוסוליני הצהיר: "מה שנוסה בשחצנות במהלך עשרים וחמש המאות שחלפו, היום אנו   משימה זו.

של האימפריה האיטלקית החדשה אשר מתרגמים לכדי מציאות חיה." מוסוליני מדגיש את הרעיון 

תתעלה על האימפריה הרומית העתיקה, וטוען שמה שלא הושג בעבר, הפשיזם, תחת הנהגתו ישיג 

הייתה לעיר הגדולה ביותר ולבירת  Littoria)חמשת הערים תוכננו כגוש אחד כאשר ליטוריה ) היום.

הערים התבצע בתחרות  התכנון של שאר (Pontina) פונטינה -מלבד ליטוריה ו  המחוז.

התכנון נמשך   .1932באפריל  Frezzotti)התכנון של ליטוריה ניתן לאדריכל אורלו פראזוטי )  פתוחה.

גם בזמן שחלקים אחרים היו במהלך בנייה, אך התכנון האורבני המקיף של העיר הושלם תוך שלושה 

הוכרזה  1933באפריל  21-בינתיים, ב  חודשים ותוך פחות משישה עשר חודשים העיר אוכלסה.

ביוני   למתמודדים היה חודש ימים להתכונן לתחרות.  .(Sabaudia) תחרות על תכנון העיר סאבאודיה

העיר   הוכרז על הזוכה, ובאוגוסט של אותה שנה מוסוליני הניח את אבן הפינה בבניין העירייה.

נון של לתכ  ונחנכה שנה לאחר מכן. 1934השלישית פונטינה נוסדה בדצמבר 

נערכו תחרויות פתוחות, בשני המקרים זכו האדריכלים  (Pomezia) ופומזיה (Aprilia)  אפריליה

למרות שהן   .1938-ו 1936-הערים נוסדו על ידי מוסוליני ב  (Tufaroli & Paolini). טופארולי ופאליני

  היו קטנות יותר בגודל מהערים האחרות, לקח זמן רב יותר לבנות אותן.

     ם הבדלים בעיצוב ובתכנון האורבני של שלושת הערים שתוכננו בתחילת שנות השלושיםקיימי

)ליטוריה, סאבאודיה, פונטינה( לבין שתי הערים שתוכננו בסוף שנות השלושים )אפריליה 

, במהלך התחרות על סאבאודיה 1934באביב   ההבדל נובע משינויים מדיניים ופוליטיים.  ופומזיה(.

החריפה המחלוקת בפרלמנט סביב השאלה מהי ארכיטקטורה פשיסטית, או במילים  ולאחר מכן,

תחנת הרכבת בפירנצה וסאבאודיה ספגו ביקורת   אחרות איזה סגנון הערים והמבנים צרכים לאמץ.

המבקרים אמרו משפטים כגון: "אנחנו לא רוצים   חריפה והואשמו בהיותן לא איטלקיים ולא רומים.

 ביקית... אנחנו רוצים ארכיטקטורה משלנו." ארכיטקטורה בולש

למרות הביקורת והסערה הציבורית שהתחוללה מוסוליני המשיך לתמוך בארכיטקטים הצעירים. 

מוסוליני זימן אליו לרומא את הארכיטקטים שתיכננו את תחנת הרכבת בפירנצה ואת סאבאודיה 

, אני מבקש שלא תאמינו שאלו גם ואמר להם: "קראתי לכם בעקבות מה שנאמר בשני בתי הפרלמנט

הרעיונות שלי... אני בעד ארכיטקטורה מודרנית, כזו המשקפת את זמננו, זה מגחך לחשוב שאנו, 

היום, לא מסוגלים להיות בעלי מחשבה ארכיטקטונית עצמאית, יהיה זה מגחך לא לרצות 

התמיכה  ו את זה לכולם."ארכיטקטורה רציונאלית ופונקציונאלית בת זמננו... אמרו להם זאת והפיצ

של מוסוליני בארכיטקטים הרציונליסטים ובארכיטקטורה הרציונליסטית מדגישה את הקשר בין 

למרות הביקורת, מוסוליני נשאר איתן בדעתו שעידן חדש קורא לארכיטקטורה   פשיזם לבין אוונגרד.

העידן המודרני חדשה ושהארכיטקטורה צריכה להיות רציונאלית, פונקציונאלית ולבטא את 

נקודה מעניינת היא שהפשיזם שלל את ההגות הרציונליסטית אך ביטוי ארכיטקטוני   והפשיסטי.

  רציונאלי היה קביל, מחדד את הנקודה שהאידיאולוגיה הייתה רצופה בסתירות פנימיות.
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התכנון הכולל של סאבודיה על ידי 

 ,Cancellotti הארכיטקטים הרציונליסטים:

Montuori, Piccinato, Scalpelli   הציג עיר

מודרנית, רדיקלית ופשיסטית. היחס בין 

השטחים הירוקים לשטחים הבנויים, 

המבנים המתקדמים, מערכת היחסים בין 

המבנים השונים, הפריסה של המבנים 

בשטח, האוריינטציה, התנועה בתוך 

 העיר, וההתייחסות למקום ולזמן.

 

 

Sabaudia, Master Plan, 1933, G. 

Cancllotti, E. Montuori, L.Piccinato 

and A. Scalpelli 

כל המאפיינים הללו הפכו את סאבאודיה לעיר הבולטת ביותר ולמודל לתכנון אורבאני וזיכו אותה 

יחד עם זאת סאבודיה   בהכרה בינלאומית.

מבטאת את החזון הפשיסטי, ומבטאת את 

במרכז העיר ניצבים   המדינה האורגנית השלמה.

בניני המפלגה השונים המשדרים מסר ברור 

בצומת של ארבעת הצירים הראשיים נמצא   לעם.

, כך שכל Casa del Fascio)בית הפשיזם )

בניין העירייה ניצב   בעיר מובילות לשם.  הדרכים

ומכיל מגדל  Rome-Littoria  בקצה הציר הראשי

 הנראה מכל נקודה בעיר.

  

, Air view from north east Sabaudia 

האופי של שתי הערים המאוחרות יותר היה יותר כפרי מעירוני, מבני הציבור היה קטנים בהרבה, 

  והמבנים היו יותר שמרניים ממודרניים.

 רומא 

בזיקה לסגנון הקלסיציסטי מודרני שמרגריטה צרפתי ביקשה להנחיל, שאף מוסוליני לשלב בין 

י למודרנה ואילו האימפריה הרומית סימלה את הערים החדשות היו ביטו  המודרנה והמסורת.

מיד לאחר המצעד על רומא מכריז מוסוליני על שאיפתו לחזור לרומא של אוגוסטוס, אותו   המסורת.

מוסוליני רצה להחזיר לרומא את העוצמה והגדולה שהייתה לה בתקופת הרנסאנס ומסיבה   העריץ.

חד המרכיבים החיוניים והמעצבים את זו קידם ופיתח את הרעיון של "רומא השלישית" כא

, העיר לא הצליחה להפוך 1870 -מאז הוכרזה רומא כבירתה של איטליה ב הציוויליזציה הפשיסטית.

המהלך של יצירת רומא השלישית היה צעד חכם והבטיח לפתור את   להיות עיר בירה כמו פריז.

 ירה ולא המשך. רומא השלישית יצגה נקודת שב הבעייתיות של רומא כעיר בירה.
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יצירת תשתיות, רחובות,  -, כלומר פונקציונאליות'necessita' לרומא היו שני תפקידים למלא, האחד

מוסוליני מסביר: "השאלה של גדולה היא בעלת   כלומר גדולה. ,'grandezza' התפקיד השני  מגורים.

ומא לא יכולה להיות, אסור ר  אופי אחר... עלינו ליצור את רומא המונומנטאלית של המאה העשרים.

 לה להיות, עיר מודרנית במובן הבנאלי של המילה... זו צריכה להיות עיר הראויה לגדולה שלה..."

, הוא זנח את רעיונותיו  'Grande Rome' מראסלו פיאנסנטיני היה הארכיטקט המוביל בתכנון

ארכיטקטורה שמרנית המוקדמים בדבר ארכיטקטורה מינורית, צנועה ופונקציונאלית לטובת 

התכנון של רומא השלישית מדגים כיצד תכנון אורבני גוייס למטרות   ומונומנטאלית.

התכנון של רומא כלל מספר מרכיבים: דגש ופיתוח של אתרים ארכיאולוגים בעיקר אלו   פוליטיות.

פיתוח  ,Via dell'Impero)) דרך הקיסר -מתקופתו של אוגוסטוס, יצירת ציר ראשי ומונומנטאלי

מונומנטאלי של החלק הצפוני הכולל כבישים חדשים, אצטדיוני ספורט, גשרים, ובתים המיצגים את 

. התוכנית הציעה הרס של מבנים "E 42" העיר המודרנית ויצירת היריד העולמי, או כפי שכונה בקיצור

רבים, העברת מעמד הפועלים לשוליים ושינוי משמעותי של פני 

ת בישן מול חדש, מסורת לצד מודרנה העיר. שאלות העוסקו

העסיקו את המתכננים ואת מוסוליני עד לסוף שנות 

, ההכרזה על האימפריה, וכן 1936-כיבוש אתיופיה ב  השלושים.

הקשר ההולך ומתהדק בין גרמניה ואיטליה הובילו את מוסוליני 

להכריע בשאלה, ולצדד בסגנון המסורתי, השמרני, המונומנטאלי. 

ביטא את התוכנית הראוותנית יותר  רך הקיסר'ד יצירת '

מוסוליני רצה ליצור שדרה רחבה ברוחב שלושים מטרים   מכל.

שתחבר בין הקולוסאום והקשת של קונסטנטין דרך פיאצה ונציה, 

בניית הציר החדש משמעותו הרס רב של מבנים   אוסטיה ועד לים.

 ושרידים היסטוריים בעיר.

Via dell'Imorp with the parade of the veterans View from the Colosseum looking towards 

the Monument of Vittorio Emanuele, Rome, October, 1932 

המבנה הועד להכיל את מטה   ,Palazzo del Littorio הצעד הבא בהקמת רומא השלישית היה יצירת 

ן נאומים המשקיף על 'דרך המפלגה הפשיסטית, משרד למוסוליני, מוזיאון לפשיזם ודוכ

בצד אחד ניצבה פיאצה ונציה שהפכה ללב  ;האתר שנבחר היה בעל קונטקסט היסטורי  הקיסר'.

משמאל לפיאצה, דרך   ליבה של רומא עם המונומנט לויקטוריו עמנואל )"המונומנט לאבי האומה"(

בה הבזיליקה של הקיסר חצתה את הפורם העתיק עד לקולוסאום, ובצד השני של הציר החדש ניצ

  .(Maxentius) מאקסינטוס

היה נראה שמוסוליני יעדיף מבנה חדשני, מודרני, אמיץ על  1933-כשהתחרות על המבנה הוכרזה ב

מוסוליני עדין היה נכון לתמוך ולהגן על   1934-ב  מנת לאזן את הקונטקסט ההיסטורי של האתר.

בעקבות תחנת הרכבת המודרניזם, הוא יצא נגד הביקורת השמרנית שנשמעה 

וסאבאודיה, והבטיח לארכיטקטים הרציונליסטים שהוא תומך בהם: "אני בעד ארכיטקטורה   בפירנצה

יותר ממאה קבוצות ניגשו לתחרות, ההצעות שהוגשו   (.43מודרנית" )ציטוט מלא ראה הערה 

ת מכיוון שהיא מציבה התחרות מעניינ  מסורתי, מודרני, רומי, בינלאומי. ;משקפות את ריבוי הסגנונות

אתגר בפני הארכיטקטים המודרניסטים, אתגר שהחריף לאחר כיבוש אתיופיה וההכרזה על 

 כיצד לשמר מודרניות מבלי לבטא אסטטיקה מכאנית? -האימפריה

פרויקט א'  -ההצעה המעניינת ביותר הייתה של קבוצת אדריכלים בהנהגת טראני, ונקראה 

(Project A.)  ה של יצירת מבנה מודרני באתר עתיקות היסטורי על ידי שימוש במוטיב הם ניגשו לבעי

"הקיר" או החזית   ויצרו צירוף מודרני.  אבן פורפיר שחורה -הרומי של הקיר, שימוש בחומר מסורתי

קיר מעוגל ברוחב שמונים מטר עשוי אבן   ניצב חופשי, מנותק מהקרקע ופונה ל 'דרך הקיסר'.
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ר נחצה לשניים ובקו התפר ממוקמת טריבונה ממנה מוסוליני יכול לנאום לעם כשבמרכזו יש קרע, הקי

הקיר אינו אטום, ישנם חריצים המחדירים אור ויוצרים אפקט של קווים אנרגטיים   על רקע השמיים.

קומת הקרקע נשארת יחסית פתוחה מלבד ארבעה עמודי   הממשיכים מעבר לגבולות המבנה.

לא במקרה טראני בחר אבן ספציפית זו, מצרים הייתה אחד   רק במצרים. סוג זה של אבן קיים  אבן.

מהיעדים שמוסוליני רצה לכבוש, השימוש באבן מרמז על אימפריאליזם ומבטא את האידיאולוגיה 

 הפשיסטית.

בשאיפה למזער את   הקרע בין פיאסאנטיני לארכיטקטים המודרניים הוחרף בעקבות התחרות.

ות נוספת בה ישתתפו הקבוצות שהגיעו לשלב הגמר, אך עד שנערכה המתח הוחלט לערוך תחר

הוועדה   התחרות החדשה הדרישות השתנו והוחלט להעביר את המיקום לאזור פחות מרכזי וטעון.

לא  1937-האחראית על המבנה כללה ארכיטקטים בעלי גישה שמרנית ולכן ההכרזה על הזוכים ב

לא הוזכרה, תוך שלוש שנים הפאשיזם זנח באופן דרמטי  הקבוצה של טראני כלל  הייתה מפתיעה.

  את המודרניזם לטובת הקלסיציזם.

Esposizione Universale di Rome 

הרעיון היה ליצור יריד עולמי   היה לפרויקט האמביציוזי והגרנדיוזי ביותר שקם תחת הפשיזם. EUR-ה

בניגוד לירידים   ריה הפשיסטית.המשתרע על שטח עצום, קומפלקס מונומנטאלי המבטא את האימפ

תוכנן כמרכז קבוע וכמודל לערים עתידיות והוכרז כאולימפיאדה של  EUR-אחרים בעולם, ה

מלב ליבה של רומא, פיאצה   ולים. (Ostia) האתר היה מחוץ לרומא על הדרך לאוסטיה  הציוויליזציה.

( הועדו להימשך ולחבר את Via dell'Impero) ן'דרך הקיסר' Via del Mare)ונציה, הצירים 'דרך הים' )

 הייתה כוונה כי 'דרך הקיסר' תהפוך לציר המרכזי בתוכנית.  .Esposizione Universale-רומא ל

ההכרזה על האימפריה, היו ודאיים במוחו...   "הניצחון התהומי, ההצהרה על הרצון האיטלקי בעולם,

 נקודה דבר נתון." , היה מאותה 1942הערך הפוליטי של יריד התערוכות 

הפרויקט   .1936-וכיבוש אדיס אבבה ב 1935-היריד העולמי צבר תאוצה לאחר הפלישה לאתיופיה ב

לרגל  1942-היריד תוכנן להיפתח ב  .1937-תוכנן בזיקה להכרזה על האימפריה והוגש למוסוליני ב

  יה.חגיגות העשרים למצעד על רומא, וכן לציון חמש שנים להיווסדה של האימפר

החזון האופטימי שהנחה את הרציונליסטים לאחר קבלת תחנת הרכבת בפירנצה 

כארכיטקטורה המייצגת את המשטר, התנפץ בתכנון המונומנטאלי של היריד   וסאבאודיה,

הדגש על מונומנטאליות, מוטבים קלאסיים והגישה האנטי מודרנית תפסו תאוצה במהלך   העולמי.

 Cittaובמהלך הבניה של העיר האוניברסיטאית ) Palazzo del Littorio התחרות על

Universitaria.)  השיא של אותו תהליך מקבל ביטוי בתכנון EUR. 

חלק   פינסאנטיני אסף תחתו קבוצה של ארכיטקטים מזרמים שונים, בניהם ארכיטקטים רציונליסטים.

נסנטיני השתלט על מהתוכניות המוקדמות מדגימות גישה מודרנית, אך ככל שהזמן חלף, פיא

הארכיטקטים שרצו להמשך ולעבוד על   מי שלא תאם את גישתו הודח. 1940-הפרויקט עד שב

אך, לא כל המודרניסטים הצליחו לדכא את התשוקה   הפרויקט נאלצו לאמץ את הגישה המסורתית.

לטים הפנימית שלהם לארכיטקטורה רציונליסטית, ג'וזפה פאגנו, אחד האדריכלים החשובים והבו

 בתנועה הרציונליסטית, פנה לפיאנסנטיני ואמר:
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"טעם טוב, איפוק, הרמוניה, בהירות, פשטות וכנות נאלצו  

 .לבצע חרקירי על מזבח התערוכה הגרוטסקית ביותר"

הוכרזה תחרות  1937-לאחר שהמתווה הכללי אושר ב

 פתוחה לתכנון המבנים העיקריים.

 

 

 

 

 Site Plan, Official Exhibition Poster, 1939 Esposozione 

Universale of 1942, Rome,  Marcello Piacentini 

, תחת השלטון הפשיסטי, עדיין נערכו תחרויות פתוחות לציבור היא 1937העובדה שבאיטליה של  

אינה דבר של מה בכך ומדגימה את החופש היחסי והגישה הפלורליסטית של הממשל כלפי האידיאל 

שהתחרויות לא היו אובייקטיביות, והחופש היצירתי היה מאד מוגבל, אולם בגרמניה כמובן   האסטטי.

 של היטלר וברוסיה של סטאלין תחרות כלל לא התקיימה.)!(

ארמון  -חמישים ושלושה אדריכלים ניגשו לתחרות לתכנון הבניין החשוב ביותר ביריד העולמי

. הזוכים היו קבוצה של ארכיטקטים (Pallazzo delle Civilta Italiana) הציוויליזציה האיטלקית

למרות שהזוכים השתייכו לזרם המודרניסטי, המבנה  . Romano, Paduka, Guerinרציונליסטים:

מהווה ביטוי לארכיטקטורה האימפריאליסטית שהתגבשה בסוף שנות השלושים והפכה לסגנון 

   המייצג.

הוא ניצב על גבעה, הנקודה הגבוהה ביותר   בבסיסו זהו מבנה קובייתי בעל נטייה ורטיקאלית.

במבנה זה שש קומות, כאשר קומת הכניסה   במתחם, ומתנשא לגובה של שבעים ושניים מטרים.

מאתיים ושש עשרה קשתות   גבוהה יותר ומדגישה את הבסיס.

הקשת היא אלמנט מסורתי, הרומאיים   עוטפות את הקובייה.

רתי במבנים רבים, המציאו את הקשת והשתמשו בה באופן חז

הקשתות יצגו את   הבולט מבניהם הוא כמובן הקולוסאום.

הקשת   מסורת העבר והחזרתיות את הציוויליזציה הפשיסטית.

החזית  -והקובייה עוברים הפשטה ומקבלים פרשנות חדשה

נתפסת כמקשה אחת נקייה מקישוטים והקשת והעמוד הופכים 

תיות, המקצב החיבור בין הקשת והקובייה, החזר  אחד.

והסימטריה יוצרים ארכיטקטורה שרחוקה מלהיקרא רציונליסטית 

או מודרנית, אך מחד גם לא ארכיטקטורה קלאסית 

 ומונומנטאלית כפי שהציג אלברט שפאר.

 Palazzo delle Civitle Italiana Esposizione Universale E. La Padula, G.Guerrini and M. Romano 

ציה הפשיסטית' היה הבניין החשוב ביותר בפרויקט, אך גם השנוי ביותר 'ארמון הציוויליז 

הארכיטקטים הרציונליסטים שנלחמו על יצירת ארכיטקטורה מודרנית איטלקית ראו   במחלוקת.

. 1920במבנה זה סמל לארכיטקטורה המונומנטאלית, האימפריאליסטית שנגדה הם נאבקים מאז 

משקף את הדעיכה של הארכיטקטורה הרציונליסטית ואת  אולם, למרות שקמו מתנגדים, המבנה

 ההתאמה שעברו חלק מהארכיטקטים המודרניסטים.
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בערים החדשות ובייחוד בסאבאודיה הייתה לרציונליסטים הזדמנות להפוך את החזון שלהם  

ברומא לא תמיד ניתנה לרציונליסטים ההזדמנות לבטא את האידיאל שלהם, ובייחוד לא    למציאות.

התוכנית שמוסוליני רקם לרומא הייתה מונומנטאלית,  שנים שלאחר ההכרזה על האימפריה.ב

יצירת הערים החדשות והתכנון הגרנדיוזי לרומא   ומזכירה את התוכנית של אלברט שפאר לברלין.

התחרות   מדגים את חוסר הקוהרנטיות והסתירות הפנימיות שהיו לחלק מהאידיאולוגיה הפשיסטית.

, אך התוצאות היו 1933התקיימו באותה שנה,  Palazzo del Littorio -אבואדיה וללתכנון ס

האחד הציג תכנון מודרני, רדיקאלי והפך למודל לתכנון ערים, השני דחה את הארכיטקטורה   שונות.

הדעיכה של התנועות המודרניסטיות ממחישה   המודרנית ואימץ את הסגנון השמרני והמונומנטאלי.

של אוונגרד תרבותי פוליטי במעבר מהשלבים הראשוניים המהפכניים ועד למיסוד את הקשיים 

 המשטר.

 רדיקליות ולאומנות תחת קורת גג אחת

Casa del Fascio, Como, 1933-36 

הוא  (Terragni) מבין הארכיטקטים הרציונלסטים, ג'וזפה טארני 

מצד אחד היה אחד האדריכלים  ;דמות מעניינת במיוחד

ביותר, הרדיקלי ביותר והידוע ביותר מבין  המוכשרים

הארכיטקטים הרציונליסטים, אך מצד שני גם הכי 

הפרדוקס שטומן בחובו טראני מתבהר אם מקבלים  פשיסטי.

את התיאוריה שמציע אנדרו וויט הגורסת שאמן יכול להיות 

"שמרני" מבחינה פוליטית, ובמקביל "מתקדם" מבחינה 

נה ופשיזם, רדיקליות ולאומנות, השילוב בין מודר  אסטטית.

'בית  -המאפיין את טאראני מקבל ביטוי בעבודותיו ובמיוחד ב

בית   .1936-שנבנה בקומו ב Casa del Fascio)הפשיזם' )

הפשיזם מדגים בצורה הטובה ביותר את החיבור בין הפשיזם 

 למודרנה, וכן את החיבור בין הרציונליסטים לפשיזם.

Giuseppe Terragni, Casa del Fascio, Como, 1933-36 

 "בית מזכוכית" 

, ובכך הדגים היטב את house of glass)) 'בית זכוכית' -כ ג'וזפה טארני עיצב את בית הפשיזם

הזכוכית הייתה חומר חדש שנקשר עם   האלמנט המודרניסטי בארכיטקטורה הפשיסטית.

סמלית אודות האידיאולוגיה  הארכיטקטורה המודרנית, אך הזכוכית טומנת בחובה גם הצהרה

טראני מתאר את הזכוכית כבעלת תפקיד רוחני ומיסטי: "..קטע של שמיים, של אור,   הפשיסטית.

 באופן קסום מסודר במשטח מושלם...".  

מציג את   כבית זכוכית מדגיש המבנה את היחסים בין המנהיגים, ובראשם מוסוליני, לעם האיטלקי.

שות בין הצמרת השלטונית לעם, אין מכשולים או מחסומים שהרי המבנה השקיפות, הפתיחות, והנגי

טראני כתב אודות המבנה: "כאן התפיסה של מוסוליני שהפשיזם  שקוף, וזו רעיונית וחומרית כאחד.

נותנת תנופה לארכיטקטורה המשלימה את   הינו בית מזכוכית אליו כל אחד רשאי להציץ,

 ים, אין מכשולים, בין הצמרת השלטונית והעם." אין מעמסה, אין מחסומ ;המטאפורה

בקומת הקרקע קיר   הנגישות אינה מתבטאת רק בשימוש בזכוכית, אלא גם בתכנון המבנה עצמו.

זכוכית הממוקם לאורך החזית הפונה לכיכר ומורכב משמונה עשרה דלתות, פותח את המבנה כלפי 

פנים וחוץ, כך שהמנהיגים יכולים לפנות  )אכסדרה( שבחזית הקדמית מאחד בין loggie -ה  חוץ.

מעבר לכך טראני משתמש בשלד עצמו כדי ליצור רשת של חללים   לקהל בפנים ובחוץ בו זמנית.
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, מצבת זיכרון לחיילים שנפלו למען Sacrario -וחוקר את היחסים בין פתוח וסגור, חוץ ופנים. ה

: "בנקודה בה נגמרים קירות הזכוכית, המהפכה, עשויה שיש וזה גם מכסה את הקירות החיצוניים

    מתחיל השיש."

המדרגות, הרצפה של האטריום המרכזי ואולם הכניסה וכן המשרדים החשובים,  ;בתוך המבנה

השיש מבטא חסינות ועושר ומקנה למבנה   מצופים שיש בצבעים שונים המותאמים למתכת ולזכוכית.

טראני משלב בין חומרים מסורתיים   בותית.אופי מונומנטאלי, לא בגודל אלא בחשיבות התר

 המתכת, הזכוכית, הבטון והשיש משתלבים זה בזה בצורה הרמונית היוצרת שלמות. ;וחדשים

 החזית 

אם בעבר החזית   תפקיד החזית בבניין השתנה והתפתח במהלך ההיסטוריה של הארכיטקטורה.

החזית מציגה מימד  16-חל מהמאה השיקפה את הסידור הפנימי כלפי חוץ והיותה סוג של חיץ, ה

בנוסף, החזית ביטאה אופי ושיקפה משמעות סמלית   מטפורי ומרמזת על המשכיות, מעבר או בידוד.

החזית המודרנית נתפסה כביטוי למדינה, לטכנולוגיה,   דתי וחילוני, פרטי וציבורי. ;ואיקוני כגון

היכולת של הבניין לחשוף את   רדיקאלי.ולצרכים הפונקציונאליים, ו התפקיד שלה השתנה באופן 

הסדר והצורה בה הוא מאורגן, יכולת שהייתה שמורה בעבר רק לתוכנית ולחתך, כעת מתאפשרת 

   במימד נוסף.

בחזית ניתן למצוא עקבות של   החזיתות בבית הפשיזם מרמזות על שינוי במהות של ארכיטקטורה.

סימטריה, רוטציה וסטאטיות, גריד -מנית סימטריה ואהיא מכילה בו ז ;תהליך האבולוציה של הבניין

( B, כלומר המרכז חלול ) A-B-A החזיתות, למעט החזית הדרומית, בנוית בשיטה של  פתוח ושלם.

השיטה הזו יוצרת סימטריה המרמזת על סטטיות, מכיוון שהפינות   .A-(Aואילו שתי הקצוות מלאים )

סימטריה בכל החזיתות המתבטאת בגודל -קימת אבו זמנית   מוצקות ומבטלות את התנועה.

דבר נוסף המרמז על רוטציה נובע   סימטריות מרמזת על רוטציה.-הא  ובחלוקה של הפתחים.

נראה שכל חזית מכילה מוטיב הקיים בחזית הקודמת, וכן מוטיב חדש  ;מהחזרה על מוטיבים קודמים

  אשר חוזר כמוטיב משני בחזית הבאה.

ת הפשיזם בזיקה לארבע הגישות או האפשרויות הקיימות בארכיטקטורה טראני בנה את בי

האפשרות הרביעית, המקבלת ביטוי בוילה   המודרנית שפותחו על ידי לה קרבוזיה בעבודותיו.

טראני פעל במודע במסגרת הפרמטרים   סאבויה, היא האפשרות המורכבת והקשה ביותר לביצוע.

אצל לה   שקידם זאת צעד אחד קדימה ופיתח אפשרות חמישית.שמציע לה קרבוזיה, אך ניתן לטעון 

הקיר ניצב חופשי ומקבל  ;קרבוזיה נוצר דיאלוג בין הגריד הקונסטרוקטיבי של העמודים לבין הקיר

בית   ביטוי פלסטי, ואילו טראני התייחס למסגרת הקונסטרוקטיבית כאמצעי ליצירת רשת של חללים.

הבנוי מקירות, פתחים, מסגרות, זכוכית, גושי זכוכית, אבן הפשיזם בקומו מציג קצב מורכב 

בנוסף, הוא אחד המבנים הבודדים אשר השתמש בבטון חשוף ליצירת המסגרת   ושיש.

  הקונסטרוקטיבית על מנת ליצור אסטטיקה חללית.

 הקשר )קונטקסט( 

ות המתוכננות בית הפשיזם, כמו מבנים רציונליסטים אחרים, מורכב מצורות גיאומטריות מופשט

המבנה מותאם להקשר של המקום והזמן, אך העיצוב אינו חותר   כתגובה קונטקסטואלית למקום.

להיות תגובה פשוטה למיקום הספציפי, אלא נושא בחובו רעיונות נוספים על זהותה של קומו ועל 

הקיימת  טראני קיווה להפוך את הפיאצה  פאשיזם, שניהם על בסיס הארכיטקטורה הרציונליסטית.

לכיכר בה יתקיימו כינוסים המוניים ולמרכז פוליטי ייצוגי, וכן ניצל את העובדה שהאתר ממוקם ליד 

 .-Duomoהמונומנט ההיסטורי החשוב ביותר בעיר ה
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Aerial view of Como 

קומו היא עיר רומית טיפוסית הבנויה על גריד  

, הגריד בחזית משקף את הגריד העתיק של העיר  היפודרמי.

הקיים בכל עיר פאשיסטית,   ובכך מעביר מסר שבית הפשיזם,

נבנה באופן ספציפי לקומו ולא יכול להתקיים בעיר 

אפשר לקרוא את החזית כהצהרה על שלושת   אחרת.

רומא העתיקה, אפיפיורות  -התקופות באימפריה האיטלקית

הארמון  ;טראני מצליח לשלב בין שתי מסורות בנייה  ופאשיזם.

המבנה   סי המפואר והמסורת הורנקולרית הצנועה.הרנסאנ

מציג פן בארכיטקטורה רנסאנסית בתוכנית ובחזית, סימטריה, 

יחד עם זאת, הוא שואב השראה   אך לא סימטריה מושלמת.

ממבנים ורנקולרים הבאה לידי ביטוי במסגרת שבחזית 

ארכיטקטורה ורנקולרית היותה מקור השראה  ובאכסדרה.

ניות השונות, ביניהן התנועה לתנועות המודר

" אפשר ליצור "frame house -פיתוח ה  הרציונליסטית.

אלמנטים סטנדרטים ביצור המוני, מה שהתיישב עם המצע הפשיסטי, שכן האחרונים התענינו בבית 

הכפרי, המקומי, ועל כן שזירת מוטיבים ורנקולרים שירתו הן את הרציונליסטים והן את הפשיזם. 

טראני מזכירה את המסגרת של הבית הורנקולרי, אך בבית הפשיזם האכסדרה היא  החזית שיצר

טראני יוצר סינתזה בין הבית והארמון,   חלק אינטגראלי מהחזית ולא אלמנט נפרד כמו בבית הכפרי.

בטון  ;בין הורנקולרי לתעשייתי, מצד אחד קרוב לאדמה ולמסורת, ומצד שני עשוי מחומרים חדשים

"אכן ארגון ארכיטקטוני כנה ובהחלט  :Casa d'Oggi יטיב לבטא זאת עורך העיתוןה  וזכוכית.

בפעם הראשונה, על ידי שימוש בבניה כפרית ידועה כמודל למסגרת עשויה בטון, על מנת  ;מקורי

 לכונן את הרעיון של החזית." 

ם, הינם רעיונות וכן השימוש בחומרים מודרניי טשטוש הגבולות בין פנים וחוץ, בין המבנה והקרקע

המייצגים את הזרם המודרני הבינלאומי, והם מקבלים ביטוי אצל אדריכלים כמו לה קרבוזיה ומיס ון 

הוא היה מודע   טראני פעל בתוך הקונטקסט התרבותי הארכיטקטוני הבינלאומי,  דר רוהה.

סטים שנבנו , וכן הכיר מבנים מודרניCIAM  לתיאוריות שהתפתחו, לנושאים שהועלו בכנסים של

מעבר לכך, הוא חשב על מבנה זה כאב טיפוס אשר ישפיע על ארכיטקטורה בעתיד   ברחבי העולם.

  הקרוב והרחוק.

קנה מידה של   המורכבות של המבנה נעוצה בכך שהוא מכיל מספר קנה מידה שונים בו זמנית.

המשרת את האימפריה המקום הספציפי בעיר, קנה מידה עירוני של העיר קומו, קנה מידה לאומני 

החידוש שמציע טראני היא היכולת לבטא מונומנטאליות  הפשיסטית ואף קנה מידה אוניברסאלי.

המונומנטאליות אינה באה לידי ביטוי בגודל, אלא במשמעות, במורכבות   בקנה מידה אנושי.

 הרעיונית ובכוח הרוחני שיש למבנה.

הבניין אינו משרת רק את המשטר   למודרנה.טראני מוכיח שניתן לשלב בין ערכים לאומניים 

הפשיסטי, אלא משרת את הארכיטקטורה המודרנית, את העיר קומו, את העם, את תעשיית 

המסר שנושא המבנה הוא כפול, מסר אידיאולוגי פשיסטי ומסר   הזכוכית, בנוסף לפשיזם.

-ם בזכות המסר הכלללמרות שהמשטר הפשיסטי קרס המבנה ממשיך להתקיי  אוניברסאלי על זמני.

הרעיונות שמבטא המבנה הינם שקופים ואינם נכפים בכוח על העם וממשיכים   עולמי שהוא נושא.

להדהד גם אל תוך המאה העשרים ואחת והופכים את 'בית הפשיזם' למודל ארכיטקטוני, יצירת מופת 

 המסמלת נקודת מפנה בתולדות הארכיטקטורה המודרנית.

 קץ תקופה ומסע, ומהווים בסיס לצעד חדש בעתיד."   מלים"אחד מאותם מבנים המס
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 סוף דבר

תלויה רק במתכנן, אלא  חשוב מאד להבהיר אמת שרבים שוכחים, והיא זו: ארכיטקטורה אינה"

ג'וזפה  לאורך ההיסטוריה."  זו דעתי המוכיחה עצמה שוב ושוב  "במיוחד" על האדם שמזמין אותה.

זו על הקשר החזק והסבוך בין פוליטיקה  מצביע באמירה  (Pagano)פאגאנו

במשטרים   ארכיטקטורה היא אינה תוצר רק של המתכנן, אלא בעיקר של היזם.  וארכיטקטורה.

 טוטליטאריים היזם על פי רוב הוא הדיקטטור או המפלגה.

ארכיטקטורה לעולם אינה פועלת בחלל ריק, היא מושפעת מהתרבות, החברה, הכלכלה,  

במקרה של התנועה הרציונליסטית, המקום מתייחס לעולם,   ן מגיבה למקום ולזמן.הפוליטיקה, וכ

הזמן מתייחס לעבר, להווה ולעתיד, ומכיל בתוכו את  הוצב.לאיטליה ובאופן ספציפי למקום בו המבנה 

 -המסורת האיטלקית והקידמה, הישן והחדש, הארמון והבית. אך יותר מכל, הזמן מתייחס לפשיזם

לזמן של מוסוליני, ובכך מיחד את הזרם המודרניסטי שקם באיטליה מזרמים אחרים שקמו באותה 

 תקופה ברחבי העולם.

בתקופה בה עלו   טורה מודרנית הייתה מתפתחת באיטליה גם ללא הפשיזם.יש להניח שארכיטק 

הפשיסטים לשלטון, העשור השני של המאה העשרים, התפתחו תנועות מודרניות אוונגרדיות 

במקומות שונים ברחבי העולם באופן עצמאי, כך שאין זה מפתיע שבמדינה בעלת תרבות 

למעשה, ארכיטקטורה מודרנית החלה   ות שונות.כה עשירה קמו תנועות מודרני  ארכיטקטונית

הארכיטקטים   , כעשרים שנה ויותר לפני שמוסוליני הגה את הפשיזם.1890-מ  להתפתח באיטליה

, וראו 19-הרציונליסטים היו מודעים לארכיטקטורה המודרנית שהחלה להתפתח בסוף המאה ה

יה, שהקדים את זמנו לא רק באיטליה עצמם כממשיכי דרכו של האדריכל הפוטוריסט אנטוניו סנטאל

       בעולם כולו, ונחשב למבשר הארכיטקטורה המודרנית.  אלא

הם היו   הארכיטקטים הרציונליסטים פעלו בתוך ההקשר ותוך התייחסות לתרבות ארכיטקטונית.

מעבר לכך, הם   מודעים למסורת האיטלקית העשירה אך בה בעת הושפעו מהבית הכפרי האיטלקי.

הם הושפעו   לו בזיקה לארכיטקטורה המודרנית ול 'סגנון הבינלאומי' שהתפתח באותן שנים.פע

הם הכירו היטב את   הבאוהאוס, מוולטר גרופיוס ומלה קורבוזיה. -מהארכיטקטורה הגרמנית

התיאוריות והגישות השונות שהתפתחו בעולם הארכיטקטורה והיו מעורבים בנעשה בעולם: 

החדשות והשתמשו   כנסים, קראו ופרסמו מאמרים, למדו את טכניקות הבניההשתתפו בתערוכות וב

 מתכת, זכוכית ובטון. ;בחומרים חדשים בכללם

כאשר בוחנים משטרים טוטליטאריים נוספים שקמו במקביל לפשיזם, כמו הנאציזם והסטאליניזם, 

של היטלר ושל סטאלין, ניתן לשער כי אילו היה קם באיטליה דיקטטור בעל תפיסה חזותית דומה לזו 

כלומר תפיסה המבטלת לחלוטין את המודרנה והאוונגרד וכופה אידיאל אסטטי מגויס אחד, הנשען 

  לא הייתה התנועה הרציונליסטית קמה. -על העבר ומבוסס כולו על כוח, תעמולה ומונומנטאליות

משטרים   טוטאליטריות. הפשיזם כצורת משטר, כאידיאולוגיה, מציגה מקרה יוצא דופן וסוג שונה של

טוטליטאריים ברוב המקרים מוקיעים את האוונגרד, כך קרה בגרמניה הנאצית וברוסיה של סטאלין, 

התנועה   פוטנציאל. ואילו בכל הקשור לארכיטקטורה אימץ הפשיזם את האוונגרד, תמך בו וראה בו

קטוני אוונגרדי המצליח לשלב הרציונליסטית מימשה פוטנציאל זה ומהווה דוגמא ייחודית לזרם ארכיט

 בין מודרנה ולאום.

הארכיטקטים הרציונליסטים ראו את   הפשיזם היה לקרקע עליו צמחה התנועה הרציונליסטית.

הארכיטקטורה המודרנית ככלי מהפכני ורדיקאלי, וכן את הפשיזם כצורת שלטון מהפכנית ומקורית, 

הם תמכו באידיאולוגיה   יונליסטית לפשיזם.ולכן לחמו ליצירת הזדהות מוחלטת בין התנועה הרצ

הדיאלוג המתפתח בין   הפשיסטית וראו עצמם כ"מתכננים" של החברה הקורופורטיבית החדשה.

לא ניתן להפריד בין   השניים, סבוך וטעון ומשתנה עם השנים, בהתאם לשינויים פוליטיים ומדיניים.
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הסיבות בעטיין התנועה הרציונליסטית לא זכתה  יתכן וזו אחת  התנועה הרציונליסטית לבין הפשיזם.

להכרה ולפרסום ממנה נהנו תנועות מודרניות אחרות כגון הקונסטרוקטיביזם 

הארכיטקטורה הרציונליסטית לעולם תהיה מזוהה עם הפשיזם, וזאת למרות שלפנינו   והבאוהאוס.

   מדות בזכות עצמן.מבנים המהווים יצירה ארכיטקטונית שלמה, יצירות מופת מודרניות העו

 

 הערות והפניות למקורות ניתן לראות במאמר באתר בצלאל
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)מתוך ויקיפדיה(    אנטוניו גראמשי
( היה הוגה 1937 באפריל 27 – 1891 בינואר 22)  ,Antonio Gramsci באיטלקית: אנטוניו גראמשי

בניטו מוסוליני.  אשר התנגד לפשיזם, בתקופת ומוניסטיק איטלקי, מנהיג ותיאורטיקן  סוציאליסטי, דעות

כיום נחשבות "מחברות בית הכלא" המהוות את חיבורו העיקרי לאחת התרומות העיקריות למחשבה 

 הקלאסי. המדינית הסוציאליסטית, אם כי יש בהן סטייה מן המרקסיזם

 חייו

ה סרדיניה נחשב .סרדיניה גראמשי נולד בעיירה אלס באי האיטלקי

לאזור נידח באיטליה שלא נהנה מתשומת לבו של הממשל המרכזי, 

וסבל מקיפוח ומאפליה לעומת הצפון המתועש. הוא היה הרביעי 

משבעת בניו של פרנצ'סקו גראמשי. משפחתו של גראמשי הייתה 

החי באיטליה, וכפי הנראה מכאן  אלבני עם  (Arbëreshë) ארברשית

ירה באלבניה. פרנצ'סקו סבל שמו, שכן "גראמש" הוא שמה של עי

מקשיי פרנסה והסתבך עם המשטרה, נכלא ולבסוף נאלץ לנוע ולנוד עם 

 .משפחתו בסרדיניה עד שלבסוף התיישבו בעיר גילרצה

אוניברסיטת הצטיינותו של גראמשי הצעיר בלימודיו אפשרה לו ללמוד ב

 ,20-המאה ה הייתה בתהליך ניכר של תיעוש בתחילת טורינו .טורינו

גייסו עובדים מן האזורים העניים. איגודים מקצועיים  לנצ'יהו פיאט מפעלי

החלו להיווסד והחלו סכסוכים חברתיים על רקע התיעוש המוגבר. גראמשי צפה בהתרחשויות אלו מקרוב, 

 .והיה מעורב בחוגים סוציאליסטיים, אך שמר על קשר עם בני מולדתו, סרדיניה

צבו את ראיית העולם שלו. המציאות שבה נתקל בטורינו חידדה את נעוריו הקשים בסרדיניה הם שעי

אף אם  עיתונאיהשקפותיו, וגרמה לו להצטרף למפלגה הסוציאליסטית האיטלקית. הוא עשה לעצמו שם כ

סגנונו המבריק והשקפותיו האינטליגנטיות הביאו לו שם , "אוואנטי"כתביו היו לעיתונים סוציאליסטיים כ

 .ותהילה

רה ובהיר של תאוריה פוליטית, ערך גראמשי מספר עיתונים סוציאליסטיים באיטליה. ככותב פו

זהו אף שמה של  –את העיתון "ל'אורדינה נואובו" )סדר חדש  פלמירו טוליאטי ייסד יחד עם 1919 בשנת

שאינה קשורה לגראמשי( ותרם לעיתון "לה צ'יטה פוטורה".  60-איטלקית משנות ה פשיסטית תנועה

 .זו עמד בקשר עם הכלכלן פיירו סרפה בתקופה

ובתנועה הקומוניסטית  ,אמדיאו בורדיגההקבוצה שמסביב ל"ל'אורדינה נואובו" הפכה קשורה ב

נמנעת. תנועה זו לא  –האבסטנציוניסטית, שהייתה פלג של המפלגה הסוציאליסטית. )אבסטנציוניסטית 

יך הדמוקרטי הוא עניינה של הבורגנות(. דגלה בהשתתפות במשחק הדמוקרטי באיטליה, וטענה כי ההל

גראמשי היה למנהיג התנועה  .המפלגה הקומוניסטית האיטלקית את 1921 בינואר 21-תנועה זו הקימה ב

 .עת סולק בורדיגה מן המפלגה 1924 מיצירתה, אם כי ראה עצמו כפוף לבורדיגה עד שנת

ופגש שם את  מוסקבהב עולמי הרביעיהאינטרנציונל ה בפני כנס רוסיההופיע גראמשי ב 1922 בשנת

 .צעירה ממוצא יהודי, לעתיד אשתו ואם שני ילדיו כנרת (Giulia Schucht) ג'וליה שוחט

המשלחת לרוסיה הייתה בעת ובעונה אחת עם עליית הפשיזם באיטליה, וגראמשי שב למולדתו עם 

ייתה להתרכז סביב המפלגה הוראות לחזק את אחדות מפלגות השמאל כנגד הפשיזם. חזית כזו צריכה ה
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הקומוניסטית, דבר שהיה מאפשר שליטה מרכזית ממוסקבה, אך המפלגות האחרות סירבו לכך. 

הסוציאליסטים היו מפלגה בעלת מסורת ארוכה באיטליה, והקומוניסטים נראו רדיקליים מדי וצעירים מדי. 

יע לשיח המרכזי בפוליטיקה רבים האמינו שקואליציה שמובלת על ידי הקומוניסטים לא תצליח להג

 .האיטלקית, ותהיה מבודדת

" ל'אּוניטה" הוא החל בארגון עיתון לתנועתו שייקרא ,ונטו נבחר גראמשי כציר לפרלמנט ממחוז 1924-ב

 .בעוד משפחתו שהתה במוסקבה רומא)האחדות(. גרמשי עבד ב

שבו הדגיש  קומינטרןכתב אל הבתנועה הקומוניסטית לגראמשי לכתוב מ סטלין גרמו תמרוניו של 1926-ב

כמה משגיאותיו של המנהיג. טוליאטי, במוסקבה, קיבל את המכתב, קראו, והחליט שלא לפרסמו. אירוע 

 .זה גרם לשבר בין גראמשי ובין טוליאטי, שלא אוחה מעולם

אסרה המשטרה הפשיסטית את גראמשי, על אף שנהנה מחסינות פרלמנטרית. הוא  1926 בנובמבר 8-ב

א לבית האסורים המפורסם ברומא "רג'ינה ֶצ'לי". שם נדון לחמש שנות מאסר מבודד באי הנידח הוב

אִרי שנה בטורי, ליד 20אוסטיקה. בשנה שלאחר מכן נידון למאסר של  מצבו גרם לבריאותו להידרדר,  .בַּ

ת אסירים אך הוא לא קיבל טיפול ראוי משלטונות הכלא. מגעים בין ברית המועצות ואיטליה על החלפ

הידרדרה בריאותו עד כדי כך ששוחרר בתנאים מגבילים. הוא מת ברומא בגיל  1934-פוליטיים נכשלו, וב

 ., מעט לאחר שחרורו, ונקבר בבית הקברות הפרוטסטנטי ברומא46

 כתביו ומחשבתו הפוליטית

אלו, הידועים  גראמשי כתב בכלא למעלה משלושים מחברות הכוללות אנליזה פוליטית והיסטורית. כתבים

כמו גם  ,לאומיותועל ה היסטוריה של איטליהכ"מחברות בית הכלא", כוללים את הגיגיו של גראמשי על ה

התיאוריה הביקורתית, והתיאוריה החינוכית, הקשורים בשמו. המחברות  ,מרקסיזםרעיונות בחקר ה

, ואף מתוך תקווה שאם יוכל נכתבו בניסיון מודע להשאיר צוואה אינטלקטואלית בעלת ראיית עולם כוללת

 .לצאת מהכלא תהיה לו תוכנית פעולה ממשית

ניתן היה לפרסם את המחברות.  מלחמת העולם השנייה רק לאחר תבוסת הפשיזם באיטליה, ולאחר

בשנות  אנגליתבמשך שנים לא היו ידועים כתבי גראמשי מחוץ לאיטליה, אך משתורגמו לשפות נוספות, ול

 .הם זכו להתעניינות רבה בעולם ולהשפעה מרובה ,20-המאה ה של 60-ה

 :הרעיונות העיקריים שפיתח גראמשי במחברות אלו הם

 קפיטליסטיתה מדינהההגמוניה התרבותית כאמצעי העיקרי לשמירתה של ה. 

 הצורך בחינוך להמוני הפועלים על מנת לעודד יצירת אינטלקטואלים ממעמד הפועלים. 

 ( השולטת ההבחנה בין החברה הפוליטית ,)המשטרה, הצבא, המערכת המשפטית וכיוצא באלה

באופן ישיר, והחברה האזרחית )המשפחה, מערכת החינוך, האיגודים המקצועיים(, שבהם המנהיגות 

 .היא על בסיס התנדבותי ואינה כפויה

 האבסולוטי היסטוריציזםה. 

 הכלכלי דטרמיניזםהביקורת על ה. 

 הפילוסופי מטריאליזםהביקורת על ה. 
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 הגמוניה

על מנת לתאר את המנהיגות  לניןהגמוניה הייתה רעיון שלפני גראמשי השתמשו בו מרקסיסטים כ

הפוליטית של הפרולטריון במהפכה דמוקרטית, אך גראמשי פיתח אותו לכלל אנליזה חריפה המסבירה 

אירעה מדוע המהפכה הסוציאליסטית "הבלתי נמנעת" שאותה חזה המרקסיזם האורתודוקסי עדיין לא 

 .והקפיטליזם נראה מלא חיים מתמיד ,20-המאה ה בתחילת

על פי גראמשי, הקבוצה ההגמונית בחברה היא זו המצליחה להכתיב לאחרות את הגדרתה באשר ל"כללי 

המשחק" שעל פיהם צריכה המדינה להתנהל. מאבקי כוח המתנהלים במצב הגמוני, פועלים במסגרת 

 .ואינם מתייחסים לעקרונות היסוד הכללים שמכתיבה הקבוצה ההגמונית

נוסף לשליטתה בתרבות, הקבוצה ההגמונית שולטת גם במוסדות המרכזיים של המדינה והחברה 

מצליחה הקבוצה ההגמונית  -בתרבות, במדינה ובחברה  -האזרחית. באמצעות שליטה משולשת זו 

 .להנחיל באופן נרחב את תפיסת העולם המשרתת אותה לאוכלוסיית המדינה

דרך  אידיאולוגיה הקפיטליזם, הציע גראמשי, שלט לא רק באמצעות כפייה ואלימות, אלא באמצעות

הגמוניה פוליטית וכלכלית שבה הפכו ערכי הבורגנות ל"מוסר המקובל". תרבות הקונצנזוס שהתפתחה 

ב בקרב אנשי מעמד הפועלים זיהתה את טובת המעמד שלהם עם טובת הבורגנות וסייעה לשמירת המצ

הקיים. מעמד הפועלים זקוק ליצירת תרבות משלו, שתיפטר מן הרעיון שערכי הבורגנות מייצגים "ערכים 

לטובת העניין הפועלי. לנין טען כי  אינטליגנציהואת ה מעמד הפועלים נורמליים" בחברה, ותמשוך את

באמצעות תרבות היא אך תוספת בלתי דרושה למטרות הפוליטיות, אך עבור גראמשי השגת הכוח 

ההגמוניה התרבותית היא המטרה הראשונית שיש להשיג. לדעת גראמשי כל מעמד החפץ לשלוט 

בתנאים שנוצרו במדינה המודרנית חייב לנוע אל מעבר לאינטרסים הכלכליים הצרים שלו, להשפיע באופן 

א לאיחוד זה של אינטלקטואלי ומוסרי, ולכרות בריתות המבוססות על פשרות עם מגוון כוחות. גראמשי קור

 .ז'ורז' סורל סינדיקליסט-אנרכוכוחות חברתיים "בלוק היסטורי", מושג הלקוח מן ה

ולפיכך רוב טיעוניו כנגד התרבות  נצרותגראמשי הצהיר כי במערב, ערכי התרבות הבורגנית היו קשורים ב

וחה של הנצרות ההגמונית מתרכזים בהתקפה על הערכים המוסריים והדתיים הנוצריים. הוא התרשם מכ

הקתולית להשפיע על האנשים, ומדאגתה למנוע פער בין הדת שהטיפו להמונים, ובין הדת שלמדו 

המשכילים. גראמשי האמין שמשימתו של המרקסיזם היא לשדך את הביקורת האינטלקטואלית על הדת 

ר גראמשי אשר זכו לאהדת ההמונים. עבו רפורמציהלאלמנטים של ה הומניזםוה רנסאנסשל תרבות ה

המרקסיזם יוכל להתגבר על הדת רק אם ישכיל לענות על צורכיהם הרוחניים של ההמונים, וכך יוכלו 

 .ההמונים להתייחס אליו כביטוי אותנטי של התנסותם האישית

 האינטלקטואלים והחינוך

בחברה. הצהרתו המפורסמת היא כי כל האנשים  אינטלקטואליםגראמשי ייחד מחשבה רבה לתפקיד ה

הם אינטלקטואלים, וכי לכולם יש יכולות לחשיבה אינטלקטואלית ורציונלית, אך לא כל האנשים זוכים 

לתפקד בחברה כאינטלקטואלים. הוא טען שהאינטלקטואלים המודרניים אינם רק ה"מדברים" כי אם 

המנהלים והמארגנים המעורבים במשימה המעשית של בניין החברה. יתרה מכך, הוא הבחין בין 

"אינטליגנציה המסורתית" הרואה את עצמה )באופן שגוי( כמעמד נפרד בחברה, והקבוצות החושבות ה

שכל מעמד מוציא משורותיו באופן אורגני. אינטלקטואלים "אורגנים" כאלו אינם מתארים את חיי החברה 

על פי כללים מדעיים, אלא מבטאים אותם על פי שפתם התרבותית הנפרדת, על פי חוויותיהם 

ותחושותיהם. הצורך בייצור תרבות נפרדת למעמד הפועלים מתייחס לקריאתו של גראמשי לחינוך שיוכל 
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לייצר אינטלקטואלים ממעמד הפועלים, אשר יהיו שותפים לרצונותיהם של ההמונים. רעיונותיו על מערכת 

פאולו  , שעיבדחינוך שתיבנה לצורך זה קשורים למושגים של "פדגוגיה ביקורתית" ו"חינוך להמונים"

מסיבה זו העוסקים בחינוך מבוגרים ובחינוך ההמונים מתייחסים לגראמשי כהוגה חשוב  .ברזילב פריירה

 .עד עצם היום הזה

 המדינה והחברה האזרחית

תיאוריית ההגמוניה של גראמשי קשורה לרעיון שהחברה הקפיטליסטית שולטת בשילוב של כוח והסכמה. 

ן הצר כגוף שולט אלא יש להבחין בין "חברה פוליטית" שהיא זירת השליטה אין להבין את המדינה במוב

של המוסדות הפוליטיים, המשפטיים והחוקתיים, ובין "החברה האזרחית" הנראית כספירה הפרטית, 

הכוללת את הכלכלה. הראשונה היא ממלכת הכוח, והשנייה היא ממלכת ההסכמה. הוא מדגיש כי 

שיש מקומות בהם שתי הממלכות חופפות. גראמשי טוען כי בקפיטליזם החלוקה היא מושגית בלבד ו

המודרני הבורגנות יכולה לשמר את שליטתה הכלכלית בכך שהיא מתירה להעלות טענות מסוימות 

באמצעות איגודי עובדים ומפלגות פוליטיות. טענות אלו מועלות בחברה האזרחית, ונענות בחברה 

ב"מהפכה פאסיבית" בכך שהיא יוצאת אל מחוץ לתחום האינטרס  הפוליטית. כך, הבורגנות משתלבת

הכלכלי הצר שלה ומתירה שינוי מסוים בהגמוניה שלה. גראמשי טוען כי תנועות כמו הרפורמיזם 

הם  הנרי פורד מבית מדרשו של פס הייצור והפשיזם, כמו גם השינויים בהנהלות בתי החרושת, ושיטת

הוא הכוח  –המפלגה המהפכנית  –הוא טוען ש"הנסיך המודרני"  יאווליניקולו מק דוגמאות לכך. בעקבות

אשר יאפשר למעמד הפועלים לפתח אינטלקטואלים אורגניים וליצור הגמוניה אלטרנטיבית בתוככי 

החברה האזרחית. עבור גראמשי, האופי המורכב של החברה האזרחית המודרנית פירושו כי הטקטיקה 

ההגמוניה של הבורגנות ולהוביל אל הסוציאליזם היא "מלחמת עמדות" היחידה שיש בכוחה להמעיט מ

בברית  בולשביקיםמלחמת התנועה", ההתקפה החזיתית אותה ניסו ה"(. "מלחמת חפירות" )בנוסח

 .צארבימי ה רוסיההמועצות הינה מתאימה יותר לחברה ה"קדומה" שהייתה קיימת ב

רה הפוליטית הם מעורפלים, גראמשי מזהיר כנגד על אף טענתו שהקווים בין החברה האזרחית והחב

הערצתה של המדינה, הבאה בעקבות זיהוי החברה הפוליטית עם החברה האזרחית, כפי שעושים 

ופשיסטים. הוא מאמין שמשימתו ההיסטורית של הפרולטריון היא ליצור "חברה מווסתת"  יעקוביניםה

 .של החברה האזרחית לווסת עצמה ומגדיר את "היעלמות המדינה" כמיצוי יכולתה המלאה

 היסטוריציזם

היסטוריציזם היא התיאוריה ההיסטורית . היסטוריציזםגראמשי, כמרקס המוקדם, היה תומך נלהב ב

השמה דגש על שני גורמים. האחד הוא העקיבה האורגנית של המאורעות בזה אחר זה, כנובעים זה מזה, 

מעותיים בהשתלשלות המאורעות. ניתן לעמת תורה זו עם והשני הוא כי תנאים מקומיים הם חשובים ומש

מחד, ומאידך כי המאורעות מתרחשים  רדוקציוניסטי הגישות לפיהן כל מאורע הוא מבודד, ואד הוק, באופן

 .לפי תבנית אוניברסלית קבועה מראש, ומתקדמים אל עבר תכלית מסוימת

פעילות האנושית המעשית )פרקסיס( לדעת גראמשי המשמעות ההיסטורית נובעת מן היחסים בין ה

וההקשר ההיסטורי והחברתי האובייקטיבי שהיא מהווה חלק ממנו. לא ניתן להבין רעיונות מחוץ להקשר 

החברתי וההיסטורי שלהם, במנותק ממטרתם ומקורם. הרעיונות לפיהם אנו מארגנים את הידע שלנו על 

אלא מן היחסים החברתיים בין אלו המשתמשים  העולם אינם נובעים באופן ראשוני מיחסנו אל חפצים,

ברעיונות אלה. כתוצאה מכך אין דבר כ"טבע אנושי" שאינו נתון לשינוי. אלא רק רעיון המשתנה באופן 

היסטורי. יתרה מכך הפילוסופיה והמדע אינם משקפים מציאות הנפרדת מן האדם, אלא הינם "נכונים" רק 
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ואציה חברתית נתונה. רוב המרקסיסטים החזיקו בדעה במובן שהם מבטאים את ההתפתחות בסיט

שהאמת היא אמת, ואין זה משנה מתי היא נאמרת, ושהידע האנושי נצבר ככל שהחברה מתקדמת 

בחיפוש אחרי האמת, ולפיכך החקירה המדעית אינה שייכת לתודעה הכוזבת של "מבנה העל". עבור 

מטי, בכך שבהעלאת התודעה המעמדית של גראמשי המרקסיזם היה נכון רק במובן החברתי הפרג

הפרולטריון, הוא הביע את ה"אמת" של זמנו יותר טוב מתיאוריה אחרת. גישה "אנטי מדעית" 

אחד מן האינטלקטואלים האיטלקים המובילים בזמנו  ,בנדטו קרוצ'ה זו היא בהשפעת פוזיטיביסטית ואנטי

 .רלטיביזם הרואים בדעותיו אלו כצורה שלשל גראמשי. על אף שגראמשי היה מכחיש האשמה זו, יש 

 הביקורת על האקונומיזם הדטרמיניסטי

המרקסיזם הקלאסי הוא אקונומיסטי, בשל כך שהוא מייחס חשיבות עליונה לקשרים הכלכליים, להם הוא 

בשל כך שהוא סבור כי הקשרים  דטרמיניסטיקורא "מבנה" )להבדיל מ"מבנה העל" הנבנה מעליו( ו

ברים על הקשרים החברתיים והפוליטיים, והם נועדים, על פי חוקי ההיסטוריה, למסלול בלתי הכלכליים גו

 .גראמשי יצא כנגד גישה זו .סוציאליזםבדרכו אל ה קפיטליזםההופך ל פאודליזם נמנע של

 "דאס קפיטל" 'המהפכה כנגד –במאמר מפורסם שפרסם בטרם נכלא 
[1]

המהפכה  טען גראמשי כי 

כי הרעיון שעל המהפכה הסוציאליסטית לחכות עד להתקדמותו המלאה של הקפיטליזם הוכיחה  הרוסית

וכוחות הייצור שלו אינו נכון. דעה זו שיקפה את הרעיון שהמרקסיזם האמיתי אינו פילוסופיה 

דטרמיניסטית. הרעיון של העליונות הסיבתית של כוחות הייצור, הוא אי הבנה של המרקסיזם לאמיתו. 

 –לכליים והתרבותיים הם ביטויים של ההליך ההיסטורי הבסיסי, וקשה לומר איזו ספירה השינויים הכ

האזרחית או הפוליטית היא החשובה. האמונה הפטאליסטית השוררת בתנועת הפועלים לפיה ניצחונו 

הסופי של הקומוניזם הוא בלתי נמנע בשל "חוקי ההיסטוריה" הייתה לדעת גראמשי תוצר של הנסיבות 

וריות של מעמד מדוכא המוגבל באמצעי תגובתו למגננה. כאשר יוכל מעמד הפועלים לצאת ההיסט

למתקפה ה"פילוסופיה של הפרקסיס" )שם נרדף למרקסיזם, מילה שבה לא יכל להשתמש בשל הצנזורה 

בכלא( לא תוכל להתבסס על כוחות היסטוריים בלתי נראים כסוכנים לשינוי חברתי. ההיסטוריה מוגדרת 

די המעשה האנושי וכוללת את הרצון האנושי. יחד עם זאת כוח הרצון אינו יכול להשיג כל דבר שהוא על י

בכל סיטואציה נתונה. כאשר תודעת מעמד הפועלים תגיע לשלב ההתפתחותי ההכרחי למהפכה, 

הנסיבות ההיסטוריות לא תהיינה ניתנות לשינוי שרירותי. עם זאת אין זה קבוע מראש ובלתי נמנע 

 .בחינה היסטורית, ותתאפשרנה מספר תוצאות לכל פעולהמ

 הביקורת על המטריאליזם

בשל אמונתו כי ההיסטוריה האנושית והמעש האנושי הקולקטיבי מגדירים האם כל שאלה פילוסופית 

והלכו בעקבות התאוריה של  ,מטריאליזםנתונה היא בעלת משמעות אם לאו, דעותיו של גראמשי סטו מן ה

על אף שאינו מצהיר זאת במפורש. עבור גראמשי אין המרקסיזם  לניןו פרידריך אנגלס קידמוה"תפיסה" ש

עוסק במציאות הקיימת כשלעצמה, ללא קשר לאנושות. הרעיון של יקום אובייקטיבי הנמצא מחוץ 

ההיסטוריה של  .אלוהיםלהיסטוריה האנושית ולעשייה האנושית )פרקסיס(, היה שקול, לדעתו, לאמונה ב

בע הינה ההתייחסות היחידה להיסטוריה האנושית שיש לה מובן כלשהו. המטריאליזם הוא תוצאה של הט

 .חיסרון בחשיבה ביקורתית, ואינו יכול לעמוד אף כנגד האמונה הטפלה הדתית
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 השפעתו של גראמשי

 על אף שמחשבתו של גראמשי מוצאה מן השמאל המאורגן, הוא הפך לדמות חשובה בניתוחים אקדמיים

מן המרכז והימין מצאו כי רעיונותיו בדבר  מדע המדינה של מדעי התרבות והתאוריה הביקורתית. אנשי

הגמוניה, למשל, הם לרוחם, ורעיונות אלו מצוטטים ומנותחים בכתביהם. השפעתו הייתה רבה בתחום 

תי ברוח נראה כהד למאבק תרבו "תקינות פוליטית" מדע המדינה, ובחקר התרבות הפופולרית. המושג

 .הגותו של גראמשי

עם זאת, עיקר השפעתו של גראמשי הינה בחשיבה השמאלית, ובמיוחד אצל הוגים השייכים לאסכולת 

ניקוס לגראמשי קמו ממשיכים שפיתחו והמשיכו את קווי הרעיונות של תורתו, כ. מרקסיזם-נאוה

 .ועוד דני פילק ,ארנסטו לקלאוו שנטל מוף ,פולנצס

בקדמו את רעיון המאבק המעמדי באמצעות רעיונות, זונח גראמשי את הגישה  מבקריו טוענים כי

הליברלית לחקירה מדעית המבוססת על הקלאסיקה של התרבות המערבית. האשמה זו של גראמשי 

בהשפעה לרעה על ויכוחים אקדמיים בימינו, היא אבסורדית, שכן גראמשי עצמו לא היה מעולם איש 

 .נטועים היטב בתרבות האיטלקית של זמנוהאקדמיה, וכתביו והגותו 

יש החולקים על היותו של גראמשי קומוניסט, וסבורים כי לולא נכלא על ידי מוסוליני, היה סטלין מוצא את 

 .הדרך לסלקו משורות המפלגה

 לקריאה נוספת

הוצאת , אלון אלטרס תרגם מאיטלקית, אמתוך מחברות הכל -על ההגמוניה , אנטוניו גראמשי

 .2003נג, רסלי
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 כתבה של פרופ' אדם זרטל ז"ל

)באינטרנט( מסע אחר מגזיןל 

 

לפני הספירה, אלא  13אל־אחוואט שבשומרון היה לכאורה עוד אתר התיישבות ישראלי מהמאה ה־
שסגנון הבנייה לא דמה לשום דבר מוכר. ואז הועלתה האפשרות שהתושבים היו בני התרבות 

לכאן מסרדיניה. פרופסור אדם זרטל יצא לאי בעקבות הנוראגים, במטרה לבדוק הנוראגית והגיעו 
האם הם בנו את אל־אחוואט; ויותר חשוב, האם היו חלק מגויי הים שהפכו על פניו את המבנה 

 .החברתי והפוליטי של מדינות הים התיכון באלף השני לפני הספירה

פה פיומצ'ינו שליד רומא היתה חלקה. . הטיסה לשדה התעו1995היה זה ערב אפור בנובמבר 
כשהנמיך המטוס, ראיתי דרך החלון את הים האינסופי של אורות הכרך: רומא, רומא עיר פרזות, 
העיר הנצחית. אחר כך ישבתי בקפטריה של שדה התעופה ולגמתי בנחת קפוצ'ינו איטלקי מצוין, 

מה הביא אותי לכאן? איזה שד  מצפה להודעה על עליית הנוסעים למטוס שייקח אותי לסרדיניה.
טילטל אותי, כמעט מהיום למחר, בתחילת שנת הלימודים באוניברסיטה, בלי הכנה, אל האי 

 ?שבמערב הים התיכון

הרמתי את תיק הקרטון הפשוט שהבאתי מהבית: קצת שרטוטים, צילומים ותצלומי אוויר. בתיק 
דתי ולטוס לסרדיניה בתחילת החורף. הזה ארזתי את תמצית הרעיונות שגרמו לי לעזוב את עבו

אבל יותר מכל הכיל התיק הזה אי־ודאות; האם תהיה התאמה בין הרעיונות שלא נתנו לי מנוחה 
 ?זה חודשים לבין המציאות שתתגלה לעיני

כשנחתתי כעבור שעתיים בשדה התעופה הקטן של קליארי, בירת סרדיניה, התעצמה בי ההרגשה 
יי. אם יתאמת אף חלק מהדברים, תהיה לכך השלכה שתאיר פרק שאני עומד לפני שינוי בח

היסטורי מרכזי בחיי הים התיכון הקדום: סיפורם של גויי הים. בבית המלון חשתי, בנוסף 
לעייפות, את ההתרגשות גואה. בחוץ היה לילה אפל. למחרת הייתי אמור לצאת אל אתרי 
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לבדי, בלובי המרופד קטיפה אדומה של מלון לא הכרתי איש בסרדיניה.  .(NURAGIC) הנֹוָראִגים
 ."איטליה", נשענתי על אחת הכורסאות והרהרתי באירועים שהביאו אותי הלום

 בעקבות החומות

סקר ארכיאולוגי הוא מלאכה מייגעת ואיטית, המהווה בסיס לידע היסטורי וארכיאולוגי. זו פעולת 
שה ידי אדם. בעקבות הסקר, אפשר מיפוי רגלית, שבמהלכה נרשם כל חפץ, אתר או מתקן מע

ליצור מפה מלאה של האיזור הנחקר. במפה מופיע הכל: מתל מבוצר עצום ממדים ועד גת חצובה 
או טראסה חקלאית. בסופו של דבר, מתפרסם הסקר בכרך עבה, ואור חדש מאיר על איזור שהיה 

 .ןבלתי ידוע לנו. כך התגלו מצדה, חצור, טרויה וקברו של תות־ענח'־אמו
הסקר הוא גם מלאכה מענגת ומספקת מאין כמותה. מישהו כתב פעם שהסיפוק הרב ביותר בחיי 

, לא שיערתי שכה מהר 1978אדם הוא מחיקת כתם לבן על המפה. כשהתחלנו את סקר השומרון ב־
יעבור הזמן. לפני עשרים שנה היה השומרון כתם לבן על המפה, וכמעט כל אתר שגילינו ורשמנו 

ידוע לחוקרים. מתי הוקמו אתרים אלה? אחד מכיווני המחקר המבטיחים ביותר היה  היה בלתי
לעשירית לפני הספירה, המכונה על ידי הארכיאולוגים תקופת הברזל א'. במהלכה  13בין המאה ה־

 .נוצר והתגבש העם הישראלי, התגבשות שהתרחשה בהרי יהודה ושומרון
השבטית והאתנית הישראלית החלה לובשת צורה לאחר שהתגלה המזבח בהר עיבל, והמציאות 

מול עינינו, ביקשנו להרחיב את אזורי הסקר ולנוע לכיוון צפון־מערב, לעבר מישור החוף. קיוויתי 
למצוא במהלך הסקר אתר התנחלות ישראלי, רחוק מבקעת הירדן וקרוב לים התיכון, 

 .שית ישראלשבאמצעותו אוכל לבדוק כמה השערות היסטוריות שהיו לי על רא
נעו שמונה אנשים לאיטם במדרון המתון והמיוער, מערבית ליישוב החדש קציר. היתה  1992בסוף 

זו חוליה שסקרה את הר מנשה. מתחת, בכיוון צפון, נראו המסגדים של הכפר הגדול ערערה, 
סים. היו ולפנינו היה ריכוז של ערימות אבנים גדולות. כשנכנסנו לאיזור גילינו על הערימות גם חר

אלה חרסים עבים וגסים, בצבע אפור־חום, מתקופת הברזל א'. כבר בארוחת הצהריים, בצילו של 
אתר  -חרוב גדול )שהפך אחר כך לחדר האוכל של המשלחת(, הרגשנו שמצאנו את מבוקשנו 

 .התנחלות ישראלי חדש

פירושו בשיחות עם תושבי המקום התברר שהמקום נקרא בערבית המקומית אל־אחוואט, ש
"הקירות" או "החומות". ערימות האבן הן שהעניקו למקום את שמו. כששבנו עם מכשירי 
המדידה, התברר שהאתר מוקף בחומת ענק, שרוחבה שישה עד שמונה מטרים. ככל שנמשכה 

 1993המדידה ונלמדו צילומי האוויר, גבר הרצון לחפור אותו ולגלות את מסתריו. לקראת קיץ 
 .ו עתידים לערוך באל־אחוואט חפירת נסיון קטנהנפלה ההחלטה: אנ

 הפתעה מצרית

התצפית מאל־אחוואט היא מן המרהיבות בהר שומרון. האתר שוכן על מדרון גבוה של קמר אום 
אל־פחם וצופה אל כל רוחבו של הכרמל, אל זכרון־יעקב, אל מישור החוף ואל הרי השומרון 

וניברסיטת חיפה בצפון ואת מגדל שלום בתל־אביב המערביים. ביום נאה רואים ממנו את מגדל א
מדרום. אך נראה שבכך מסתכמים יתרונותיו של האתר. תנאי המחיה בו קשים, והתנאים 
הסביבתיים אינם מאירים לו פנים. סביבו צמח חורש ים־תיכוני סבוך, משולב בעצי חרוב, 

למדי. אין בו מקורות מים  ששרידים ממנו אפשר לראות גם היום. סלע הגיר הקשה במיוחד טרשי
הוא מרוחק למדי מהדרך ההיסטורית החשובה, דרך  -נובעים וקרקע חקלאית זמינה. והכי חשוב 

הרומית(, שחיברה את מצרים ומסופוטמיה. נדמה היה, שמייסדי האתר  VIA MARIS) הים
וצר בתוך ביקשו במכוון "לברוח מהציוויליזציה", להתרחק ממעבר עירון ולהקים להם מסתור מב

 .החורש, רחוק מאלוהים ומאדם

לאט לאט. התחלנו בחפירת הנסיון בחלק המערבי, הסמוך לחומת   אך את זה הבנו רק כעבור זמן,
העיר. עדי זיו ויונתן רנד, אז סטודנטים לארכיאולוגיה לתואר ראשון באוניברסיטת חיפה, קיבלו 

האוויר ובמפת האתר אפשר היה על עצמם לנהל את שטחי החפירה הראשונים. כבר בתצלום 
 .לראות את המאפיינים המוזרים שלו

דונם, וכולו מוקף חומה. צורתו סגלגלה,  30ראשית, היה זה אתר גדול למדי, שהשתרע על כ־
מטרים. התברר גם, כי מהלך החומה אינו דומה לחומות המוכרות לנו  250ואורכו מדרום לצפון כ־
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פת הברונזה הקדומה )האלף השלישי לפני הספירה( וכלה מתקופת הברונזה והברזל. החל בתקו
בתקופה הרומית, ואף לאחר מכן, מצטיינות החומות במזרח הקדום בקווים ישרים או מתעגלים. 
צורת החומה של אל־אחוואט שונה. היא התפתלה במעין גלים ועוויתות; כל כמה עשרות מטרים 

 .תקדים או הסברהיא ביצעה פיתולים מוזרים, שלא מצאנו להם שום 
שנית, האתר חולק בתוכו לרובעים על ידי קירות. גם כאן היה זה תכנון מפורט, שלא הכרנו 

הרובע המערבי. חפרנו שם בקיץ  ,C במקומות אחרים. מקום החפירה הראשון שלנו היה ברובע
במשך שבועיים. עד לתקופה האחרונה כיסו זיתים את הקרקע החקלאית של האתר, אבל  1993

קבות החפירה בעומק של מטר אחד בערך, הופיעו מבנים עתיקים, בנויים במתכונת המוכרת בע
בתים פשוטים של קירות אבן, ללא חומר מלכד, עם רצפות של אדמה  -לנו מתקופת הברזל א' 

 .מהודקת ועליהן חרסים ועצמות של בעלי חיים

אים הבינו מיד את חשיבות אך ההפתעה הגדולה היתה מציאתן של שתי חרפושיות מצריות. המוצ
מילימטרים, והיא  20התגלית ופרצו בקריאות שמחה. החרפושית היא חותמת קטנה שאורכה כ־

בעל חיים מקודש במצרים הקדומה. משמעותו במצרית הקדומה היתה  -מגולפת בדמות חיפושית 
חיפושית  "להפוך" או "לגלגל", והכוונה למחזור השמש. החותמת מגולפת בצורת גב של -ח'פר 

בצידה העליון, ועל גחונה המיושר מופיע דגם שהוא שם של אדם, מלך או   (SCARABEUS)זבל
אמון רע,  -סתם ציור. על אחת החרפושיות של אל־אחוואט הופיע שמו של האל המצרי הראשי 

ועל השנייה הבז הֹורּוס )אחד האלים המצריים החשובים, המייצג את השמש( כשהוא יושב ליד 
כששלחתי את הדגם של שתי החרפושיות לברוך ברנדל, מומחה ירושלמי ידוע בתחום, ענה  אריה.

 .לפני הספירה 13, המאה ה־19לי מיד: השושלת ה־

מציאת החרפושיות פתחה לנו חלון אל אחת התקופות הסוערות והחשובות של המזרח הקדום, 
ת השתמשו כל יושבי כנען של ועודדה אותנו לחשוב כי מדובר באתר התנחלות ישראלי. בחרפושיו

התקופה, ללא הבדל אתני, כחותם או כקמיע. כלי הקרמיקה וסגנון הבנייה דמו במידת־מה לאלה 
 .שהכרנו מאתרי ההתנחלות הישראליים ברחבי הר שומרון

בעקבות הממצאים הגענו למסקנה: לפנינו אתר ארכיאולוגי גדול, שימיו היו מעטים יחסית. בכל 
צאה שכבה אחת בלבד של מבנים ורצפות. לא התגלתה שכבה קודמת או מקום שחפרנו נמ

מאוחרת יותר. הדבר חיזק את ההרגשה שלפנינו תופעה מיוחדת במינה: מבצר שחסה בצילן של 
 .חומות אדירות, אך ננטש ונעזב כליל לאחר דור או שניים

 אתר מסתורי

הוקם, ידענו כי משך קיומו היה  המשכנו את החפירה. אט אט נחשפה צורתו של האתר. ידענו מתי
קצר, והתחלנו להבין את תוכנית הבנייה המיוחדת. במשך הזמן הלך ונעלם דמיונו לאתר 

  .התנחלות ישראלי. פניתי לספרות ארכיאולוגית כדי לחפש מקבילות, אך לשווא
היתה לפני הספירה, סוף תקופת הברונזה המאוחרת וראשית תקופת הברזל א',  13וה־ 12במאות ה־

כנען פסיפס אתני ופוליטי. ישבו כאן כנענים בחוף ובעמקים, ישראלים בהר, ארמים ליד הכינרת, 
פניקים בגליל העליון, פלשתים וגויי ים אחרים בחוף, עמלקים בנגב. וכל אלה נשלטו על ידי 
האימפריה המצרית, שכוחה הלך ושקע. במהלך מאה שנות מחקר ארכיאולוגי נוצרו הדפוסים 

שרו להכיר את תרבותם החומרית של רוב העמים והעממים הללו. אבל היישוב החדש שאיפ
 .שחפרנו לא התאים אף לא לאחד מהם

הערים הכנעניות העתיקות שכנו בתילים מבוצרים כמו אלה של לכיש, חצור, בית־שאן ומגידו. 
ות ישראלי. האתר הזה היה שונה לחלוטין. בניגוד למה ששיערנו, הוא גם לא דמה לאתר התנחל

הישראלים ישבו בכפרים קטנים ובלתי מבוצרים במרומי הרי יהודה, השומרון והגליל. התימהון 
 ?ואי־הוודאות הלכו וגברו ככל שהמשכנו לחפור. מהו האתר המסתורי שאנו חופרים

יותר מכל בלטו לעיני המאפיינים המוזרים של הבנייה, אותם לא הכרתי. בתוך חומת העיר הרחבה 
ו מסדרונות בנויים )קֹורידֹורים(, ישרים או עגולים. פתחי מסדרונות אלה פנו אל פנים העיר, הופיע

ובחלקם החיצוני היו חסומים. חלק מהם היו גבוהים כקומת אדם, וחלקם נמוכים מאוד, עד 
שאפשר היה להיכנס בעדם רק בזחילה. במקביל למסדרונות, הופיע סוג נוסף של מבנים: בקתות 

ת איגלו, שהיו בנויות מאבנים גדולות ומקורות בשיטת "הכיפה המזויפת" )אבנים אבן דמויו
מונחות זו על זו, וכל שורה מוכנסת מעט פנימה ביחס לזו שמתחתיה(. קוטרן של הבקתות היה 
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כארבעה מטרים, וגובהן כקומת אדם. אחת מהן נמצאה משולבת בחומה, ואחרות נבנו בנפרד. גם 
 .ות. תופעות ארכיטקטוניות כאלה לא נמצאו בכל מזרח הים התיכוןכאן לא עזרה לנו הספר

, נערם שלל של סימני שאלה. כבר היה ברור 1995לקראת העונה השלישית של החפירות, בקיץ 
שסימני ההיכר הארכיאולוגיים של האתר שונים מכל מה שידענו. כדי לא להזדקק לתיאוריות 

היו יצורים ירוקים מהחלל, הזמנתי למקום מבקרים  שהציע אריך פון דניקן, לפיהן בוני האתר
רבים ככל האפשר. הראיתי להם את התופעות המוזרות, ושאלתי האם מישהו מכיר אותן. היינו 
בבעיה קשה: אין טעם לחפור אתר, אם אינך מכיר את התרבות של בוניו. היה זה פרופסור 

ק את ההצעה לראשונה: "למה שלא מאוניברסיטת חיפה, היסטוריון בעל שם, מיכאל הלצר, שזר
 "?תנסו את התרבות הנוראגית של סרדיניה

את התרבות הנוראגית לא היכרתי, אבל פניתי לספרים. כשהצצתי בין דפיו של ספרה של מרגרט 
גואידו "סרדיניה", מסדרת תרבויות עתיקות, כמעט הוכיתי בהלם. בפרק על התרבות הנוראגית 

ים ואת בתי האיגלו שלנו. אחר כך קראתי את מאמרו של החוקר ראיתי את המסדרונות המסתורי
ג'ובני אוגאס, ושם, במאמר על הנוראג "סו־מולינו וילנובה פראנקה", ראיתי את המקור האמיתי 

 .לאל־אחוואט
 

 טיבו של המקור

סרדיניה הוא מהיפים באיי הים התיכון. הוא יושב במעין משולש בין איטליה, צרפת וספרד. שטחו 
קילומטרים רבועים. חלקיו הצפוניים והמזרחיים הרריים וגבוהים, וחלקו הדרום־מערבי  27,000כ־

)שפלת קמפידאנו( הוא מישור גבוה מעט המשתפל אל הים התיכון. זהו אי וולקני עשיר במיוחד 
במרבצי מתכות, עופרת, ברזל, נחושת ועוד, ובמרבצי צור ואובסידיאן )זכוכית וולקנית שחורה(. 

ים מפורצים, ובמזרח יש חופים מכוסים חול לבן יפים במיוחד, קוסטה ואסמרלדה, האהובים החופ
  ).70על נופשי אירופה. )ראו, "מסע אחר" גיליון 

מהאלף השני לפני הספירה ואילך התפתחה בסרדיניה תרבות מיוחדת במינה, התרבות הנוראגית. 
. בשונה מהבנייה המקובלת באגן הים "נוראג" בלשון הסרדית הקדומה פירושו "ערימת אבנים"

התיכון, בנו בסרדיניה מעין ערימות אבן ענקיות, גבעות מלאכותיות, שבתוכן חללים פנימיים 
שתיפקדו כחדרים. החדרים היו בנויים לרוב בשיטת הכיפה המזויפת, כדי שמשקל האבן הרב 

 .שמעליהם לא ימוטט אותם

אל העולם שבחוץ, נוצר באמצעות מסדרונות בנויים, הקשר בין החדרים הפנימיים, כמו גם הקשר 
 .שהיו מעברים צרים, מקורים בשיטות שונות, שגובהם כגובה אדם או פחות מכך

לפני הספירה, מתקופת הברונזה התיכונה ואילך, החל השלב הקדום של תרבות  16החל מהמאה ה־
ים או פחות וצורתה משתנה. מטרים רבוע 1,000זו, הפרוטו־נוראגית. זוהי ערימת אבנים ששטחה 

בתוכה מופיעים החדרים הפנימיים והמסדרונות, שצורתם עדיין פשוטה מאוד. מהפרוטו־נוראגים 
התפתח השלב הבא: הנוראגים הקלאסיים. מתוך הפרוטו־נוראג צומח מגדל ענק, עגול, המגיע 

ה למגדלי הטירות מטרים. למגדל זה כמה קומות, וחלקו העליון שטוח, בדומ 30עד  25לגובה של 
של ימי הביניים באירופה. סביב המגדל יש מערכת סבוכה של חדרים, מעברים, מתקני מים ומזון. 
הנוראג הקלאסי דומה למין כוורת של דבורים, הכוללת הרבה תאים קטנים ומעברים, אך כולם 

 .המגדל הענק שבמרכז -סביב המלכה האם 

למאה העשירית לפני הספירה.  14בין המאה ה־הנוראגים הקלאסיים הגיעו לשיא התפתחותם 
שטחו של הנוראג הידוע ביותר, בארומיני־סו־נוארקסי שבשפלת קמפידאנו, ארבעה דונם. סביבו 

 7,000כפר בנוי בקתות עגולות, שבא לחסות בצל המבצר. ברחבי סרדיניה ידועים כ־  התפתח
 .ערים באשר לטבעםנוראגים, ורק מעטים נחפרו ממש. זאת הסיבה לוויכוחים הסו

אין ספק שהם שימשו למגורי אדם, אך לא ברור מדוע נבנו כך. בהעדר טקסטים היסטוריים )הכתב 
הגיע לסרדיניה עם הפניקים, במאה התשיעית לפני הספירה, כשהנוראגים כבר היו בתהליך של 

הנחה כי ניוון מהיר( אפשר רק לשער, שכל נוראג שימש משפחה מורחבת של לוחמים ואיכרים. ה
היו בין הנוראגים לוחמים עולה משפע המתכת ורמת המטאלורגיה של התרבות הזו, שהתבטאה, 
בין השאר, בייצור רב של נשק ובמבנה חברתי פיאודלי של לוחמים. הארכיאולוגים מצאו בתוך 
הנוראגים ממצא, המורה כי התנהלו בהם חיי משפחה רגילים; הכינו בהם מזון, ישנו ועשו פעולות 

 .ביתיות אחרות
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מלבד העדר הסבר מספק לצורה המיוחדת של המבנים, אחת הבעיות העיקריות שעימה 
מתמודדים החוקרים נעוצה ביחידאיות של התרבות הנוראגית. פרט לסרדיניה עצמה, נמצאו 
 .מבנים נוראגיים מועטים רק בקורסיקה, בסיציליה ובאיים הבלאריים

י לעכל כשיצאתי מבית המלון, בבוקר סתיו בהיר, ועשיתי את המידע הזה קראתי בספרים והתחלת
את דרכי לשפלת קמפידאנו. מטרתי היתה לברר האם יש דמיון של ממש בין המבנים ליד נחל 
עירון לבין התרבות הנוראגית. מובן שהיה עלי לבדוק עוד שאלה העומדת בבסיס המחקר: מה 

 ?לסרדיניה הנוראגית ולכנען

 םאלה שבאו מהי

וף עונת החפירה השלישית, לפני צאתי לסרדיניה, היה לי ברור שעצם גילוי המבנים כבר בס
הנוראגיים אינו מספיק. ברקע התגלית כולה עמד עניין היסטורי חשוב יותר, המסעיר את המחקר 

פירסם האגיפטולוג הצרפתי,  1882ב־ .(THE SEA PEOPLES) זה ארבעה דורות: גויי הים
, רעמסס 20את כתובותיו של המלך הלוחם מהשושלת ה־ ,(DE MASPERO) גסטון דה מאספרו

לפני הספירה(. הכתובות עסקו כולן בקרבות שניהל המלך נגד גורם היסטורי  1151־1182השלישי )
לפני הספירה ונקרא "אלה שבאו מהים".  13חדש ומאיים, שהופיע על הבמה בסוף המאה ה־
תים של רעמסס, הנמצא ממערב לנילוס, מול הכתובות הופיעו על הקיר המזרחי של מקדש המ

לוקסור, וקרוי מדינת האּבּו )"עיר השנהב"(. על פי הכתובות, הופיעו אנשים אלה מצפון ואיימו על 
"איש לא יכול היה לעמוד בפניהם", נכתב על הקיר. "הם הקימו מחנה בארץ אמורו ]צפון   מצרים.

ד של אש. בליבם אמרו: איש לא יעצרנו! רצוננו סוריה[. הם פנו לעבר מצרים, ולפניהם הלך עמו
 "!ייעשה

הקואליציה של גויי הים כללה חמישה שבטים: הפלישתים, הֶסֶקל, הֶשְקֶלש, הַדָננֻ והֶוְשֶוש. לאלה 
מעדויות שונות  .(SHARDANA) הוסיף רעמסס בפפירוס בן אותו הזמן את שבט השרדנה

אנו יודעים שגויי הים השמידו את התרבות ומחפירות ארכיאולוגיות ברחבי הים התיכון, 
המינואית בכרתים, את התרבות המיקנית ביוון של תקופת הברונזה, את העיר טרויה ואת 
האימפריה החיתית. אחר כך נפגע ונהרס הסדר החברתי והפוליטי בכנען ובסוריה. גויי הים היו גם 

דוע של תקופת הברונזה באיזור הגורם החשוב ביותר שהרס, בנוסף לגורמי פנים, את העולם הי
 .הים התיכון. בכך פתחו עידן חדש, שהישראלים היו כבר חלק ממנו

על קיר המקדש של רעמסס הופיעו, בנוסף לכתובות, גם תבליטי ענק שאיירו את המלחמה בין 
הצבא והצי המצרי לבין גויי הים. קטע אחד של התבליטים מוקדש למלחמה ביבשה, וקטע האחר 

ים. התבליטים של מקדש מדינת האבו והכתובות ההיסטוריות הם התעודה המפורטת למלחמה ב
ביותר המתארת את גויי הים. רעמסס השלישי הצליח לעצור את גויי הים. לאחר תבוסתם, אמר 
המלך: "הושבתי אותם במצודות ונתתי להם מנות מאוצרי". ובכך הפך רעמסס השלישי חלק מגויי 

 .הים לשכירי חרב שלו

ד עם פענוח הכתובות במדינת האבו, ראה דה מאספרו את הדמיון הלשוני בין השמות של חלק מי
מהשבטים של גויי הים לבין שמות האיים: מוצא הַשְרָדָנה, שיער, הוא מסרדיניה; את הֶסֶקל צירף 
לסיציליה. אך לדבריו לא היה שמץ של הוכחה. יתרה מזאת, עד עתה, לאחר מאה שנות מחקר, לא 

ידוע דבר על מוצא השבטים. הפלשתים מופיעים במקרא כגדולי האויבים של ישראל; אך היה 
תולדותיהם של שאר השבטים לוטים בערפל. השרדנה, הסקל והאחרים כאילו התנדפו באוויר, 

 .והמקורות ההיסטוריים נשארו אילמים לגבי גורלם

צרפם לצבאותיהם כשכירי השרדנה נחשבו ללוחמים מהוללים, שהמצרים ואומות אחרות שמחו ל
לפני הספירה,  14חרב. הם הופיעו במזרח הקדום כמאה שנים לפני גויי הים האחרים, במאה ה־

ושירתו כחיילים אצל נסיך גבל. לאחר מכן הם היוו חיל שכירים מיוחד בצבא המצרי, והרכיבו את 
י הספירה(. לפנ 1280גדוד שומרי הראש של רעמסס השני המהולל בקרב קדש נגד החיתים )

בתבליטים מופיעים השרדנה כשהם חובשים קסדה מיוחדת, שזוג קרניים בולט ממנה, ואוחזים 
לפני הספירה, הושיב אותם רעמסס השלישי  1180חרב ארוכה ומגן עגול. לאחר תבוסתם ב־

ב"מצודות", ומאה שנים מאוחר יותר סיפר כוהן מצרי בשם אמנופה כי השרדנה יושבים בכנען, 
 ?למקום מושבם של הפלשתים. ומה לאחר מכן צפונית

לאחר מכן הם נעלמו. המלומד הגרמני אלברכט אלט קרא להם באחד ממאמריו "השבט האבוד". 
שום יישוב שלהם לא נמצא, וגם לא נמצא זכר לתרבותם החומרית. הדבר עמד בסתירה משוועת 
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וע סוף סוף האם היו או לא לתפקיד המרכזי שמילאו בדרמה של גויי הים. נראה היה שצריך לקב
 .היו

 
 מחפשים יחד

הייתי בסרדיניה. שכרתי חדר במלון קטן באיזור הגבעות. הבוקר למחרת היה צונן. יצאתי להר 
 ,(GENNA MARIA) שהתנשא מעל המלון, ולראשונה ראיתי נוראג. היה זה הנוראג ג'נה מריה

לקי נעים סבר, שהשגיח על ודמיונו לאל־אחוואט המם אותי. כשהראיתי לארכיאולוג איט
הפועלים, את התמונות מאל־אחוואט, עצר זה לרגע, ליטף את משקפיו ואמר 

אני נבוך מאוד". אחר כך ביקש ממני " - "IO SONO MOLTO PERPLEXE":באיטלקית
 .לחכות

הוא צילצל לפרופסור ג'ובני אוגאס מאוניברסיטת קליארי, שאת מאמרו קראתי לפני שהגעתי 
 120שנים, ולא פלא שנסע במהירות שיא את  25ס חוקר את התרבות הנוראגית זה לכאן. אוגא

הקילומטרים שהפרידו בין הבירה לביני. אחרי שלחצנו ידיים והפרופסור הציץ בתמונות ודיבר 
בצרפתית נרגשת, היה ברור שנכרתה בינינו ברית חוקרים. הנוראג שנחפר באותו איזור הוא 

למחרת, בשעת סיור, אמרה לי אשתו של אוגאס שהוא מחפש את  הדומה ביותר לאל־אחוואט.
 .השרדנה כל חייו. מעכשיו, ידעתי, אנחנו מחפשים אותם יחד

הביא עימו קבוצה  1997הגיע אוגאס לישראל, כדי לראות את אל־אחוואט במו עיניו. ב־ 1996בקיץ 
איתנו בחפירות. היה זה  סטודנטים מסרדיניה, והם הצטרפו אלינו למשך חודש ימים ועבדו 45של 

שיתוף פעולה מוצלח במיוחד. הם למדו משהו על ההוויה הישראלית, ואנחנו השתמשנו בנסיונם 
 .כדי להבין את הארכיטקטורה הנוראגית

גילה מנהל השטח, רפי קמחי, את שער  A בינתיים, התרחבה החפירה והתפתחה. בצפון שטח
הכיכר כיוונה את הנכנס אל השער  .(APPROACH) העיר שלפניו נבנתה כיכר משולשת
שבמרכז האתר התגלה, בהנהלת עמית רומנו, תנור מעניין  D ושימשה מעין מסדרון חיצוני. בשטח

(, 42ששימש אולי לעיבוד ברזל. סביבו נמצאו מבנים נוספים. בשטח זה נחפר גם מגדל גדול )מגדל 
ב גילתה נירית לביא־אלון, מנהלת שבמער C וייתכן שהתגלו שרידים של שער נוסף במזרח. בשטח

השטח, שלושה בתי מגורים בעלי תוכנית מוזרה, שאין לה מקבילות באותה תקופה בארץ. דרור בן 
 .חפר איגלו נוסף וערך בדיקות רבות בחומת העיר ,F יוסף, מנהל שטח

 שבט אבוד

סיפרנו מה גילינו. אבל איך התנהלו חיי היומיום ביישוב? בכנס בינלאומי שערכנו לסיכום החפירה 
הכל מסכימים על כך שהמקום נבנה בהשפעתם או בהנהלתם של מהגרים נוראגים. זוהי מסקנה 
מרחיקת לכת, ופירושה שמצאנו לא רק את שבט השרדנה האבוד, אלא שלראשונה יכולים 
חוקרים להצביע על מוצאו של אחד השבטים שהרכיבו את גויי הים. הדבר פותח אפשרות לחקור 

סוף את הסיבות שהניעו את גויי הים לנוע ממקום מושבם המקורי, ולהתחיל בנדידת העמים סוף־
 .המשמעותית ביותר של האלף השני לפני הספירה

שנה. מספר התושבים בו  60עד  50לפני הספירה וננטש סופית כעבור  1220האתר נוסד כנראה ב־
ם עיבדנו נמצא רק טיפוס אחד של אגן . בין כלי הקרמיקה שאת שרידיה500ל־ 200לא היה רב, בין 

חרס גדול עם עיטור בסגנון נוראגי. שאר הכלים היו דומים לעולם הקירמי של תקופת הברזל א', 
עם השפעות כנעניות וישראליות כאחד. לפי הממצאים, גידלו כנראה התושבים צאן ובקר. במקום 

ושבים אכלו הרבה דגים, בהם גם נמצאו גם עצמות אחדות של חזירי בר. הציד היה מועט, אך הת
נמצא מבנה  A נסיכת הנילוס, ששחתה אולי בנחלי הארץ. בחלקו המזרחי של רובע

אדמיניסטרטיבי שלא הרבה נותר ממנו, ובו שפע ממצאים. ביניהם היו כמה חרפושיות וחותמות, 
ית של תכשיטים של כסף וזהב, ופקק שנהב בדמות ראש יעל או עז בר, ממיטב היצירה האמנות

 .התקופה
גילינו שהטריטוריה של השרדנה השתרעה גם צפונה, לכיוון הכרמל. ליד כרם מהר"ל  1996בחורף 

נתגלו אתרים בנויים בסגנון נוראגי. אלה חיזקו את דעתנו, שהשרדנה היו מתיישבים כשם שהיו 
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 1998קיץ  לוחמים. בינתיים, התחזק שיתוף הפעולה עם הסרדים ועם אוניברסיטת קליארי, ובסוף
 .תפליג משלחת מחקר מאוניברסיטת חיפה לסרדיניה

אך מעבר לכל אלה, מעלה התגלית המפתיעה שפע שאלות: מדוע עזבו השרדנה את האי העשיר? 
מה היה אופי יישוביהם ושלטונם? איזו דרך עשו בים עד שנחתו בחוף המזרחי של הים התיכון? 

התיכון אופק חדש לגמרי של כיווני מחקר בין־ השאלות הללו פותחות בפני חוקר תרבויות הים
 .תחומיים, שבאמצעותם אולי נעמוד סוף־סוף על המסתורין של גויי הים
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 איחוד איטליה וג'וספה גריבלדי

 מתוך האתר של ד"ר גלעד חסקין

  הקדמה
יך פוליטי וחברתי שהתרחש מאיטלקית: תחייה, התעוררות( הוא תהל ,Risorgimento) איחוד איטליה

, במקביל להתעוררות הלאומיות בחלקים רבים באירופה, והביא לאיחוד 19-בעיקרו במהלך המאה ה

איטליה". מדובר בתהליך שראשיתו בתום ”המדינות והנסיכויות שבחצי האי האפניני למדינה אחת בשם 

אם כי גם לאחר מלחמתה עולם  המלחמות הנפוליוניות באירופה וסיומו בתום מלחמת צרפת ופרוסיה .

הראשונה הרחיבה איטליה את גבולותיה ואף תבעה את דלמטיה, קורסיקה וניס. נושא האיחוד ודמותם 

של מציני וגריבלדי הינם חלק חשוב מטיול לאיטליה. הם תופשים מקום מרכזי במיוחד בטיול לפיימונטה, 

 .לרומא וגם בטיול לסרדיניה וסיציליה
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 רקע

לספירה, הייתה איטליה מפוצלת לישויות מדיניות רבות  5-האימפריה הרומית במאה ה מאז נפילת

מדינה מרכזיות. עושרה ומורשתה ההיסטורית של האימפריה הרומית משכו אליה -שגובשו סביב ערי

כוחות רבים וחזקים שנאבקו על השליטה בחצי האי האיטלקי, והשאירו את איטליה מפוצלת ומשועבדת. 

ימי הביניים, שלטו על חלקים ממנה שליטים זרים: הביזנטים, הפרנקים, המוסלמים, הגרמנים  לכול אורך

 ועמים אחרים.

גורם חשוב נוסף הוא הכנסייה הקתולית, שמרכזה ברומא, שבנוסף לתפקידיה הדתיים נטלה לעצמה גם 

הזמן יצרה  תפקיד מדיני, ובמשך למעלה מאלף שנים הלכה וגברה עוצמתה המדינית והכלכלית. עם

הכנסייה מדינה משלה במרכז איטליה, הלא היא מדינת האפיפיור, סירבה לוותר על עצמאותה ועל נכסיה, 

 והיוותה בכך אבן נגף משמעותית בדרך לאיחוד איטליה.

, הביאו לעשרות שנים של מלחמות בין צרפת לספרד 15-המלחמות האיטלקיות שהחלו בסוף המאה ה

, הייתה איטליה מחולקת למדינות שהיו 1559. עם סיומן, בשנת [1]אדמת איטליהומדינות ערי איטליה על 

הביאה לשליטה  [2]יתבשליטה ישירה או עקיפה של ספרד ההבסבורגית. מלחמת הירושה הספרד

אוסטרית על חלקים נרחבים של צפון איטליה. איטליה נותרה מחולקת לרפובליקות ולממלכות זעירות 

 תחת שלטון זר.

אומיים שהובילו לאיחוד איטליה החלו הרגשות הל

פלש  . הוא בונפרטה נפוליאון להתעורר בתקופת

וייצב בה שלטון צרפתי ממושך  1796לאיטליה בשנת 

שנים. מספר המדינות האיטלקיות  18-ורצוף במשך כ

צומצם, מדינת האפיפיור בוטלה, ממלכת סרדיניה 

שלטה אך באי סרדיניה, ואילו בדרום שלטה ממלכת 

 ז'וזף , שעליה הציב נפוליאון כמלך את אחיו[3]ולינאפ

. צרפת שלטה ישירות בחלקים נרחבים בונפרטה

 בצפון מערב איטליה, ובצפון מזרח איטליה הוקמה

"הרפובליקה הצ'יסאלפינית", שהתקיימה כמדינת 

, ולאחר מכן "ממלכת 1805-ל 1802בובה צרפתית בין 

. מבנים 1814-ל 1805איטליה", שהתקיימה בין 

שלטוניים אלו עודדו את הלאומיות האיטלקית באזורים 

שנשלטו תחת השלטון הזר, והחלישו את השליטים 

 האזוריים ואת האפיפיור.
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שמשו ככלי בידי נפוליאון להרחיב את השפעתו והשפעת משפחתו, אך משדעך כוכבו האישי, ממלכות אלו 

ובני משפחתו שאותם הושיב על כיסאות המלוכה באירופה נותרו ללא תמיכתו, ניסו אלו לשמור על כיסאם 

באמצעות עידוד הרגשות הפטריוטיים והלאומיים של נתיניהם. בין מלכים אלו היה "המשנה למלך 

, שניסה לקבל את הסכמת אוסטריה לקבל את כתר "מלך איטליה" לאחר בוארנה דה אז'ן טליה"באי

, אחד ממפקדי צבאו של נפוליאון, שקרא לפטריוטים האיטלקים לאחד את ז'ואקים מיראנפילת נפוליאון, ו

 איטליה תחת שלטונו.
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( הוחזר השלטון באיטליה לשליטים שהודחו מכיסאם בעקבות המהפכה 1814)  [4]לאחר "קונגרס וינה"

השמרן, שמטרתו הייתה  מטרניך פון קלמנס הצרפתית ונפוליון. בראש הקונגרס עמד קנצלר אוסטריה

ת המצב באירופה למה שהיה לפני המהפכה הצרפתית. בעקבות נפילת נפוליאון רסטורציה, כלומר החזר

השיב קונגרס וינה את הגבולות הישנים שחילקו את איטליה, והיוו רשת של מדינות זעירות, שנשלטו 

באופן ישיר או עקיף בידי מעצמות אירופיות שונות, ובראשן אוסטריה. "הקונצרט הווינאי" החזיר את מלך 

לכס השלטון בסרדיניה, פיימונטה ומערב איטליה; עיר בירתה היתה טורינו. הקונגרס מסר לידי  סרדיניה

אוסטריה את המחוזות האיטלקיים לומברדיה וונציה, והחזיר לשלטון את מושלי הדוכסויות באיטליה 

ות המרכזית. כן הוחזרו לאפיפיור מחוזותיו שהשתרעו בין רומא לים האדריאטי. במרכז נותרו ממלכ

עצמאיות קטנות, כטוסקנה וכמדינת האפיפיור. עם זאת, רפובליקות מן העבר כוונציה וגנואה לא הוקמו 

מחדש. ונציה נמסרה לידי אוסטריה, וגנואה נמסרה לממלכת סרדיניה. על כיסאות המלכים הושיב מטרניך 

של עידוד  מלכים זרים, אצילים המקורבים לבית הבסבורג. השליטים הזרים שבאו לאחר תקופה

הלאומיות, וששלטו בשיטות השנואות והישנות, שיטותיו של הקנצלר האוסטרי כללו החנקת חופש הדיבור, 

 צנזורה ומשטרה חשאית, ולא היו לרוחה של האוכלוסייה, שסבלה גם מעוני וממחסור.

הקונגרס אף החזיר לשלטון העריצות והריאקציה את השליט 

ידי "מלכות שתי הסיציליות",  השני, שהומלך על פרדיננד השנוא

. ברוב [5]שהקיפה את החלק הדרומי של איטליה ואת סיציליה

, המדינות הקטנות באיטליה שלטו אוסטרים בהנהגת מטרניך

אשר תבע מהם לדכא כל רעיון ליברלי. למרות החזרת מושלים 

אלה לשלטון, שרובם לא היו לרצון העם סייעה רוח הלאומיות 

האיטלקית, שטופחה על ידי המהפכה הצרפתית, ועל ידי נפוליון, 

שהקים את מלכות איטליה, לקיים בקרב הפטריוטים האיטלקים 

 ג'וזפה האת רעיון איחודה של איטליה. אחד מהם הי

 (.Giuseppe Mazzini;  1872-1805) מצ'יני

מתחילת שנות השלושים ועד אמצע שנות הארבעים, היה מאציני 

האישיות החשובה ביותר והמכרעת בחייה הציבוריים של איטליה. יריביו, הוגי דעות   ) 1872-1805)

ים הנזכרות, היה מאציני ועסקנים מדיניים, אשר נתקנאו בהשפעתו הופיעו אחר כך. בשעתו, במשך השנ

האיש, אשר לפי דברי ההיסטוריון האיטלקי אוריאני, "לא שליט, לא כומר ולא מורד לא יכלו עמוד כנגדו. 

עצום. התווכחו רק על אודותיו, יראו רק מפניו, בטחו רק בו. וברית המלכים, המונהגת בידי  –שמו -פרסום
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גלות זה, אשר כל מאמר -רה ידה במלחמתה עם בןֶמטרניך ונתמכת מטעם האפיפיור ולואי פיליפ, קצ

ָרב, וכל קרב –ממאמריו   .[6]נצחון"-קְּ

דות איטליה. אחד המוקדמים והמפורסמים גם בתחום האמנות והתרבות החלו ביטויים רבים לשאיפה לאח

( נקראה על ידי I Promessi Sposiשיצירתו "המאורסים" ) מנצוני אלסנדרו לאומנים אלו היה-שבין פרוטו

ועבר שינויים רבים במהלך השנים.  1827-רבים כמתקפה אלגורית על השלטון האוסטרי. הספר פורסם ב

במאמץ מודע להביא את ספרו לקהלים רבים ככל פרסם הסופר גרסה בדיאלקט טוסקני,  1840-ב

 האפשר.

מכיוון שברוב המדינות הקטנות באיטליה שלטו אוסטרים הנהגת מטרניך, שנתבעו על ידו לדכא כל 

רעיונות ליברלים, הם עשו כל מאמץ לשים קץ לליברליזם שהיה מורשת מן המהפכה הצרפתית. המאבק 

ית ובית הבסבורג, מכיוון שהם היו שליטיה הישירים של לאיחוד נתפס כמאבק נגד האימפריה האוסטר

אוכלוסייה דוברת איטלקית באזורי צפון מזרח איטליה של היום, והיו הכוח החזק ביותר שעמד בדרכו של 

האיחוד. האימפריה האוסטרית החניקה בכוח הזרוע כל ביטוי ללאומיות איטלקית בשטחים שבשליטתה, 

ה האוסטרית, שגם בהם ניסו להתעורר לאומים אחרים. מטרניך, כמו שעשתה בשאר חלקי האימפרי

שבשמו נקשרה תנועת הריאקציה ההבסבורגית שלאחר קונגרס וינה, התבטא כי איטליה היא רק "ביטוי 

 גאוגרפי".

רדיפת הליברלים הביאה להקמת אגודות סתר כמו ה"קארבונארי" )"מבעירי הפחמים"(, שעסקו בפעולה 

(, La Giovine Italiaיה. מתוכם הקים מציני אגודה בשם "איטליה הצעירה" )נמרצת לאיחוד איטל

-שמטרתה הייתה לשחרר את איטליה מהשלטון הזר ולאחד את נסיכויות איטליה כרפובליקה חוקתית

דמוקרטית מאוחדת שתבטיח שוויון זכויות לכולם. התנועה גייסה את המוני העם האיטלקי, ובעיקר צעירים 

הסדר הישן והושפעו מרעיונות הליברליזם ומעקרונות המהפכה הצרפתית. התנועה  שרצו לבטל את

, ימי אביב העמים, התחוללו מספר הפיכות וניסיונות הפיכה נגד 1848-רכשה לעצמה קהל אוהדים גדול וב

השליטים המקומיים. כחלק ממנוסת שליטים מקומיים נמלט אף האפיפיור מרומא. רוב ההפיכות נכשלו, 

בחלק מהנסיכויות, ובראשן נאפולי, קיבלו התושבים זכויות רבות יותר מאשר היו להם לפני המהפכה אולם 

 וחלקן, כמו ונציה ורומא, שוחררו והפכו לרפובליקות עצמאיות.

לאחר זמן, חזרו חלק מהשליטים לשלוט בנסיכויות וחלק מההקלות בוטלו, אולם איטליה הצעירה וזרם 

 שנה לאחר מכן. 30-מים המסייעים לאיחוד איטליה שהתרחש כהתודעה שחוללה היו מהגור

. רעיונותיו של 1834-תנועת איטליה הצעירה הייתה הבסיס לתנועת "אירופה הצעירה", שייסד מאציני ב

מציני נתקלו בהתנגדותם של הליברלים האיטלקיים, שנחלקו בין התומכים בהקמת מדינה פדרטיבית 

ארגן  1870-מלוכה קונסטיטוציונית בראשות מלך סרדיניה הליברלי. )בבראשות האפיפיור, לאלו שרצו 

 .[7]מרד רפובליקני בפלרמו. המרד נכשל, אך מצ'יני קיבל חנינה(

 קרלו נת המהפכות הרבות באירופה, העניק, ש1848-ב

 קמילו , מלך סרדיניה, בהשפעת ראש ממשלתו, הרוזן אלברטו

(, חוקה Camillo Benso Conte di Cavour) קאבור די בנסו

ליברלית לנתיניו. מכיוון שכך ומכיוון שרצה לגרש את האוסטרים 

מאיטליה, ראו בו איטלקים רבים את מנהיג התנועה לאיחוד 

יה. כאשר קרל אלברטו ארגן מחדש את ממלכתו המורכבת איטל

מפיידמונטה, סרדיניה ומסאבויה, עשה תיקונים במערכת 

הכספים ובצבא, טיפח את החקלאות והנמיך את חומות המכס. 

הוא רצה להיות נאור בכלכלה וריאקציונרי בפוליטיקה, אולם 

כאשר התיר את הקמתן של אגודות חקלאיות, נוכח שאי אפשר 

מנוע מהמיתכנסים לדון בפוליטיקה. כך הפכה ממלכת ל

פיידמונטה לאחד מחלקי איטליה הפעילים ביותר ובעלי התודה 
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הפוליטית הערה ביותר. גם האפיפיור פיוס התשיעי נטה להגשמת הציפיות הליברליות. עד כדי כך, 

 סגת.שכאשר האוסטרים פלשו לפרארה שבטוסקנה, יצר האפיפיור לחץ שגרם לכוחותיהם ל

 פרדיננד בינואר אותה שנה, יצאו בני פלרמו שבסיציליה אל הרחובות, במרד גלוי נגד שלטונו של 12-ב

ניסה פרדיננד להציג חוקה חדשה לכל מלכותו בנפולי ובסיציליה, לפי  1848מנפולי. בסוף ינואר  השני

ובות לזכויות הפרט, , עם שני בתי נבחרים, עיתונות חופשית וער1830-הדוגמא של החוקה הצרפתית מ

אך האי סיציליה תבע עצמאות שלמה ומופת זה היה מדבק. בפידמונטה, בטוסקנה וברומא, הכריזו 

 השליטים בחופזה על חוקות דומות, במאמץ של הרגע האחרון כדי למנוע הפיכה.

בת צבאו של המלך קרלו אלברטו נטל חלק במהפכה כנגד אוסטריה ונחל מפלה. הוא ויתר על כסאו לטו

 .השני עמנואל ויטוריו בנו

הקים גריבלדי )ראה להלן( רפובליקה זעירה ברומא, שמוגרה על ידי הצבא הצרפתי, דבר  1849 -ב

שהבאיש את ריחה של התנועה הרפובליקנית. האפיפיור נקט עמדה עוינת ומרבית חסידי האחדות 

 מלך סרדיניה שינהיגם. II-ה עמנואל ויקטור האיטלקית פנו אל

סרדיניה"( הייתה השם שניתן לשטחים -פיימונטה" או "פיימונטה-ת סרדיניה )הידועה גם כ"סרדיניה]ממלכ

 אמדאו ויטוריו , בה הוענק האי סרדיניה לשליט סבויה,1720שבשליטת בית סבויה הצרפתי, בין שנת 

ת כתר בית , כפיצוי על אבדן שליטתו באי סיציליה לטובת כוחות אוסטרים, ועד לאיחוד איטליה תחהשני

 .[8]1861-סבויה ב

פרט לאי סרדיניה כללה הממלכה גם את אזור סבויה, 

מחוזות פיימונטה, והעיר ניס. ליגוריה וגנואה סופחו 

. במהלך רוב [9]1815בקונגרס וינה בשנת לממלכה 

הייתה בירת הממלכה טורינו  19-והמאה ה 18-המאה ה

 .[10]שבפיימונטה[

ראש ממשלתו קאבור שהצטרף למלחמת קרים, השתתף 

(; שם הצליח לעורר את דעת 1856ב"וועידת פאריס" )

הקהל באירופה לטובת איטליה ונגד אוסטריה. ויטוריו 

ר ואילו ראש ממשלתו, הרוזן עמנואל השני היה אדם יש

 קאבור, היה מגדולי המדינאים באירופה.

קאבור נולד בטורינו בתקופה הנפוליאונית, למשפחה 

שהשיגה שטח רב בזמן הכיבוש הצרפתי. הוא נשלח 

לאקדמיה הצבאית של טורינו כשהיה בן עשר בלבד. לעתים קרובות הסתבך עם הממונים עליו ועקשנותו 

למשמעת הצבאית הנוקשה. במקרה אחד ארוחותיו נשללו ממנו והוא קיבל מים  הקשתה עליו להסתגל

ולחם בלבד במשך שלושה ימים, בגלל שנתפס קורא ספרים שהאקדמיה אסרה על קריאתם. על אף בעיות 

פיימונטה כמהנדס צבאי, הודות להיותו מהיר תפיסה -לצבא ממלכת סרדיניה 1827-המשמעת, גויס ב

תקופת הצבא למד קאבור אנגלית וכן את משנתם של ג'רמי בנת'ם ובנז'מין קונסטן, בנושאים מתמטיים. ב

פרש  1831והחל לפתח אידאולוגיה ליברלית. נטיותיו האידאולוגיות עוררו חשד מצד המשטרה. בנובמבר 

אהדתו לשליט ממלכת סרדיניה החדש, -מהצבא הן משום שהשתעמם מהחיים הצבאיים והן משום אי

 קרלו אלברטו.

הגה מספר יוזמות לפתרון הבעיות הכלכליות באזורו. בתחילה ניסה מספר טכניקות  1842-ל 1838בין 

חקלאיות בשטחו הפרטי, כמו למשל שימוש בסלק סוכר, והיה אחד האיטלקים הראשונים שהשתמשו 

ם, בדשן כימי. כמו כן, ייסד קאבור את אגודת החקלאות הפיימונטית. כמו כן התעניין בהקמת מפעלי

 מסילות ברזל ושירות אניות קיטור.
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לאחר שחרורו, העביר קאבור את זמנו בשווייץ, לצד קרוביו הפרוטסטנטים שחיו בז'נבה. הוא הוקסם 

ה, כומר קלוויניסטי, שכנעו  מהקלוויניזם ואף המיר את דתו, אך חזר לקתוליות לאחר זמן קצר. אלכסנדר וינֶ 

שבה החזיק קאבור עד מותו. לאחר שהותו בשווייץ, נסע בצורך להפריד את הדת מהמדינה, השקפה 

. טייה ואדולף גיזו פרנסואה לפריז, שם צפה בדיוני הפרלמנט הצרפתי והתרשם במיוחד מנאומיהם של

אז החליט לפנות לקריירה פוליטית. משם הגיע ללונדון, אך התאכזב מהפוליטיקה הבריטית והמשיך 

אם, צ'סטר, נוטינגהאם ומנצ'סטר. עוד עבר קאבור בהולנד, בדרכו לאוקספורד, ליברפול, ברמינגה

 בגרמניה ובחלקה הגרמני של שווייץ, לפני שסיים את מסעו וחזר לטורינו.

" )התחיה(, עיתון שעסק בלאומיות האיטלקית. לאחר כישלון "ריסורג'ימנטואת ה 1847-הוא ייסד ב

ל השני ונהיה עד מהרה לראש הממשלה. כנגד אוסטריה, נצטרף לממשלת ויטוריו עמנוא 1848מהפכת 

, בה לחמו בריטניה, צרפת והאימפריה קרים במלחמתהוא משך את מלכות סרדיניה להשתתפות

העות'מאנית, מול האימפריה הרוסית. כוחות בריטניה וצרפת רצו כי פיימונטה תכנס למלחמה במטרה 

סטרים, ובכך לאפשר לאוסטריה להפחית את מספר החיילים הפיימונטים הלוחמים באיטליה נגד האו

החיילים ללחום לצד  18,000החלו הפיימונטים  1855בינואר  10-להצטרף גם היא. קאבור הסכים, וב

הבריטים והצרפתים. שם נחל הצבא הסרדיני ניצחון, דבר שהביא להתפרצות פטריוטית בממלכה. 

באית, אך בהמשך תתברר הצטרפותם למלחמה הייתה מאוחרת מכדי לגרום לשינוי ממשי מבחינה צ

כמהלך פוליטי מועיל: תכליתו העיקרית במלחמה היתה להעניק לארצו מקום בוועידת השלום שלאחריה, 

שם יוכל להשמיע באוזני מדינאי אירופה את דרישותיו בענייני העצמאות האיטלקית, ואכן, בשלום פריס 

 .וליוןנפ לואי הצליח לרכוש את ידידותה של בריטניה ואת ידידותו של

לאחר שקאבור כרת ברית הגנה עם צרפת, גרם בכמה טכסיסים דיפלומטיים לאוסטריה לתקוף את 

(. לאחר שני קרבות בהם נפלו חללים רבים, עזב לואי נפוליון את המלחמה והסתפק 1859סרדיניה )

ה ויתרה במסירת לומברדיה לסרדיניה. אוסטריה הוסיפה להחזיק בידיה את מחוז וונציה. ממלכת סרדיני

לטובת צרפת על סאבויה ועל ניצה. הניצחון חלקי, גרר מרידות רבות באיטליה, שלאחר שגירשו את 

 .[11]שליטיהם ביקשו להצטרף לממלכת סרדיניה שהתפתחה מהר למלכות איטליה

, במילים "איטליה היא עובדה מוגמרת". נאמר עליו שלא היה ווה לו ביכולתו להניע 1861-קאבור מת ב

 אנשים להצטרף למלחמה תחת דגלו, למעט אברהם לינקולן.

 (Garibaldi Giuseppe) : גריבלדי 

גריבלדי נולד בעיר ניס, אז בקיסרות הצרפתית, 

ל דייגים וסוחרים יורדי ים. את רוב לימודיו למשפחה ש

עשה בלימוד עצמי ולא במסגרת לימודית מסודרת. 

-בצעירותו עבד כמלח באניות סוחר בים התיכון, וב

-הצטרף לצי הצבאי של ממלכת סרדיניה 1833

פיימונטה, שבו רכש ניסיון צבאי ראשון. חבר בתנועת 

ף השתת 1834-"איטליה הצעירה" של מאצ'יני . ב

במרד על ספינת קרב בצי של פיימונטה שמטרתו 

הייתה לעורר מהפכה ל שתוביל את הפיכתה של 

פיימונטה לרפובליקה, אך הקשר התגלה וסוכל בידי 

כוח מקומי. הוא הועמד למשפט ונידון למוות שלא 

בפניו בידי בית משפט בג'נובה, אך הצליח להימלט 

 – 1836לצרפת, וממנה לדרום אמריקה. בין השנים 

היה גריבלדי בגלות בדרום אמריקה. הוא  1848

התנדב לחיל הים של המדינה הדרומית ריו גראנדה דו 

סול, שתכנן לערוק מהצי של ברזיל, ועד מהרה הפגין 

כישורי מנהיגות צבאית יוצאי דופן. למרות מאמציו, 
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עברו גריבלדי,  1842-ב צבא ברזיל היה חזק דיו ופעולת המרי של ריו גראנדה דו סול הקטנה לא צלחה.

בת זוגו אניטה ובנם לאורוגוואי, שנלחמה באותה עת על עצמאותה מארגנטינה. גריבלדי התנדב לצי של 

הוא פיקד על קבוצת גולים איטלקים, בקרב  1848-אורוגוואי ובתוך מספר חודשים הפך למפקד הצי. ב

גרעין שממנו נבנתה בריגדת "החולצות הגנה על מונטווידאו בירת אורוגוואי. קבוצה זו הפכה בהמשך ל

מחברי "החולצות האדומות" לחזור  60-האדומות" שלו. לאחר סדרת ניצחונות, החליטו גריבלדי וכ

 לאיטליה במטרה להתחיל בה מהפכה שתוביל לכינון רפובליקה איטלקית מאוחדת.

יטליה שנודעה בהמשך , הצטרף גריבלדי לתנועה לשחרורה ולאיחודה של א1848-לאחר שובו לאיטליה ב

פיימונטה קרלו אלברטו, אך -כ"רסורגימנטו". הוא הציע את שירותיו לאפיפיור פיוס התשיעי ולמלך סרדיניה

פיימונטה בז לכישוריו הצבאיים שלא נרכשו במסגרת מוכרת, ויעץ -סורב על ידי שניהם. צבא סרדיניה

מילנו והתקבל בה בחום. למרות מספר לפיכך למלך לסרב לקבל את שירותיו של גריבלדי. הוא פנה ל

הצלחות מול האוסטרים, שהחזיקו ברוב שטחה של לומברדיה, הכוח שהציב במילנו מול האוסטרים היה 

 קטן מדי, וגריבלדי נאלץ להימלט לשווייץ.

נמלט האפיפיור פיוס התשיעי מרומא בעקבות מרד רפובליקני, וגריבלדי הוביל את כוחות  1849-ב

לרומא כדי לתמוך בתחילת הקמתה של רפובליקה ברומא. גריבלדי הגן בגבורה על העיר  המתנדבים שלו

מול התקפות של כוחות נפוליטניים מחוזקים בידי צרפתים, אך נאלץ לבסוף לסגת. אף שהותר לו לעזוב 

מתומכיו, דרך הנסיגה שלהם עברה בשטחים שבשליטת האוסטרים, ומרבית  5,000-את העיר יחד עם כ

נהרג )כולל אהובתו אניטה(, נשבה, או התפזר, וגריבלדי נאלץ שוב לברוח מאיטליה כדי להציל את הכוח 

חייו. גם כך, ההגנה ההרואית של רומא והנסיגה שביצע לאורך השטח האיטלקי, הפכה אותו לגיבור בעיני 

ור נרות, ולבסוף האיטלקים. הוא ברח תחילה לטנג'יר, ובהמשך לסטטן איילנד שבניו יורק, שבה עסק בייצ

 הגיע לפרו.

פיימונטה(, לשוב חזרה לאיטליה, בתנאי -)ראש ממשלת סרדיניה קאבור קמילו הזמין אותו הרוזן 1854-ב

-שיימנע מלהצטרף לרדיקליזם של מציני. גריבלדי חזר לאיטליה, וקנה לעצמו בית באי קאפררה, צפונית

רור ולאיחוד איטליה קשורה בשיתוף פעולה עם מזרחית לאי סרדיניה. גריבלדי היה משוכנע שהדרך לשח

פיימונטה, המלך ויטוריו עמנואל השני. קאבור הצטרף לגריבלדי בהנהגת -השליט הליברלי של סרדיניה

השתלטו גריבלדי ואנשיו על  1859כוח של מתנדבים נגד האוסטרים השולטים בלומברדיה, ובאמצע 

 וארזה, קומו, ורוב שטחה של דרום טירול.

איטלקים נוספים, פטריוטים ומהפכנים, הושפעו מעמדתו של גריבלדי, דבר שהגביר מאוד את כוחה  אלפי

של המלוכה בסרדיניה. גריבלדי נעשה מעורב באופן ישיר ועמוק במאבקים הצבאיים והפוליטיים 

. המלך ויטוריו עמנואל השני וראש ממשלתו קאבור הבינו את ערכו של 1860המורכבים החל משנת 

-בלדי כמנהיג צבאי, אך חששו שכל התקדמות במהלכים לאיחוד איטליה תביא לפלישה אוסטריתגרי

צרפתית. גריבלדי עצמו היה מתוסכל מהססנות המלך, במיוחד לאחר שניס, עיר הולדתו, הוחזרה לצרפת 

 .1860-ב

ה של למעלה , בתמיכתו הפרטית, אך לא הרשמית של קאבור, הפליג גריבלדי, בלוויית חבור5/5/1860 -ב

מאלף מתנדבים נועזים )"החולצות האדומות"(, איטלקים וזרים, מגנואה לסיציליה. "החולצות האדומות" 

נחתו במארסלה שבחוף המערבי של איטליה, בחסותן של אניות מלחמה בריטיות. הסיציליאנים הצטרפו 

במאי(  30מאי(, פאלרמו )ב 15אליו בהמוניהם. הם ניצחו את צבאות הבורבוניים בקרבות קאלאטאפימי )

 ביולי(. הצבא חצה במהירות את מפרץ מסינה ליבשת איטליה. 20מילאצו ) 

לספטמבר כבש את  7 -גייסות מלך שתי הסיציליות נמסו בפני צבאו של גריבלדי ומלכם נמלט לגולה. ב

" ורצה להמשיך עד נפולי, בסיוע כוח סרדיני מן הצפון. בנאפולי הכריז על עצמו כ"דיקטטור שתי הסיציליות

 רומא, אך הממשלה מחשש המעצמות שלחה נגדו צבא וגריבלדי נאלץ לבוא בדברים עם קבור.
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למרות הצלחותיו יוצאות הדופן בהשתלטותו על כל דרום איטליה, עדיין חשש ממנו ויטוריו עמנואל השני. 

יטליה כולה לרפובליקה גריבלדי הפך לדמות פופולרית ודיבר בתקיפות ובנחרצות על רצונו לאחד את א

פיימונטה חשו קנאה והשפלה, ולכן שכנעו את המלך לסרב למנות את -אחת. הגנרלים בצבא סרדיניה

גריבלדי לתפקיד שלטוני בשטחים שזה עתה כבש. גריבלדי העביר ביקורת על חוסר השליטה של המלך 

כלל לא תוגמלו על מעשיהם,  בשטחים אלה, והתלונן שחייליו המתנדבים, שסיכנו את חייהם עבור המלך,

אך המלך התעלם מטענותיו. במצב עניינים זה החליט גריבלדי לפרוש לביתו באי קאפררה שבמחוז 

סרדיניה. מאידך, זכה גריבלדי לפרסום ולהערכה רבה בעולם, ואף קיבל הצעה מאברהם לינקולן לתפקיד 

 תקבל בתשואות בכל מקום שבו שהה.פיקודי בצבא האיחוד בארצות הברית, ובביקור שערך בבריטניה ה

תכננו ויטוריו עמנואלה השני ויועציו לכבוש את ונציה מידי האוסטרים, ושכנעו את גריבלדי לפקד  1862-ב

על כוח מתנדבים במערכה זו. התוכנית הייתה לתקוף את האוסטרים במתקפת הסחה בבלקנים, ואז 

ומא, שנחשבה בעיניו כבירתה הטבעית של איטליה לפלוש לוונציה. גריבלדי, לעומתם, לטש את עיניו לר

המאוחדת. הוא ריכז כוחות והתקדם עמם למדינת האפיפיור ולרומא. ברומא שהה חיל מצב צרפתי 

שהופקד על הגנתה. ויטוריו אמנואלה השני חשש מהתערבות צרפתית, ושלח כוחות צבא כדי לעצור את 

תקלות כוחותיו באספרומונטה עם כוחות צבא המלך, התקדמותו של גריבלדי לרומא. גריבלדי נפצע בהי

 ונלקח למעצר.

קיבל שוב פיקוד עצמאי כשפרצה בטירול  1866-אלא שהמלך הבין את ערכו של גריבלדי, והוא שוחרר, וב

מלחמה נגד אוסטריה. המלחמה הסתיימה כשכוחותיו של ויטוריו עמנואלה, כולל כוחותיו של גריבלדי, 

לקים נלחמו היטב, אך ניצחונם הושג בעיקר מכיוון שהאוסטרים היו עסוקים באותה כבשו את ונציה. האיט

 שנה במלחמתם עם פרוסיה, ולא יכלו להפעיל את מלוא כוחם בטירול.

, ניסה גריבלדי שוב לתפוס את רומא, אך ההתקפה הייתה בלתי מתואמת כראוי ונכשלה, 1867בשנת 

ששוחרר, חי גריבלדי בשנתיים הבאות בחוותו באי קאפררה  וגריבלדי נעצר בידי חיילים צרפתים. לאחר

 שמצפון לסרדיניה.

פרוסיה. -עמד גריבלדי בראש צבא מתנדבים שנלחם לצד צרפת במלחמת צרפת 1871 – 1870בשנים 

גם כאן הוא התגלה כמפקד מצוין עם הבנה טובה של שדה הקרב ושל טקטיקות לחימה. למרות זאת 

 וגריבלדי חזר לאיטליה. הפסידה צרפת במלחמה זו,

מסר לידי המלך את  26/10-חייליו של גריבלדי השתתפו לצד הצבא המלכותי בקרבות נגד הבורבונים וב

השטחים שכבש, סירב להצעות של משרה ויצא לקאפררה שבקרבת סרדיניה להגשים חלום של פרישות 

נה האיטלקית, לעתים תוך התמקדה פעילותו סביב סיפוח רומא למדי 1860-1870וחזרה לטבע. בין 

( הובס על ידי 1867התנגשות עם הממשלה. הוא עשה שני ניסיונות לכבוש את העיר. בפלישה השנייה )

פרוסית  -הצבא הצרפתי שנחלץ לעזרת האפיפיור, נלקח בשבי ושוחרר. כשפרצה המלחמה הצרפתית

אסיפה הלאומית הצרפתית קיבל פיקוד על פלוגה של מתנדבים צרפתיים בבורגונדיה ואחריה נבחר ל

למרות היותו אזרח חו"ל. בינתיים ראה בהתגשמות חלומו הגדול והפיכת איטליה לממלכה מאוחדת. 

גריבלדי יכול היה להיות שליט הרפובליקה החדשה, אך לטובת האחדות האיטלקית הגיש את הישגי 

רומא, שבה ימשו כוחות  כיבושיו לויטוריו עמנואלה השני שהקים את מלכות איטליה והתמנה למלכה.

, נשארה כפופה למרותו של האפיפיור. מחוז וונציה עדיין היה כפוף 1849צרפתיים כחייל מצב, מאז 

 לשלטונה הריאקציוני של אוסטריה.

כרתה איטליה ברית עם פרוסיה וכשאוסטריה פתחה במלחמה כנגד פרוסיה, סייעה לה איטליה  1866-ב

, לאחר שממשלת צרפת השיגה את כוחותיה מרומא, כדי לשתפו 1870-(. ב1866וזכתה בוונציה כפרס )

במלחמתה כנגד פרוסיה, נכנסו כוחות ממלכת איטליה לרומא והכריזו עליה כבירת הממלכה 

 .[12]המאוחדת
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לגריבלדי הייתה השפעה עצומה על כל התנועות המהפכניות באירופה ותרם להפצת הרעיונות 

. למרות זאת, יש לציין כי היה רחוק מכל אידיאולוגיה מגובשת 19 -ההומניטריים והליברליים במאה ה

ר מאשר הפקחות ועקרונית. דמותו ומפעלו של גריבלדי פעלו על לב הפטריוטים האיטלקיים יות

 הדיפלומטית של קבור והיו הגורם הראשון במעלה לשחרור ואיחוד איטליה.

 :הערות

"מלחמות הרנסאנס  – Guerre Italiane del Rinascimentoהמלחמות האיטלקיות )איטלקית  [1]

. שני 1559לשנת  1494האיטלקיות"( היו רצף של מלחמות וסכסוכים שהתרחשו באיטליה בין שנת 

, מלך צרפת הראשון פרנסואה הכוחות המרכזיים שפעלו במלחמות הללו היו צרפת תחת שלטונו של

ת של המלך פרננדו השני, מלך אראגון, , אל מול האימפריה ההבסבורגיהשני אנרי ולאחריו בנו,

 , קיסר האימפריה הרומית הקדושה.החמישי קארל ולאחריו

לאחר מותו של  1701-תה מלחמה אירופית שפרצה ב( היי1714 – 1701מלחמת הירושה הספרדית ) [2]

 דוכס . קרלוס הוריש את כל שטחו לפליפה,השני קרלוס המלך הספרדי האחרון מבית הבסבורג,

)פליפה החמישי(, נכדו של לואי הארבעה עשר, מלך צרפת. המלחמה התנהלה בשלבים, כשקיסר  אנז'ּו

ן על תביעת שושלתו לכס המלך בספרד. בעוד לואי הקיסרות הרומית הקדושה לאופולד הראשון נאבק להג

החל להרחיב את שטחו באגרסיביות, מדינות אירופיות אחרות )בעיקר ממלכת אנגליה והרפובליקה  14-ה

ההולנדית( נכנסו למלחמה לצד הקיסרות הרומית הקדושה בהתנגדות להתרחבות הצרפתית )ובמקרה 

. מדינות אחרות הצטרפו לקואליציה נגד צרפת וספרד של האנגלים, לשמור על הירושה הפרוטסטנטית(

במטרה להשיג שטחים חדשים ולהגן על שטחן הקיים. המלחמה ניטשה לא רק באירופה אלא גם בצפון 

 אמריקה, ששם היא ידועה כמלחמת המלכה אן.

(. בסוף 1714( ובהסכם רשטאט )1713המלחמה התמשכה יותר מעשור והסתיימה בהסכם אוטרכט )

למלוך בספרד אך קיבל על עצמו להימנע מאיחוד עם צרפת. אוסטריה  החמישי פיליפ ה, הוסיףהמלחמ

השיגה את רוב שטחיה של ספרד באיטליה ובארצות השפלה הדרומיות. בנוסף, תמה ההגמוניה 

הצרפתית באירופה היבשתית, ורעיון מאזן הכוחות הפך למושג מרכזי ביחסים הבינלאומיים בזכות 

 .אוטרכט םבהסכ אזכורו

ממלכת נאפולי הוא כינוי מודרני לישות מדינית שהתקיימה בחציו הדרומי של חצי האי האפניני. בעת  [3]

אף כ"ממלכת סיציליה", שנוסדה לאחר ניתוקו של האי סיציליה מממלכת  קיומה הייתה הממלכה ידועה

. ברוב שנות קיומה שלטו בממלכה מלך 1282-סיציליה הקדומה, כתוצאה ממרד הערבית הסיציליאנית ב

 צרפת או מלך ספרד.

קונגרס וינה )נקרא גם "הקונגרס הרוקד" ו"קונגרס השלום הבינלאומי"( היה ועידה של דיפלומטים  [4]

ועד  1814באוקטובר  1-ומנהיגים מכל מדינות אירופה )למעט האימפריה העות'מאנית( שנערכה החל מה

יה בווינה בירתה על מנת להשיב את הסדר הטריטוריאלי . את הקונגרס אירחה אוסטר1815ביוני  9

והפוליטי באירופה שלאחר מלחמות נפוליאון. בנוסף לכך ביקשו המדינות המתכנסות לחתום על הסכמים 

דיפלומטיים ובריתות בין מדינות אירופה, במטרה להגן על מאזן הכוחות בין המדינות ולסייע בשמירת 

 היציבות והשלום.

יהלו ארבע המעצמות המנצחות הגדולות של אירופה באותה תקופה: רוסיה, האימפריה את הדיונים נ

הבריטי, היו המשפיעים  קסלרי לורד האוסטרית, פרוסיה ובריטניה. נציגיהן של מעצמות אלה, כמו למשל

בקונגרס, ולמעשה ניהלו אותו מאחורי הקלעים כשלנציגי המדינות הקטנות יותר הייתה מעט מאוד 

יוצאת דופן מכלל זה הייתה צרפת, שאחרי תבוסתו והגלייתו של נפוליאון הוחזרה לשליטת בית השפעה. 

, הצליחה צרפת למלא חלק טליראן דה מוריס-שארל בורבון. בזכות עורמתו וכשרונו הדיפלומטי של נציגה

 חשוב ומשפיע בקונגרס וינה חרף תבוסתה המשפילה וחולשתו של בית בורבון באותם ימים.

החלטת הקונגרס הייתה החזרת כל בתי האצולה שנושלו מהשלטון בתקופת המהפכה הצרפתית  עיקר

ומלחמותיו של נפוליאון אל כס מלכותם, ופיצוי אותם בתי האצולה שלא נתאפשר להחזירם לשלטון, 

באחוזות חדשות. הקונגרס סימל את הרסטורציה, השמרנות והשלטון המונרכי, ששלושתם הזדעזעו 

 ל ימי נפוליאון.באירופה ש

חלק ניכר מתקופת פעילותו של הקונגרס מולא על ידי אירועים חברתיים, מסיבות ונשפים שמשכו אליהם 

את כל נכבדי אירופה ווינה. ברם, לא היו אלה אירועים חברתיים בלבד: רבים מהם נוצלו לפגישות חשאיות 

סכמים. ברית אחת כזאת, שנוסחה בין הדיפלומטים מהמדינות השונות ולכריתת בריתות מדיניות וה
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בחשאי, הייתה הברית בין נציגיהן של אוסטריה, צרפת ובריטניה, לבלימת התפשטותן הטריטוריאלית של 

 המעצמות הצעירות, פרוסיה ורוסיה.

( הייתה ממלכה אשר שכנה בדרום Regno delle Due Sicilieממלכת שתי הסיציליות )איטלקית:  [5]

אוחדה הממלכה  1861איטליה וכללה את דרומה של איטליה ואת האי סיציליה. עם איחוד איטליה בשנת 

אשר סופחה אל תוך ממלכת  לתוך ממלכת איטליה. שתי הסיציליות הייתה הממלכה הגדולה ביותר

 איטליה.

הממלכה השתרעה על פני חלקו הדרומי של חצי האי האפניני וכן על פני האי סיציליה כולו והיא איחדה 

שתי ממלכות ים תיכוניות ותיקות: ממלכת נפולי היבשתית וממלכת סיציליה אשר שכנה על האי. בירת 

תן לה בידי המלך פרדיננד השישי אשר לאחר הממלכה המאוחדת הייתה נאפולי. שמה של הממלכה ני

נכבשה הממלכה במסגרת  1860-שינוי שמה נודע כ"פרדיננד הראשון של ממלכת שתי הסיציליות". ב

פיימונטה ולבסוף לממלכת -"מסע האלף" של ג'וזפה גריבלדי. בעקבות כך סופחה לממלכת סרדיניה

 איטליה המאוחדת.

 משה בילינסון בימי תחית איטליה: פרק שני: ג'וזפה מאציני [6]

מציני תרם להתפתחות הגדרת הלאומיות. לתפישתו הלאום מהווה אמצעי למימוש עצמי של הפרט.  [7]

דתית, ומסעות כיבוש מעבר לגבולות אלו נוגדים את רצון -הוא רואה בגבולות בין הלאומים תופעה טבעית

שלה ערכים, שפה, מטרות משותפות, ואף האל. מציני דיבר על הלאום כמעין משפחה בעלת קשר דם, 

תפקיד מוגדר בהתפתחות ההיסטורית האנושית. אומה, לפי מציני, היא אהבת המולדת. הוא מדבר על 

הקשר בין האדם לבין האדמה עליה הוא נמצא, המכוננת את זהותו. הוא תקף את תפיסת ה"לאומיות 

 חר את זכותו לשייכות ללאום.הבדלנית" לפיה עם רואה את עצמו כלאום, אך שולל מעם א

לתפיסתו הייתה השפעה על תנועות לאומיות רבות, כולל הוגים בתנועה הציונית.ב ימיו האחרונים ניסה 

, בהלווייתו שהתקיימהבגנואה לקחו חלק 1872-להפריד את הדת מן המדינה באיטליה. הוא מת בפיזה ב

 איש. 100,000-למעלה מ

( הוא בית מלוכה חשוב באירופה. בימי הביניים Savoie; בצרפתית: Savoiaבית סבויה )באיטלקית:  [8]

ץ, איטליה וצרפת של החזיקה משפחת סבויה שטחי אדמה רחבים במערב הרי האלפים ובתחומי שוויי

השיג  18-קיבל בית סבויה את תואר הדוכסות מהאימפריה הרומית הקדושה. במאה ה 15-היום. במאה ה

פעלה  19-בית סבויה גם תארים מלכותיים: תחילה של מלך סיציליה ואחר כך של מלך סרדיניה. במאה ה

מבית סבויה למלך איטליה.  נבחר ויטוריו אמנואלה השני 1861המשפחה למען איחוד איטליה ובשנת 

, שבה נערך משאל עם, בוטלה המלוכה באיטליה 1946מלכות בית סבויה באיטליה נמשכה עד לשנת 

, נאסרה כניסת 2002והוקמה הרפובליקה האיטלקית. לפי סעיף בחוקה האיטלקית, שבוטל בשנת 

 הצאצאים הזכרים של בית סבויה לאיטליה.

בית סבויה שמר על זכותו ההיסטורית לכתר ממלכת קפריסין וממלכת ירושלים הצלבניות, ולפיכך  [9]

ה ומונפראט, מחוז נקראה הממלכה באופן רשמי "ממלכת סרדיניה, קפריסין וירושלים, דוכסות סבוי

 פיימונטה", על אף ששטחים אלו היו מצויים ביד האימפריה העות'מאנית מזה מאות בשנים.

על ניס וסבויה לטובת צרפת בתמורה לתמיכה צרפתית במלחמות  נאלצה הממלכה לוותר 1860-ב [10]

הייתה למדינה העיקרית בממלכת איטליה החדשה, ולאחר איחוד איטליה  1861איחוד איטליה. בשנת 

 תחת כתר סבויה, חדלה להתקיים כממלכה נפרדת

  דיוויד תומסון, אירופה מאז נפוליון [11]

 1965די, עברית: מיה מבורך, הדר, תל אביב סמית, ג'וזפה גריבל-דניס מק [12]
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