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העשריםבןקידקגרדשכתביומן'

במקום , 1835באוגוסטושתיים-

iiiiii עלגיללאי'בשםקטןנופש,, 
לישחסד"מהאומד:הואדנמרק,בצפוןהים
חיידקולאשלמיםאנושייםחייםלחיותהוא

משהועלדעיונרתיפיתוחאתלבססההנדה.
של ,קיומישלהעמוקיםבשורשיםשקשור

למצואחייב"אניוכן:שלי",האקזיסטנציה
לחיותארצהלמענהאשדהאידיאהאת

קידקגרדמכתביהמבחר<על-פיולמות"
ובעריכתם>.כרוךשכטד-א.י.בתרגום

קידקגרדאוליהיהלאאלהמשפטיםבכותבו
חיים","תרכניתשלזהשבניסוחלכךמודע

פילוסופיהלעולםמתווההוא ,כלשונו
החותרתהשפעה,ודנתמהפכניתחדשה,

הרשמיתהפילוסופיהשלארשיותיהתחת
"האנונימית"הכוללנית,המקובלת,
בנוסחהבעיקר ,לטעמווה"iכתמית"

ההגליאני.
 .נובעתקידקגרדשיצרהחדשההפילוסופיה

נפשי ,פנימיצימאון-מעמקיםמתוךופורצת

לממשות: ,וייצדי
המקוריוהאותנטיבמובנה"פילוסופיה"זוהי

היחידהאדםשלחלקומנתשהיא ,והראשוני
האינדיבידואוםשלהוא,באשדה"מתפלסף"

מעיןלחייו'ומשמעות .טעםהמחפש
אתבהרבהשהקדימההגותית,"לוגרתדפיה"

פדנקל.ויקטורשלהפסיכותרפיתמשנתו
ואתהשניותאתלקעקעהמשאלהמתוך
ביןולגשרל"הוויה""חשיבה"ש:;ו.יןהפער

בחייוומדגישחושבכפרטהפילוסוף,
מתוךבונה;שהואהשיטהלביןהאישיים,

הפילוסופיתהמחשבהאתלהפוךמאמץ
הממשיתהקיומיתבהווייתוהעיקרילעניין

היכלאללהכניסובעצםהשיטה,ירצדשל
את ,האותנטיהנסירניהאניאתהפילוסופיה

החידתיותמלואעלהבשר-ודמיהפרט
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היחיד""אותו •

אלהמתוך-הווייתושלוהחד-פעמיות
האקזיסטנציאליסטית,הפילוסופיהברצדה

ומכשדיהמעצביהמראשוניהיהשקידקגרד

הדיאלרגית.בגידסתההקודמת,במאה
השאלהעללענותהמנםהפילוסופיהזוהי
ביןהדיאלוגבאמצעותה"ממשרת"מהרתשל
האדםוביןלאדםאדםביןוהשיחלאדם,האל

לעולם.
החשיבהתבניתבמונחילהשתמשאם

לעםרק,קידקגודהדנהבההסרקדטית,
דגם-אב,בתרדביעקר>הראשונים<בחיבוריו

במלואהציגהואאףלסוקרטס,בדרמההדי
כוחביןההתנגשותאתוהחידודהחריפות

האנימפעילבההסובייקטיבית",ייהדפלקסיה
ובלתיחידרתייםאותנטיים,קריטריונים

צמפוןעלהמסתמכיםודע,טובשלמשוחדים
הסרבסטנציאלית""הדוחלביןהיחיד'

שלהדוחהמסורת;שלהאובייקטיבית
המקובליםוהחרקיםהמנהגיםושלהחברה

עלהממוסדת,ובדתבמדינהבמשפחה,
ושרקיהם.מוסכמותיהם

כמר"או-או",הספראתלהביןאיןלמעשה,
ללאקידקגרד'שלהאחדיםכתביואתגם

שקירקגורהזה,העימותלהצגתהתייחסות
מוסרייםכוחותשניביןהתנגשותבודואה

היאסוקרטסשלדמותו .עדךושוריצודקים
ה"ארטרנומי",והאדםהפילוסוףדמותבעיניו
"לשיםהיההגדרתו'לפי ,מלאכתושעיקר

האווירמשאבתתחתהאדםבניאת

האוויראתמהם"לקחתשלויי:הדיאלקטית
"לעזובכך:ואחדלנשום",רגיליםהיושבו

·או-בעצמםויכריעושיבחרולנפשם"אותם
קירקגרדשאףכדדך ,> Enten-Eller <או"

שיחרבןואתצעמואתשלפנינובספרמנווט
הקורא.

באופןמאמץהואהסוקרטיתהתבניתמן

מאודהקרובההאירוניה,מושגאתטוטלי
עימם,זההאינהכיאםולספק,להתחפשות

 .הניואנסיםב;ןדקותהבחנותשלניסוחןתוך
מןהנובעים"ביטול-הכולשלהשונים

 •זושלדים nהאהשוניםסוגיהלביןהאירוניה
 ;חלקיומגרוןעל"באו-או"שודהכמעטאין

מצבתי,עלכתובתלדרושיכולהייתיאילו
היחיד·ייאותוהכתובתאתמבקשהייתי

קירקבורסרן

חדורהואינהאירוניהמתוךנכתבתשאיננה

סמויהשיטתית,אירוניהזוהימשורשיה:בה

מתפקדתוהיאעקיפה,אוישירהגלויה,או
 ,יחדגםרתרכניתפואטיתכדומיננטהבספר

לפיענרחוהבלעדיהמפתחאתומהווה
המכוונותוההסוואההמסכתירתמאחורי

בו.הננקטות

קידקגרדכמאמרשהיהלסוקרטס,בדרמה
לבן-מציגהואאףיותר",ולא"אידרניקן

כדילא"שאלות"שלצפופהשרדהשיחר
לרסקכדיכלקודםאלאתשובות,לקבל
התוכןאתשאלותיולחץיריעלולסלק

שלוהמאומץ,הנרכשהמדומה,הקונבנציונלי
אראי-הרגעהידיעללהרגיעושיחר;בן

מכל,מדוקןולהותירומתמידיםמנוחההעדר
ומןהכללייםהמידהמקנימשוחרר

"וצמאבן,שהוטבעוהמוסכמיםהאידיאלים
"החופשסיגולבאמצעותמרות,עדלעצמו"
לממשות'.'מעלהמדחףהאירוני

מןתובעתקידקגרדשלזרכתיבתודדך
לראשונה,אותרהמגלהזהבעיקרהקורא,
פיענוחלידילהגיעכדיובספרחוזרתקריאה

עלולעמודארתההמפעילהאירוניהעיקרון
והמסקנות, .המשמעויותפוטנציאלמלוא
המחבר.ידיעלמובלהואאליהן

והמטעההחלקיקית,הראשונה,ושליחברותי
בתקופתהחלהקידקגרדעםדנה,במידה

יוסףהד"רשלבשיעוריו ,התיכוןהספרבית
 •ובזכותושנטר
הנדותהתבטאה ,דודימבנינוספיםאצלכמר

מסוגפדגמנטיםאלבהתוודעותזרמוגבלת
מקטגורייתבעיקרובמשנתובמקצתשונה

הראשון<כשמרלאמונה"המחשבה"התקרבות
ובמרכזםפילוסופיים"),"פירוריםספררשל

ורעדה";"חילובעיקר"החזרה",עלחובוריו
העקירה~פרשת.אברהםשלדמותוהןשצידו
יום,כאותונתפרסמואלהספרים~שני

 .) 1983שנתבאוקטובר

הםפדידאלמידאזעברמכליותר
איברכי ,ידענוולא :"לקורדליהמ"כתבים

ו'גומ; n<בהמפתה;,שלמ"יומנומןחלקאלא



שלמאודובהוצאה-אסתטיתתמריש.של
אותוהגישואףמאיתנואחדים ;> 1961 ,עקד

שי-אוהבים.בתורלדוזהלתומם
אברהם",של"בשבחוהנפלאההמנוןמן

קירקגורקוראבו ,ורעדה""חילספרומתוך
ומכנהאברהם"גיבורושל"המשוררלעצמו
("רההשתיקה"של"יוהנסבפסוודוניםצעמו

תודות-בתודעתינשתמרוסילנטיו"),
שלהאימהזכרבעיקר-שנטריוסףלמורי
הפרדוקסוזכרהמוריההראלבדרכואברהם
למעלהשאיןהאמונהלצד ,שבסיפורהאיום
"הוויתורכמומושגיםהאבסורד.מכוחממנה

אל"החדרהוכןאברהם,שלסופי"האין
חייאלהשיבהכלומרהפרדוקס"דרךהסופי

-העקדהבמעמדהשיאנקודתלאחריום-יום
היום,עדביוחקוקים 1אדליונצטייראלה

'פוזיטיבית',רוחניתעוצמהטעוניכמושגים

המנצחתאותנטית,רליגיוזיות-שלכשיא
ומתוךהסובייקטיביתהאמתשלתוקפהמכוח

הפנימיתלבת-הקולוהציותההיענות
רגשמכוחוהייחודית;הבלעדיתוהאישית
 1השכלבאמצעותכלללהבינושאיןהאמונה,

במליםכלללהביעואיןאףולרוב
) ineffable <, המיסטית;החוויהשלכדרכה

היחידאתולנתקלבודדכדיבושישרגש,
'רגילים'.אדםבנימחברתאותוהחווה
כל-ממושך'פסק-דמן'לאחר-העיוןוהנה,

 ,שלפנינו"או-או"שלהראשוןבכרך-כך
אתלימאיראיתן'מריםשלהחדשבתרגומה

מחוזק,באורמפעם'שלי'קירקגורזכרי
ומעיקמטלטל 1אחרבהחלטאבלישן-חדש

שעור.לאין
צלולזאתועםלהפליא,פיוטיזה,תרגום
לפנינולהציבמיטיבלהכאיב,ובהיר

מחודדתתובענית,אישית,'מראת-אני'

לבחירהבקריאתהומהפכת-קרביים,
ומשפטביטוישכלקריאהולהכרעה,
מדשדושאותנוגורפיםבההכלולים
רגשיתמערבולתאלהיום-יוםבשלולית

שלווה.טורדתומחשבתית
ושלהאהבהשלקירקגוראותוזהואחדמצד

"ביטולשלובלשונו:אמונה,מתוךהקורבן
בעיקר-גםזהואבלה"אתה";מפניהאני"

המזנק,קירקגור-המפתה"שלב"יומנו
אהבתומימושעלהגדולהוויתורבאקס

שלהספרותיתדמותה<בתלקורדליה
ארוסיושאת 1אולסןגינהרבחייםארוסתו
("הזמןה"אביב"מתוךהפורצתהפר>עימה

מעלומדלגלהתאהבות"),ביותרהיפה
מושאלהשגתביותרהיפה<"שהוא"הסתיו"

גרעיןשלהאגם""קרקעאלחזרההתשוקה")
המעורטלהאניביותר;הסמויהאותנטיהאני
במו-ומגורדחשוףעצמי","מיתוסמכל

אני".של"מטאפורהמכלובחירתותודעתו
היודעורעדה"מ"חילקירקגוראותודהו

ביןתהוםלפעורעשויההאמונהכיהיטב,
המוסרידיעלהמיוצג 1האובייקטיביהכלל

הנתוןהיחידלביןהרשמיים,הפילוסופיהאו
"המוחלט",כלפיובלתי-אמצעימוחלטביחס

קירקגורכלקודםדהואבלהאלוהים;
ב"מסירההאישייםחייומסכתאתהמגולל
והטעיה,ובפואטיקת-הסוואהישירה"בלתי
אירונית,משחקשיטתשליישוםבמעין

הכוונתאתגםוביהמיניההכוללתכאמור'
אותה.לחשוףהקורא
היחידההמתודההיאדווהטעיהמשחקשיטת

ובעונהבעתשהינו 1המחברבעיניהנכונה

ואףהראשיהשחקן ,הבמאי ,המחזאיאחת

והמפעיל'מחדה-חייו',שלהצופה
הספרלחלקיבהתאם-שונותבווריאציות

כשותףהקוראבן-שיחואת-השונים

אתמציגהואבמסגרתהב'הצגה.'אקטיבי

העמדותושלהאפשרויותשלהפניםריבוי
מתוךדווקאלהכרעהאותןומציעהשונות
פיעל-להפוךבליוהפרדוקס,הסתירה

בעצמו.לאוטוריטה-סוקרטסשלהדגם

מן'ערכי-חינוכי'קירקגוראותואמנםדהו

אתומעמידהמבררחינך",אשר"היההמשל
החירותיתהכרעתועלהעצמיהגשמתמושג
עםהממשיהמגעועל'האותנטי'האנישל

אמיתיחייםלאורחהמחייבזההמוחלט,
תלוישהאושרהנפוצה,המחשבהאתודוחה

אחרמישהו"להיותמסוגחיצונייםבדברים
אחר";ומשהו

עלהמשלמןליהזכורקירקגורגםזהו
משמעותהאתשמלמדוהציפור","השושנה

להיותמשמעו"שמח"להיותהשמחה:של
כולך"להיותועצמך",והווה"נוכחבאמת
שהוא"היום",קייםלהיותועכשיו",כאן

והציפור'השושנהכמולהיותכןועלהנצח,
השלמה;ובהקשבהשבשתיקה"השמחה"שהן
-או""אושלהראשוןבכרךקירקגוראבל
המתארהאסתטיקןובראשונהבראשהוא

-אירוניתוכמובן-תוססתעליזותמתוך
"האדםואתהאסתטיים""החייםאת

האסתטי",

המרהשלאסתטיבתיאורנפתחהספר
"סלה"הנקראנפרק<המלנכוליה>השחורה

תהליםבספרהיוצרמקראי-מוסיקלי<מונח
השובים>.המזמוריםביןואתנחתאהפרדה

בחר"לעצמו"המוקדשלפרק,כמוטו

פליסוןפולשלה'קוהלתי'בשירוקירקגור
בפרדוקס:שמסתיים ,-11ההמאהמן

-תחלהמעלה,"ידע,
ומאום:רוחרעותהכול'הבל
והתשוקה,הידידותהקניין'הם

כלום".לאהואהכולהדיוקלשם
זהשפרקאימה,עדהשנוניםהאפוריזמים

מיומניוישירותבחלקםנטוליםמהם,מורכב
המרהמתוךנוצרוהםקירקגור.של

שלוהתודעההנפשמצבמחומריהשחורה,
שרוי'היהנו-פילוסופיהקליניהדיכאון
נתקעהיהנוהרוחבי'נודהמילאתומתארים

מצאאלמלימוות"),עד("המחלההסתםמן
השיגעוןגבולעל-ייאושותהוםמתוך

האמונה.אלדרכואת-וההתאבדות
בכיסויהמוסוויםהאלה,המנחמיםמןאחדים

שולל'מוליךשחורהומור 1הומוריסטי
רבים:שלהתרבותיבמטעןכברזההשתרשו
אומללאדםמשורר?"מהוהמכתם:למשל

כךבנויותשפתיואךייסורים,בלנוהמצפין
נשמעיםדרכןהעובריםוהאנחותשהבכי

"המבקרממנו:ועוקצניערבה";כמוסיקה

אלאלחברתה,שערהכמולמשוררדומה
והמוסיקהבלבנוהייסוריםחסריםשלמבקר

הואאחרמפורסםבאפוריזםשפתיו".על
שיריבדימוישלוהמלנכוליהאתמתאר

העברייםלימודיועלהמעידמובהק,
כמומצומק"אבייהודיים:במקורותובקיאותו

דגשכמונשמעובלתיחלשהעברי,השווא
והעמוקההשיטתיתבקיאותועלקל".

חוקריכברזהעמדויהודייםבמקורות

חיבוריואלבהתייחסגםשובים,קירקגור
העקדהופרשתאברהםעלודבריוהאחרים,
ומושפעותלבקיאותמובהקתדוגמהמהווים
אלה.

והעוקצנותההומוריסטיהאופימאחורי

המהוויםהמנחמים,שללכאורהההלצתית
הספרותיתמהבחינהמבריקהשגכשלעצמם
שבתחושתוהסבלחנכימוסוויםהצרופה,

שלוהייאושהספקותחומיותהקיומיהריק
אתשמחזקמהפסוודונים,המאמץהמחבר

משקפיםחםזוויותיו;כלעלהאירוביהאפקט
נגדקירקגורשלהאותנטיהאישימאבקואת

השסע,אוהדיכוטומיה,ואתוטבעואופיו

עומסהתמורה:לשלבעדחייואתשאפיינו
עליצות,שלבמסווהשחורהמרחשל

והוללותפריצותואפילוקלילהשובבות
בליינית:

נוראמה-השיעמוםחראבורא"מה

רקאדיש;בכנע,שוכבאבימשעמם."

אביהריקנותעלרקרואה,אניריקנות
מתנועע,אניהריקנותבתוךרקמתקיים.

אתמתאביסובל."אינניהכאבמןאפילו
יכולתילוובכן'דעתי?אתיסיחומהחמרות.
מבחן'כלבפניהעומדתנאמנותלראות

המזיזהואמונהפוסקתבלתיהתלהבות
הסופיאתהמחברברעיוןמבחיןחייתיהרים,

מאכלהמורעלתבנפשיהספקאךוהנצחי'
חבול".את
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"הממשות" ..עלהפילוסופיםשלפלפוליהם
הםמוחצת."מכתמיתלהגדרהזוכים

עליושלטכמוקירק~ור'קובעמאכזבים,
בחלוןהמוצגכביסה",מגהצים"כאןכתוב

וכשנכנסיםגרוטאות,מוכרשלהראווה
מתבררלגיהוץ'כניסהלמסורלחנות
מכירה.לשםרקשםמוצגצעמושהשלט
הציניתבהתבטאותוגםמשתקפתזוראייה

המומחשתהטאוטולוגיה,עלהמבריקה
בגודלןהשוותכמויותשתי"כאשרבנוסחה:

אזיגודל'אותובעלתשלישיתלכמותשוות
זו'מעיןטאוטולוגיהעל •בגודלן"שוותכולן
והטרנסצנדנטלי"הפרדוקסליהסוג"מן

שימושיתשהיאאומר'הואהאירוני'כניסוחו

צריךשםהמטיפים,ולדוכני"לקתדרות
הרבה".לדבר
למעשהמדקים"סלה"'בפרקהמנחמיםאוסף
המחבראתהביאאליההמסקנה,את

נוהראשון'השלב>אר<ההוויה,"הסטדיום"
הקודםהאסתטי'בהשלזהוועסק:שהה

השלבים,לשנישלוההתפתחותבמסלול
והגותוחייובמכלוללהגיעחותרהואאליהם

השלבה"אתה":הקורא,אתאףולהעלות
אוהדתי'הסדסירם-ומעליוואחדירהמוסרי'
הרליגיוזית.ההוויה

שלפנינוהראשוןנכרךהנוספיםהחלקים
שהיאהאסתטית,בהוויההםגםמתמקדים

הברירותאוהאפשרויות,משלושאחת
זר'אתזרומבטלותהמוציאותהקיומיות,

"אר-ניניהן'ולהכריעלנחורהקוראושעל
שהינםהאסתטיים,החייםתיארו "."וא

מגיעניותר'והשטחייםייםהחיצרנהחיים

של"יומנוהאחרון'נחלקפיתוחולשיא
גאוניתהגותשלמרפתהמהווההמפתה",
ובעיצובהבתכניהנגישתה,מארד'ועכשווית

של"יומנוה'פוסט-מרדרבי'.הספרותי
'ציטוטים'שלמעשה-שנכההואהמפתה"
היסטורייםהגותייםספרותיים,ורימרזים

התרבותמקורותמכלמגורביםומוסיקליים
לסוגיהםשלההבסיסייםוהטקסטיםהמערבית

ולתקופותיהם.
שלוההוויהתמציתאתבופורשקירקגור

טרםבערריושלההוללותמתקופתעצמו
אותהומעמידהפנימית,המהפכההתחוללות

רגשועלהחושניתוההתבוננותהתפיסהעל
 ,לאניחיצונייםמאובייקטיםהמופקההבאה,

תוכניתלפיידיועלומעוצביםשמופעלים
מדוקדקת.

תענוגןאונהנתן'הואהאסתטיהאדם

ב"אי-חיהואפרקטי:באופן<הדוניסט>

והכרחיתטבעיתתגונהבבחינתאמצעיות"

מתקייםהוא •התנסויותיוועלסביבתועל
שהרגעממהעונגלהפיקשואףתמידי'נהווה
פילוסופיהשירה,מרסיקה,מין'-לומזמן

פיעלחייונסיבותאתמעריךוהוא-וכיו"ב
והשרירותי-הישירהמיידי'הסיפוקמידת

מהן.להפ;קמסרגלשהואמקרי,
במומנטבעיקרמתמציתהאסתטיתהמציאות
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הנאותלייצורהמגוז.ב.זתהפוטנציאליות
אתלהגבילהמסרבהדמיוןפריחושניות,

צעמו.

ולאאפשרויותספרראיןשלמציאותזוהי
הגדרתה.מעצםהמוגבלתהממשיתהמציאות

הבלתיהפנטסיהבכוחמחפשהאסתטיהאדם
כלללאוהחדש,המענייןאתפוסקת

בכלמשחקהואאחריות.ארהתמדהבאמנות,
לוהמזומנותבאופציותענייןובכלהקשר
בחזקתהואממשירת.התקשרותאוזיקהללא

אלפעםאףחוזרשלאהמתמיד""הצועני

אותושמיצהלאחראובייקט,אומצב,אותו
והמגרה,המושךמןנושהיהככלתום,עד

שרביםבניואנסיםהמוכרתנפשיתתבנית

רעבתניים,ספרותייםוגיבורותגיבוריםאצל
איןאתולספוגבענק""לחיותשחולמים

להםהמזומניםוההתנסויותהחוויותספור
בעולם.

בכתנילמושג-מפתחשהפך<ביטויה"חזרה"
כבזכרהדתית,בהוויההעוסקיםקירקגור

האסתטילאדםלהעניקיכולהאינהמקודם>
הרומנטי"ה"הוזהלמעשה,הוא,סיפוק.שרם

אתהממציאהמוקסמותבמעיןלצעמו'שיוצר
עולםעצמה,תחתנר-זמניתוחותרתצעמה
מןלהימלטכריוחלומותדמיונותשל

השיכחה,אומןהואהמוגדרת.הממשות

הגמישותאתלומעניקלשכוחשכשרובו
להקסים,הכושרואתוהמניפולטיביות

אלמסיטואציהלקפוץכדילוהנחוצים
ללאאובייקט,אלומאובייקטסיטואציה
הסתבכותללאאשם,רגשיאומחויבות
יום-יום.לחייבאחריותבנשיאה
יסתבךשלאהוא,אותוהמניעהעיקריהפחד

אותושתאלץכובלת,לסיטואציהוייקלע
הואעבורוהקבועהאיוםחירותו.עללוותר

הכרוכיםוהשיגרההתסכולשלזה
חיפושוומכאןהגירויים,בהתקבעות

שינוייםאחרהמתמידוהאטביסטיהאובססיבי

והמושאיםהחוויותואספנותחדשיםוריגושים

וחפצים>מאכליםמקומות,אדם,<בבי
 •אותוהמאפיינת

מןונרתעהחברותמןבורחהואכךמשום

מןובעיקרגני"נרךזעירכ"מוסדהאירוסים

שהםילד;ם"),-מזהונורא<"אשה,הנישואים
וטעמםחייוסוד :".החייםלכלליחסים"חוזה

הזדמנות;י;ם"'.''. tלהחו.כ~לאהואהבלעדי
-הואלד. w;המוטו·ולנצלה,בדרכוהנקרית

CARl>E DIEM -היום!"את"קטוף. 
ל"רועההופךדמוני""פנתיאיזםהשיעמרם,

מקורבעיניואפואהואבר'נאחזיםאםצעמו",

המאיים.הממאירהנגעהוארע,כל
אתנראואשרנשיעמום-האלים,התחילהוא

נמשךמהשיעמום,להימלטבריהאדם
ונשיעמוםוחווהאדםשלנישיעמום-בשניים'

בבניית-כךאחרוהבל>:<קיןהמשפחתי
השיעמום,כגודלהיהשגובהונבל'מגדל
 •להקימוהרעיוןניסודשעמד
"אבובעולם:ונפוץהשיעמוםהלךוכך

מקוויםאבולכןהארץ:כדורעלמשתעממים
רומאאתהציתבררן"גםהחלל":אתלכבוש

התבטאויותאכן-שיעמרם"מתוךרק

<השיעמרם> ANNUEה-מבעיאתהמקדימות

הסברומציעותהצרפתיתהדקדנסנספרות
לתבועתלמהדריןנלתי-טלאולוגיפסיכולוגי

בכללותוהאנושיהמיןשלההתקדמות
היחיד'שלוההתפתחותהשינויולשאיפת

הקיוםמשיבותבריחהאלאמעיקרהשאינה
 •ומצעמוהסיזיפית

השיעמום?בגדהאצמעיומהו

הכלכלהמתחוםנטולששמההקצרה,נמסה
ניסיון-הזריעה"מחזור-החקלאית
גם<הנקראתחברתיתפיקחותשללתיאוריה

הנא:המתכוןמוצעהחליפין">"כלכלתנשם
דילאבחייםמיוניתלהנאהלהגיעכרי

כדרךהאונייקטיi:נ,שלמתמדתבהחלפה
הזרעיםאתפעםמדימחליפיםשהאיכרים
"אלהעצהלפילנהרגישאלאבדשותיהם,

משמע: :> nil Admirari <דברו"שרםתעריץ

שמשמעותהאסורתהיה,אשרחווייתךתהא

בן-רגע.אותהמלשכוחבעדךתמנעעבורך
חשדנותמתוךהנאהלכללהתמסרישלכן

השיכחה.אמנותאתכאמורולפתחרפיקפוק
פסיכולוגימערךהזאתנמסהמציעקירקגור

לאדםשמאפשרושינחה,זכירהשלשלם
במקוםולכולמםנזכרונותיולשלוטהאסתטי

ברו'בחוץי'נפנים'להיותלהם:להשתעבד
הנכון,ברגעהקשראתלהפסיקלדעתזמנית:

בנישואים,באירוסים,המדובראםנין

אובמשרה,אובמקצועבהתקבעותבירידות,

שלהאמיתיהעיקרוןזהותוארבקבלת
ופיתוחההבאהריסוןהחליפין"."כלכלת

פיהעלמסייעיםנזכררנותהשליטהכושר
ולממשכמקריתההוויהכלאתלראות

האובייקטהעלאתשלהמתודהאתבעקביות
שללמושאוהפיכתוהמוחלטלרמתהמקרי

נתוןנרגעוטוטליתאבסולוטיתהתעניינות
קומבינציותסוףאיןלעצמךליצורכדינזמן'

ומענגות.שמעשעות

פואטיקתשלמזהירדגםהיאהזאתהמסהגם
לאורךהננקטתישירה"הבלתי"המסירה

ז.וסית. 9האלהוריהבהתייחסהספר



וראוייםהתובעיםהאחרים,בחלקים
עצמם,בפניומעמיקהפרטניתלהשתהות

ב"מוסיקלי·ארוטי"העוסקיםאלה<בעיקר
בטרגיהעתיקהטרגיוב"השתקפות

"צלליות">הנקראבפרקוכןשבדרמה"
שלושהשלדיוקנםאתקירקגורמצייר

האסתטיים:החייםשלייצוגייםאבטיפוסים
מוצרטשל<והמוסיקהחואןדוןהיאהאחת

בכללה>.
אתמוצרטשלזובאופרהראהקירקגור

המוסיקליתהיצירהשלהכותרתגולת
בדומההוא,חואןדוןובעיניובכללה,
האדםטיפוסהמפתה",שלמ"יומנולמפתה
היאטבעושמהותחושניים,עינוגיםהרודף

רקלביטויניתןשלווהרעיוןהמוסיקה,
המופשטותבאמצעותבאמצעותה,

המטא·אוהעל-לשוניתוהאוניברסליות
המתוארה"דמוניבבחינתשלה,ורגלית

שלפרשההואהכול"בשבילואשרכחושני",
הם.חדו"לאהוב"ת"ו"לראלגביוורגע"

אשרגתה,שלסטופאהיאהשביחהדמות
"התענוגהחושניהעונגבמקוםבאאצלו

דיוריאתמחפשחואןדוןבעודבספק".

הרי ,ומיידיאמצעיבלתיבאופןהתשוקה
 ,קירקגורפיעלנוצרת,פאוסטעבור

שהפסידאחרירקהחושניותשלחשיבותה
תודעתבעצםאוהזה,וההפסדשלם,עולם
נשאריםהאלוהים,וארנוןהאמונההפסד

בחייםמחפשסטפאר .בתוכוקיימים

דבקהואוהפיזור.השיכחהאתהסנסואליים
לומאפשרתהיאשכןקצר'לזמןבגרסכן
המנקרהריקאת ,ספקותיואתלרגעלשכוח

השטחיתהעליזותמןבפאוסטאיןלכןבו.
חואן.דוןשלוהקלילות

בחלק ,קירקגורמציבופאוסטחואןדוןלצד
בפנינלהבנאום •ביותר"האומללהנקרא
"היהודידמותאתהמתים",עמותתחברי

הסבלנבחרהנודד","היהודיאוהנצחי",
חסרהואהאחריםשניכמוהדעת.ושליח

אצלואבלהתחייבות,ונטולואמונהשורשים
והספקהחושניותמקוםאתהיאושתופס

כאחד.

פסיכולוגייתשלהמפותלתהמתודהדרךעל
היאושגםנתפסהקירקגוריאניתהפרדוקס

האומללות,שבתוךכאושרזושבדמות
ביותרהמאושר"מיהו :ההיזכרות""אומללות

ביותרהאומללומיהוביותר?האומלללאאם
אםהחייםהםומהביותר?המאושרלאאם

לאאםהאמונה,היאומהטירוף?לא
קצרה,הפוגהלאאםתקווה,ומהיטיפשות,

הפצע.""עלחומץלאאםאהבההיאמהו
אלבהתייחסותואפוא,יודע,האסתטיהאדם
היופיומןהאסוןמןהנאהלהפיקגם ,הסבל
הסבלמשמשלגביווהרוע.הצערשלהטרגי

בתשובהלחזרהלהתבגרות,כאמצעילא
אלאהגאולה,אווהאלאלהדרךולמציאת
אמנותילביטויכנושארפלקסיבי",כ"צער
"ההנאהמסוגואסתטי-טרגילעונגומקור

למוות".שמדמםמישלהחושנית
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היחיד""אותו .שליקיוקוגו
 23-+מעמ'+-המשך

שלבנאומיהםקידקגרד'משתיל'זרגהשי
עצמםהמכניםהפסימיססים,מועדוןחברי

המרותהשקפתםלפיראשו ," mהמר"שותפי
שלרצףדקשהינםבחייםהאושרפסגתהוא

סבל.
האלהומרירת-הדגםשלרשהצגתבאמצעות

דרךעללגרביהם,האסתסייםהחייםלש
אתקידקגרדמביערהפדדרקס,הסיבוך

מביאיםהאסתסייםהחייםכיהשקפiרר'
 ,יגוןשלורחביסתרםמברילידיבהכרח
פיעלמרוכבהאדםשכןשחרדה,ומרהייאוש

מןחלקים:משניהפסיכר-פילרסרפיתתפיסתו
מן ,והאין-סופיהסופימן ,והנצחיהזמני

באופןמדגישכשהאסתסירהחידרתי:הכפרי

הדי ,החרשני-סמפרדליהגרוםאתחד-צדדי
שבאדם,הנצחניצוץ ·שבר'השניהיסוד

שאינם ,הדתיאר ,המוסדיהדחףלאמדו
שקסאיבמקבילברירצד ,בחייומתממשים

הזה,המסאפיזיהיסודשלרדיכרירקבוע,
 ,ממגרההתעלמותאראימננםית,ברהקיים

למצבהניסוי .כאחדאותרומדשניםמפחידים
הלוואירתרדעתהאימהתחושתהינןזה

התהום".פיעל"'ויקרןשלהמתמדת
הנצחשלהיסודבפניעצמואתשארסםמי

לתיסכרלבהכרח,אפוא,נדרן ,כבפשרמרסבע
גםהפנימיהסיפוקשבארנוןהגרדאהמדכא

הנובעתהחידלוןרלתחרשתהחדשניהעונגמן
ממגר.

עצמואתלחלץבידידערלהאםזאת,לערמת
ערבוהראהחרשנירת,לחייההתמכרותמחרך

משמע:האתית,להרריה ,האחדל"ססדירם"
הארניבדסליתהמוסדיתהתביעהלמימוש
החרשים.עולםהארצי'העולם,אריעותבתרך
מןבהשיש ,האתיתהזר'ההרזיהיארדלת

לנצח"ה"תשוקהשלההתחלתיהמימוש
הכרךמוקדש ,רהקרנקדסיהארעיבעולם
ארדלדאותהעומד '"וא·"אושלהשני

איתן.מדיםשלבתרגומההראאףבקדרב,
אתדררקאהזהבכדךמאדיראכןקידקגרד

זאתהשיגדהאתנסעלומעלהחירם-יזםחיי
 ,לשיאוהיופיאתהמביאהנישואים,מוסד
לאהדרמנסיהפיתויהרזייתעלגרבורבכן
אסתםית:מבחינהגםאלאאתיתמבחינהדק

פניעלמרחלםבאופןברמועדףה"ישן"

ה"חדש",

הראשוןשהכרךהעובדה,אירוניתמהבדם;

השניהכרךאזורינכתב"או-או"של
להפרתובצמרר )-1841ב<שנתפרסם

ארלסןזלדגיגהצעמוקידקגרדשלהאירוסים
 .השלםבאופןהמבסאהמפתה",של"ירמנר
והאמינותהסיפוראמנותמבחינתבירתו

האסתסיהמצבאתשברהעדרתית-רידריית

העדותלמספרואריהאסתםי'האדםואת
ישירה"הבלתי"המסירהםכניקתנוספות:
המרחלסתהסתייגותואתהיסבברהמסורה

האסתםיים,החיים"'מ"'תרכניתקידקגרדשל
לקרואלגדרם-מקודםבאמרו-מיועדת
דפוסאתיאמץ ,לחילרפיןאר'שישלול
בהפרההמתבסאתהחליפין""כלכלת

לקודדליה,האירוסיםשלמראשהמתוכננת
בצעמה.המאוהבתהדומנסיתהאהבהלסרכת

"'היומן"בקריאתוההתקדמותההעמקהעם

מושאשלי","קודדליהשלאכמובן,מתבהר,
לכאודה, ,כךכלוהנכסףהאלוהיהאהבה

ארהאקסעצםאלאבר'העיקרהיא
ביצועואלעצמהאלהאהבהשלההתייחסות
חלוקתשבה.החרדיותואיסוףהניסויים

הדהודיבהכרחמעלהב"'ירמן"התפקידים
<הנובעתהמחברמוגבלותעלמקוממיםלרואי
שחיהמובהק>,הכנסייתיהדתימחינוכואולי
מכדיסדרם-פמיניססי'בעידןאמנםריצד

כארבייקםולאכסרבייקסבאשההתבוננות
האסתםיהמצבמאפייניכאילוותו-לא,
לגיבוררארסרמסיתססדיאוםיפיתשמודים
היותהמצעםהאשה,איןוכאילולבדר'הגברי
תהליכיאותםבצעמהלעברומסוגלתאשה,

ומרירתוהדיותמורה.השתנותהתלבסות,
שעוצבולמשל,איבסן,שלבמחזותיוהנשים
בלבד'זעוםרגיארגדפיכדרנרלרגיממרחק

קידקגוד,שלרתקרפתרמקומראלבהתייחס
כמעסהמדיונסילעציובגמורהאנםיתזההן
גםהראוימן •"ביומן"קודדליהדמותשל
המשקעארההנם,עלהדעתאתלתת

שלב"יומנרבמיוחדהבולסהשקספידי
בשםנקראתברהאהבהשמדשאהמפתה",

אףליד,המלךשלרהמרקדבתהאהובהבתו
אלכמרבןמתקשרת"האו-או"נוסחתכי

המלס.שללהיות"לאארה"להירתדילמת

בקידקגודלדאותמאשדיותרמתבקשרמה
הנעהסרבי,דנמרקנסיךשלמסריםדמותבן

לש;גערן riמלנכרליביןשקספידשלבמחזהו
רצחמוליכת~יתד'רתרבנתמפוכח

כידועלרהקדישקידקגרדאשדוהתאכזרת,
 •כתביוביןמיוחדתמםה

מעשה-יצירהשהיגראיתן,מדיםשלתרגומה
קידקגודלמרקידימאפשר ,עצמובפני

עםומסעירמחודשמפגשמכבדרמרדעיר

ראשוניתהכורתמזמןהואולמגליוהגרתו'
שלהמחשבהשתולדותפילרסרף-משרדד'עם

בלילהבנהניתנותלאהאחרונותהמאות
<השפעתורכתבירזמרתואללהתוודע
הסתםמןעודתהפוךניסשחעלהישירה
עםהמפגשמזר:יתדהמרתק>.למחקרלנושא

דדךוחיפושימשבדשלבזרדקידקגרד
מזרדלמצואכדייבשותהמגמאנר'כדרר

מתגלח,וחסדיה,דרחרלתלאותומענה
כמרסחיפהוברחחיוניותשלמידהבאותה
רוחניתכהתנסותשנים,עשרותלפני

הרבהבהשישמשמערת,רובתמעשירה

מישהוהיםיבכלרםהדעת.להרחבתמעבד
זמרתואתלצייד"באו-או"מקידקגודיותר
בפשרותחלואיעלהמודרני','הדאםשל
להצםיידשלפנינוכזהסקססעלולהסתםמן

דווקאדנה,במידהרכאזרםדיכבלתי-נגיש
רדחברתתובנתוחריפותהגרתו'עמקותבלש

והאינסלקסראליהנפשיהמאמץהשכלתו.
בהשוואהקלאיננוהקרואמןברהנדרש

ויגרשעלהעובדותדורחרת,גאולה•ל•תודות
שאינהמיידיתהתעלותרעלמהיריםוסיפוק
דווקאואולםזה.מעיןמאמץלדובתובעת
הישירברקהזיכימלמד'קידקגרדשלספרר
והואאפשדדאינונעלההיותרההרזיהלא

המובלעתההנחהעל-פיבהכרח,מותנה
מסלולמלואבעשייתכשיסחר'המובנית
וההתייסרות.החיברםההתנסות,

מציע,איתןמדיםשלוהחכםהיפהתרגומה
המגררנרתהשולייםהעדותבסיועמקרם,מכל

ברחהגישהגרלרמב,יעקב ,הערוךשלוהמברא
אחדאלמיותרים,מכשוליםהמסלקתיחסית,

הדלוונסייםהמאתגרים,הםקסםיםמן
ההגותלדרתבתר ,לדעתי ,בירתוגשיםזהמו

 •המערבית.והספרות

החייםתיאטוון
 28-+ימעמ+-המשך

שרמדיםהםבחייםגםהבמה,עלוכמרמסרים,
"מלאכים"בהםישהקבועים."םיפוסיהם"על

ליצנים-ציניקנים,פרועים",ו"ילדים
ילדותפטרונים,רחמניות,נשים"לפלפים",

מכלרעו.ד"ספקניים,ופילוסופיםתמימות
כאן,תרססתמידדבר-מהמין.ומכלסוג

מתהדרתהשטח:לפנימתחתרוחשתמיד
מתארגנותחבדרירת,צומחותהידאדכיות,

דיוקוליתדמדיבות, .פרוצותקבוצות,
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 ,וכמובן"סולחות".גםויש"סקנדלים",
התיאטדרןמתגרשים.רזרבותנישאיםזוגות

נהדרנושא-עצביםשלסיד-לחץהוא
פרקים. 1001בתסברןלאופרת
בפנים-כברקד'תמידהואהראשוןהפרק

שהבמהרדראהראשוןמגיעהבמאיריק:אזלם
הצרותעלצועקהואמרכבה.אינהעדיין

ילךשהכולבמדבר!"ירפיז iחטכני
ושכולםמבטלאניאזמרבן.לאקיבינימאטז

בגלללעזאזלתלךשהבכורההביתה!ילכו
רלמהזכמהליאכפתלא rאחדבן-זרגה
עשראזהבסחתם, rשליהתחתאתמעניין
נזלםאתשולחפשרםאניעכשיוםרבהז

 Hילך'"שהכולרגמדנרזהביתה,

להגיע.מתחיליםהשחקנים
התאזרה.זרקוריאתמדליקמישהו
מתחילה.החזרה

 •לתחיה.קםתיאסררן


