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שליקעבורהכתבה

למה,קודם'מהבשאלהאומאין','האיןכגוןבמשפטלעסוקרוציםאנוכאשר

אותם:שחיברמיעםצדקלעשותכדיעצמנו,אתשואליםאנוהשלילה?',אוהאין

הניגודעלשמדברמיאותו?לקחמנייןזה?משפטבכותבועיניולנגדעמדמה

הישעלסבור,אניכךחושב,לשלילה,ביחסכראשוניהאיןועללאין,הישבין

לתוךשמושלךמהכלחופיו.אתמלחךהאיןשלהאינסופיהיםאשראי,מיןכעל

בפעילותגםמצויזאת,עםעצמו,האיןמאוין.במימיו,ומומסמתפרקהזה,הים

אומרים:ואנוחיכו,הואקיים,הואהים;גלישללזולהשוותהשניתןאינסופית,

ניתןכיצדואולם,פעילות.למנוחהלקרואגםהיהאפשרזהבמובן ,"ן.: 5!מ"הוא

כללזאתלהראותאפשראיהנכון?המשלאכןהואזהמשלכילמישהולהראות

מהאתבכךהשגנוהרי ,ממבוכתואותוגואלהמשלאםזאת,עםויחד-וכלל

שרצינו.

אלה,כגוןלכאורהטריוויאלייםאמצעיםבעזרתכי ,מוזרלנושייראהאפשר

מסויםשבמקרהלמשל,מוזר,עמוקות.פילוסופיותממצוקותמשתחרריםאנחנו

המלהאת-אחרותבשתייםאחתמלהשלהמרתהזולתדברלעשותצורךאין

מובןבאיזההמייסרת,השאלהמןלהיפטרכדי- " 3 "·ו "="הסימניםבצמד"חיכו"

הבלבול,עמוקמהעדהואמכךלמדיםשאנחנומהשכלאלאאדום.~חיכוהשושן

ואף-העמוקהמהשאלהמישהולגאולשאפשרמוזר,בשפה.מגולםהואכאשר

סימניםכתבבעזרת ," A=A "המשפטמשמעותמה-ידועבמובןהמסתורית,

שאנחנוזהאיךלשאול,אפשרזה,איךהזה.המשפטאתלכתובמאפשרשאינו

כעלעליוומכריזיםהזההסימניםכתבאתדוחיםשאיננוזהאיךמכך?נרגעים

שהשתחררנולאלתודהחשים:כמואלאזאת,עושיםאיננוואולם,בלתי·שלם?

 , A=Aהזה,במשפטלנוהנראההדבראותושאתהרימוזר,נשמעשהדברככלמזה!

"חיבר"שהאוגדלכךמתכווןויטגנשטייןאדום",כמודבראותוהואהשושןמובן"באיזהמילולית:ן,

ובמשמעותזהותשלבמשמעותשונות:משמעויותבשתילהתפרשיכולאדום"חיבר"השושןבמשפט

לעצם.תכונהייחוסשל
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הסימניםכשמערכתומזהים,שביםאנומחשבה,כלבבסיסעמוקומונחאפריורי

בדיוקנעוצהחיתההעמוקהשהבעיהלומרניתןהלשון.מןאותומדירההחדשה

אי·הנוחות,(ותחושתהישנההביטויבצורתבנוחעצמנואתהרגשנושלאבכך

עמוקה).היאבשפה,אמוריםהדבריםכאשר

מתבונניםאנובההדרךפיעללו,לומריכוליםאנו ,"ן~5י~ ?7"האיןאומרמישהואם

ממנו,נובעמהכלומר:הזה?המשפטעםעכשיולעשותעלינוומהניחא,בדברים:

תפקידו?מהניסיון?שוםשמאאותו?לוודאלנומאפשרניסיוןאיזהנובע?הואוממה

אבןשלבמעמדהואהאםהמדע?בביתמעמדוומההמדע?ממשפטימשפטהואהאם

מצהיראניטיעון?שלבמעמדהואאוליאואחרות?בנייןאבנימונחותעליהפינה,

שתרכיבלכךהתנגדותכלליאין .מהילדעתשעליאלאהצעה,לכלמסכיםשאני

מסתובבהואהאםלדעת,מבקשאניאךריק,עלשמסתובבגלגלהשפהמכונתעל

 2אוחז?הואאחריםגלגליםבאילולא,ואםריק,על

לפעמיםהפיסיקאיקדהמכניקה,עקרונותעללספרבהקדמהכיצד,כאןנזכור

מכןולאחר-הפיסיקהיסודהואזהעיקרוןכיואומר,הסיבתיותעקרוןבפניקידה

יסודהואזהמשפטמובןבאיזההיא:שאלתנוהספר.בגוףכללמזכירוהואאין

מהםעקרונותמאותםאחדמהווהשהואבמובןלאמקום,מכלהפיסיקלי?הדיון

קלישאהבמיןכאןמדוברהאםלדעת,חפציםואנואלה.בדיוניםמסקנותגוזרים

עסקי?ומתןלמשאשניגשיםלפנישמחליפיםאלהכגוןנימוס,של

שרגילמיהבא:במשללהשתמשמבקשאניהזההדיוןמשמעותאתלהבהירכדי

כלאתמאשריותרטובהרעבמיחושאתמכירדורש,שרעבונומכפיפחותלאכול

לאכול,הרצוןבומתעוררמידבקיבה,מיחושלוישוכאשרהקיבה;מיחושייתר

אופן,באותומדי.יותראכלשכברבכךמקורוהזה,המיחושבוהחריגבמקרהגם

ואחריםכאלהמשפטיםהעמדתעל·ידיהרוחמצוקותאתלהשקיטרגיליםאנו

למצבבנוגעבהירותמאינובעתמצוקתנוכאשרברם,יותר.בסיסייםמשפטיםעל

ישן,הרגלאותובשלאחד,שמצדהריהשפה,שלמסויםבאזורהדקדוקיהעניינים

שאינהתרופהיותר,בסיסייםמשפטיםעלהעמדהשלבתרופהלהשתמשנוטיםאנו

השגרתי.במובןבבסיסצורךכאןלנושאיןחשים,אכןאנושני,ומצדכאן;הולמת

מהלכלהיסודאתלהוותשאמורבמשהוהפילוסופיהאתלהתחילמבקשיםאנחנו

פשוט"יסוד",להוותאמורהואאיןזאתעםויחדהמדעים,לכלבעקבותיו'שבא

הדיוןאתהפותחתהפסקהשהיאאפשרהטקסט,בשוליסימוןפיעלברור.אינוזופסקהשלמיקומה . 2

 .כאןמביאיםשאנו

 2מטעס
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היהשיכוללזהדומהכאןהבלבולבבית.הלבניםשלהתחתונההשורהשלבמובן

המוצק~תאתאחרתופעםהתחתונההלבניםשורתאתאחתפעםכינינולולהיווצר,

לא·הגהבמיןהפילוסופיהאתלהתחילהצורךנוצרזומדו·משמעותהמבנה'.כ'יסוד

המשפטלא·מובחן.להגהתחליףמסוים,במובןהוא, 'ן~~??'האיןכמוומשפטמובחן.

להקדיםהצורךכזה.לא·מובחןהגההואגם 3משהו"ביודעיןלידיעתימודע"אני

בהןתקופותישמה.במובןסגנוני,צורךגםהואכאלהקלישאותאומשפטיםלעיונינו

הסיומת.אתלהדגישרוציםכאלהבתקופותבכרכובים:מסתיימיםארונות,אובתים,

תכליתיצורךכלאיןבהםבמקומותגםבגולות,מסתיימיםסוגים,מינימכלמוטות,

להדגיששלאצורךמרגישיםאחרים,במקריםכך.סתםלהיגמראמורלאהמוטבהן.

כךסביבתו.עםיתמזגשהאובייקטמבקשיםמלאכותי.באופןלצעפואלאהסיום,את

שלמשונניםשולייםלכןקודםהיובובמקוםגדילים,השולחןמפותלשוליתפרו

גווןלשולייםנותניםזאת,לעומתאחרים,בזמניםחלק.בגימורחפצולאשכןבד,

למשל,מבקשים,הזה.הטיעוןעלגםחליםממשדבריםאותםלהדגישם.כדימיוחד

מסוים,במובןדבר,מסביראינוזהכיאםהעולם,שלהתהוותובמקורבוראלהעמיד

לוס,האדריכלשלרעיונותיומסוגהואהזה(הרעיוןההתחלה.אתמדגישרקאלא

ממנו.)מושפעספקוללא

שליק}שלבביתו , 30.1 2.1929 ,שני(יוםהיידגרעל

דחףישלאדם 4ו"חרדה",ב"הוויה"היידגרמתכווןלמהלשעריכולבהחלטאני

אימשהו.שקייםכךעלהפליאהעללמשלחישבוהשפה.גבולותעללהסתער

מהכלבנמצא.תשובהבכללאיןוגםשאלהבצורתהפליאהאתלבטאאפשר

 .) Unsinn (פשרחסרתשטותרקאפריורי,להיות,יכוללומר,חפציםשהיינו
הזוההסתערותאתבהם.ומתנגשיםהשפהגבולותעלמסתעריםאנחנוזאתובכל

הפרדוקס).על(כהסתערותדומהבאופןאותהכינהאףוהואקירקגור,גםראה

חשובבוודאישזהמוצאאניהאתיקה.היאהשפהגבולותעלהזוההסתערות

הטובהאםערכים?ישהאםהכרה?ישהאם-אתיקהעלהלהגלכלקץלשים

 ich habe um mein Wissen wissendהגרמני:במקורגםשחרוחסרדקדוקיאיננוהמשפט . 3
bewu/3t etwas 

מובחןכיצדכשלעצמו.בעולםההיותהואהחרדהשל"הבפני·מה :) 1927 (וזמן""הוויההיידגר, . 4

הוויהאינוהחרדהשלהבפני·מההפחד?פוחדשמפניוהמהמןהחרדהחרדהשמפניוהמהפנומנלית
הגרמנית).במהדורה 187-186(עמודיםככזה."העולםהואהפחדשלהבפני"מה ...העולםשבתוך

 2מטעם
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במחותנוגעשאינומשחולומרמנסיםתמידאנובאתיקהונו'.להגדרה?ניתן

חטובאתהגדרתנותהאהוא:ודאיאפריורינח.לגעתיכולאינוולעולםהדבר,

אליומתכווניםבאמתשאנומהכי[לסבור]אי·חבנחזותחיהתמידתהא,אשר

ידועחיהכברזהמשחו.עלמצביעהחזו,ההסתערותהנטייה,אך 5לביטוי,תואם

שטויות?לדבררוצחאינךשכמותך,בחמהמה,אמר:כאשרהקדוש,לאוגוסטינוס

 6דבר!בכךאיןשטויות,דברדבר'

התרגוםבשולי

שמייחדמהויטגנשטיין.כתבישללקאנוןשייכיםאינםשלפנינוהטקסטיםשני

ויטגנשטייןשלהתייחסותושלתיעודישבחםהיחידים,המקומותחיותםהואאותם

לחיידגר.

בווינה. 1929בשנתשנערכושיחות,שלבתרשומותמדוברהמקריםבשני

הידמכתבלקוחשליק",עבורכ"חכתבחהידבכתבהמסומןהראשון'הקטע

השניהקטעלאנגלית.מעולםתורגםלאהקטע , 30-28עמודים , TS 302המסומן

והחוג("ויטגנשטיין Wittgenstein und der Wiener Kreisהקובץמןלקוח

מקודמו,יותרחרבהומצוטטמוכרזהקצרקטעמקגינס.בריאןבעריכתהווינאי")

שולטח.ויואכיםמקגינסבידילאנגליתתורגםמופיעהואבושהקובץמשום

כללבדרךהשתתפובחןשיחותהמתעדותוייסמך,שלרשימותיואתכוללהקובץ

הרושם,הואוייסמן .-1932ל 1929חשביםביןשליק,ומוריץוייסמןויטגנשטיין,

לו.מיוחסאכןחנ"לוהקובץ

כמקרח(לפחותאושנער,ךבטקסטמדובראיןהמקריםשבשנילכךלבלשיםיש

רחוקהמקוריהניסוחכאלה,בהקשריםכרגילויטגנשטיין.בידינכתב,אפילוהשני)

עוד-מסויםלכיווןהמתרגמיםשלהכרעהדורשוהואמסוימים,במקומותמבהירות

הרגיל.מןיותר

 G.E. Moore ,שלהידועלספרוהפניהכאןמוסיףוייסמך,שלרשימותיואתשעדךמקגינס,בריאן . 5

Principia Ethica , 14-5סעיפים • 

אצלנמצאתלאכזוציטטהיותר.מאוחרמאוגוסטינוסהציטטהאתהוסיףוייסמךמקגינס,לפי . 6

נאמר,"מה : 4סעיף"הווידויים",שלהראשוןהספרמןהמשפטאתמעטמזכירההיאאוגוסטינוס.

אבויאודותיך,עללשותקיםאבויואולםעליך?לדברהרוצהיאמרמההקדוש,מתקיחיי,אלוהי,

קליינברג).א'(תרגוםבאלם."הוכואשרלדברנים

 2מטעם
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הגרמנישהפילוסוףלאחדשנהחמישיםבדיוקהוכתבוויטגנשטייןשלהעדותיו

"כתבבספדוהשפה.ותפיסתהלוגיקהבתולדותמהפכהחוללפרגהגוטלוב

משמעותוכרוכהבוהאופןעלהיתד,ביןפרגה,עמד ) Begrif.fsschrift (מושגים"

אותו,לגזורניתןממהאחדים:משפטיםלביןבינוההיסקבקשריהבודדהמשפטשל

הלשוןתפיסתלסילוקבדדךמכריעצעדהיוותהזוקביעהממנו.לגזורניתןמה

היאהבודדהסימןומשמעותפסיביייצוגמדיוםאלאאינההלשוןלפיההמסורתית,

משפטשללהגייתוהטעמיםעלהמושםהדגשמסמן.הואאותההמנטליתהתמונה

קשרבמקוםמופיעה.היאבוהמשפטלמשמעותהבודדתהמלהמשמעותאתכופף

שניוביןאמת,לביןמשמעותביןמורכב:קשרמתקבלייצוג,שלופשוטדואלי

עלספדבאותוהצביעאףפרגהבמערכת.המשפטשלמקומולביןאלהמושגים

ניסחכןועלהחושי,במלבושההמשפטמביעאותההמחשבה,שלהמהותיתתלותה

הקשריםשלוחידודחשיפההיאהעיקריותממטרותיואחתאשדמושגים,כתב

לבלתי·ניתנים·הפכוהטבעיתבשפהמסוימיםמשפטיםמושגים.ביןהלוגיים

רעיונותעלנשעניםשלפנינוהמתורגמיםהקטעיםהחדש.הכתבבמסגרתלניסוח

עלפרגהשלהנפלאים""כתביוהשפעתאתמאזכרויטגנשטייןואכןפרגה,שלאלה

"הטדקטטוס").(להלן:לוגי-פילוסופי""מאמרלספרובהקדמהמחשבתו,

ב·ופורסם s 191ב·נחתםאשד"הטרקטטוס",בספרויטגנשטייןשלהגדולהטענתו

 ,כלומדהשפה,ממהותהנובעפרדוקסכוללתמטפיסיקה,כלשהמטפיסיקה,היא , 192 2
הואהפילוסופיהבעיותשלשמקודןהואדברשלפירושוהשפה.שלהמטפיסיקהמן

לוגי,מבנהביסודהמציבההשפהשלמטפיסיתתפיסהשפתנו.שלהלוגיקההבנתבאי

מבנהיותר.אופחותודאסל,פרגהשלהמושגיםבכתבמוצגהאולטימטיביניסוחואשד

שלעולםמחשבה,שלדרכהשזומשוםהמחשבה,שלביטוייהגבולותאתמכתיבזה

אתלהכירלבחון,אפשרהזההמבנהאתבשפה.תמידמגולמתאלא"עירומה",איננה

כחסר-הלוגיהכתבמןשמודדמה-להםמעבדשמונחבמהגםלהכירוכךגבולותיו,

ויטגנשטייןשלתפיסתופיעלהאינפורמטיביים,הרגילים,השפהמשפטיפשר.

כוחבעולם.ענייניםמצבמציאות,לייצגכוחםבשלמשמעותייםהםב"טדקטטוס",

דבר,מייצגתאינהזאת,עםשלהם,הלוגיתהצורההלוגית.צורתםבשללהםניתןזה

הלוגיתהצורהאתמציגהמשפטהצגה:לפנינוייצוג,במקוםלייצוג.ניתנתואינה

שלשללוגיקההואהדברפירושהמציאות.שלהלוגיתהצורהאתמפגינההשפהשלו,

כוללתהיאדבר.מתאדתאינהעצמההיאאותה.לתאראפשרממנו"חוץ",איןהשפה

לשופטהאיןלפיכך"מבפנים".עצמהאתומראהבכל,נמצאתהכל,עלחלההכל,
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מטרתווכך,שלמה.כבלתילדחותהנוכללאגםולכןכלשהי,חיצוניתמציאותלמול

דו·שלומקריםלשונייםמבניםלהבהיררקאינההסימנים,כתב Iהמושגיהכתבשל

ולאשסולקמהאתגםוביהומניהלומר,שניתןמהאתלהציגבעיקראלאמשמעות,

לראותניתןהמושגיםכתבמתוךלדוגמה,רגיל.לשונילייצוגדהיינולהמשגה,ניתן

שייראינוכןועלהעולם,גבולהואהסובייקטכלום.ולאאינה(הסובייקט)שהנפש

כזהלדיבורדווקאלייחסנטייתנולמרות-מובןחסרהואעליווהדיבורלעולם,

עלמכריזותה"טרקטטוס"שלהמפורסמותהסיוםפסקאות Iואכןעמוקה.משמעות

 1פשרחסרימשפטיםכעל Iעצמוה"טרקטטוס"משפטיובכללםהמטפיסיים,המשפטים

unsinnig, nonsense -כמשמעותיים.לראותםהפיתויעללהתגברשישמשפטים

המטפיסיקהשלהפרדוקסגילויעםב"טרקטטוס",הזה,ההתגברותתהליךשלסופו

לשתוק."ישאודותיועלעליו,לדבראפשרשאיש"מהמשוםשתיקה,הואושפתה,

הכתיבאותןהיידגר,עלהקצרותולהערות 1929לשנתמגיעיםאנחנווכאן

ביןחדההבחנהקיימתכילהנחהנאמןנשארשוויטגנשטייןדומהלשליק.ויטגנשטיין

למרות-חייואורךלכלתוכן,לושאיןומהשישמהביןלפנים,חוץביןלהצגה,ייצוג

בשלביוגםאותושמלווההמודרניזםזההללו.הדיכוטומיותאתלמתןהברוררצונו

הוליךהמוקדמותהמובלעותהנחותיועללהתגברותרצוןאותוזאת,עםהמאוחרים.

הנונסנסמהותאתבתפיסתושינוילעברה"טרקטטוס",פרסוםשלאחרבשניםאותו,

כבר Iכאמורהפילוסופית.ההבנהבתהליךותפקידו Iמעמדוהפשר),חסר(המשפט

לנסחו,שאיןמהאתלנסחכדחףהפילוסופיהדחףאתויטגנשטייןזיההב"טרקטטוס"

משוםלאין,לתהום,לתסכול,רקיוליךבמליםלהביעהניסיוןשכלפליאהכהבעת

לחידההתשובהאתוהריהאין,שללעולמושייכתהחידה .) 6.5(סעיףאיננה"ש"החידה

מבקשים.אנחנו

שבאמהלכלהיסודאתלהוותשאמורבמשהוהפילוסופיהאתלהתחילמבקשיםאנחנו

השורהשלבמובןפשוט"יסוד",להוותאמורהואאיןזאתעםויחדהמרעים,לכלבעקבותיו,

אתאחתפעםכינינולו Iלהיווצרהיהשיכוללזהרומהכאןהבלבולבבית.הלבניםשלהתחתונה

הצורךנוצרזומדו-משמעותהמבנה:כ'יסודהמוצק~תאתאחרתופעםהתחתונההלבניםשורת

מסוים,במובןהוא, ' 7 ~ ?1$7'האיןכמוומשפטלא·מובחן.הגהבמיןהפילוסופיהאתלהתחיל

לא·מובחן.להגהתחליף

כניסיוןכוללתשהיאהפרדוקסמוצגהפעםבראשית.להיותמבקשתהפילוסופיה

ה"מייצגת".ה"רגילה",המושגיםלשפתרדוקציהלהלערוךמבליהראשיתאתלהמשיג

לדרךהיציאהרגעאתמאתרויטגנשטייןמשל.בעזרתכאןמוצגהזההפרדוקס

הפילוסוףנמשךאחד,מצדסתירתי.צורךהמייצרתדו·כיוונית,ערגהבמיןהפילוסופית
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מוחלטות,טענותשלשורהניסוחל ,דהיינוהתחתונה",הלבנים"שורתלהצבת

מןושונותהטענות,ליתרב"הרכבן"הדומותטענותנצחי:תוקףבעלותאולטימטיביות,

במובןליסודהפילוסוףשואףבעתבהאולםהקבוע. ,הראשוניבמעמדןרקהאחרונות

רקלאהיאהריהמבנה,יסודהיאהתחתונה)השורה(ולאה"מוצקות"אםלגמרי.אחר

המבוקשהראשיתרגעוכלל.כללטענהאיננההיאהטענות:מיתרבמעמדהשונה

באופניםאותולבטאעליו,להצביעאותו,להציגאוליאפשרכן.אםלניסוח,ניתןאינו

העצוםהפילוסופיהדחףבשלההפוך,לכיווןהמשיכהבשלזאת,ועםמילוליים.לא

קולהפילוסופיה.כבסיסקול,עלהגה,עללוותריכוליםאנואיןלהמשגה,לניסוח,

מצביעה.מביעהצעקהאוגעייה,מיןלא·מובחן,הגהלפיכך,להיות,חייבזהראשוני

כתבמותו,לפנישניםחמש , 1946ב"בשתיקה.ולאבהגה,מסתייםשלפנינוהמשל

להקשיבעליךאבלשטויות!לדברתחשושאלפןאושום"בברשימותיו:ויטגנשטיין

למסעאותנוהשולחזההפילוסופיה,בבסיסהעומדהפרדוקסעצמך."שללשטויותהיטב

רגיעה.מבקשיםאנחנומנוחתנו.אתהרףללאטורדהשפה,בגבולותמתמידהתנגשות

רגעית,היאהרגיעהכיויטגנשטייןהביןה"טרקטטוס",אתפיוסםמאזשחלפובשנים

 ,כןעליתרמחדש.פעםכלשיעלועליהםחזקההפרדוקס,לכיווןהדחףהשקט,חוסרכי

השפהשלהמטפיסיקההצגתכילדעתויטגנשטייןנוכחכאן,אליהםניכנסשלאמטעמים

הצגההיאשלו,הטהורהוהלוגיקההחדיםגבולותיועלב"טרקטטוס",ששורטטבאופן

כתבעל·ידישהוצגהמכפייותרמורכבתשפתנושלשהלוגיקהנובעזוממסקנהדוגמטית.

החורגיםהמשפטיםחסרי·המובן,משפטיםשלהזיהויכןועלוראסל,פרגהשלהמושגים

עלעוד.פשוטאינוהמטפיסית,המועקהאתויוצריםהשפהשלהדקדוקיותהאפשרויותמן

המשפטיםביןלקשריםלפנותישפעולתם,אתלבדוקהללו,הסרקמשפטיאתלאתרמנת

לשםהראויההיאאחתמתודהרקלאכלומר,האחרים.השפהמשפטילביןהנידונים

הדברשהוצגכפי-המטפיסייםהמשפטיםשלפיתוייםעלההתגברותלשםהרוגע,השגת

-אנלוגיותמשלים,"פרימיטיביות",ושפותמומצאותדוגמאותה"טרקטטוס",שלבסיומו

לשוניותגלישותעלולהצביעבהבנהמעקושיםלסילוקבדרכנולנולעזורעשוייםכולם

כ,ראםשקול,הישואיהאיןיםעלהיפההמשלהמטפיסית.הבחינהמןומטעותעקרות

ממבוכהגאולההמטפיסית,המועקהסילוקהפילוסופית:מטרתומבחינתלכתב·מושגים,

להםשאין-כתבמשפט,אמירה,הגייה,על·ידימנוחמציאת-כןועלבשפה,שמקורה

ההתחלה:אתלהדגישכדיהעולםשלהתהוותובמקורבוראהצבתכמוממשפשר.כל

אבל-אלהשניביןגדולהקירבהקיימתויטגנשטייןואצל-אסתטיתדתית,היאהמטרה

תוכנית.מטרהאין

עלב"הרצאהכמובדיוקלהביא.בחרנואותוהשניהקטעבדיוקמתקשרלכאן

כךעלעומדהואכאןגםבקיימברידג',שנהבאותהויטגנשטייןנתןאותההאתיקה"
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האתישה"פטפוט''למדע,להפוךיכולהאינהשהיאלניסוח,ניתנתאינהשהאתיקה

השפהגםהמטפיסית,השפהכמוהאמיתית.האתיתבנקודהלגעתמצליחאינוהשגור

מוחלט.משהולהביעיומרתהחוסרבשלהמתאפשרתהרגילה","השפהמןשונההאתית

עובדתיים,משפטיםהםלגראנצ'סטר")הנכונההדרך("זוהיחסייםשיפוטינוכל

הדרך("זומוחלטיםשיפוטיםלעומתם,עבורם.שנקבעהאמת·מידהעלהנשענים

עובדהשוםמביעיםאינם-טריוויאלייםאוחשוביםנשגבים,אלהיהיו-הנכונה")

"הביטויבמלים:והמובןהרגילהשימושמןחורגת-חידה-עמוקהפליאההבעתכלל.

קיוםעצםהואבשפה,משפטאףהואשאיןלמרותהעולם,שלקיומולנסבשפההנכון

מעידויטגנשטייןאולםחסר·פשר.שטותי,כן,אםהוא,לפלאיהלשוניהביטויהשפה."

דתי.אומוסרי,משהולומרהאנושיתלמשיכהעצוםכבודרוחששהואעצמועל

••• 

בפרט.שלנוובהקשרבכלל,הפילוסופיהבתולדותמעניינתשנההיא 1929שנת

בפילוסופיהדרךלציוןהיהשלימיםהווינאי","החוגרשמיבאופןכונןזובשנה

כפרופסורלכהןמפתההצעהשליקקיבלהשנהבתחילתהעשרים.המאהשל

החוגחשיבותלוהתחוורהוינה,אתלעזובהאפשרותלנוכחנון.באוניברסיטת

להישארהחליטשליקהעשרים.שנותמתחילתבווינהפעלואשרשהקים,הפילוסופי

המושתתתכקבוצהזהותםכךהתחוורהלהםשגםהאחרים,הקבוצהוחבריבווינה

עולם"תפיסתמשותף:ב"מניפסט"אותהלקבעפנווייחודיות,עקביותתפיסותעל

מנון.שובועםלשליקכמתנההגישוהםהמניפסטאתהווינאי".החוגמדעית:

מאוחדיםהיוכולםאולםהבדלים;היוהקבוצהחברישלהאישיותההשקפותבין

במונחהשתמשהמניפסטהמסורתית.לפילוסופיהובהנגדתההעקרוניתבתפיסתם

מןלהימנעביקשמהמשתתפיםחלקל'פילוסופיה':בהנגדהמדעית''תפיסת·עולם

העולםתפיסתהמסורתית.המטפיסיקהדחייתאתלהדגישכדי'פילוסופיה'המונח

טוענתלאמורופוזיטיביסטית,אמפיריסטיתהיאעמדות:בשתימתאפיינתהמדעית

ההיגדיםשלהלוגיהניתוחבשיטתדוגלתוהיאשלנו;הידעאתמרחיבהניסיוןשרק

פילוסופיים"היגדיםכלל"איןלפיה,מאוחד".ל"מדעלהגיעבמטרההמדעיים,

המדעים.שלההיגדיםהבהרתהואהפילוסופיהותפקידבנמצא,

הואשנהאותהבראשיתבמינה.מיוחדתשנהחיתה 1929שנתויטגנשטייןבשבילגם

ה"טרקטטוס".שלפרסומועםשקטעעבודהבקיימברידג',הפילוסופיתלעבודתוחזר

דברעודלחדשאפשראיוכיזה,בספרונאמרההאחרונההמלהכיאזחשבויטגנשטיין

אחדכיהסבוריםישאבלרבות,כברנכתבכךעלדעתו?אתשינהמהבפילוסופיה.
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אותההרצאהבראוור,והמתימטיקאיהפילוסוףשלהרצאתוהיההמכריעיםהאירועים

אתתיארוהשנייםהווינאי.החוגאנשיופייגל,וייסמךבחברתבווינה,ויטגנשטייזשמע

פילוסופימזגהפגינהבראוורשלתפיסתומאוד.כנסערתלהרצאהויטגנשטייזתגובת

בקיימברידג',לויטגנשטייזקרוביםשהיו'הפילוסופיםורמזיראסלשלמזהלגמריאחר

בתגובההיתר,בין(זאת,כ'בורגנית',הגדירהואשלהםהפילוסופיהתפיסתאתואשר

נשאגםתקופהבאותההבולשביקי',)'האיוםבראוורשלתורתואתרמזישללכינויו

לעיל.הזכרנואותההאתיקה,עלהמפורסמתהרצאתואתבקיימברידג'ויטגנשטיין

אחדות"הערותמעודו:שפיוסםהיחידהמאמראת-1929בפיוסםויטגנשטייז

הפרסוםזההיה .)" Some Remarks on Logicat Form "(הלוגית"הצורהעל

אותושהטרידנושאעםויטגנשטייזנאבקכיצדמראההמאמרשלו.והאחרוןהשני

לוגיתשאיננההמחשבהשלהכרחיתתבניתקיימתה"טרקטטוס":אתכשכתבעוד

אינםשוניםצבעיםשנילמשל,כ,דה"טרקטטוס",שלהמוצאלהנחתבניגוד-

אינםירוק"ו"א'צהוב" 'א"ההיגדיםואולם,משטח.באותוזמניתבולהתקייםיכולים

הדברשמוצגכשם-אםספקמעלהגםזותוצאה"ניגוד").(אלאסתירהיחדמהווים

אואמיתותואשראטומיים,ממשפטיםתמונת·עולםלבנותאפשר-ב"טרקטטוס"

האחרים.האטומייםהמשפטיםשלבזותלויהאינהמהםאחדכלשלשקריותו

בטקסטיםויטגנשטייזמתייחסאליולפילוסוףגםחשובהשנההיא 1929שנת

,השנה-1927בכברהתפרסםוזמן""הוויהספרואמנם,היידגר.מרטין-שלפנינו

 1929שלבאביבאךפרייבורג,באוניברסיטתהמנייןמןלפרופסורמונהבה

ה"ממסד"נציגקסירר,ארנסטלביןהיידגרביןפומביתמחלוקתבדאבוסהתקיימה

הרצאות,והיידגרקסיררנשאוהראשוןבשבועתיגר.היידגרקראעליוהפילוסופי

דיברהיידגרביניהם.הפומביהוויכוחשלם,בוקרבמשךהתקיים,השניובשבוע

פירושוהמטפיסיקה",יסודותהנחתשלוהמשימההטהורההתבונה"ביקורתעל

לפרק(המתייחסבמשפטלשיאהמגיעקאנטשלהטהורה"התבונהל"ביקורת

 Vemunft ats Ansatz (מוצא"כנקודתהתבונהמפוצצת"בכךהסכמטיזם):
damit gesprengt (. ,טעןוזמן","הוויהאתהיטבהכיראשרקסירר,לעומתו-

הסובלולאדם'לחיהאוליתקפים,זהשלדיוניוכי-היידגרשלבשמולנקובמבלי

היידגרשלהתרכזותוהאנושית.לתרבות ,החברתי·היסטורילאדםלאאךמאפאזיה,

בדאבוסההתמודדותקסירר.טעןבפילוסופיה,ולאבדתמקומההמוות,בסוגיית

הצעיר,המהפכןלצדנטוהצעיריםהמאזינים-היידגרשלב"ניצחונו"הסתיימה

גדולההשפעהובעלתעשירהלמשפחהבןהמכובד'הפרופסורמקסירר'והתרחקו

גילםבולנופרידריךאוטוקברט:הוצגלסיוםגרמניה.שלוהאמנותהרוחחייעל

"לפרשואמר:חזרבולנוקסירר.שלזואתלריבםעמנואלהיידגר,שלדמותואת
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במצב"אניקסירר:שלבשמואמרולוינסראשו",עלהענייןאתלהעמידפירושו

לכךרמז-לבןקמחנשרוממכנסיולוינסשחבשהבוכריתמהפיאהמפויס".רוח

הכלח.קסיררעלשאבד

בחוגהבולטיםהחבריםמןהצעיר,קרנפרורולףגםהיהבדאבוסהכנסבאיבין

בובפילוסופיה",מדומות"בעיותספר,קרנפפיוסםכברכןשלפניבשנההווינאי.

בניבהיידגרוהןבקסיררהןקרנפמצאבדאבוסבכנסאבלהיידגר.עלביקורתמתח

הכנס.במשךארוכותפרטיותשיחותניהלשניהםעםמחשבה.ומעורריקשוביםשיח

הלוגיהניתוחבאמצעותהמטפיסיקה"סילוקהמפורסםבמאמרומכן,לאחרשניםכמה

שמשפטיו-מפתחכבדוגמתבהיידגרשובבהשתמשו-קרנפהסבירהשפה",של

שלדיונואתהפותחהמשפטבפרטכלשהו.מובןמשולליפשוטזהשלהמטפיסיים

כלליאתמפרשהואמשוםפשר'כלכחסרמוצג-מא~ן""האין-כאןויטגנשטיין

לניתוקניתנתואינהמסויםלוגילמבנההשייכתמלה,ומציגהשפה,שלהלוגיהדקדוק

הלשונייםהשימושיםשניכפועל.אחרתופעםעצמאיכשם·עצםאחתפעםממנו,

כללושאיןאלאתקין,משפטכמושנראהמשהו"פסאודו·משפט":יוצריםהללו

הםלהם.לאלתחוםפורציםשהמטפיסיקאיםחיתהקרנפשלהכוללתמסקנתופשר.

תוכןבעלילמשפטיםהמתחזיםומשפטיםפילוסופיותתיאוריותבעזרתלהביעמנסים

הם"מטפיסיקאיםהאמנות.באמצעותרקלהבעהניתןשבעצםמהאתעמוקקוגניטיבי

הפילוסופיםביןמוזכרזאת,לעומתקסירר,כתב.מוסיקלי,"כישרוןללאמוסיקאים

בעיזבונוהדדית:היאזוהתייחסותהחוג.שללמניפסטבנספחהווינאילחוגה"קרובים"

גםושםהווינאיהחוגשלהפילוסופיהעםהתמודדבוספרשלכתב·ידנמצאקסיררשל

בעמדותיולאכיאםבסגנונו-קרובהואזמנובנותהפילוסופיותמהאסכולותכיקבע

דווקא.הווינאילחוג-

העשריםשנותנחתמובכךהאמריקאית.הבורסההתמוטטה 1929אוקטוברבסוף

בגרמניה,לשלטוןהנאציםעלובוהחודש- 1933אפריללעברלאחורהספירהוהחלה

השנייה.העולםבמלחמתפתחההנאציתגרמניהכאשר , 1939ספטמברלעברומשם

אחרת.מזוויתגם 1929שנתעללהתבונןמאפשרותאלהעובדות

לשעברהאויביםביןדיאלוגלעודדמטרהמתוךנוסדובדאבוסהשנתייםהכנסים

לפיוסמהמאמץחלקוהיוו-והגרמניםהצרפתים-הראשונההעולםבמלחמת

ביןגםאלא , 1929שלבכנסדובררקהיהלאקסיררשונים.לאומיםביןולהבנה

ארבעהתקיימהאשרואבוס,שלהקיץ""אוניברסיטתשלוהמארגניםהיוזמים

שלהאוניברסיטהלרקטורגםקסיררהיה 1929בשנת . 1931ועד-1928משנים,

הרפובליקניתבגרמניהשנוסדוהמעטותהחדשותהאוניברסיטאותאחת-המבורג

שהציעההיחידההאוניברסיטהזוחיתהבמקרהלאהראשונה.העולםמלחמתלאחר
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לכן'קודםשנהעשריםכברשלוהדוקטורטאתשסייםקסירר'ארנסטליהודי

אוניברסיטהשלהראשוןהיהודיהרקטורלהיותקסיררזכהן-929בפרופסור.משרת

ויימר,שלהרפובליקהלכינוןשניםעשרבמלאותזו.עובדהניצלוקסיררגרמנית;

החוקה"רעיוןחשובה:הרצאההואגםנשאשבוחגיגיעיוןביוםהאירועאתציין

'"צרפתי",זררעיוןהרפובליקאיתהדמוקרטיהשאיןהראהבהרצאתוהרפובליקאית".

שלבניהשטובירעיוןאלאאויביה,בידיכגיגיתהרהמובסתגרמניהעלשנכפה

עליו.ונלחמובוהחזיקוגרמניה

בסימןעמדהשניםאותןשלהאדומה"ב"וינההווינאיהחוגשל 1929שנתגם

חבריוהסוציאליזם.הדמוקרטיתהרפובליקהלטובתפוליטיתהתגייסותשל

הפילוסופיהשלמקומהעלברפלקסיהשלהםהמניפסטאתחתמוהווינאיהחוג

שללעלייתן"מודעיםהםשנים.באותןאירופהמרכזשלהחברתייםבחיים

החברתייםב"מאבקיםנטועהזושתופעהוסבוריםותיאולוגיות"מטפיסיותנטיות

החברתי·כלכליבסדרשמרנייםחוגים"אותםעת.אותהשלהמרים"והכלכליים

ואילוובתיאולוגיה,במטפיסיקהגםתומכיםהקייםהקפיטליסטיבסדרהתומכים

המדעים."עלהמתבססתהאמפיריסטיתולהשקפהלסוציאליזםנוטיםההמונים

ולנאורות."לדמוקרטיההנאבקיםבשורותעצמואת"מעמידהווינאיהחוג

ובראשונה,בראששלט,שלוהפוליטיתבמחשבהפוליטי.אדםהיהלאויטגנשטייז

עולמי'שלוםלמעזפעילותשלצורהכלכלפיבוזביטאאףבעטיועמוק,פסימיזם
דתיאופינשאוהפוליטיותנטיותיוראסל.ומורוידידושלהפוליטיהאקטיביזםכגון

הסובייטית.ברוסיהולהתגוררלעבורהשניםרבחלומוהיהלמשל,כזה,מה.במובן

הרחקמתאר'שהואהפשוטיםהכפרולחיילטולסטוי'נתונהחיתההגדולההערצתו

עמוקה.עוינותויטגנשטייזגילהכלפיהםאשר-ערכיםוהקידמההמדעמן

והרפובליקאיהניאו·קאנטיאניהיהודיהפילוסוףהיגרלשלטוןהנאציםעלותעם

לפניקצרזמןמתשםהברית,לארצות-ומשםלשוודיה,-משםלאנגליה,קסירר

היגרו.רובםלנאצים;התנגדוהווינאיהחוגחבריכלהשנייה.העולםמלחמתתום

 ,לאואםביןפוליטיים,מניעיםלרצחהיואםבין . 1936ביונינרצחשליקמוריץ
התקומםהגיבור""האריוהנאציים:הלאומנייםהחוגיםעל·ידיאומצוופועלוהרוצח

ובשעהיהודי).היהלאאגב,(שליק,הנשמה".משוללתהיהודית"הפילוסופיהכנגד

שללרקטורהיידגרהיהלגלות,יצאלשעברהמבורגאוניברסיטתשרקטור

פחותידועההנאצים.עםהזדההשבוהידועהנאוםאתונשאפרייבורגאוניברסיטת

הוניגסוואלד,ריכארדאחר,ניאו·קאנטיאניפילוסוףעלהיידגרשכתבהדעתחוות

היידגרכתבממנוכמצופההנאצי.המשטרבידילפיטוריוהתנגדושתומכיויהודי,

הפוליטיקהאתהקושרותוכנה,הוניגסוואלד,שלבפיטוריושתמכהדעתחוות
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אתלהזכירבלאהיידגר,אומרהניאו·קאנטיאניזם,לענייננו.חשובוהפילוסופיה,

באדמההנטועה(עממית)הפולקית"במורשתנטועאיננוהוניגסוואלד,שליהדותו

כךמשום-ול"תבונה"ל"ליברליזם"בין·לאומית",ל"תרבותמחויבתאלאובדם",

דמוקרטים,יהודים,היוהניאו·קאנטיאניםביןואמנם,הוניגסוואלד.אתלפטריש

בקרבולאומניותשמרניותאסכולותגםהיוזאת,עםרבים.סוציאליסטיםואף

העולםמלחמתבשנותעודקסיררשניהלהעיקשהמאבקוידועהניאו·קאנטיאנים,

בהתבטאויותשהכבירבאון),(ברונו Studien-Kantה-שלהעורכיםאחדנגד

הניאו·קאנטיאניםשלהפוליטיותהנטיותנגדרקיצאלאהיידגראךאנטישמיות.

במסגרתהיידגרכתב 1935בשנתהווינאי.החוגאנשינגדגםאלאהליברליים,

המתימטי·"הפוזיטיביזםעללמטפיסיקה""מבואהכותרתבעלותהרצאותיו

גםזהאיןהרוסי.הקומוניזםעםומלבדמלגוקשורש"הואמקרהזהאיןפיסיקלי":

הברית."בארצותגםניצחונואתחוגגזהמחשבהשאורחמקרה

••• 

ברורההפילוסופית-פוליטיתהחזיתחיתההשלושיםובשנותהעשריםשנותבשלהי

עמדותיהםביןההבדליםלמרותאשרוקסירר,הווינאיהחוגחבריעמדואחדבצדמאוד:

לפאשיזם;כולםהתנגדועצמם)לביןהווינאיחוגחבריבין(גםוהפוליטיותהפילוסופיות

קשורות(ואחרות)האלההפילוסופיותהעמדותאםהיאחשובהשאלההיידגר.השניובצד

שמאאוהעשרים·שלושים,בשנותנציגיהןאחזובהןהפוליטיותלעמדותתיתוהמ

שונותפוליטיותלהשקפותלחבורעשויותהןאחריםחברתיים-היסטורייםבהקשרים

זו.בשאלהביניהםחלוקיםהמתרגמים/כותביםמאוד.

פדוידנטלוגדעוןמטרענתוהעירו:תירגמו
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