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מטרענת

בשר"מולבשרעכשיו"נשארנו

 1המוותבתרבותהנשגבעלמוחלט':באופןהגדול'משהו

קבריעלכשתעמודהיקר,אבי

 ,עריריומאודועייףזקן

בעפרגופיאתטומניםאיךותראה

 ,אבי ,מעליעומרואתה
כל·כך,גאהאזתעמודאל

 ,אביראש,ךאתתזקוףואל

בשרמולבשרעכשיונשארנו

אבי.לבכות,הזמןוזהו

עיני,עללבכותלעיניךתןאז

 ,כבודילמעזתחרישואל

מכבורחשובשחיהרבר·מח

אבי,לרגלי,ךעכשיומוטל

קורכן,שהקרבתתאמרואל

אני,חייתישהקריבמיכי

גבוהותמליםעורתדברואל

 .אבי ,נמוךמאורכבראניכי

קבריעלכשתעמודהיקר,אבי

 ,עריריומאורועייףזקן

בעפרגופיאתטומניםאיךותראה

אבי.סליחה,ממניאזבקש

אמבטיה")"מלכתלוין,(חנוך

השוואה"לכלמעל"גדוללחלוטין","גדולשהואבטבעזההנשגב:אתכותבקאנט

הוא",קטןהשארכלאליושבהשוואה"מהאשרזה , 2 ) 7 5עמ'השיפוט",כוח("ביקורת

החושים"שלקנה·מידהכלעלהעולהכושר·נפש,מוכיחהלחשבוהאפשרותשעצם"מה

החשובות.הערותיהםעלשנטרולעוררטאוברלצבימורהאני .ן

אחרת.מצויןאםאלאקאנט,מאתהשיפוט"כוחל"ביקורתמכוונותבסוגרייםהסתמיותההפניותכל . 2

 . The Truth in Paintingלספרוהןורירהמרבדיההפניותוכל
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הואהנשגבאמנם,כבוד".אוהערצה,הוא"כל·עיקרהממנוהנחתהפקתואשר ) 77 (

אינסופיותו",שלהאידיאהכרוכהבהןשבהסתכלותשלו,התופעותאותן"בכלהטבע,

מאמצישלאי·ההתאמהעל·ידיאלאמתרחשתכזוהסתכלותש"איןמשוםדווקאאבל

שמעידממהיותרכ,דמשוםדווקאהמושא",שלהגודללהערכת ...שלנוהמדמההכוח

כבוד.לולרחוששלנוכמוסהיכולתאותהעלעלינו,מעידהואהטבע,עלהנשגב

על·ייעודזהו .) 83 (אנו"לייעודנורחישת·כבודאפואהואבטבעהנשגבשל"הרגש

"כרוךהנשגבאלרגשיתפנייהאותהוהנה,התבונה.שללאידיאותשאיפהחושני,

חושיתתפיסהמכלהחורגמשהו ,) 83 (מוחלט"באופןהגדולמשהואליחסבה

ההערכהאלהאסתטיתבהערכת-הגודלהמדמה"הכוחשלאי·התאמהויוצראפשרית,

אי·בדיוקאולםאי·תענוג",שלרגשאפואהואהנשגבאל"הרגשהתבונה".על·ידי

בעלי"שאנוהרגש, ,) 83 (העל-חושני"ייעודנושלהרגש"אתבנומעוררזהתענוג

כבודלרחושהכמוסהיכולתנואתלנושמזכירהרגש ,) 84 (עצמאית"טהורהתבונה

תענוג.גםחשבון,שלבסופוהוא,אי·תענוגאותוכןועלאנו,לייעודנו

בכינוימשתמשיםאנו"למהלמשל,שואל,הואהקאנטיאני.הנשגבאתקורארדידה

למהכמות?עודשאיננומהלציוןמוחלט'באופן'הגדולאו ) magnitude (גדול''היות

מוחלט'באופן'הגדולדווקאהואהנשגבמדוע ...בחלל?למידהעדיין,מתייחסים,אנחנו

לושאיןברורכאשר- ) The Truth in Painting , 136 (מוחלט'?"באופן'הקטןולא

ההתאמה"חוסרכלל;להצגהניתןהואשאיןבכךהנשגבשלייחודוהרימידה!אמת

ההתאמהחוסרבדיוקהואשמוצגמהבוכזה,מצב .) 131 (שמוצג"הואהצגהכלשל

הפילוסופיתהספרותמןרקולאכמובן'היטב,מכיריםאנחנוהמבוקשת,ההצגהשל

אלאאיננוהמספריםאינסוףאתלהציגניסיוןכלהעכשווית.וממשיכתההרומנטית

מייצגואינומספר,איננו 00הסימןאותו.להציגאי·האפשרותכלפיסימבוליתמחווה

לסמל,אי·יכולתועלשמצביעסימןהוא"גדול":מספרמייצגשאינווודאיוודאימספר,

ניתנתשאינהזוהמתמדת,החריגהאתהואלסמלמבקששהואשמהמשוםלייצג,

לפחות)דומה,(במובןבזאת 3סמל,להיותשמתנגדסימןהוא ooולסיכום.למדידה

ללאהיטב,לנוהמוכרחוליןשלהקשרבאותומשנזכרנועתה,עצמו.קאנטגםמכיר

אתלאבדאמורים(גדול)הפחותאו(גדול)"היותררדידה:שללשאלתונחזורגדולה,

ואולם,גדול.ההיותמוחלט,באופןהגדוללמראהשלהם,הרלוונטיותאתמשמעותם,

שההערכהמשוםקורה),שבאמתמהאתכאןמתאר(והואמשמעותלכךישקאנט,טוען

.קאנטהבינוני'אוהקטןלכיווןולאמוחלט,באופןהגדולאוהגבוהלכיווןנעההחיובית

רקולאלאינסוף,סמללהיותהמבקשסימן ,.אקנטור,המתמטיקאישהמציאהסימןבמושלא . 3

לייצוגביחסקנטור,שלהמסוימותיומרתביןקשרישלטעמי,אותו.לסמלהאפשרותלחוסרסמל

כאן.המרכזיתטענתילביןהאינסוף,
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 ,) 137 (מקום"להשאיןאומרהואבובמקוםהשוואההציג

ביןממנה:להתעלםשאיןמהותיתהבחנהעלמרמזתרדידהשלהמיתממתשאלתו

אי·היכולתאתשמציגלמההפנייההבנתביןשלה;מיסטיפיקציהלביןבחריגותהכרה

חשובה?הזאתההבחנהלמהמוחלט".באופןהגדולכ"משהודווקאתפיסתולביןלהציגו

ואילופוליטית,בחשיבהמקוםלקבליכולההראשונההאופציהכזה,צמדשבכלמשום

אחדבקנהעולהשנראה,כפיהשנייה,האופציההפוליטי.שלאסתטיזציהיוצרתהשנייה

הקורבן.שלמאודופופולריתמאודבעייתיתתפיסהעם

רגשהיא ...שבטבעהנשגבמן"הפקת·הנחתקאנט:שובהנהולקורכן?לנשגבמה

·המדמה nהכוזוכהכךעל·ידי ...עצמועל·ידיהכוח·המדמהשלהחירותשלילתשל

הכוח·מןכמוסנשארלכךהטעםאךשהקריב;ממהגדולותשהןובעוצמה,בהרחבה

שהואהסיבהאתובאחת Iההעדראתאובןהקוראתרגישמהואזהותמורתהמדמה,

והצמרמורתהזוועהבהלה,עםהגובל"התימהוןאתחשהואכאשרכך .) 93 (לה"משועבד

בנשגב.בחזותוהקדושה",

הקורבןאת-הזוהנשגבבתפיסתהכרוכההאלימותאתבהטעמהקורארדידה

עצמו.אתמסרס,אומעקר,כשהואעצמו,נגדמופנהכשהואלשלם,הדמיוןשצריך

"ביקורתקאנט,שלזהבספרוהקורבןמושגשלמרכזיותורדידה,אומרבולטת,כאן

וגם-רדידהושלקאנטשלההתעניינותמוקדהואהנשגב,ולאהקורבן,השיפוט".כוח

שהנשגבמשוםהקורבן,הואבנשגב,שמהותי,מהשחשוב,מהדיוק:ליתרכאן.שלנו

אתלהציגכדיבטבעלהשתמשהמבקשיםתבוניים,כיצוריםשלנו,פרויקציהאלאאינו

זרלחוקעצמוכופףהדמיוןישירות.להציג,אולתפוס,יכוליםאיננואותהסופיותנו,

זהלקורכןבתמורהאולםהטבעית,לתכליתובניגודלו,מחוצהאותושמגביללחוקלו,

עלמפצהזועוצמה • excess, extenstonביתרעוצמה,ביתרזוכההואמקריבשהוא

הזה.לפיצוינשובעודהקורבן.

ראייהזוויתמתוךגםלהתבונןניתןלקורכןהנשגבביןהאינטימיהקשרעלאבל

הקורבןעלבהצבעהדי.איןהקורבןשלההכרחיתשגיבותועלהעומדתהפוכה,

כיבטבורם;כרוכיםהללוהמושגיםשניכילראותחשובהנשגב.מושגשלליבתוכעל

הקורבן.שלגילומוגםהיא- ) 84 (קאנטפיעלהנשגבשלהמועדףהגילום-התהום

הערצה,שליחסמזמיןהואואףהשוואה",לכלמעל"גדולהואכנשגב,ממשהקורבן,

לנוומזכירהעלח-ושני",ייעודנושלהרגש"אתבנומעוררהואשאףמשוםכבוד,או

הגדול"משהולעברלחרוגהמסוגלתוהעצמאית,הטהורההתבונית,אנושיותנואת

גבוהות.".מליםחלטומפןאוב

עודנכוןכלכלה.איןהמקריםבשנייותר:נכוןהקורבן.לכלכלתזהההנשגבכלכלת

שהטעםאסורהנשגבעלטהור"משפטכלכלה.שתהיהאסורהמקריםבשנייותר:

ג,מטעם
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עםמעורבבולאאסתטישיהיהמבקשיםאנואםהמושא,שלהתכליתיהיהאותוהקובע

"במותםשאמנם"ההולכים",קדושתזוהיאכן .) 79 (התבונה"אוהשכלשלכלשהומשפט

ואוליכלכליים.במונחיםמותםעללדברמסרביםאנחנוזאתועםהחיים",אתלנוציוו

דקמכידהלשווא",היהש"לאלכךלדאוגישתמידאשדקודבנם,שגינותיותר:נכון

אתדקיאפשרהקודבן"שילם"אותושה"מחיד"בכךדהיינואנטי·כלכלית,בכלכלה

להלןהקודבן.שלהאנטי·כלכליהמעמדאתלהנציחכדינוספים,קודבנותשלקיומם

דווקאמחפהוהנשגבהקודבןשליחסי·החוץנדמתכלכלהשלזהנחרץשהעדרנדאה

אותוהחוטאלשובנחזורכן,לפניאבלשלהם.האפשרותכתנאיהחזקהנוכחותהעל

ביןההבדלהצבתאלהגודל,מדידתעלרדידהשלהתמימהשאלתועםקודם,זנחנו

כ"משהודווקאזהשלתפיסתולביןלהציגוהיכולתאיאתשמציגלמהחוליןשלפנייה

לפוליטי.אסתטיזציהמזריקרדידה,בעקבותטענתיהנשגב,מוחלט".באופןהגדול

בקונקרטי.להיזכראלאלנואיןהזו,הטענההבנתלשם

פקדהזה,מאמרמבוססעליהההרצאהניתנהבובזמןבעדךאחדים,חודשיםלפני

מדינתשלהווייתהשלמסוימיםמהיבטיםשנבעוזעזועיםסדרתהתקשורתאמצעיאת

הישראליתוהחברההפאניקה,שככהאלהשורותפרסוםעםכובשת.כמדינהישראל

העמוק,ההדוק,לקשרהדעתאתלתתחשובכדרכה.הכבוש,העםאתושכחהשבה

אוהאלה,הזעזועיםשלשמקודםהעובדהלביןורגיעההיסטריהשלזותנועהבין

הציבוריתבחלחלהלמשל,ניזכר, 4פוליטי,ולאאסתטיהיההגדול,דובםשללפחות

שהםזהפלסטינים.בגופותצה"לחיילישלהתעללותםעלהגילויעםשהתעודדה

שנשגב.הואהמוותבנשגב.נגיעהלהאיןל"חיים":שייכתזותופעהבחיים,מתעללים

מובןיסולח.שלאזההואהנשגבאלהמבזההיחסהנשגב.אלהיחסהואאליוהיחס

זעקותכמהבמחסום.הכינורנגןשלהמפורסםסיפורואתזולדוגמהלצדףשישמאליו

כלומדהשואה",אתש"מזכידדימויאותועל Iנכתבוומכתביםמאמריםכמה Iנזעקו

גםלצדףאפשראלהנשגבותלפרדיגמותמוחלט.באופןהגדוליםמכלהגדולאת

השלוש·עשדהבתאל·המאסאיימןשלגופתהלתוךהמחסניתמריקוןהחלחלהאת

ילדים 290שלהריגתםעללדברשלאהריגתה,מעצםהובעהפחותהחלחלה(אבל

תחושותהזה?).הנתוןאתיודעבכללמיהאינתיפאדה:תחילתמאז 1 4גיללתחתמ

הכובשתההוויהמהבנתנובעותאינןהןאסתטיות:הןהללוהמקדיםבכלהאי·נוחות

אתמעודדותהןאיןכןעלרגעי.נקודתי,מגועל·נפשאלא-ויעדעצים-לאשורה

ההרגמעשילעודדשצריכים-הפוליטיהמעשהאתובעקבותיו,-הפוליטיהזעם

עידןשלמאמרואתלמשל,ראו,אחדים.פובליציסטייםבמאמריםאזכברהועלתהדומהנקודה . 4

 htm\.3007 438,00"http://www.ynet.eo.il/artic\es/0,7 340,L ,לנרו
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לביןבינןאיןשדבר-חייםהשל-ממשחוליןשלזוועותאותןעללדברשלאעצמם,

מניעתהפוליטית,ההוויההמשפחה,קשריהחינוך,הפרנסה,התנועה,מניעתהנשגב:

בדרכיםבחמסין,אובבוץקילומטריםשלההליכהבני·אדם;מיליוןמשלושהמחיהשטח

יעבירשברצותוהחיילבגחמנותהיומיומיתהתלותהספר;ולביתלמרפאהלא·דרכים,

הנוףהעקור,הפרדסלנמנם;יישארברצותוהפשפש,אתיפתחברצותויחזיר,וברצותו

קטינים,מאותמתוכםוהעצירים,האסיריםאלפיהאטום;השוקההרוס,הביתהחשוף,

זוטות,עליוניה.עדמתחתוניהוצייתניתאוטומטיתמשפטמערכתשלבכפההנתונים

שלבעוצמתובדונו 5שגב.אוקורכן'כמוהדעתאתמרחיבותלאגבוהות,מליםלא

בנו:הגלומההאנושיותאתמרוממתדווקאאלאמשפילההיאשאיןקאנטאומרהעצום,

אלאפחד,מעוררשהואמפניכנשגבנחשבהאסתטיבשיפוטנוהטבעאיןזה"באופן

מודאגיםשאנומהאתרואיםשאנועדטבע>,(שאינוכוחנואתבנומעלהשהואמפני

אתאישיותנוולגבילגבינורואיםאנואיןולכןכזוטא,חיים)בריאות,(נכסים,בגללו

עלכשנתוניםלה,להיכנעחייביםאנואשרכזו,אלימה)כשליטה ... (הטבעשלעוצמתו

הדבריםלאחרפלא,מה .) 87 (נטישתם"אווהחזקתםהעליוניםעיקרינוהמאזנייםכף

המופשטיםדבריואתלהדגיםעמוד,אותובהמשךעצמו,קאנטשלשניסיונוהאלה,

כשהםשיתווכחו,ככלאדםבני"יתווכחוהנחרצת:באמירהמסתייםהקונקרטי,במישור

האסתטיהמשפט-כבודליותרראוימשניהםמיהמצביא,אלהמדינאיאתמשווים

היהשלאוודאימעולם,קניגסברגאתעזבלאכידוע,קאנט,המצביא."לטובתיכריע

החוצה.דרכואתהחוסםחיילשללגחמנותונתון

שלהבחנתוהואההקשרהגוף.מופיעהקאנטיאניבנשגברדידהשלדיונובהמשך

גודללהעריךשנוכלמנתעלהנדרשותהפעולותכשתירואהשהואמהביןקאנט

הערכת- ) apprehenston (התפישההיאהאחת(ההסתכלות).האינטואיציהבדרך

הליכודהיאהאחרתאינסוף";"עדלהימשךויכולההמתמטי'באופןהמתבצעתהמידה

) comprehenston (-זה,שבמקרהמשוםהאסתטי,הנשגבמבחינתהחשובהזווהיא

השגבתשלניצולהביןהדוקקשרישאולם , sacrificeבמובןבקודכןעוסקהנוכחיהמאמר . 5

הקודבןשיחלנשגב. victimבמובןהקודבןשלהפיכתוהמקביל:התהליךלביןזהבמובןהקורבן

שלניצולםובראשונה,בראששמעירים,כפיפחות,לאומסוכניםרומיםמחולייםסובל victimכ·

העובדהאתבפרטכאןלצייןליחשובלקורבנות.אחריםהפיכתלצורךוגיוסםהשואהקורבנות

אותההיומיומיתבהשפלהההתמקדותעצמו.הקורבןעםאףמיטיבהאינההקורבןשהשגבת

אסתטיאופישמאלי,להיותהאמורבשיחמדי,קרובותלעתיםנושאתלעבורהפלסטיניםנאלצים

של(כלשונםהפלסטיני"בסבלו"הכרהחמלהשלנוחהעמדהאימוץמאפשרתובבךהשגנה,של

הסמלית,ברמהמתרכזתכזועמדהכבר).לאזהשפרסמובעצומהוקולנוענינו,מוסיקאינוסרפדינו,

והבנהידעעלנשענתהאנליזהבו'שיחפוליטיהואהשיחכאשרהנדרשתהביקורתיתהעמדהבמקום

בהתנגדות.ממשית,בפעולהומסתיימתממששל

 5:מטעס
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"מעוררקאנט,לדבריוהוא,ביותר",גדולויש"ישהמתמטי,האינסוףשללזהבניגוד

לגרוםיכולהאינהמספריםעל·ידיהגדליםשלמתמטיתהערכהששוםכמירהאותה

הגוףבעזרתרדידה,מעירמתאפשרת,הליכודפעולתשלזומס~ימ~ת .) 78 (אותה"

הממוצע-האתרהואהאדםגוףלנשגב.המידהאמתהיאזקיפותוראשוני.כאובייקט

גוף:אלגוףביחסילעמודצריכים"הדבריםהנשגב.חווייתאתהמאפשר-במידותיו

שהמידהכדימספיק,רחוקלהיותצריךהשגב)תחושתאתשמעורר(זהה'נשגב'הגוף

ו'יתלכד'ייראהשהואכדימספיק,קרובזאתועםמוחשת,ותישארתופיעהמקסימלית

) comprehended (, המתמטית"באי·המסוימותיאבדולא) בןהקורגם,כך).ואכן 141, 

אותהשתיווצרכדיואכן,גופה.ללאכלומר,גוף,ללאקורכןאיןבעפר.הנטמןהגוף

לאאבלמספיק,רחוקהלהיותהגופהצריכההקורבן,שללשגיבותוהכרחיתכמירה

עםהחברים,עםהעבר,מןקפואיםצילומיםבסדרתאואולי.ארון,בתוךמדי.יותר

נשגבת,גופהמולגוףשללאאחרת,העמדהדורשהקורבןשלסילוקוהאהוב.הכלב

יצחקמדברלמשל,כ,ךבשר".מול"בשרשלקברו,עלהעומדלאביוהבןכדבריאלא,

פתחנו:בוהשיראתאמבטיה"ב"מלכתהמקדים"העקירה",במערכוןאברהםאל

שליהעיניים ...פרהשלרםכמולאדמההחוצהויותזיפרוץשהדםעדהגרוןאתליתבתק

הצעקהעםהחוצהותשתרבבכחולהתהיהשליוהלשוןמחוריהןייצאווכמעטלרווחהייפקחו

("מה ...אחרוניםגסיסהפרפוריומפרפרהמזבחעלברגלייםמקרטע ...שליהאחרונההמרוסקת

לציפור").אכפת

שאינםהפרטיםעלהבשר,עלהדיבורהיאכקורכןלשמשלסרביצחקשלדרכו

הםאיןכאשר-הפרטיםשלטבעםלנשגב.הדרושהאסתטיהליכודאתעודמאפשרים

מקטיניםשהםהוא-מוחלטבאופןגדולשהואמהגילוםשלהנכבדבתפקידנושאים

אבלכקורכן,לשמשמסרביצחקלפירורו.עדהזוטר,באופייםאותומדביקיםאותו,

לך"אומריםהשגב:אתלסלקהו.אמאביומבקששהואכללרצח.מתנגדאינוהוא

בדםשלךהידייםאתלשטוףשלך,השושלתהמשךאתידיךבמולנתקאותי,לשחוט

תשחט."אבא,תשחט,בבקשה,מוכן,-אניעצמך

סינופובשלקורכן,הקרבתשלהעונגממנוניטלכאשראברהם,כךעלמגיבוכיצד

קורכן."אניקורכן.להיותנולדתילעשות,אפשרמהזה.ככהכן,"כןבפרטים?

מולבעצמושניצבמיחייו,עלשנלחםמיקאנט.מאשרבדבריו,צדקישואכן,

יכולאינושמתיירא"מיקאנט,שקובעוכפימפחד,משקשקשהואעליוחזקההמוות,

אינהאמרנו,כברוכלכלה,אינטרסים,חדורהואשהרישבטבע",השגבעלכלללשפוט

המקריבההקרבה:חווייתשלהאסתטיאופייהבדיוקזהוהשגב.עםאחדבקנהעולה

אוהארון,מולבדיעבד,בשקט,הניצב,זהשלחווייתודווקאלכןצופה.להיותחייב
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להעריךבבואנו"אםהנשגב:לחווייתקאנטשלתיאורואתהתואמתהיאהזיכרון,לוח

לגמריתהיההתבגרותוכללו,להתנגדכביכולשנרצהבלבד,זהמקרהעלנחשובאותו

 .) 86 (לשווא"

ביןהניגודהואשובכאןשעולהמהלשווא.לגמריתהיההתנגדותכלאם

השאלהנשאלתמידאולםבקורכן.לטיפולהאסתטיתהדרךלביןהפוליטיתהדרך

ביןהחיבורדרךבכךלדוןלהתחילניתןהמוסרית?-השלישיתהדרךוהיכןהטבעית:

זוהקאנטיאנית,המוסרתורתלביןעסקנו'בוהספרקאנט,שלהשיפוט"כוח"ביקורת

כירדידה,ועםעצמו,קאנטעםציינו,כברהמעשית".התבונהב"ביקורתהמשורטטת

לביןהנשגבביןההדוקהקשרוכיהתבונה,שללאידיאותשואףבטבעהנשגבשלהרגש

המבקשיםתבוניים,כיצוריםשלנו,פרויקציהאלאאינושהנשגבבכךמתחילהקורבן

ישירותלהציג,אולתפוס,יכוליםאיננואותהסופיותנו,אתלהציגכדיבטבעלהשתמש

מחוויית-השליליהתענוגאו-אי-התענוגסופיות.מאותהלחרוגזו,הצגהובעזרת-

תורתאתהמכתיבההיאהתבונהוהריהתבונה,בשלבדיוקמוסריאופינושאהנשגב

עצמו'לתכליתהואתבוני)ישכל(ועמוהאדםתכליות,של"בסדרקאנט.שלהמוסר

בלאבלבד'כבאמצעיאלוהים)לא(אפילומישהובושישתמשאסורלעולםכלומר

תהיהכאיששבי·עצמישיותואבהזהבאופןוכיתכלית,גםעצמוהואכאחתשיהא

שלכןועלסריומחוקלששאובהואשהאדםכיווןעצמנו'לנוקדושהבהכרח

בחינתרצונושלהאוטונומיהעלמתבססזהמוסריחוקכי ...קדושלעצמושהואחוק

השיפוט",כוח"ביקורתבמונחי .) 125עמ'המעשית",התבונה("ביקורת " ...חופשירצון

תבונה,בעלהיותובשלעצמו'האדםהמעשית,התבונהביקורתתפיסתעלחליםכשהם

לייצוג.דהיינולרדוקציה,ניתןשאינומשהומוחלט",באופןהגדולכ"משהועתהמוצג

לאי·האפשרותסמלמשמשת-דלעילבניסוחהבוודאי-הקאנטיאניתהמוסרתפיסת

התנגדות-ובראשונהבראשואולי-גםפירושהלרדוקציהההתנגדותאולםהזו.

דברלהכתיביכולאינוהאינטרסיםועולםהתועלתניבמגרשמשחקיםאיננולכלכלה.

בןהקורשלהאפשרותכתנאיבכלכלההמובטחלדיוןכן'אםחזרנו'התכליות.בממלכת

הזה.לדיוןלורמותשתיוהנשגב.

שלאאמורבנםוקורהמחיר",אתש"שילמואלההם"ההולכים"כזכור'ראשית,

לאשאםכלשהי,תמורהזהלקורכןלהיותאמורההריכך,אםשווא"."קורכןלהיות

שיהיהככלנשגב-בןהקורשמושגדומהלכאורה"לשווא"?היהשלאפירושמהכן'

העיקרוןאשריחסיים,שיקוליםשלכלכליתמערכתבתוךוביהמניההאדםאתמציב-

לעצמה,כשהיאתכליתכאללאדםלהתייחסליכולתנוגבולשישהואבבסיסםהעומד

כולוכלאתלהקריבמתבקשהואאםלהדגיש,ישבלבד,אמצעי-אמצעיכאלולא

מתוךלאדם,יחסובצדלקורכןקאנטשלביחסוהתבוננותהעליונים"."עיקרינולטובת

 \!:מטעונ
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המתח ה~ב;:~מקאנטשלהמוסרתורתשבתוךכךעלמצביעה ,המחירוןפרספקטיבת

הואלאמצעים,לרדוקציההמתנגדתלעצמה,כשהיאכתכליתהאדם,גיסא,מחדהבא:

ברוחהעליונים".מ"עיקרינוגםגדולולפיכךמוחלט",באופןהגדול"משהומיןעצמו

 /מכבודחשובשהיהמה"דברקברו:עלהעומדלאביו,הבןשלדבריונאמריםאכןזו
מנוגדהאדםמושגעיקרון.מכלעליונההקדושההאנושיותאבי",לרגליך,עתהמוטל

הקורבןשמושגימכיווןגיסא,מאידךאולםקורכן.להיותצריךאינואדםהקורבן.למושג

הקורבןשלבהקשרמחירעלהזההדיבורכלממהותם,אנטי·כלכלייםהםאףוהנשגב

שלבעורמתואובעורמתה,-התבונהשהרי 6ממש,פיגולמחשבתאסור,דיבורהוא

אתמגלםאומשקף,שהקורבןכ,ךהעליוניםעקרונותיהאתלחוקקמשכילה-קאנט

משיגה"וכשהיאהעליון;המעשיייעודהשהואהטובהרצוןאתהרצון,שלהאוטונומיה

מתוךלסיפוקהיינושלה,דרכהפיעללסיפוקאלאעלולההיאאיןזו,תכליתהאת

מילויבאותוכרוךאםואפילוהתבונה,על·ידירקהיאאףהנקבעתמטרהאיזומילוי

למשל.י ,צעיראיששלחייואוברזכמוהנטייה",למטרותידועהפסד

ביןההבחנההנשגב.הקורבןשפתשלהגלויהרובדמןבהצלחההכלכלהמסולקתכך

האדם"מ"כבודחלקמעברמאפשרתהתבונהשלהאוטונומיהלביןההטרונומיהרצון

ולהאלהה,ללגיטימציה,המרחקקצרומשםהאדם",שלל"ייעודוכמובן)(ו"חירותו",

אנחנוהתבונהשלוהחופשייםהעליוניםעקרונותיהאתבכבדנורקהקורבן.של

לטנפםבליבקורכן,הכרוךהנשגבואתנשגב,שהואהקורבןשלהצבתואתמאפשרים

"ומכיווןבעוצמתו":המוסריב"חוקדןכשהואקאנט,מסכםואכן,יחסיים.בחישובים

נסתכלשאםיוצא ...מעשי·הקרבהעל·ידירקאסתטיתמבחינהניכרתזושעוצמה

מןאךלחפץ·עניין,מנוגדתהיינושלילית,הריהי ...האסתטיהצדמןזובהפקת·נחת

שהואהשכלי,(המוסרי)הטובנמצא,חפץ·עניין.עםוקשורהחיוביתהריהיהשכליהצד

 8 .) 95 (כנשגב"אלאכיפה,לאמוצגלהיותאסתטיתבהערכהצריךתכליתי,לעצמו

האנטי·כלכלה,שלההכרחיות,גםולמעשההאפשרות,תנאיהיאהאוטונומיתהתבונה

,כלכליכלכליאינוזהאחרון"חפץ·עניין"האמנםואולם,הקורבן·נשגב.אתהמאפשרת

האוטונומיתהתבונההופכתבו-המודחקאו-הסמוילרובדמגיעיםאנחנוכאןממש?

לשוןבתוךעמוקהכלכלהמצויהבולרובדהאנטי·כלכלה,של·אפשרותהאילתנאי

התחוםהזמןמבחינתהקורבןכלכלתאתתואמתשאינהההקרבהמחשבתשלהתוצרהואפיגול , 6

איסורשלאחתמצורהמוחלףהואכאשרהקורבן,אתמפגלתהשוחטשלהמחשבהבו.והאמורלו

בהקרבה.אסורוהואאחרתאיסורלצורת(קורכן)

 , 25עמ'המידות",שללמטאפיסיקהיסוד"הנחתקאנט, , 7

למוסריותסמלהואהיופיהמוסרי:לטובכללבדרךשמשולהואהנשגב,ולאהיפה,קאנט,במחשבת , 8

הרצוןשמעוררבעוצמההשגב,ברגשמדוברכאןואילו .) 59סעיףהשיפוט",כוח"ביקורת(ראו

זו.מעוצמהשלנובהתפעמותהתבוני,החופשי
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גדולקורכןנעדיףברירה,ישאם"קורכן.ניטשה:חתוםהזההרובדעלהקורבן·הנשגב.

בהערצה·עצמית,הגדולבןהקורעלעצמנואתמפציםאנחנוכי ,קטןקורכןעל·פני

 , 620סעיףמדי",אנושי"אנושי,(ניטשה,קטן."הואהקורבןאםמתאפשרלאזהודבר

שלי)התרגום

ערךאתומפרשניטשהמחציןשםולרוע",לטובב"מעברמופיעיותרמנומקניסוח

פותחניטשהקאנט.מפיששמענוהאחרונותהשורותמביןאלינושהציץהחליפין

יכולתבאדם,הגילאשרהחדשההיכולת"גילויעםלעצמוייחסשקאנטהערךבביטול

המצאהאלאאינהניטשה,לפיקאנט,שלתגליתוא·פריורי".המרכיביםהמשפטים

מולאלעשתונותאיבדוהאנשיםואולם,עצמית.חשיבותוחדורתממששלתוכןחסרת

גילויהוסיףקאנטכאשרלשיאההגיעההאושרותרועתהזאת,החדשהה'יכולת'פני

מוסרייםהגרמניםההיאבעתשהרי-המוסריתהיכולתאתבאדםומצאגילוייועל

זווראשונהובראש ...'יכולת'מחפשיםכולם ...'ריאלפוליטיק'איםלאבכללועדייןהיו

בכךוכיווןאינטלקטואלית,התבוננותשם:להנתןשלינגשמעל·למוחש':'למההיכולת

 ,) 11 'ס(ביסודןחסודותתשוקותשלו,הגרמניםשלביותרהנלבבותלתשוקותיהם

 ,הקורבןמןהנשגב,מןהנרקיסיסטיתההתענגותאלמורעלחץשולחניטשה

שהקרבתםתאמרו"אלהזה.התשלוםעלולהתענגהמחיר"את"לשלםמיכולתנו

נחזוראםלשפוטנוכלניטשה,שלתיאורוקולעכמהעדבאוזנינו.מטעיםהואקורכן",

"שניכך:קאנטחותםהמעשית"התבונהב"ביקורתהמובאתהמוסרתורתאתקאנט.אל

והחוקשמעליה:פכוביםהשמים : ...וביראת·כבודבהפלאההנפשאתממלאיםדברים

עלינובשניהםולפיכךכנשגבים,לראותיששניהםאת .) 153(עמ'שבתוכי"המוסרי

המכונניםהשמיםשלהמראהאתמכניםאנו"אםהמזהמים:הפרטיםמןלהתעלם

ביצוריםמאוכלסיםעולמותעלמושגיםשלנוההערכהביסודלהניחלנואסורנשגב,

תכליתיבאורח ...שמעלינוהחללאתהממלאותהבהירות,הנקודותאתולפרשתבוניים

תלוייםשאינםחייםלימגלההמוסרי"החוקואילו .) 94השיפוט",כוח("ביקורתמאוד"

היעודמתוךללמודשאפשרכמהעדלמצער ,כולועולם-החושיםבכללאואףבבהמיות

חייםשלולמגבלותלתנאיםמצומצםשאינויעודזה,חוקעל·ידיקיומישלהתכליתי

הסמויההכלכלהזוהי .) 153המעשית",התבונה("ביקורתהאין·סוף"עלנסמךאלאאלה,

נשכילרקאםהקורבן·הנשגב.שלללוגיקההמהותיהאנטי·כלכליהדימויבבסיסהעומדת

הרגשאזיהבהמית,הבשרלשוןעלעינויים,כיבוש,מחלות,עוני,כמוזוטותעללוותר

ורוחניים.נפלאיםאלאבהמיים,איננוכמהעדלנויזכירהנשגב,אלהרגשאי·תענוג,של

עצמו,הקורבןשלמנת·חלקואיננוזהרגשלתענוג.אי·תענוגשלרגשאותויהפוךאז

והופךקורבנו,אתשמשגיבהואהקורבן;מקריבשלחווייתוהיאהנשגבחווייתכזכור.

האםגמורה,ובהשלמהאירוניהללאוכזוהי,לדין,חנוךשלאברהםהואכזהלתענוג.אותו

נ;מובעס



מטרעגת 118

1

. 

' 

בפזמונונשגבת),בהתרגשותהשרלציבורהפזמוןאתהמשמיעההמדינה(אוהשכולה

"הכותל":גמזו,יוסישלהמפורסם

הכותלמולכשחרדיםעמדה

חחי"ד.מןאחדשלאמר

חןהדולקותנערי"עינילי:אמרח

שבקיר".הנדותולא

רושמת"איננילי:אמדה

סדקיו.ביןלטמוןפתקשרם

אמש,דקלכותלשנתתימהכי

ומכתב.ממליםגדול

נגדבהתבטאויותיהקאנטשלהמוסרתורתשמשלמתהשפתייםמסלמרותהנה,

מלכות·(שלחושניותלאובכל·זאתממשיותהסתכלויות"המגניבה"מיסטיציזמוס",

המופלג"אלומרקיעהמוסרייםהמושגיםשללהחלתםהעין)מןסמויהאלוהים

קאנט,שלהמוסרלתורתהמוזרקהנשגב,מושג ,) 70המעשית",התבונה("ביקורת

המתנגדת.הפוליטיתהמחשבהמןוהרחקהמיסטיתהאסתטיזציהלכיווןאותהמושך

לנומאפשרתכקורכן,בשבתובפרטהנשגב,שלהאנטי·כלכלהאידיאולוגייתכך,

 9הקורבנות,זרםלהפסקתאצבעשננקוףמבליממוסריותנולהתבשם

שאניזוהחריגות,שלהמיסטיפיקציהלביןבחריגותהכרהביןההבדלעלרמזתירבדיבראשית . 9

לאדיאלוגעמהלנהלבחריגות,להכירכיצרהגדולה,השאלההקורבן.השגבתעםכאןקושרת

הכרחית,היאזאתועםלכישלון,מוערתהסתם,מןשכלכלתו,דיאלוגדדוקטיבי,לאגםאךמשגיב

הדיוניםעלעציוניואורינירתדהראופיר,לעריתורתיאליה.לשובובכוונתיכאן,מטופלתאינה

זו.בשאריתהמאלפים

 3מטעם




