
129 

בדיואלן

הצרפתיתהפילוסופיההרפתקת

הכוללשהואדבראותובפרדוקס:נפתחהעכשוויתהצרפתיתבפילוסופיהעיוננואת

הסינתזה-הקונקרטי""הכולללכךקוראהגלביותר.המסויםגםהואבזמןבוביותר,

מסוימים.ומקוםזמןלושישמהלביןהכל,עלהחלזהמוחלט,באופןכוללשהואמהבין

אלעצמהאתמפנההיאמוחלט,באופןכוללתבהיותהטובה.דוגמהמהווההפילוסופיה

תרבותייםייחודיים,תוויםנמצאיםהפילוסופיהבתוךאבלהכלל:מןיוצאללאהכל,

הפילוסופיהובזמן.בחללהפילוסופיה,שלרגעיםלכנותםנוכלעוצמה.רביולאומיים,

ברגעיםביטוילידיהבאהתכליתבמקביל,וגם,התבונהשלכוללתתכליתכןאםהיא

במיוחד.וחזקותידועותפילוסופיותדוגמאותשתינבחןהבהלחלוטין.ספציפיים

מןהחללאריסטו,פרמנידסביןהעתיקההיווניתהפילוסופיהשלהדוגמהראשית,

קצרובעצםמאוד,יצירתימכונן,רגעלפנה"ס:השלישיתהמאהועדהחמישיתהמאה

פיכטהדרךלהגל,קאנטשביןהגרמניהאידיאליזםשלזוהיאהשנייההדוגמהביותר.

יותר,אףקצרשמשכומאוד,ודחוסיצירתידופן,יוצאפילוסופירגעעודושלינג:

תזהעללהגןמבקשאניהתשע·עשרה.המאהראשיתועדהשמונה-עשרההמאהמסוף

רגע-עצמיאתמציבאניהיכןתלוימתקיים,או-התקייםנוספת:והיסטוריתלאומית

שמירה(תוךלהשוותוואפשרהעשרים,המאהשלהשנייהבמחציתצרפתיפילוסופי

הנאורות.שלוגרמניההעתיקהמיווןלדוגמאותפרופורציות)על

 ,דלזשלהאחרוןוספרו ,ן-943באורראהוהאין","הישות ,סארטרשלהמכונןספרו

הפילוסופיהשלהרגעהעשרים.המאהשלהתשעיםשנות-בראשיתהפילוסופיה?""מהי

לוי·מרלו·פונטי,באשלאר,אתודלז,מסארטרלבדוכולל,ביניהם,משתרעהצרפתית

רגעהיהאםכיאףיגידו:ימיםאותי.גםואוליולאקאן,רדידהפרקו,אלתוסר,שטראוס,

הזה,הקורפוסכלאלהאחרון.נציגואתבעמדתילראותשניתןאפשרצרפתי,פילוסופי

כאןמכווןאנידלז,שלהאחרונותלעבודותיוסארטרשלהחדשניתתרומתוביןהנמצא

פילוסופית,יצירתיותשלחדשרגעזהוכיאטעןעכשווית'.צרפתית'פילוסופיהבמונח

בפילוסופיה,בצרפת,שהתקייםמהוהזה.המאמץזיהויהיאבעייתנווכוללת.מסוימת

 ,בערךשמות,עשרהאותםבסביבתשהתרחשמהוהעשרים?המאהלסוף 1940בין
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דקונסטרוקציה?סטרוקטורליזם,אקזיסטנציאליזם,שכינינומהולעיל?מניתיאותם

סוג?מאיזהכן,ואםואינטלקטואלית?היסטוריתאחדותהזהלרגעחיתההאם

הרגעהגיעמניןהמקורות:דרךראשית,שונות.דרכיםבארבעהללובסוגיותאדון

העיקריותהפילוסופיותהפעולותהיומהשנית,לידתו?חיתהמהלו,קדמומיהזה,

לספרות,הללוהפילוסופיםביןלחיבורהנוגעתהיסודשאלתשלישית,ביצע?אותן

המתמיד'הדיוןולבסוף,הזה.הרצףבתוךלספרותפילוסופיהביןיותרהכלליוהקישור

פעולות,מקור'לפסיכואנליזה.הפילוסופיהביןהזאת,התקופהכללאורךשהתקיים

אתולהגדירלנסותאפשרשבעזרתםאמצעיםארבעהפסיכואנליזה:וספרות,סגנון

העכשווית.הצרפתיתהפילוסופיה

פנימייםוחייםמושג

היסודילפיצוללשובעלינוהזה,הרגעשלהפילוסופייםהמקורותעללחשובמנתעל

שלהופעתםעםהעשרים,המאהבראשיתהצרפתיתהפילוסופיהבתוךשהתרחש

אלהמפורסמות,הרצאותשתיבאוקספורדברגסוןנתן , 1911ב·מנוגדים.זרמיםשני

בפילוסופיה"שלביםאתגברונשוויפיוסם z 191ב·ותנועה"."מחשבהבקובץשנכרכו

לקיומןעדותהיוהראשונה,העולםמלחמתערבאלה,התפתחויותשתיהמתימטית".

לכנותשאפשרמהאתמוצאיםאנוברגסוןאצללגמרי.שונותנטיותשתישל

חייםשלפילוסופיהוההתהוות;ההוויהזהותעלתזהויטאלית,פנימיותשלפילוסופיה

שלבעבודתובכלל.ועדדלזעדכולה,העשריםהמאהבמשךתתמידזונטייהושינוי.

שלאפשרותומתמטי:באופןהמבוססהמושגשלפילוסופיהמוצאיםאנוברונשוויג

המאה,לאורךמתקיימתזונטייהגם .הסימבוליושלהמחשבהשלפילוסופיפורמליזם

ולאקאן.אלתוסרלוי·שטראוס,אצלבפרט

ודיאלקטי.מפוצלאופיהצרפתיתהפילוסופיהמפגינההמאה,מראשיתהחלכן,אם

שביןהמתחהמושג.שלפילוסופיהגיסא,מאידךהחיים;שלפילוסופיהגיסא,מחד

שאלתסביבנסבכזהויכוחכלכך.אחרשבאהבתקופהביותרמרכזיהיהלמושגחיים

שהוא-הסובייקטהנטיות.שתימתלכדותבוהמקוםשזהמשוםהאנושי'הסובייקט

החייתיים,הפנימיים,לחייובאשרהןנחקר,-מושגיםמחוללוגםחיאורגניזםגם

שלו.וההפשטההיצירתיותלכישורילמחשבתו,הנוגעיםבמונחיםוהןהאורגניים,

מבניםהסובייקט,שאלתסביבמנוסחיםכשהםומושג,חייםורעיון,גוףיחסילפינה

ביןהניגודמןהחלהעשרים,במאההצרפתיתהפילוסופיהשלהתפתחותהכלאת

לפיהקאנט,שלהמטאפורהבעזרתזאתלנסחאפשרוהלאה.לברונשוויגברגסון

במשךיותר:ומיפחותמימותשים,לוחמיםכולנושבוקרב,שדההיאהפילוסופיה
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הסובייקט.שאלתסביבהקרבקוויעדייןשורטטוהעשרים,המאהשלהשנייההמחצית

כקטגוריההסובייקטואתסובייקט,נטולכתהליךההיסטוריהאתמגדיראלתוסרכך

לאקאןמטאפיסית:קטגוריהבסובייקטרואההיידגר,אתבפרשורדידה,אידיאולוגית:

מרכזיתפקידלסובייקטהקצוכמובן,ומרלו·פונטי,סארטרסובייקט:שלמושגיוצר

הקונפליקטבמונחיכן,אםתנוסח,הצרפתיהפילוסופיהרגעשלראשונההגדרהביותר.

ביןהיחסיםשאלתעומדתהזההקונפליקטשבבסיסמשום ,האנושיהסובייקטסביב

מושג.לביןחיים

ההתפלגותאתולתארהמקורות,לחיפושבמסענולאחורלהמשיךכמובןאפשר

אתלקרואאפשרמסוים,במובןדקארט.למורשתהנוגעכפיצולהצרפתיתבפילוסופיה

משמעותועלדקארטשלרעיונותיועלאפיכוויכוחהמלחמהשלאחרהפילוסופיהרגע

גםאחתובעונהבעתהיהדקארטהסובייקט.קטגורייתאתשהמציאהפילוסוףהיותו

הטהורה.הרפלקסיהשלוגם-החייתיתהמכונהשל-הפיסיהגוףשלתיאורטיקן

כלהסובייקט.שלבמטאפיסיקהוגםהתופעותשלבפיסיקהגם ,כןאםעסק,הוא

לשובקריאהלמעשהמקדםלאקאןדקארט:עלכתבובני·זמננוהגדוליםהפילוסופים

מתעקשדלזבחירות,דקארטשלטיפולועלחשובטקסטמייצרסארטרלדקארט,

בתקופההצרפתיםהפילוסופיםכמספרהואהדקארטיםמספרבקיצור,עוין.להישאר

הצרפתיהפילוסופיהרגעשלראשונההגדרהמספקזהמקורושוב,המלחמה.שאחרי

הסובייקט.שאלתסביבמושגיכקרב

מהלכיםארבעה

להלןהללו.ההוגיםלכלהמשותפותהאינטלקטואליותהפעולותלזיהויעתהנעבור

הזה.לרגעמיוחדפילוסופיעשייהאופןלדעתי,המדגימים,תהליכים,ארבעהאשרטט

מהלךדיוק,ליתראוגרמני:הואהראשוןהמהלךמסוים.במובןמתודולוגיים,כולם

העכשוויתהצרפתיתהפילוסופיהכללמעשה,גרמנים.פילוסופיםעלהמופעלצרפתי

קוז'בשלהסמינריםאתכולליםהפורמטיבייםרגעיההגרמנית.במורשתבדיוןעוסקת

גילויאתכולליםהםלוי·שטראוס:עלגםושהשפיעולאקאן,השתתףשבהםהגל,על

היידגר.ושלהוסרלשלעבודותיהםדרךוהארבעים,השלושיםבשנותהפנומנולוגיה

לאחרשלוהפילוסופיותבפרספקטיבותרדיקלייםשינוייםערךלדוגמה,סארטר,

ברדידהבברלין.שההעתהללו,ההוגיםשלעבודותיהםאתהמקורבשפתשקרא

ניטשההגרמנית.המחשבהשלמאודמקוריפרשןובראשונה,בראשלראות,אפשר

דלז.ובשבילפוקרבשבילבסיסיתייחוסנקודתהיווה

ניטשה,הגל,שלבעבודתםבגרמניה,משהוכן,אםחיפשו,הצרפתיםהפילוסופים
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ביןחדשיחסבקצרה:לומראפשרחיפשו?אותוהדברהיהמהוהיידגר.הוסרל

דקונסטרוקציה,-הזההחיפושלעצמואימץאותםהשמותלכלמעברלקיום.מושג

טרנספורמציהעשייתמשותפת:מטרהשוכנת-הרמנויטיקהאקזיסטנציאליזם,

היחסהמחשבה,שלהקיומיתהטרנספורמציהמחדש.הצבתואוהזה,היחסשל

הפילוסופיםבשבילעצוםענייןמקורהיוואלהשלה,הגידוללקרקעהמחשבהבין

"המהלךכן,אםזהו,שלהם.במורשתםהזההמרכזיהנושאעםשהתמודדוהצרפתים

באמצעותקיום,לביןמושגביןביחסלטיפולחדשותדרכיםאחרהחיפושהגרמני",

שלהקרבלשדהתרגומהבמהלךכן,עליתרהגרמניות.הפילוסופיותלמסורותפנייה

למשהווהפכהטרנספורמציההגרמניתהפילוסופיהעברההצרפתית,הפילוסופיה

בידיהגרמניתהפילוסופיהניכוסלפיכךהיאהזאתהראשונההפעולהלגמרי.חדש

הצרפתים.

ביקשוהצרפתיםהפילוסופיםלמדע.נוגעתפחות,לאהחשובההשנייה,הפעולה

פעילותשכצורתשהראוכךעל·ידיהידיעה,תורתשלהבלעדימתחומההמדעאתלחלץ

בהרבההמדעחרגלהכרה,אולרפלקסיהכאובייקטרקולאיצירתית,פרודוקטיבית,

יציגואשרטרנספורמציה,ושלהמצאהשלמודליםבמדעחיפשוהםהידיעה.מתחום

כארגונןולאהאמנותית,לפעילותהמשתווהיצירתית,מחשבהשלכפרקטיקהאותו

היצירתיותלשדההידיעהמשדההמדעהעתקתזו,פעולההמתגלות.התופעותשל

ההשוואהאתהחוקרדלז'אצלמלאביטוילידיבאהלאמנות,התהליך'בסוףוקירובו'

הרבהראשיתהאבלביותר.והאינטימיהמעודןבאופןוהאמנותיתהמדעיתהיצירהבין

הצרפתית.הפילוסופיהאתהמכוננותהפעולותמןאחתבהיותהלפניו,

עמוקהלמעורבותחתרוזובתקופההפילוסופיםכלפוליטית.היאהשלישיתהפעולה

המלחמה,שאחריבתקופהמרלו·פונטיסארטר'הפוליטיקה.בשאלתהפילוסופיהשל

הגרמניתהפילוסופיהאלשמסעםכשםממשפוליטיים.פעיליםהיוודלזתוסראלפוקר'

הפוליטיקהלעברהמבטהפנייתכךוהקיום,המושגכלפירעננהגישהלצורךנועד

הקולקטיבית.הפעולהובמיוחד-הפעולהלביןהמושגביןחדשיחסלהציבנועד

ליחסטרנספורמציהעורכתהפוליטיבמצבהפילוסופיהאתלערבזובסיסיתתשוקה

לפעולה.מושגבין

שלמזהלגמרישונהבמובןהפילוסופיה,שללמודרניזציהקשורההרביעיתהפעולה

עמוקהמשיכההפגינוצרפתיםפילוסופיםזה.אתזהשהחליפוהממשליםביןהשינוי

הםזמנם.בנותוהחברתיותהתרבותיותהאמנותיות,להתפתחויותונצמדולמודרניות,

החדישים,ובתיאטרוןבמוסיקההלא·פיגורטיבי,בציורעצוםפילוסופיענייןהביעו

שתוכלכךלידיהפילוסופיהאתלהביאתשוקהוגםובקולנוע,בג'אזהבלש,בספרות

הופנתהמיוחדתלבתשומתהמודרני.העולםשלביותרהעזיםביטוייועלמשהולומר
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המושגביןחדשיחסהפילוסופיהחיפשהאלהבכלהחדשות.החייםולצורותלמיניותגם

אםהיוותההמודרניזציהחיים.צורותאוחברתיות,אמנותיות,צורות:שלייצורןלבין

צורות.בבריאתלעסוקהפילוסופיהיכלהבהחדשה,דרךלעברמסעכן

תפיסתהגרמנית,המחשבהשלחדשניכוסכללהצרפתיהפילוסופיהרגעלסיכום:

באמנותחדשותצורותאחרוחיפושרדיקליתפוליטיתמעורבותכיצירתיות,המדע

חדש,סידוראוחדשה,עמדהלמצואהניסיון-הללוהפעולותלכלהמשותףובחיים.

פיתוחבאמצעותהחיצונית,סביבתולביןהמושגביןהיחסאתממקומולהעתיקלמושג;

המושגביןהיחסויעגוןהצורות.ותנועתהפעולההמחשבה,הקיום,עםחדשיםיחסים

שלחדשנותהאתיותר,רחבבאופןהמכונן,הואהחיצוניתסביבתולביןהפילוסופי

העשרים.במאההצרפתיתהפילוסופיה

צורותשפה,כתיבה,

הצורות,יצירתעםהפילוסופיהשלהאינטימייםיחסיהעלוהשאלההצורות,שאלת

הפילוסופיהשלצורתהסוגייתאתהעלתההיאכיברורעליונה.חשיבותבעלתחיתה

חדשות.פילוסופיותצורותלהמציאבליממקומוהמושגאתלהעתיקאפשראיעצמה:

לשפתטרנספורמציהבביצועאלאחדשיםמושגיםביצירתרקלאהכרחשהיהמכאן

לאחדהפכהוהיאלספרות,הפילוסופיהביןייחודיתבריתנוצרהכךהפילוסופיה.

היסטוריה,ישזולתופעההעכשווית.הצרפתיתהפילוסופיהשלהבולטיםהמאפיינים

 ) philosophes ("הפילוסופים"השמונה·עשרהבמאהשכונומישליצירותיהםכמובן.

במובןהם,אלהסופריםהצרפתית;הספרותשלהקלאסיקההן-רידדו Iדרסו Iוולטר-

רביםצרפתיםמחבריםהמלחמה.שאחריהתקופהשלהבריתשלאבותיהמסוים,

לדוגמה,פסקל,הספרות.אוהפילוסופיהבתחוםאקסקלוסיבילשיבוץניתניםאינם

העמוקיםהצרפתיםההוגיםעםוהןהצרפתיתבספרותהגדולותהדמויותעםהןנמנה

ולאקלאסיכפילוסוףלראותוישבחינהמכלאשר-אלןהעשרים,במאהביותר.

חשובהיההכתיבהתהליךבספרות.בעיסוקהעמיק-דניםאנובורגעלאותוכשייר

מענייניםבלזקעלשלוהטקסטים-רומאניםעלרבותמסותכתבוהואמאוד,עדלו

הדמויותאפילואחרות,במליםואלרי.עלבפרטבת·זמנו,צרפתיתשירהועל-ביותר

הקירבהאתמדגימותהעשריםהמאהשלהצרפתיתבפילוסופיהיותרהקונבנציונליות

לספרות.פילוסופיהביןהזו

היחסיםאתלטלטלהשתוקקוהםאףחשוב.תפקידהיהלסוריאליסטיםגם

חייםצורותלהמציארצוהםבאמנויות.במודרניות,הצורות,בייצורהמתקיימים

לפרוגרמההדרךאתסללההיאאבלאסתטית,בעיקרהחיתהשלהםהפרוגרמהחדשות.
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הסתובבולמשל,ולוי·שטראוס,לאקאןוהששים;החמישיםשנותשלהפילוסופית

הנציגיםהיוהסוריאליסטיםאםאךמורכבת,היסטוריהזוהסוריאליסטיים.בחוגים

המאהשלבצרפתוהאסתטייםהפילוסופייםהפרויקטיםהתמזגותשלהראשונים

צורותיהאתשהמציאההפילוסופיהזוחיתהוהששיםהחמישיםבשנותהנההעשרים,

ביןהקשראתלבטאישירהדרךלמצואניסיוןמתוךזאת,עצמה;שלההספרותיות

העלה.זהשקשרהמושגשלהחדשמיצובוואת(פרזנטציה),להצגהפילוסופיסגנון

שנהארבעיםכעת,הפילוסופית.בכתיבהדרמתילשינויעדיםאנושבוהשלבזהו

תחושתאתאיבדנולאקאן;פוקר,דלז,שללכתיבתםכברהתרגלנואולייותר,מאוחר

לכלעמה.הביאההזושהכתיבההקודמים,הפילוסופייםהסגנונותמןהעמוקהנתק

הםפרוזה;ליצירתחדשהדרךלהמציאמשלהם,סגנוןלמצואחשובהיההללוההוגים

ברמתתקדיםחסרדברמאתרפרקואודלזאתשקוראמיסופרים.להיותלכתוב,רצו

בוטח,חדש,קצבישנוהמשפט.לתנועתהמחשבהביןלחלוטיןמקוריקישורהמשפט,

שפהביןסבוכים,סבלניים,יחסיםמתקיימיםרדידהאצלבניסוחים.מדהימהותושייה

למלים.זו,פעולהדרךמיתרגמת,והמחשבהעצמהעלפועלתהשפהכאשרלשפה,

ביותראליוהקרובשהדברתחביראימה,עדמורכבבתחבירהקוראנאבקלאקאןאצל

 .במוצהר-פואטיהואכןועלמלרמה,שלהתחבירהוא

הגבולותמקוםאתלשנותומאמץהפילוסופיהביטוישלטרנספורמציהכן,אםהיו,

ומחזאיסופרגםהיהסארטרכיחידוש)(עודלזכורישהספרות.לביןהפילוסופיהבין

רגיסטריםכמהביןבמשחק-הצרפתיתבפילוסופיההזההרגעשלייחודואני).גם(וכך

לדרמה.פילוסופיהביןלספרות,פילוסופיהביןהגבולותהעתקתשפה,שלשונים

חדשמקוםלבנותחיתההצרפתיתהפילוסופיהשלממטרותיהאחתכילומראףאפשר

שלאתחוםלפילוסופיה;ספרותביןלהבחיןאפשראישבומקוםלכתוב,אפשרממנו

איבהאשרכתיבה,שללסוגביתאלאכספרות,ספרותולאמקצועיתפילוסופיהיהיה

מתקיימיםלאבומקוםכלומר,הספרות.מןהפילוסופיהאתלהבדילעודיהיהאפשר

פירושה,הזאתהכתיבההמצאתשבומשוםהחיים,לביןהמושגביןצורנייםהבדליםעוד

ספרותיים.חייםלמושג:חדשיםחייםמתןדבר,שלבסופו

ונגדופרוידעם

הסובייקטעלההכרזההואהזאתהחדשההכתיבההמצאתשלביסודהשעומדמהלבסוף,

הקרבשדהשלמחדשהשרטוטועלהפילוסופיהבתוךזודמותשלבריאתהעלהחדש;

אםמדקארט;ירשנואותוהמודע,הרציונלי'הסובייקטעודזהשאיןמשוםזאתסביבה.

עלהרפלקסיבי.הסובייקטעודלהיותיכולזהאיןיותר,טכניביטויבעזרתזאתלומר
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ובגוף,בחייםיותרשנמזגמשהויותר,עמוםמשהולהיותהעכשוויהאנושיהסובייקט

בריאה,שלאוייצור,שללתהליךיותרקרובהקרטזיאני;המורלמןיותרמקיףמשהו

השםאתנושאהואאםבין .עצמובתוךיותרגדוליםפוטנציאלייםכוחותשמרכז

להביע,למצוא,הצרפתיתהפילוסופיהניסתהאותוהדברזהולאו,אםוביןסובייקט

חיתההפרוידיאניתשההמצאהמשוםזההריבת·שיח,חיתההפסיכואנליזהאםלחשוב.

הציגהלא·מורערעיוןעםהריהסובייקט.אורותעלחרשהטענהבמהותה,היא,אף

המורעות,אתהכולל-המורעותמןיותרהגדולהאנושיהסובייקטמושגאתפרויד

'לא·מורע',המלהשלהבסיסיתמשמעותהזולתחומיה.מוגבלאינואולם

עםגםארוכהבשיחהאפוא,נתונה,חיתההעכשוויתהצרפתיתהפילוסופיה

בעצמהומאירת·עיניים,מאורמורכבתדרמהיצרוהללוהדבריםחילופיהפסיכואנליזה.

שאפשרמהביןהצרפתית,הפילוסופיהבתוךהחלוקה,עמדהבבסיסהוכשלעצמה.

לביןורלז,פרקוסארטר,אצלוהמשכובברגסוןשמקורוזהקיומי,ויטליזםלכנות

הדרכיםשתיולאקאן.אלתוסראצלוהמשיךברונשוויגעםשהחלהמושגי,הפורמליזם

כאותוהצרפתית,הפילוסופיהבמונחילהגדירו,שאפשרהסובייקט,בשאלתנחתכות

גםמקום;אותותופסהפרוידיאניהלא·מורעמסוים,במובןהמושג.אתעמוהמביאיש

קיוםיכולכיצרהמושג.אתנושא,מייצר,אשרקיים,אוחיוני,דברהואהלא·מורע

יכוליםאנוהעיקרית,השאלהזואםגוף?מתוךלהיווצרדבריכולכיצרמושג?לשאת

באופןהפסיכואנליזה.עםכל·כךעזיםדבריםלחילופינמשכתהפילוסופיהמרועלהבין

באמצעיםמשותפותלמטרותלהגיעשואפיםבובמקוםמסויםחיכוךתמירקייםטבעי

אתעושהאתהיריבות:גםאך-עושהשאנימהאתעושהאתה-שותפותישנהשונים.

הצרפתית:הפילוסופיהבתוךלפסיכואנליזההפילוסופיהביןהיחסבדיוקזהואחרת.זה

שהדרמהפלאלאושנאה.אהבהשלועוינות,משיכהשלושותפות,תחרותשליחס

מורכבת.כהאלימה,כהחיתהביניהןשהתרחשה

הראשון,מרכזיים:טקסטיםשלושהבעזרתהזוהדרמהעלמושגלקבלנוכל

באשלארשלעבודתומראשיתזו,ולתחרותלשותפותביותרהבהירההדוגמהואולי

המעוגנתחרשה,פסיכואנליזהמציעבאשלארהאש".של"הפסיכואנליזה ,-1938מ

כילומראפשרוארמה.אווירמים,אש,היסודות:שלפסיכואנליזהובחלום,בשירה

 ,) reverie (בחלום·בהקיץהפרוידיאניתהמיניתהעכבהאתכאןלהמירמנסהבאשלאר

חלקומתוךלקוחהשניהטקסט .יותרוהפתוחההגדולההקטגוריהזוכילהוכיחכרי

פסיכואנליזהיצירתבתורומציעסארטרשבובמקוםוהאין","הישותשלהאחרון

התיאורטיהקיומיהמורלאתפרוידשלה"אמפירית"לפסיכואנליזהבהנגידוחרשה,

וביה.מיניההמתאיםהתיאורטיהמורלרסארטר,אליבאשהוא,מורלשלו,לגמרי

שהואמהעם-הלא·מורעמבנהאת-הפרוידיאניהתסביךאתלהמירמבקשסארטר
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אונוידוטימבנה,איננוהסובייקטאתבשבילושמגדידמההמקורית"."הבחירהמכנה

שותפותביןלשילובדוגמהשובזוהיקיום.שליסודי[פרויקט]השלךאלאפרוורטי,

ליריבות.

כאןוגואטדי.דלזשלב"אנטי·אדיפוס" 4פרקמתוךלקוחהשלישיהטקסט

עםישירהבתחרותדלז,מכנהאותהבשיטהמומרתלהיותאמורההפסיכואנליזה

עכבה;במקוםהחלום·בהקיץזההיהבאשלאד,בשבילסכיזואנליזה.פרויד,שלהאנליזה

מתוךבבהירותלהביןשאפשרכפידלז'בשבילהתסביך;במקוםההשלךסאדטד'בשביל

נובעתלפסיכואנליזההעיקריתהתנגדותוביטוי.במקוםבנייהזוהי"אנטי·אדיפוס",

 .לבנותועליהשלמעשהבעודהלא·מודע,כוחותמביטוילבדרבדעושהאינהשזומכך
הסכיזואנליזה.שעושהמהבבנייה,הפרוידיאני""הביטוילהמרתקוראבפירושהוא

סאדטדבאשלאד'-גדוליםפילוסופיםשלושהלדאות-המעטהבלשון-מאודמדשים

משלהם.במודלהפסיכואנליזהאתלהמירבתורו,אישאישמציעים,-ודלז

הגדולהשלדרכה

נוכלמהשלו.המחשבהפרוגרמתבאמצעותעצמואתמגדידפילוסופירגעלבסוף,

באמצעותשלאהמלחמה,שאחריהצרפתיתהפילוסופיהשלהמשותףכמכנהלהגדיר

האינטלקטואליתהפרוגרמהבאמצעותאלאמושגיה,אףאושלההמעדנתעבודותיה,

וגישותיהםמזו,זומאודשונותדמויותכמובן,הם,מדוברשבהםהפילוסופיםשלה?

בה,מכיריםשהבלגדולה,שאלהניצבתבובמקוםכן,פיעלאףמגוונות.כזולפרוגרמה

נוכלוהוגים.טקסטיםאמצעים,שלרחבמגווןבעזרתשנוצרפילוסופי,רגעמתקיים

הצרפתיתלפילוסופיהההשראהמקודשהיהבפרוגרמההעיקריותהנקודותאתלסכם

כלהלן:המלחמה,שאחרי

אתלהציגהשניים;ביןלהנגידלהפסיק-הקיוםמןהמושגהפרדתאתלעצור

הקיום.מןנפרדהואאיןככזהאשדאירוע,תהליך,בריאה,חי,כדברהמושג

האקדמיהמןחילוצהרבדשלופירושוהמודרניות,בתוךהפילוסופיהאתלחדות

חברתית:מודרניותאמנותית,מודרניותמינית,מודרניותהיומיום.בחייוהטמעתה

אלה.בכללעסוקצריכההפילוסופיה

את-הפעולהשללפילוסופיההידיעהשלפילוסופיהביןההנגדהאתלנטוש

הידיעהכיולהראות[פרקטית],ומעשיתתיאודטיתתבונהביןהקאנטיאניתהחלוקה

פרקטיקה.אלאאיננההמדעית,הידיעהאפילוכוללעצמה,

ייעשהשהדברבליהפוליטית,הזידהבתוךהפילוסופיהאתישירבאופןלהציב

"מיליטנטלכנותשאפשרמהאתלהמציאהפוליטית;הפילוסופיהשלהמעקףבאמצעות
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הווייתה:באופןבנוכחותה,מיליטנטיתלפרקטיקההפילוסופיהאתלהפוךפילוסופי",

ממשית.פוליטיתפעולהאלאגרידא,הפוליטיקהעלהרהורלא

לעסוקובכךהרפלקסיביהמודלאתלנטושהסובייקט,שאלתאתלשכתב

עליה.לעלותאפשר,ואםבה,להתחרות-בפסיכואנליזה

בעצם,בספרות;להתחרותובכךפילוסופית,אקספוזיציהשלחדשסגנוןליצור

השמונה·עשרה.המאהשלהפילוסוף·סופרדמותאתעכשווייםבמונחיםלהחיות

לזהותומנתעלהגדולה.שאיפתושלו,הפרוגרמהזוהיהצרפתי,הפילוסופיהרגעזהו

תשוקהשלזהותההיאזהותכלהרי-האחתהמהותיתשתשוקתונאמר ,יותרעוד

בשבילהמדיוםאתשתהווהאקטיביתכתיבהלצורתהפילוסופיהאתלהפוךחיתה-

הפילוסוף;שלהפרופסורי,המהגג,דימויואתלחסלגםמהלךובאותוהחדש,הסובייקט

אלה,במקוםהכומר.שליריבוהמשכיל,החכם,מןשונהלמשהוהפילוסוףאתלהפוך

פילוסופי:מיליטנטההמצאה,אוהבהסובייקט,אמןלסופר·לוחם,להפוךהפילוסוףשאף

תפעלשהפילוסופיההתשוקה-הנידונההתקופהבכלהעוברתלתשוקההשמותאלה

הנכרתים""האלוניםבספרולדה·גול,מאלדדשייחסבביטויכאןנזכראנישלה.בשמה

] Les chenes qu'on abat [: איננושאותומשהולעברהמוליכההדרךהיא"הגדולה

הציעהעשריםהמאהשלהשנייהבמחציתהצרפתיהפילוסופיהרגעעקרונית,מכירים".

עלהפילוסופיתהפעולהאתלבכרידועות,מטרותפניעלזודרךלהעדיףלפילוסופיה

ואולםחוכמה.נטולתפילוסופיההיותהבשלכיוםאותהמגניםהעיון.אוהחוכמהפני

מאודדבר·מהרצינובאושר.מאשריותרבגדולהענייןהיההצרפתיהפילוסופילרגע

הבחנהחיפשנולאהמושג.הרפתקנילהיותהשתוקקנובאמת:בעייתידברשגרתי,לא

רצינו,לכלל.אולרעיוןהקיוםאתלהכפיףשאפנוולאהמושג,לביןהחייםביןברורה

הצער,למרבההכרנו.בהכרחלאיעדואתאשרמסע,יהווהעצמושהמושגזאת,במקום

פיראטיפןהיהזאת:להביןאפשרסדר.שלבעידןלרובמתחלףההרפתקנותעידן

עשויההמושג""הרפתקניזאת,עםלומר.נהגשדלזכפינומאדי,פןהזו,לפילוסופיה

העשריםהמאהבסוףשהתרחשמהלדעתי,ולכן,כולנו:אתהמאחדתהנוסחהלהיות

פילוסופית.הרפתקהשלרגעדבר,שלבסופוהיה,בצרפת

מטרענתתידגמח
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