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כהרף-עי(',רקבהגדרתומתמצה,היאעוד.רלאהיסידות,את
היאלכת.להרחיקעליההעולם./אחר-כךאחשופטתכשהיא

הנושאיםגםיכןהלאה.להדהדאילמיתעליהכלימר,חיה,
ש'הב.יקירתבהיגים,אוניצירותלאמעינייןואניכאן.שכינסני

המשיתףבמציאתאלאאחר,ימקיםאחרתצורהמחייבתעליהם
זהגל-גךשוניםהיגיסהיולאאילי,מעילס,..שבמסקניתיהם

שבהםהרוחנייםהניפיםזהיסלנונראיםי'אף-על-פי-כן,;מזה
הזעקהמזה,זהגל-גךהשיניםבמדעיםגמי-גןנעים,חם

מרגישיםאניאחד.בניסחמצטלצלתמסלילסבקצההנשמעת
זהיהיהלאוגמעפמשיתף.אקליםשהזגרנולהוגיס'כיהיטב

שמיםתחתהחייסקטלני.אקליסזהוגילומרמשחק-מליס
גיצדלדעתעלינולהישאר.אולהסתלקתןבעיסאלחחונקים
אניגךבאחר.-נשאריםומדועהראשון,במקרהמשסיוצאים
האפשריתההתעניינותואתז::התאבדות,בעייתאתמגדיר

האכנסיספנציאליספית.הפילוסופיהשלבמסקנותיה
אתתיארנועת·העד~דרך-המלך.מעטלספותרצוניJJ~!1'ד.ו]

Iכ;רורמהעצמנואתלשאולנוכלג.עתאבלמבחוץ.האבסורד.
נזשמעותואתישירניתןחעל-ידילגלותולנס'תזהבמושג
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הפיליסיפי,חההתאבדית

גיסא.מאידךמחייב,שהיאהמסקנותןאתגיסאמדiז
IXכלפיאטעןאםמפלצתי,בפשעחף-מפשעאדםאאשים

אבסירד.שזהלייענההואשלו,אחות.ואתפיתהכיאחנ~הגון
האישעמןק·הגייןגסבהישאבלקומי.צדשזולוUנת-זעם

המעשהביןהמוחלפתהאנפינומיהאתזןבתשןבהממחישהת.ון
fאבסןרד"ייזהחייו.כלשלהעקרזנותלביןלומיחסשאי

למראהסתירה".ייזו:גםאבלבלתי-אפשרי",ייזה:פר,ודשו
iאבסורדימעשהןגיאחשובכזקלעיםקבוצתבחרבהתוקף~ד.
כוונתובין/הקיימתפרופורציההדיסבשלרקאבסורדיהואאב ....
גוחן'ביןרואהבשלהסת:רד.זשאביל;,הצפויההמציאןתלבן

מעריגיםאנןגםכךלעצמו,שהציבהמפרהל,ביןבמביאןת
שהמעשהפסק-דיןעםאןתןמנכנחיםכשאנוגאבסןרדיפסו-דין

האבסירדדרךעלהוכחהזווJ,הא:ועודזאתלכאורה.ח'ב
,ההגיוניתהמציאותלביןזהדייןמסקנותביןהשנאהוךvל

יעדביותרמהפשיטהאלה,המקריםב,כללכונן.ורצוננו
מושאביןהמרחקשיגדלכגלהאבסורדיותתגדליותר,ובררכב

שתיקות,פינית,התגרויןת,אבסירדיים,נישואיםישזשכאה.
האב-מהםאחדב.כלאבסורדי,שליםוגסאבסורדיותיחמות
כיותחושתלומר,יסודאיפואליישההשנאה,מןעולהרדירת

מרושסארעובדהשלפשופהמבחינהצומחתאינה'רד
i,מציאותלביןעןבדתימצבביןמהשנאהנובעתחיאד

ביסןדוממנה.'למעלהשהןאהעולםלביןפעולהביז,
מהגור-באחדאףמצויהואאיןפירוד,הוא,האבסורדבר

ביניהם.העימןתמןנילדהואמר'Lזוים,
פצןיהאבסורדאיןהתבונהבתחוםכילרמר,יפרא•ר,

בעילם"ןלאפשפעות),בעללהירתיברלכזה'מיי
ביני-היחידהקשרזההרילםי-שעהרתפת.uחמ'"יתם
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אבסורדיתחשיבה

אניהאדם,רוצהמהיודע,אניהריבעו'בדות,אסתפק,אםהם.
\רורעשאני,לומד;אוכלגםועל-כ,ןהעולם,לומציעמהיודע

,מספיקהלמחפשלחקור.להוסיףצורדליאיןאותם.קו'שרמה
1"המסקנות.כלאתממנהלהסיקעליועתהברורה.!'!חתנדאףת

)·די.iמתכללגנtבעת-ובעונה-אחתהיאהמידיתהמסקנה
\אמרי"גילוימ,שוםכללאיןכאןהנוצרבמינוהמיוחד-V:'בשילו

לאין-קץפשוטשהואההתנסותולנתונילוהמשותףאבלקה.
שאיןהיאהשילושבוז'כונותהראשונהכאחד.לאין-קץומורכב

לאהמכלול.הריסתהיאמאיבריואחדהריסתמתחלק.הדא
~ל"ל-~ האבסורד,הדברים,בבוכד,האדס.מוחמחוץבסורדRייתכן

r,י'J_'"

ועל-הזה.לעולםמחוץאבסורדגם,ייתכןלאהמוות.~םמסתיים
הואהאבסורדמושג~יקובע,אניזהאלמנטריריוןtקרי'פי

המתודיהכלל!Iשליהאמיתותביןראשון"5להופיעןיכולמהותי
עליאמיתי,משהוכיסבורכשאביכאן.'מופיעלעיל,שהזכרתי

אלל,בעיה,פתרוןלהביאעצמיעלנוטלאניאםאותו.לנצור
היחידהנתוןממושאיה.אחדאףזהפתרו'ןעל-ידילסלקלי

ואםפזמנו,להיחלץכיצדהיאהבעיההאב,סורד.הואלגבי
הראשון,התנאיממנו.המ.תבק'שתהמסקנההיאותiההתאב
חץiשממהאתד,וקאלקייסהואחיפושישלהיחיד,ילמ,עשה

הגדרתיגו.יסודילישנראהמהאתלכבזגםועל-כןאותי,
בלתי-פוסק.וכמא:בקבעימותאותו

'jכילהוזותעלייהיהסופו,עדזהאבסורדיבהגי.וןאמשידאם
דברלו(שאיןתקנהשלמוחלטה~דרמשתמעזהב::אבקמכלל

ואי-הויתור),לביןבינולערב(שאיןמתמידסירובהיא'ש),עם
הת'בגרות).ilגילשלאי-השקטעםלזז:iותו(שאי'ןהמידעהסיפוק

(ובראש-האלוהתביעותאת.מעדן'אומסלק.כלהה:רס,
האבסורזאתהורסהפירוד),אתהמחסלתההסכמהובראשונה
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הואשהאדםוהיאלגמרי,מוסריתהנראיתעובדהקי'יםנ
להשתתרריוכללאבהן,משהכיראמיתותיו.של&רבןותמיד

קשורלאבסורד,שנתנדעאדםמשהן.לשלם~רכרתים-הן.
לעתיד.,עודשייןאינולכדהמ.דעתקנהללאאדםלגולם.ייך
מאמצים'יקדישכיגםהוא'הזבריםמסדראבלהדברים.סרזה;
האמורכלשלמשמעותויוצרו.שהואמהעולםל,ז,ימ,לטכדי
בעניןיותר;למדנו'לאדברהזה.,הפרדונסמןנ,בעתעו:העד
:הרציו-ביקורתמתוןשהכירו,אנשיםכיצדלבדוקכ.זז.שרזה

מסקנותיהם.אתעיבדוהא'בסורד,אקליםאת'נליךנ:ו,
כיאראההאנסיסטנציאליסטים,הפילוסופיםאלאפנה

;יJj;:;'נוטליםםilהחמיקה.אתלימציעיםללא-יוצא-מהכלל,
('כןמיוחד-ובטיעוןההגיון,מפולתעלהאבסורדאתנקודן-מוצא .~t,

"'iאותםהמוחץאתמאהיליםלאנושי,ומוגבלסגורבעולםמי.נו

~@ך;~'J(ן:</!iנושאתכולםאצלאותן:!.שמררששבמהלוזקנהיסוד»ים
,'sכה.שנזוןראויהה,יאדת~אופיזונrארלצת

" מיוחדיםלשסטובנושאים'כמהדוגמהלשםכאןנןח
דוגמההקריקטורה,דרדעללנו,יספקיאספרס.ואילותגור

חסר-יאספרסכד.על-ידייותריתבררהש-ארזו.לגישהילת
עומקאתלהשיגמסוגלאינוהטרנסצנזנטי,אתלחכין~
ית'קדס,האםהכשלון.מןהמזועזעהזהלעולם,מידעו.

כללנומביאהואאין?זןהמכשלוןמסקנותיסיקוחרת
ההוז'אהמלכדדברהתייםבנסיוןמצאלאחוא.t\ח,'

'עמ-פק.Qמעקריןאיזהלהקישאמתלהכלולא,\'"י
אתבבת-אחתמקבלהוא-מוזהשהואנפיציקה
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איןלאבסורךלהציע.אפשרשהיההעמדהשלמער'כהייומפח
לו.מסכימיםשאין'במיזהאלאמשבJ-עת



ת;רדיס~ניבהשח

העל-אנושיתהמשמעותואתהחויהישותאתהטרנסצבדנ~י,
לכל,מעברמוכיח,הכשלוןייהאין:כותבהוא!.זכןהחיים,של

הטרגס-הישותאתאלאה~?ןאתלאאפשרי,!ירושולכלהסבר
האמוןשלעיור~קטתוןפתאום,אשר'זו,שותצבדנטית".

הבלתי-נתפסתכ"אחדותמגדיר,הואהכלאת:ירהמסהאנושי,
הנרחב(במובזאלו.היםהאבסורדנעשהוכןזפרטי".והכללישל

אתהמאירתהישות-לתביזואי-היכולתהמלה),שלביותר
יכולאניזה.לטיעוןמולי,כהאינההגיונית'רןשוםהכל.

עקשנותואתלהביןאפשרפרדוכסליבאורחקכeצה.:לכנותו
שלהחויהבה.פיכתהאינסופית.סבלנותואתיאספרכ,של

חמקניתזושהערכהככללמימוש.לבלתי-'ניתנתהטרנסצנרנכי
הטרנסצנד:נטינעשהוכןיוחר,כריקהההגדר·המרנליתכןיות:ר,
ביחסעומדבקבלתושהשקיעהלהטשכן;בעיניויותרממשי

העולםאירציונליותלביןשלוכוח-ההסברביןלפערישר
להררסרבהבעקשנותשוקדיאספרסכיאיפוא,Iיוצ::והנסיון·

אתלהסב.ירמאשריותרהתבונהשלהקדומותהריעו,.את
המחשבקשלז·הקרוששלףחיותר.רדיקליחfבאו'העולם

ההניהלשיקוםאמצעיםההשפלהשלבגבולהצאo(י'המושפלת.
עימקך;·.בכל

לגי-הםכאלה.מהלכיםלהנירלמדנוהמיסטיתבמחשבה
נאילופועל,אניזהב;רגעאןאחרת.רוחניתעמדהככלטימיים
ערכהאתמראשלקבועבלימסוימת.בבעיה-l!'ראיכובדנהגתי
אםלבדוקרצונילהורות,נוחהושלכזאת,.ישהשלהכללי

לקונפליקטראויההיאאםלי,שקבעתינאיםn\עונההיא
מביאאחרפרשזשסט;ב.אלשבאניוכןארנ·י.המעניי,ן
הואהיחיד,"האמיתיייהמוצא:עניןהמעורו'תשלר.אמירה
מוצא,בורראהאינההארםשדעתבמקוםדוקאiיימצראומר,
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אלוהיםאלפונים~יז?באלוהיםלנוצודךמה'כן,~אשאם
מספיקיםהאפשריבשבילהבלתי-אפשרי.~לקבל~אתנדיאלא

יכולאנישסטוב,שלפילוסופיהקיימתאמנםאםבגי-הןדם." "'
בתוםששסטרב,מפנ.יהנ"ל.באמירהמסתכמתכולהכילומד,

כלשלהיסודיתהאבסורדיותאתמגלההנלהבים,ניתרח:ו
:אלוהיםייהנה:אלאהאבסורד",ייהנה:אומראינואךהקידם
מהקטגוריותאחתאףהולם,אינואםגםלפנות,ןלינואל,יר

הרוסיהפילוסוףאי-בהידות,כללמנועכדישלנו".הרצין.ליות
ומלאב.לתי-מובןרשנרא,שרנא~לזהרארליv\מרמז,אפיוו

יותד'.גדרלכןחרכזיותר,מכןערותשפניוככלאךרת,(תי
חייבאי-אנושיותו.זוהריהוכחתואי-עקיבותו.זוהדילח

מהאשליותזוקפיצהעל-ידירלהשתחררלתוכן~קפןץ
בן-זמניתהיאהאבסורדקבלתשסטובלגבי,ובכן,יכליןת.

וכלאותו,לקבלפירושוקיומואתלקבועעצמו.לאכסרד
nשתפרוץנדילאור,להוציאומכינןמח'שבתושלההגיונימאסז

כי,·אומר,חוזרעמו.:אנינושאשהואהאדירההתקוהנrתוכ
בעיהלבחוןנאןמתעקשאביאולםלגיטימית.היאזר

הפתטיאתלבחוןעליאיזמסקנןתיה.כלעלבלבד
למלאכהלפניחייכלאמונה.שלבאקטאומסוימת.שבה

;הרציונליסט.אתמרגיזהשסטובשלעמדתוכיאני,'יזרע
שסטוב,עם.הצדקהרציונליסטלעומתכימרגיש,גם~בי

שללמצו;תיראמוניםשמראםזאת,אךלרעת.מבקש
,,1(רוד.

.nנראההתקוה,שלהיפוכה.הואהאבסורדכינקבל,אם
מראשמניחההאכסיסטנציאליסטיתהמחשבהשסטובוברר

עידוןלכטלו.כדירקאותומוכיחההיאאן'אבסרוד,
שסטוב,כאשרמאידרלהטוטן.שלמךגשתעלולחלאזח
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וורדיאנסנחישח

,מכפה,הואולתבונה,היומיוםלמוסר'שלוהאבסורדאתמ.נכנח
אםטמונהזואבסורדהגדרתשלבבס·יסהוגאולה.אמתאותו

מושגשלכוחוכלכינכיר,אםלה.מעניקששסטובההסכמהכן
נרגישאםהבסיסיות,לתקוותינומתנכלשהואבאופןטמוןזה
בעלילנראהאותו,נק'בלשלאקיומולמעןתו'בעהאבסורדכי
נכנסוהואוהיחסיהאנושיאפיךהאמיתי,פרצופולואבדוכי

קייםהריהואבסורד,ישאםכאחד.קDומסבלתי-מושגלנ~ח
קרש-ק~.הל,היותהי~ךזהשבrושגה~ד:ם.,<ברגע.שלןעולמר

שובהאנושית.צלילות-הדעתעסענדקשור.הואהנצח;""'אי-ןאל
;מאבקלקבלח.בליאותה'קוב.עשהאדםנדאותהאבסורדאין

אפי;נע'לם.זוובאחדותהאב.סורדאתמטמיעהאדם;מנע.
חמיקה.היאזו,קפיצהופירוד.קרעהתנגדות,שהואהיסודי,
Theסfהאמלט,"דבריאתברצוןמצטטשסטוב time is out
joint,"פר,איתשאפשרתקנהבמעיןאותםמ'ביאהואאבל
כתבכךולאהאמלט,אתהדבריםאמרכךלאבלבד.לוליחסה
מרחיקיםהאכנסטאטיוהיעודהאירציןנלישכרנן.שקספיראותם

·ה~א~ונה(lה.שס~וב•-נעינ~גלוי-עיניס.איש-~וחמהאבסורד
התב~בה'אבסור.דיהוגהותבונ~.:בעיני"מז1ברe~iז.:-מ.שהI".א·הבל,
לת~בונה.מעברראין·דג:כ:.הכל,היא"

טבעואתיותרקצתלנולהסבירלפחותעשויהזוקפיצה
הואכיבאיזון,רקערכוכייודעיםאנוהאבסורד.שלהאמיתי

המישוים.במושגיםדוקאולאובהשנאה,בראש-ובראשונהקיים
המושגיםאחדלכףהמשקלכלאתדוקאמטילשסטובאבל

למוחלטהגעגועןםל'הביז,שלנווהת'אבוןהאיזוז.אתדהורס
י~,.

להביןבאמתיכוליםשאנובמידהאלאלהסברהניתניםאינם
התבוגה,שלמוחלטתבשלילהטעםאיןרבים.דבריסולהסביר

על-כןהאנושי,הנסיוןתחוםותוא"'י;לה,היאשבותחוםיש
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האבסורזן/אםלברר,מאתנוג'ב.צראםהכל.אתלבררםl"ר.ואגר
אותהביזבמפגשזרקאקורההדברהריזו,בהזזמנרת-..ברלד

מחדש~תמיזהנרלדהאירצירנלילביןמוגבלתאךעילהתברנה
מערכת-:ייתנועותהגלשלזהכגוןמשפטעלשסטובוכשר'דג
הםאלהוחוקיםבלתי-משתניס,חוקיםלפינערכותהשמש
הרציונליזםבהפרכתלהטוכלאתמשקיעכשהוא",Iתבונה

ומכאן,תבונה,כלשלהבלותהאתמכךמסילןהואשפנוזה,של
האירציונלי.*שלעלירנותואת-לגיטימילאאךטבעיבהיפוך

מושגכאןלהתערבעשוייםשכנןמשכנע.ןמעבראינואולם
גבולעדפים.';jתלהיותעשוייםהטבעחיקיהרמה.מרשגהגבול
האבסורד.אתידיםומולעצמםנגרפוניםהםלושמעברמסוים,

בליהתיאור,ברמתלגיטימייםלהיותיכוליםהםוןוד,זאת
לאי-הכל:הוקר'בכאןההסבר.ברמתנכוניםכךבשללהיות

האבסורדנעלםסולקה,ל,בהירותשהתביעהומכיוןרצירונל,
האבסורדיאדםij'לכך,בניגודההשנאה.ממושגיאחדbנ'חד

לחלוטיןבזאינובמאבק,מכירזה.-הואלמיצ'יעבביע
•..

כלאתבמבטמקיףהראוכךהאירצירנלי.אתרמקבלמ ~~,,

לפביקדימהלקפוץמעטאךנוטהרהוא;rז;אנ.ו:שיונסיון
עודמקוםאיזזוקשובהבמוזעותכיזאת,אךיודעהוא'יונ.

ה
אצליותראףארלי'מוחששסטובליאוזאצלt!שמוח'

משפטיםכל-כךחמקנימחבראצללמצואקשהוזאי,'יי:וגר.
לפסב-מעברלכאורההסותריםהכתביםעל-אףאבל'יייב,

~t'J.!I,הזוהיצירהבכלמרגישיםאנוולחיוכים,לפשחקים
הפורצתאמת,שלחשש')גםבזפו(ובו-מוקרמתווחושה

.אריסטוונגדהיוצא-מחכלל,למושגשנוגעnמ
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אבסורדיתחשיבה

שבהואהקפיצה.אתקופץקירקגור:,גםהאחרונותביצירות
אימתשהיתההבצררת"שלביותרהקשהצורתהאללבסרף

'.,-\

אמות-מידהוהפררופ:סהאנטינומיהנעשיםלגביוגם.ילדותו.
שלומעומקםממשמעותםלהתיאששהביאומהכך,.:iהרתישל

היאהנצרותובהירות.אמתעתהלהםמעניקהאלההתיים
שדרשהשלישיהקרבןאתפשוטדורשוקירקגורהשערוריה,
ייקרבן:אלוהיםאתביותרהמשמחהקרבןלויולה,איגנאטיףס
אינהאךמוזרה,היאייהקפיצה"שלזותוצאההתבונה".*

לאמת-האבסורדאתעושההואעוד.אותנולהפתיעצריכה
מחניותמשקעאלאשאינואף-על-פיהאחר,העולםשלמידה

אתהמאמיןיימוצאקירקגור,אומר,"בכשלונו",הזה.העולם .
.נצחרנו"

אךזו.תפישהקשורהמרגשתדרשהלאיזוהואמענינילא
המיוחדואפיוהאבסורדשלהתופעהאםעצמיאתלשאולעלי

האבסורדבתוכןמחדשנעייןאםשלא.יודעאניאותה.מאשרים
הואהשראה.קירקגורשאבשממנההמתודהאתלהביןניטיב
הנוס-לביןהעולםשלהאירציונליביןהאיזוןאתמקיים'אינו

הקו-היחסאתמכבדאינוהואה~בסורך.שלהמתמררתכזלגיה
לאכינטוח,שהואלפיהאבסורד.תחושתאתלמעשה,בע,
מהנוס-לפחותלהינצלמבקשהריהומהאירציונלי,להימלטיוכל

אםאךוחסרת-חשיבות.עקרהלוהנראיתהנואשת,טלגיה

שתיאהיסודית,הבעיהאתכאןמזניחשאנילח!tזוב,אפשר*
קירקגור,שלהפילוסופיהאתבוחןאיניאניאבלהאנtונה.בעיית

אחרמקוםדרושים(לכךהיסרלשל-להלןאושסטוב,שלאו
אכןכאוובוחןנושאמהםלוקחאני;אחרת)רוחניתוגישה

עניןרקזתובקבעו,שכברלכלליםלהתאיםעשויותמסקנותיו
דבקות"בנושא-אחד.של
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יחליףאם.בשלילתוצודקהואאיןבקביעתו,צוד~שהי~ייתכן
/Itלהתעלםעליייהיהמטורפת,בדבקותשלוקריאת-המרדת

הנדאףתאתולהאליהעתה,עזעיניואתשהאירמהאבסורד
אמרהוא",ייהעיקרהאירציונלי.מעתה,לןקזתהיההיחידה

עםלחיןתאלאלהחלים,"לאפיגיי,*$i'למאדאםגאלי~ניהאב
המטו-שאיפתוזןלהחליםלהחלים.רוצהקירקגןרהמה.ושים."

בינתןשלהמאמץכליומנו.בנלהשניכתוטהעוברתרפת,
זהמאמץהאדם.שלשבמצבומהאנטינומיהלהימלטותמנינו
מאמץ-זהוכימביןהואשלרגעיםמכינןבמיוחר,נואשהוא

'האלוהיםאימתגסכ,יואומרעצמועלמד'ברנשהואלמשל;שוא,
על-ידיוכך,מנוחת-נפש.לולתתבנוחןאיןהאדיקותוגס

האבסורדזמותאתלאירציונלימלבישהואמאולצת,תהבולה
לא-עקיבל'א-צוזק,:האבסורדתכןנותאתלאלוהיורמקנה

העמוקההתביעהאתבקר'בול,נבושמנסה,תברנתורקרלא-מרבן.
אתלהוכיחאפשרהוכח,לאשדברמנינוהאנושי.הלבשל

חכל.
נאןרומזאיננישעבר.הדרךאתלנומגלחעצמן':!ירקגור

שלסימניםבחיבורולקרואשלאאפשרניצדאךדבר,שרם.
?באבסורדהמוסכמתההבלהנו,נחבנשמה,מרצוןכמעט"ב,"

שאףהח~ה,זו,הריחסר'שהייתייימהביומו.הראשי"מוטיבר
ובמקוםגוף."כ,ןאםליתנואבל...האנושימהגורלחלקיא
להיותכדינותןהייתילאמהנעורי,בראשיתבעיקר:ייהוןו

חואדבר,שלביסודולי,שחסרמה...חדשיםלששהגםולי

רוסו,ז'אקז'אןשלמיטיבתו,1783-1726-ז'אפינייאס
רומ,ן.בצורתםווגותtח
ידועאיטלקי.ממוצאאיש"כנסיהתקופתה.בו-גאליאניאג

[המערכת]ניצשה.ע,למקובלותהיודיעותיוותו,
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~אמץהז,חהאישאחרכמקום'הקיום."שלהפיסייםוהתנא~םגוג"
שנ~םמאותעל-פנישחלפההגדולה,התקוהזעקתאת'לעצמו
חאדםשלבלבומאשרחוץרב.ים,כהבלבבותהפעמהרבות

וכלל,כללהדבריםקץחמוותאיןהנוצרי,לגביייאבלהאבסורדי.
החיים,לנומשמביאיםתקנהיותרל"אין-סוףעמונושאוהוא

השערוריהירךעלהתפייסותוכוח."בריאותשופעיםהםאפי'לו
למשוךרואים,שאנוכפיאולי,מאפשרתהיאה,תפייסות.היאאף

אותנומקרבתהאהדהאםגםאבלהמוות.שהואמהיפוכה,תקוה
כיאומרים,דבר.מצדיקהאינהההפרזהכילומרראויזו,לגישה

כן,;ייועלעל-אנושי.בהכרחועל-כןהאדם,ממידתלמעלההrז
'"

הסתברותאפילואיןהגיוןית.ודאותכלנאןמיותר~·איןהוא
i.tאםגםממני.למעלהזהאכןכיהוא,לומרשאוכלכלךסוי'י

הבלתי-עלדברשוםלבססרוצהאינישלילה,מכךמסיקאיני
בלבד.זהועםליהידועעםלחיותאוכלאםלדעתרצונימובן.

לכוףוהתבונהגאותואתלהקריבחייבהשכלכיגםליאומרים
• שוללאיניעדייןהו.זבונהבגבולותמכיר~פ:!אניאבלראשה.את ,..1..,

האמ-בדרךלהיש'אררצוניהיחס~.בכוחהמודה.אנישובןאותה, ."-•'"'1"--'
תה,1גז'Iזןאםותה.צלילעללשמורהתב'ונהתוכלש'בהצעית,
עמוקמשהולךאיןעליה.לנתרמספקתסי'בהכלרואהאיני

עובדההיאושאיןלפיהקירקגור,שלמהשקפi,זולמשל,יותר,
מאלוהים.המרחיקהואהחטאכיעצמ·ו.החטא:מצבמצבאלא

מוליןאינרהמידע,'האדםשלהמטאפיסיהמצבשהואהאבסורד,
:מתכזיהדברלומראעזםt'\זהמושגיתחווראוליאלוהים.*אל

..אלוהיםללאהחטאהואהאבסורד

משוםבכךיהיהשהרימהכלל",אלוהיםאתיימוצ,יאאמרתילא.-,
אישור.
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הםמהיודעאניבו.לחיותעלינוהאבסורדשלזהב:זצן
"יכולתללאWזהעלזההנשעניםזהרעולםrm;-ריסודורiז

ומהזד~מצבשלהחייםכללאתמבקשא~יזה.אתזה~חבוכ:
הניגודשלאחדתנאישוללהבסיס,מןמתעלםלישכ?וצ:

המצבמןנובעמהשואלאניהויתור.אתעלימצווהנאב,המ
~ ומאי-התשיכהמןבושישיודעאני;כשליבומכירש\םני

הכל,מסבירהזואי-ידיעהכיבבטחון,ליאומריםאךהידיע;,
וליריזםלכוונתי,תשובהבכדאיןשלי.האורהואזהללהוכי

לפנותאיפואישהפרדוובס.אתמעינילהעליםיובללא'נל~ןה
לאדס'היתה"לול'~:להזהירלזעוק,יכולקירקגור1א.בז.בתרך~ך
פראיכוחרקהדבריםכלבת.שתיתנמצאאילונצח,דעגתו

התאוותבמערבולתההבליתי,ואתהגדולאתהכל,היוצררוותח
ללא-קרקעית,ריקנותפעורההדבריםלכלמתחתאםהאפלת,

לאהחייםאםאיפואיהיומהלמלאה,יוכללאדבראט!ר
לחפשהאבסורד.אישאתתעצורלאזוזעקהאבל"1היאו:ז

ג
להימ'לטכדיאםהרצוי.אתלחפשפירושואיןאמיתיj,אה

אדםתייב"1התייסאיפואיהיויימה:רויית-החרדהמדiש~לה ..

האבסור-'הרותתעדיףהאשליה,שלמן'"הוכדיםכתמידיון
תש"בת~אתחששללאלאמץ'השקר,עם-להשליםכמקום

Pתמצא'תקיפהנפשדבר,של,"'בסופוייהיאוש".:ירקגור
זה.בתודדרכהאת

, i

הiזובסיסטב-,הגישהאתכאןלכנותלעצמיחיררת,~ל
משוםבכךאיןאןפילוסופית.התאבדותשם

שבאמצעותההתנועה"אתלצייךנוחהדרדזרמשפט.ת
,'11':'

Iזלילתה.עצמהעללעלותונוטהעצמהאתשוללת,,,פחt'ב
ICח'ח ICהאפ:ס~~~נציאליסטישללוהיחסS,הלמעןl~יייזק
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אךהא~ושית.*ןהתבונהשלשליל.תהבזכותאךייגrמתקזה~ל
I ~פניישבני-האדם.עםה~ליםמשתניםזויות,1להובאבדומה

ס,תי-אלו,.כואלותשלילותלקפוץ.הואוהעיקרשונ.~ם,קפיצה
םעליו.קפצולאשעדייןהמכשולאתתשןללותא'וסופיותרות

זה)דיוןמתכווןשאליוהפרדוכס(והואיבלדiלגםעשויות
שואפותתמידהןרציונלי.ממהלךכמודתיתהשר~המתוך

הקפיצה.אתמבצעותהןזהון':TIרבתלנצחי,
הגישהעללגמריפוסחזובמסההדיוןכ'זכיר,Jלעוזראוי

Iי הנשענתהגישה:שלנוהנאורהבמאהביותרהנoפ.ו:ההרוחנית
העולם.אתלהסב.ירומטרתהתבונה~הואהכלכ'העקרון.על

כישקבעולאחרשלוברורהתמונהיציירוע:tא~יםהואטבעי
שלנולדיוןנוגעתאינהאךלגיטימית,הגישהרר.L:,להיותעליו

i:"'I

המתחילההרוח,דרךאתלהבהירהיאשלנוהזיוןמטרתכאן.
כזוצ~תשהיאבכךומסיימתהעולג&אי-משמעות-ש',בפילוסופיה<
t~~\ומקמשמעון;בו~Sדתיתאלהדרכיםביןביותרהמרגשת המהלךאךה~ירציונלי.שלבנושאדכיR€מחשתמ};ותד;::;'5\~.7

Yהמ~חסזההואביותרהרבההמשמעותובעל:!נית'ר-הפרדוכסלי
מכיין.עקרוזכחסרמראןשלושנראהלעולםניםI'תכנימוקים

בליאותנוהמעניינותלמסקנותלהגיענוכל-ל~מכל-מקום
הנוסטלגיה.רוחשלזהחדשהישגקמןנהשנתאר
היסרלעל-ידיל~פנהשהוכנס"הכרונה"~נושא:א~רקאבחן

שלהמתודהשוללתתחילהכך.עלרמזנוןהפנומנולוגים.כבר
שככרמהעלנחזורהכהתיזכונה.שלהקלסימזלךהאתהוסרל
ר.;זראה-העיניסאתלהפוךלt.זחד,פירושואיןלחשבו'כאמרנו.

I

I
/

~-Ne~d. ---,/{Jרנl~1* ''/
t,1.תלורזtבאבהיחש z.

~-~..

שלקיומובאישורספקהטלתכאןאין:.נדגישנשובהבה*
.iלאלוהינב~I{זה.לאישורהמוליךבהגיון
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מחדשללמודפירושולחשובגדול.עקרוןשלכמסוהלכ.:ג::ר
לשוןיחףדי.למקוםדימויכללהפוד,התודעה,אתלכווןות,tלר

רקרוצההיאהעולם,אתלהסבירמסרבתפנומנולוגיהiIIאחי,
בקביעתההאבסןרדלמחשבתמצטרפתהיאהטוףי.אתלת~ר

הערבברוחהחלבלבד.אמיתותאלאאמת,שאיןהרןשונית,
rI'ג'!'

"'ן,.,התודעהשלו.האמתדברלכל,כתפי,עלהנחהכף-הידוזבז
'(1איזל,ה.מקדישהשהיאתשומת-הלבעל-ידיהאמתאתמcדדה

שלהאקטהיאבלבד,ממקמתהיאידיעתה,מושאהחזעה
דומההיא:liגרגסש'לבדימוינשתמשואםת.קומת-הלב,

כאןשאיןהוא,ההבדלתמונה.עלבבת-אחתהמתמקדלiלו:;ט
כלזהבפנס-קסםפנימי.הגיוןוחסרסדרתי~ייראלאובןריט,

המושאיםאתהנסיוובתחוםכזשעההתודעהיחידיות.מויותrה
.הםמעתהאותם.מכודדתהיאהפלאיבכוחהאותה.ה~עסיקים

המאפיינתייהכוונה",זוהישהיא.שפיטהכלשללתחומהסזוץ
;סופיותש'לרעיוןכלטעונהאינהזומלהאולםהתודעה.אן
בלבד.טופוגרפיהואערכהייהכיוין".במובןמשמשתהא

הרוחאת.הנרגדדכרכאןאיוכילנר,נראהראשוןבמכט
בתיאורהמסתפקתהמח.שבה,שלזולכאורהעננה"בסורדית.

נובעים.שממנהזועצמיתמשמעתלהסביר,מסרבתשהיאח
האנושיהנסיוושלהעמוקהההתעשרותפרדוכסלי,נאורח
אב-מהלכיב!אלוהרישפעתו,ככלהעולם,עולמחדש~ידתו

חשיכה.שלמתודותשכןראשון.במבטעל-כל-פניס,(ורדיים.
האחתפניס,שתיתמידלובשותאחרים,ככמקריםזהגנזקרה

שתיבתוכןמחזיקרתהןככךמטאפיסית.*והשניהיסיכולוגית
','1'

IהאפילוI$םיסטמiלiמטאםיס·יקה.כוללותביותרהקפדניותגיות
IIמבבי-זמבבורביסהוגי-דיעותשלשהמטאפיסיקהכך.כזיז

גיה.iלiאפיסטממלבדדברבחאיו
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ריתרואבןרבהש'ח

כסינו·גישהל~ייראלאמרZמתאינוהכוונהא-iZנוןאםאמיתות.
איןשיוסבר,'םIבמקהמציאו('(ייתכנלה:עותהשבז~מלוגית;

ל'ג/נווזמנקשהואהאבסורדית.הרוחלבין:ינוהמפרידז'בר
זאת,אךקובעהגאלחרוג,יכולהואאיןvד.זמנומהכלאת

תענגiiלבדiZ-iהמח'עשויהעדייןאחדותשלרוןj;SJכלשבהעדר
האמתהאנושית.בחויהופןפןכלשלהבגתוiועתי\~ורועל
מעירןןהיאפסיכולוגיןב.היאאלהמפניםאחדכלנilב"וברIשנז
.לם1עלעוררדרן"זוהמציאות.להציע;שעשויה"העניןעלרק

ז,':מושגלהר,חיבנרצהאסאבלהרוח.למעןIולהחיותרדוס
באופןלגלותבתימןאטרציונלי,באורחאותוס-Iולבהאמןזשל
jהאנושיןלהוי'הנחזירבתודעה,מושגכלשלה"נזך;וד'אתiזך

חיסוטאבלזאת.להביןיכולהאינהאבסורדיתj:רועימקה.את
ונצנוציםהכוונהבגישתגשהמורהבטחוןלביןהעגנהביןזה

לאייראחרדברמכלייטיבוהפבומנולוגיתהמחו::בהשלאלה
גסורדי.האההגיוןאת

שהכוונהלזמן"וץiשמןיימהויותעלמדברטהiהגםכי ,
מטבירים\,"'(אפלטןן,אתשומעיםשאנולנוונדמהנזןלירה,

הדברים.כלעל-ידיאלאאחהדברעל-ידי1,הדבריכלאת
שהרעיונותלכךטועניםשאיןנדאיהבדל.כלכאזרואהאיני

הםתיאור,כלבטוףיימפעילה"התודעהוןזר:Cהמהויות,אן'
בכלבמישריםמצוייםשהםמצהירים,אבלמושלמיt.דגמים

אין~אלאהכל.המסביראחדרעיוןעודלאהתפיקה.שלנתון
העולםגןףשאים.שללאין-סוףמשמעותנןהויווב:ה~קנדתשן'סוף

אינטואיטיבי,נעשההאפלטוניחו:יאליזסמרבהר.:לl\'~נעצר, --~ פארמניךסגאלוהיו,קע/oקירקגורריאשם.הו:;';עדייןאבל
נןשליכך;המחשגה'כאן,~בל'האחר.אלהנןרwבהאןןחריץ

ההלוצינציות:מזויתירהמופשט.ליתיאיזס1Iלחודווח
I 5() I

J"ו/-Jי. ([ A :.J]'Jייןי../J.J.?.)",

הפילוסןפיתההתאבדות

האי-בעולםלזמן".שמחוץייהמהויותשלחלקהןגסוהבדירת
עםפעולהמשת.פתהקבטיריםשלהקטגוריההחדשדיאית

איש-הכרך.שליותרהצבועההקטגוריה
מרירות,גםבזמןובו-אמת,היתההאבסורדיהאדם·גביל

הםהעולםפביכלכיהאומרתהמובהקת,הפסיכולוגיתבדיעה
.שגה-ערךהכלכיאמרכאילויחודיהכלכיהאומריחידיים,

עדרחוק,כהאותומוליךזואמתשלהמטאפיסיההיבטאבי
קרוכעצנןואתמרגישאוליהואאלמנטריתריאקציהשע~-ידי

'"J:פוכלכיאותו.מלמדיםאפלטון.אליור'iZ-מעלהלהעולם
בעולםיחודית.היאז~ףמהות,שלקיומהבדברההשערהאת

מגברלים~צורותצבאמורכבהייררכיה,בושא,יןזה,אידיאלי
פתאומימפנהאבלסולקה.הטרנסצנדבטיותכיספק,איןבל~ד:

מקוטעת,אימנבטיותמעיןהעולםאלשובמחדירהמחשבהשר
עמקותו,אתלוהמשיבה
שיוצריונושא,בפיתוחלכתשהרחקתילחשושעליזאם
שלקביעותיואתלהלןקורארקאני?מתיבותביתרבוטיוEלו

בהגיוגולהרגישאפשראךלכאורה,פררונסליותשהבןרל,Cהו
:קודם-לכןהאמוראתמקבליםאםחפחמיר
האמת;כשלעצמומוחלטתאמתהואאמתשהואיימה

התופשיםהיצוריםיהיואשריהיולעצמה,זהה;אחתחיא
מנצחתהתבובהז.זלים."אומלאכיםמפלצות,אנשים,איתה,

מש-מהאבללהכחיש,אוכללאזאתהזה,בקול,מריעה
מלאךשלתפישתם?האבסורדיבעולםלקביעתוישית

את_אביןלאלעולםלגבי.משמעותכללהאיןזtללtt'ר
Iירr.תנו-אתמאשררתהאלוהיתהתבובהשבוחגיאומטר"~י

במופשט.מבוצעתשהיאראףקפיצה,מגלהאביכאןגסי.
לשכוח,רוצהשאיגיהדבריםשכיחתהיאלגבי""./עותח
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אבסורדיתחשיבה

הכפופותהכוסותכליהעלמוייאםאחר-כךקוראכשהוסרל
יישאראלאכוח-המ,שיכה,חוקייהרסלאלכוח-המשיכה,

מטאפיסיקהשלפגייודעהריניאפשרי,"?שוםללאפשוט
שבהנקודת-הכ,זפנהאתלגלותרצוניואםהנחמה.של

לשובאלאעליאיןהעדית,דרךאתהמחשבהנוטשת
"אילו:הרוחבעניןהוסרלשלהמקבילהדיוןאתולקרוא
התהליךשלהמדויקיםהחוקיםאתבבהירותלבחוןיכולנן

כגןווכבלתי-משתנים,כנצחייםהםגםמתגליםהיוהפסיכי,
ת.קפיםאיפואיהיוהםהעיוניים.מדעי-הטבעשלחוקי-היסוד

היוהרוח,היתהלולאגםפסיכי."תהליךקייםהיהלולאגם
אמתלהפוךמתכווןחוסרלכימכך,מביןאני;קיימיםחוקיה

שלהמלכדכןחהאתששלללאחר:רציונלילכללפסיכולוגית
התבונהאלזוקפנדריאעל-ידיקופץהואאנושית,התבונה
הנצחית.

איפואעשויאינוהקןנקרטי"ייהיקוםעלהוסרלשלהנושא
אלאצורניות,הןהמהויותכללאכילי,כשנאמרלהפתיעני.

והאחרותההגיוןשלענ.ינוהןהראשונותוכיסמריות,גםבהןיש
הגדרה.שלשאלהרקזוהריהמדעים,שלענינם

כשלעצמובלתי-עקיבחלקרקהואהמופשטכילי,אומרים
מאפ-ודם-לכןi2שגילינוההיסוסאבלקונקרטי.אוניברסלשל
פירושכיייתכןאלה.במונחיםהסתוםאתלהבהירלישר

השמיםתשומת-לבי,של,הקונקרטיהמושאכיהוא,הדבר
נ'ושאיםהםרקמעיל,שלכנפו'עלהמיםהשתקפותהללו, .,

אב-ולאבעולם.בודדהשהתעניינותיהמציאות,ייקרתאת
המעילכילהיות,גםיכולההדברמשמעותאךזאת.חיש

שייךוהואוכוספקת,מיוחדתמהות,בעלאוניברסליעצמו
הדברים.סדראתשינורקכיאז,מב'ןאניהצורות.לעולם

]52[

~ :1.1. / tI;כ/כ~

:/(""/:'4,/ז-;~ -.
הפילוסופיתההתאבדות

מצ-שמי-הצורותאלאעליון,באוניברסמשתקףד:עךIםלא I.

הדבראין~גב;.הזאת.;האדמהשלהדמויות:עזפעתtlטיירי
אתלקונקרטי,הנטיהאתכאזמוצאאיני~אומה:משנה

רסזששילחיזםאינטלקטואלאלאהאדם,שלמצבותחושת
עצמו.הקונקרטיאתלה,לילכדי

המחשבהאתהמוליךהברור,הפרדוכסעםנשתומםוזwtל
המושפלתהתבונהשלהמנוגדותבדרכיםעצמהקןל,לתאל

ה.אללביןהיסרלשלהמופשטל15ה,ביזהמנצחת.והתבונן
והאיר.ציונליהתבונהרב.יאיננוהמרחקקירקגורשלהרוז!ם

חדרךדבר,שללאמיתועצמה.הדרשהאותה"'אלניבמולי
המופשטהפילוסוףלהגיע.הרצוזהואוהעיקרמעט,חשו;;בהאך
אתומכלכליםעצמהמבוכהמאותהיוצאיםהדתיוהפילו~וף

הנוסטלגיהלהסביר.הואהעיקראבלחרדה.באותהעצב'"1ם
התקופהמחשבתכילעובדהרבמשקלישמהמדע.נאןתזק-ה

אי-משמעותשלבפילוסופיהביותרהחדירותאחתבךבזמןהיא
מפסיקההיאאיןבמסקנותיה.ביותרהשסועותואחתהערלם
אלהמוליכההמציאות,שלקיצוניתרציונליזציהביזלפסוח
הקיצוניתאי-הרציונליזציהלביןלטיפוסי-תבונה,'!יסוע;

בלבן.למראית-עיןהואזהפילוגאזהאלהתה.אל"בזולי:ה
מוט-הקפיצה.מספיקההמקריםובשניבהתפייסות,הואחמ:דונר

לאמיתךתד-סטרי.הואהתבונהמושגכיהמקןבלת,וריעהעיח
בר-פחותהואאיזהקפדנית,שאפתנותועל-אףזבר,ש~
.גמרילאנושיתזמרתלובשתהתבונהאחרים.ממושגיםוזוי,חג

שידעטיניס,1לsמימיהאלרהי.אללפנרתגםיוזעתדדאאר
לפניתה'תבר'נהלמדההנצחי,האקליםעםארתהלפייס~ידIא

המרזר'אתלהטמיעכדיהסתירה,שהואבעקרונותיה,ליקרויי,
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אבסורדיתכהחסן

לכןח-מכשירהיאהת'בונהההשתתפות.*עקרוןהמאגי,שבום,
rבראש"היאאדםשלמחשבתועצמה.המחשבהולאשבו

שלך.הנוסטלגיהtשונהו'בר .-
כןפלוטינוס,שלהעצבותאתלשנךמסוגלתשהתבו;הככי

התפאורהאתכאמצעי-הרגעההמודרניתלחרדהקתeמסהיא
לגביהק~ן.האבסורדיתהרוחשלסיכויההנצח.שלהמן!לת

'הואאירצירנלי.כל-כךלאגםאךרציונלי,כל-כךאינוהעוס
כלהוסרלאצללתבונהאיןדבר,שלבסופולא.ותוורבוני'לא-

גכוחהשאיןלפיגבולות,להשםחאבסורדזאת,לעומתגבו~.
אחדגבולכיקירקגור,קובע-אחרמצדחרדתוןאתלהר;ע
כל-לכתמרחיקאינוהאבסורזאבלהתבונה.לשלילתמספ'"ן

נושאהתבונה.שללאמביציותרקמכףכןזהגבולזגביוכד.
האנסיסטנציאליסטים,'על-ידינתפששהואכפייונלי,tחאיר

ך~סככבעצמח.שלילתעל"ידיונחלצתהמסתבכתתבונה::נחוא
גבולותיה.אתהקובעתהצלולהבונחmהוא

אתחאבסורדיהאדםמכירהזאתהקשהחדרךבסוףרק
שמוצעמהעםהעמוקהתביעתואתבחשוותוהאמיתיים.מניעיי

שלביקרםעורף.לפנותשעליולפתעמרגישהואערזi,לו
כלפאמיליאריות),למיכרוהתיאבוןמצטלל,העולםהוסרל
שלבאפוקליפסהמיותר.נעשהאדס,שלללבוכל-כך.1החשו

היאלמות.אולהסתגלחייבתהתברנההיתהההם:ימיםא.*
הגיונית.שהיתהלאחראסתטית,נעשתהס1טינiפלעםהסח,לה.

גיזס,iהסילכמקוםגאההמכ:tןפורת
גיה.לפבומנולופלןטינוסשלהיחידהתרןמתןזןאיו~גכ,כ.
להוגה-הדיעןתכל-כדהיקרברעיןןככרכלןלההזן!גישהכל

אידיאהגםישנההאדם,שלאידיאהרק,לאישנה:מאל'כסנדריה
נוקרטס.של

.:)11\/כ, f ,'jYQ

j'י
(ן.'1/1.
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הפילוסרפיתההתאכדות

רצובהאםעצמה,עללנתרלבהירותזושאיפהחייבתקי'רקן,ור
הכלזו,(כ/נתינהבידיעהדוקאאינו~vזחטאסיכEוקה.עללנוiם

-..i
שהאדםהיחידהחטאזהאכן,לדעת.בשאיפהאלאחפים,

בעת-ובעונה-חפותוואתאשמתואתבולראךתיכולנורדיהאב
נהפכותהעברסתירותכלשבופתרון,לומציעד'םi~חי=

ישאלו.סתירותחנחכךלאהואואילולנ,זיtzזקי-פולמוס.
רוצההואאיןסיפוקן.עללבואשלא-והיאאמיתן,עללשכןר

בהב;ןה.
אותו.שעןררהלנדאותאמוניםלשמורמבקששליהזיון

.-....__'I'b,,,

השואפתהרוחביןהפירודזההריהאבסורד.היאזר!!I'1נדא
,,;'!\,

קרעים-העשויהיקוםלאחדות,געגועיהמאכזב.העולםלביז
אתמבטלקירקגוריחדיו~אותםהקושרתוהסתירהקר.ם

הבעיהציפיתי.לנבלאהיקום.את-ומלקטשבגעג.ועי,תוהוסרל
.d-

לקבלישאםלדעתהאלה,הקרעיםעםולחיותלחשובהית;
האבסורדאתלחסלהנדאות,אתלהסויתהאפשרותדחות.iאו

בחשבון.באהאינהשלובמשנאההאיבריםאחדשלילתעל-די ,L
נמות.כימצווהההגיוןאםאועמו,לחיותבוכלאם·עת,Iריש

-~'I"
בהתאב.דותאלאהפילוסופית,התאברותPמתענייןאיניfממ:ם:

אתוללמודהרגשימתכנהאותהלטהרהוארצוניכלהבכבשית.
האבסורדיתלרוחמציעהאחרתעמרהכלישר;;.ואתחגי'בה
היסרלהיום.לאורשהעלתההדברמפניהרוחונסיגת~זר~ה,

לחיזתהמושרשיימההרגללהיחלץלשאיפהמצייתשהואטרזן
ונוחים",היטבמזנריםכברשהםמסוימים,קיוםבתנאיולזשוב

הנחכןן~ואלהנצחיאלאצלואותנומחזירההסופיתהקפיצהאכ~
ךiפiiנקירקגור.שסבורכפיקי,צובית,סכנהבקפיצהאין"-',
ל,י-הזיי:i(דעתלקפיצה.הקורס7הע,ריברגעטב/ונההסכבה,1י

הואהשארהיושר,זהוהנר-הזההמסחררהרכסעל.זר

'~J1J;

IJ~
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אבסורריתחשיבה

אקורדיםחוסר-האוניםעוררלאמעולםכיגם,יורעאניז.גרמה.
לחוסר-אוניםמקוםישאםאבלקירקגור.שעוררנאלומרגשים
שדרישותיובדיוןמקוםלואיןההיסטוריה,שלהאדישיםבנופים
עתה.לנוידועות
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ה,אבסורדיתהחירו,ת

II7)11י
יכרלשאיניבדאויות,ככזהבידיכן.אםנעשה,כבריקר5Jה

יכולשאינימהשודאי,מהלי,שידועמהמהן.להשתחרר
."החשובים.הדבריםהםאלהלדחות-בליכולשאינימהלשל.ול,

בלתי-בדאיים.מגעגועיםבישניזוןמהנ.לאתלשלוליכולאני
.לבהי-זותביעה,לפתרןן,זהתיא.בוןלאחדות,זושאיפהמלבד
אותי,המקיףהזהבעולםהכללהפריךיכולאניןללכידית.ררת

האקראי-הזה,התוהו-בוהואתמלבדאותי,מרגשאוביהפןגע
יודע,אינניהאנארכיה.מןהנולדהאלוהי,ושויון-הערךלך.rה'

שמש-יודע,אניאבללו.שמן(ברמשמעותהזהלעולםישאם
!1~אפשרותכלליאיזלפי-שעהוכילי,מרכרתאיננהזומעות

,i'למצבימחוץשהיאלמשמעותלגביישפירושמהלהנירז?~,

הדבריםאתמביןאניאנושיים.במונחיםרקלהביןמסוגלד,ריני
לאכיגסיודע,אניאךלי.מתנגדיםשהםבהם,נוגעשאני
למוחלכiתיאבוניביןאלו,ודאויותשתיביןלגשרrווכל

/4לעקרוןהזההעולםאתלצמצםחוסר-האפשרותלבין,לאחדות
II,אוכלג,,,"ור:אחרתאמתדאיזןחדעת.~עלומתקבלרציונליחי

להושאיןבי,שאיננהתלןנהלהפעילבלילשקר,בלילחכיר
ומצבישלבגבולותיומשמעות

היתהאזכיבעלי-החיים,ביןחתולהעצים,ביןעץאבילי
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