
 

  

 2018    אונגר   : הברוא כבורא של בוראו קירקגור  - אקספוזיציה א'    3    בית אריאלה   ספרות אקזיסטנציאליסטית

 מהלכים רדוקטיביים במושג האדם בכלל והאוטונומיה המוסרית בפרט

ידי -מציל את הפרדיגמה על :קאנט

 תסטיטרנסצנדנטלי"סינתזה" 
הפרדיגמה הנאורותית 

 מטריאליזם מכניסטי =

המתקפה הספקנית של 

יום מקעקעת את המודל 

 בלי להציע אלטרנטיבה

פסבדוינימים, גיה. סתירות, אירוניה לסו :סגנון

 התחפשויות נרציות,-קאזיריבוי קולות, 

כל אלו מנטרלים את הסובייקט  פילוסופית:טקטיקה 

כישות סינגולרית בעלת אוטונומיה מוסרית על ידי 

מהלך . ק' מציע תיניזם, מטריאליזם, וסכימטיזציודטרמ

שבו יוגדר הסובייקט מחדש  ,"דקונסטרוקטיבי"עוקף, 

ידי -כאוטונומי ב"בריאת המשמעותיות" )של עולמו( על

יום צדק   סתירות בכלל ו"פרדוקס האמונה" בפרט.

המשמוע )והפרשנות( השכלתניים,  בהחרבת אפיקי

 נאורותי".-ונדרש אתחול כולל "פוסט

 "אופיום להמונים" - מרקס
באואר, שטראוס,  - אנים הצעיריםההגלי

ממוטטים את בסיס הנצרות  -פויירבך 

 בשיטות שונות של ניתוח היסטוריציסטי

"אלוהים" = ההיגיון הקוסמי  :הגל

 "טלאולוגית" היסטוריהמתגלם ב

 סארטר 

 עיניים ורואה את בוראו  פוקח וינפלד ג'ולס( "ספרות זולה": 1994טרנטינו )

 ואפליקציות איורים

 היידגר

 קירקגור

של מורכב . )מערך ניהיליזם מטריאליסטינוצרית של הנצרות בעידן של -רהביליצטיה מטא (סיוחיל ורעדה )יוהנס דה סילנ

בתחושת "אבסורד"(. הנצרות היא המודל הנכון לאמונה כי  –אגב קריאה  –מציבות את הקורא עצמו קליפות נרציה "מערערות" 

על חייו )לראות את  כפילותימבט  את הנוצרי לאמץ" שמחייבת דיאלקטיקת ההיפוךסתירה מיתיים ועל "-היא מבוססת על מנופי

   הגאולה מבעד לייסורים, את העושר מבעד לעוני, את הניגוד הרוחני של כל מצב חומרי, את העולם הבא בכל אירוע זמני(.

 : המצקה קונצפטואלית של הסובייקטדקארט

הוסר

 ל

  מרלו פונטי

 אנגסט 

או נורמטיבי:  הגדרתיהנו "מושא אמונה" בלבדי, כי לא ניתן "להגיע אליו" בכל אמצעי תבוני, שכלתני, מטריאלי,  (של הנצרות) אלוהים

המתבטאת בקשר שלו כלפי  אינסופיותו, כי אם משום הוא "בלתי נתפס" באמצעי הבינה לסוגיהם לא מפאת שהוא "טרנסצנדנציה"

 " שלנו כ"מאמינים"הולדת מחדשולחולל " חסדובכך שיש לו היכולת האינסופית להאציל עלינו את  –האדם הנוצרי, ברואו 

)דון  האסתטיתלארגן מערך משמעויות להגדרת "חיים"( באחת משלוש דרכים.  –האדם יכול להבנות את חייו )משמע 

והרגשיים לתוך מערכת  םיצריהחושניים, היז'ואן, פאוסט( מבססת את הערך על הבניית היסודות הארציים, 

מתעלה יותר בכינון הקוהרנטיות של המשמעות על תבניות  – האתיקוהרנטית )של כיבושים והישגים מקומיים(. 

 של הקיום. הקונטינגנטיות", והיא בלבד מתמודדת עם אמונית. הדרך השלישית היא ה"ציוויים ואיסוריםרוחניות של 

 והרוחניים)סנסואליזם לסוגיו, חומר, יצר, מחויבויות רגשיות(  הארציים נכסיו ל( חייב אדם לוותר על כלהרליגיוזיתבדרך השלישית )

ויתור כזה הוא תנאי לאמונה  , מחויבויות חברתיות, ההגמוניה של אידאולוגיות ספציפיות ובינתו בכללותה(.נורמות)ערכים גנריים, 

נגישותו של  לאחר שחילץ עצמו מדטרמינציות כלשהן. – טוטלית בחירה חירותוהצעד האחרון שלפניה, כי הוא מותיר את האדם ל

( אנגסטמצב זה קשה במיוחד, הן מפאת הצורך בוויתור מוחלט על כל מרכיבי "האישיות", והן בשל חרדת הבחירה הטוטלית )

 הקונקרטי. עולמיסינגולרי בכינון  לדת מחדש", בריאה, משמעות ופירושאקט של "הוהפתוחה ל כחירותופקר לקיומי שבתוכה אני מ

 איזםפיד  

לתוך התהום.  ואני נתקף חשק פתאומי לזנק עלול בכל רגע לצלול מטה. הבחירה היא שליאני ניצב על צוק ו

: אדם המקראי יכול לאכול מהפרי בחירההטוטלית שהיא תנאי ל לחירותאינדיקציה היא  "חרדה קיומית"

השאיר בידו את אסר, אך כיצד יראה העולם מרגע זה. אלוהים  או להימנע. רק הוא מחליט -האסור 

 !מוסרל קודמת טוטלית חירות ". חטא", כלומר את ה"רע" ו"טובהבחירה היא שמחוללת ". הבחירה

 קפיצת אמונה

רגש,  -משמעית, אכזרית וטוטלית. היא שוללת את כלל נכסיו -הדרישה מאברהם היא חד :אברהם כ"אביר האמונה"

  לאמץהוא חופשי  , הבטחה אלוקית, אמונה הגיונית בעתיד האומה.מוסר אלמנטריות מחויבות )לבנו, לאשתו( נורמות 

סת על ויתור עצמיות מוחלט מבוסהבחירה  (.הבטחה, אנושיות, אתיקה, הגדרת אלוהיו - )באינספור נימוקיםאו לכפור 

יחודית, לא רדיוסבילית לכל תבנית אחרת או שיקול אישי/כללי, ולכן גם לא ייתכנו לה ות. זו דרגת קיום לצורך התעל

  שותפים )כי רק הסובייקט ברגע התקיימותו כבחירה טוטלית יכול להגיע לכך, הוא בודד בהכרעתו, משמע, "סינגולרי".(

באתגור מערכות מנטליות ומוסריות.  –שי. הארצי )"אסתטי"( בכיבושים חומריים. הרוחני כל אדם פועל בשדה האי

 האדם הרליגיוזי מאתגר את ה"בלתי אפשרי" שהוא משמעותיותו בתוך האבסולוטיזם האלוהי.

 סינגולריותסובייקטיביות = 

Credo quia absurdum est 

ביסוד המכריע של  אירדיוסבילי למערכת גורמים כלשהי: האדם הומניזם אקזיסטנציאליסטי

 .סינגולריתוהיא  – המעשים. כאן מקור האמונה-משמעות המוסרית" לעולם"ה האצלת -הווייתו 

 מכוח חירותו המוחלטת אישית" )= "אלוהים"( כהכרעה טוטליות המשמעותיותהמאמין בורא את "
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 ליאןוטרט  
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de omnibus dubitandum est 


