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 מרטין היידגר

 מקורו של מעשה האמנות

מה הנו -בזכותו דבר הוא מה שהוא וכפי שהוא. את מה שדברממנו וש זהמשמעו כאן  מקור

מה הוא מוצא מהותו. השאלה על אודות מקורו של -כפי שהנו, נכנה בשם מהות. מקורו של דבר

בע מפעילותו של המעשה נו תהמקובל לדעהבהתאם מוצא מהותו. אחר  מתחקהמעשה האמנות 

? בזכות המעשה; העובדה כי הנו שהוא האמן הוא מהומנין האמן ובזכותה. אולם, בזכות מה 

אמן של -פירושה: רק המעשה מאפשר לאמן להופיע כרב ,אמן-מעשה מעלה את קרנו של הרב

האמנות. האמן הוא מקור המעשה. המעשה הוא מקור האמן. האחד אינו ללא האחר. מכל 

כשלעצמם, ובזיקתם  נםהמעשה האמן והשני. בלבדו  תומךאחד משניהם אינו  מקום, אף

בלו האמן יממנו קש, היינו הגורם ההוא במעלה בזכות גורם שלישי שהוא הראשון - ההדדית

 ומעשה האמנות את שמם: האמנות.

כשם שהאמן הוא בהכרח מקור למעשה באופן שונה מאשר המעשה הוא מקור לאמן, כך 

למעשה. אולם, ועל אחת כמה וכמה  מקור לאמןללא ספק האמנות היא  אף יותרבאופן שונה 

 מילהאינה אלא  אמנות? וכיצד? האמנות, זוה נהיכולה האמנות להיות מקור? היכן ישכלל  כלום

. ייתכן והמילה נחשבת לייצוג קיבוצי שבו אנו הולם אותה יותרדבר ממשי אינו שום , שגרידא

המילה  גם אילודיים באמנות שהם ממשיים: המעשים והאמנים. ממקמים את הגורמים הבלע

'אמנות' תסמן יותר מאשר ייצוג קיבוצי, מכל מקום הדבר שאליו אנו מתכוונים במילה 'אמנות' 

 אין כלוםלא יוכל להיות אלא על יסוד ממשותם של מעשים ואמנים. או שמא המצב הפוך?  –

 כמקורם?היינו  ,הנה אמנותהבתנאי ש אלאמעשים ואמנים 

תיפול ההכרעה באשר תיפול, השאלה על אודות מקורו של מעשה האמנות הופכת לשאלה על 

אודות מהות האמנות. אולם כיון שאין להכריע בעניין עצם קיומה של האמנות ואופן קיומה, 

-אמנות באופן ממשי. במעשההשולטת בו ללא ספק שננסה למצוא את מהות האמנות במקום 

 ?הנואולם, מהו מעשה אמנות? וכיצד הוא  1.הווייתהכ האמנות הרָ ֹושֹ האמנות

                                                        
  הוצאתReclam 1960( אינו מספק עקב שימוש לא הולם בשם 'אמת' 1935/37: הניסיון )עֶרה למ[Lichtung,] 

בתוך:  ”Hegel und die Griechen“. השוו [das Gelichteteשנשמר מאחורי הקלעים, ואף לֶנֱעָרה ]

Wegmarken,  'ואילך  268עמ;  “Das Ende der Philosopophie und die Aufgabe des Denkens”  

: Her-vor-bringenהשטח ]-פני-אל-: העלאהאמנות – הערה. 77, עמ'  ,Zur Sache des Denkens בתוך:

עֶרה למהשייכות -[ שנדרשת באירוע. ראה בהמשך עמ' ??'הפקהקדימה. המובן השגור הוא '-מילולית הבאה

  [.Ge-bildהשבה בתצורה ]ב-הטמנה –של ההסתרה העצמית 

הערות ב]הערות היידגר מסומנות בכוכביות. הערות המתרגם תופענה בסוגריים מרובעות בתוך הטקסט או 

על מנת )יצירת אמנות, עבודת אמנות(  -מעשה אמנות  – Kunstwerkממוספרות. היידגר משתמש במילה 

בין הנע יוצר  ממד כלוליצירת מעשה כל ב .מעשה האמנותשל  תוביצירהמעשי  היוצרדגיש את ההיבט לה

 שמשמעותו בכל המקרים היא –מעשה  – Werkמשתמש בביטוי המקוצר  היידגרלעתים יצרני(. ל יצירתיה

-היכן שההקשר חד .'מעשה אמנות''מעשה' או  Werkאת המילה גמתי בהתאם להקשר תר'מעשה אמנות'. 

 משמעי תרגמתי 'מעשה'.[

  הוצאתReclam 1960[ הדיבור על 'מקור' מטעה :Ursprungבראשיתי'. ראה בהמשך -: באופן מילולי 'זינוק

 עמ' ??[.

  הוצאתReclam 1960שהוא הנו. : מי 

  הוצאתReclam 1960 :שישנה [ האמנותEs die Kunst gibt]. 

1 westמקובלת של שם העצם -: צורת פועל לאWesen  .)ל המקובל הפוע)מהותherumwesen  .'פירושו 'לשוטט

בשדה הסמנטי המייחס את  במהותו.-', אם אפשר לקרוא לו כך, היה יכול להיות: משוטטתרגום 'מילולי
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לא נוכל  –. מהו המעשה האמנות זאת מתוך מעשה הסיקלאנו אמורים  –מהי האמנות  

ללמוד זאת אלא מתוך מהות האמנות. כל אחד יבחין ללא קושי שאנו נעים במעגל. כיון שמעגל 

 הסברעולה  –להימנע ממנו. מהי אמנות תובע ובל גיון המקיהה ,כללי הלוגיקה הוא הפרה שלזה 

. אולם, אם מלכתחילה תשובההם לקבל מאפשר ניתוח השוואתי של מעשי אמנות קיימים בכי 

אכן התבססנו על מעשי  וכזהתבוננות איננו יודעים מהי אמנות, כיצד נוכל להיות בטוחים שב

אינו מניב את מהות האמנות, כך מעשי אמנות קיימים באמנות? אולם, כשם שליקוט מאפיינים 

שדי  הגדרות ןאותנכשלת גזירתה ממושגים נעלים יותר; כי גם הגזירה הזו התמקדה מראש ב

בפנינו ככזה. אולם, באופן דומה ידן -עליוצג  למעשה אמנות בעינינו נחשבמראש כדי שמה ש ןבה

צעדים כאלה של ה . נקיטבלתי אפשרייםהם  יש מצוי והגזירה מעקרונותבליקוט המאפיינים 

 עצמית. הונאהאינה אלא 

בנתיב  ההליכה. חיסרוןואף לא  לא תחליף ארעי הוא. ולהוציאו לפועל במעגל לנוע עלינוובכן, 

, בתנאי שההגות היא יהגות משתההיא  נתיב הזהב והשהייההיא עוצמתה של ההגות, הזה 

מנות אל המעשה, הוא הצעד העיקרי מהמעשה אל האמנות, בהיותו הצעד מהא גם. אּומנות

 מהצעדים שאנו מנסים חג במעגל הזה. צעדכל  וגםמעגלי, 

את  ונשאל נפקוד את המעשה האמיתי ,ממש במעשה שולטתמהות האמנות ש אתלאתר כדי 

  ?הוא הנו : מה הוא? וכיצדהמעשה

 תמונותובכיכרות ציבוריות, דרכינו בנקרים  3ותמונות 2כל אחד מכיר מעשי אמנות. מבנים

 שפעבכנסיות ובבתים פרטיים. אוספים ותערוכות משמשים אכסניות למעשי אמנות מ ויותתל

שנותרה ללא רבב, ותוך כדי כך לא  םממשותונתמקד בעידנים ועמים שונים. אם נתבונן במעשים 

קיימים בטבעיות כפי שקיימים גם דברים  האמנות נטפח תקוות שווא, אזי יתברר: מעשי

למשל אותו ציור של ואן גוך  - ל הקיר בדומה לרובה ציד או כובע. ציוראחרים. התמונה תלויה ע

נודד מתערוכה אחת לשנייה. משלוח יצירות דומה להובלת פחם מאזור  - המציג זוג נעלי איכרים

עם המנוניו של יחד הרּוהר וגזעי עץ מהיער השחור. בעת מסע מלחמה נארזו בתרמיל כלי הרחצה 

טהובן מונחים במחסני ההוצאה לאור כפי שמונחים תפוחי האדמה הלדרלין. הקוורטטים של ב

 במרתף.

? אולם ייתכן הלהיות בלעדיהם . מה כבר יכלו וכז 4תיר  ב  ד   מידה קיימת האמנות כל מעשיב

השקפה שטחית וגסה במידה לא מבוטלת. ייתכן  –נרתע מהשקפה כזו על אודות המעשה ש

וח חברת ההובלה או המנקה במוזיאון. עלינו כאלה של מעשה האמנות חשים בנ ייצוגיםבש

להתייחס למעשים כפי שנתקלים בהם אלה שחווים אותם ושנהנים מהם. אולם, אף החוויה 

שבמעשה האמנות: האבני הנו  תיר  ב  ד  המידה האסתטית המהוללת אינה יכולה להתעלם מה

                                                                                                                                                                     

מהותו. בשדה הסמנטי המייחס את הפועל כ-)מהות(  אפשר לתרגם: שורה Wesenלשם העצם  wesenהפועל 

wesen  לפועלanwesen 12ות הערבהמשך ראה בנוכחותו. -ח אפשר לתרגם: שורהבמובן של לנכוח או להנכי ,

17. 

2 Bauwerke.מעשי בנייה : 
3 Bildwerke.מעשי ציור. יצירות אמנות : 

4
  Dinghafte.היידגר ישוב להגות בדבר לאור דוגמאות של כד וגשר. כל  : אופי דברי, אלמנט דברי, ממד דברי

 ,מידתו המטאפיזית תאמאבד אם אינו הגשר  .ת הריקמידה מטאפיזית ראויה לו. הכד נוצר א יוצרדבר 

מידתו המטאפיזית. ייתכן את אפשרות שמעשה האמנות יאבד מעלה את האדם. היידגר למאפשר השתכנות 

עשויה מידתם המטפיזית  .ולא יתקיים הבדל מטאפיזי בין מקדש, ציור, כד, גשר, תחנת כוח, אתר תיירות

 .המטאפיזית ומידתאליה ובהתאם לבהתאם  היישותשל באמת קם כל דבר מתמ קבע על ידי ההיצב.להי

 והמידה המטאפיזית של הדבר קובעות את האפשרות של הדבר לפתוח מיפתח. היישותאמת 
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הצלילי  5.הלשוניאמנות הבמעשה במבנה. העצי הנו בתחריט העץ. הצבעוני הנו בציור. הקולי הנו 

עד שאין  ,במעשה האמנות הטבוע תיר  ב  ד  ה המידהעד כדי כך  6.הטונליהאמנות  במעשההנו 

: המבנה הנו באבן. תחריט העץ הנו בעץ. הציור הנו בצבע. את ההפך ברירה אלא מוטב לומר

נשיב  –ו זה מובן מאלי 7בצליל. והמוזיקלי הנ מעשה האמנותבקול.  והלשוני הנ מעשה האמנות

רי מידה האות יבתגובה. בוודאי. אולם, מה ב   במעשה האמנות? המאלי נתמוב תד 

ריה המידהייתכן ומיותר ואף מבלבל להתחקות אחר  ב  -כי מעשה האמנות הוא עוד דבר ,תד 

ריה למידהמה אחר מעבר  ב  מה האחר שבמעשה מהווה את האמנותי שבו. ובכן, -. הדברתד 

, אך נאמרת בו אמירה נוספת מעבר למה שהדבר בעיבוד יצרניכן שהומעשה האמנות הוא דבר 

[. המעשה מפגיש אותנו בגלוי עם משהו אחר, allo agoreuei] άλλο άγορεύειגרידא הנו בעצמו, 

במעשה האמנות עוד מצורף בעיבוד יצרני שהוכן אל הדבר הוא חושף משהו אחר; הוא אלגוריה. 

 [ . המעשה הוא סמל.symballein] ζσμβάλλεινצירוף נקרא ביוונית  .משהו אחר

נע זה זמן רב האפיון של מעשה  השבמסלול יםהייצוגאלגוריה וסמל מספקים את מסגרת 

 אל פתרטהמצ תהאח מידהה, תאחר מידה פתחושהבמעשה  תהאח מידהההאמנות. מכל מקום, 

רי מידהה יהו, זתאחר מידה ב  רה מידה. לרגע נדמה שהשבמעשה האמנות תהד  ב  במעשה  תיד 

. ומה שעושה תוהמובהק תהאחר מידהה מתא כמו התשתית שבתוכה ומעליה מוקיהאמנות ה

 שבמעשה? תדברי מידה האות והאין ז –באּומנותו באופן מובהק האמן 

את האמנות  גםנשאף לא להחמיץ את ממשותו המיידית והמלאה של מעשה האמנות; כי אנו 

ריה במידה נומבט לרכז אתך, תחילה עלינו בו אלא בדרך הזו. לפיכ נגלההממשית לא  ב   תד 

האם  ,שבמעשה. לשם כך נחוץ שנדע בבהירות מספקת מהו הדבר. רק לאחר מכן נוכל לומר

האם  ,מעשה האמנות הוא דבר, אך דבר שנדבק אליו עוד משהו אחר; רק אז ניתן להכריע

 המעשה ביסודו הוא משהו אחר, ולעולם לא דבר.

 הדבר והמעשה

ריו היישותשהוא דבר? כשאנו שואלים כך, נרצה להתוודע אל  ככלמת הדבר, מהו בא ב   8תד 

ריה במידה( של הדבר. המשימה היא להתנסות 9תריּוב  )הד   ב   השב הזירה של הדבר. לשם כך תד 

 לנו. תלהיות מוכר תחייב, נכלל כל יש, שאליו מזה זמן רב אנו פונים בשם 'דבר'

ב האדמה בשדה. הכד הוא דבר ואף הבאר על אם הדרך. אולם האבן על הדרך היא דבר ואף רג

מהו דינם של החלב בכד ומי הבאר? אף אלה דברים, בתנאי שהענן בשמיים והחוח בשדה, בתנאי 

דברים. אכן, כל זה חייב להיקרא  –שהעלה ברוח הסתיו והנץ מעל היער נקראים כראוי לשמם 

ברים שמנינו זה עתה אינו מראה את עצמו, דבר אם מצמידים שם זה אף למשהו, שבניגוד לד

כלומר, אינו מופיע. לפי קאנט, דבר כזה שאינו מופיע בעצמו, היינו "דבר כשלעצמו", הוא, למשל, 

                                                        
5 Sprachwerk.מעשה ספרותי, יצירה ספרותית, יצירה לשונית : 

העצי טבוע  וק במבנה,: האבני חקהזופסוקים סדרת ההאוגד ב של יהיישותאפשרות אחת לבטא את המובן  6

בציור, הקולי מהדהד במעשה האמנות הלשוני, הצלילי פועם  /זוהר/מבזיקהצבעוני קורן, בתחריט העץ

 .במעשה האמנות הטונלי

: המבנה חצוב )או מסותת( באבן, תחריט העץ מגולף בעץ, הציור הזו פסוקיםסדרת הב האוגדשל אפשרי מובן  7

ועם )או כתוב( בקול, מעשה האמנות המוזיקלי מתנגן )או מולחן( רשום בצבע, מעשה האמנות הלשוני פ

 בצליל.

8 Dingseinהדבר. שותי: היותו דבר, י 

9 Dingheit 
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כל יש  –כוליות העולם. אף אלוהים עצמו הוא דבר כזה. דברים כשלעצמם ודברים שמופיעים 

 נקרא בלשונה של הפילוסופיה: דבר. - ושבכלל הנ

כשפנינו לדברים  ,ועם זאת ,כיום חלק מהדברים היומיומיים הם המטוס והרדיוובכן, 

האחרונים נחשוב על משהו שונה לחלוטין. הדברים האחרונים הם: מוות ויום הדין. בכלל, 

אף מעשה  ,כלום. בהתאם למשמעות הזו-המילה 'דבר' מורה כאן על כל דבר שאיננו לגמרי לא

עוזר לנו, כלל לא מה יישותי. אולם, מושג הדבר הזה -כלל דברבהוא שבמידה  ,האמנות הוא דבר

 אופייישותו הוא דבר לבין יש שב אופילפחות לא באופן מיידי, במשימתנו להבחין בין יש שב

 נהססשוב לקרוא לאל בשם דבר. באותה נשימה,  נהססאף אנו , לכך יישותו הוא מעשה. נוסף

כאל דבר. האדם  –י התנור, המורה בבית הספר להתייחס אל האיכר בשדה, המסיק העומד בפנ

נערה צעירה שנקלעת למשימה תובענית מדי מכונה בשם 'דבר כה צעיר', אך אמנם, איננו דבר. 

ודווקא נדמה לנו כי נתקלנו  ,רק משום שכאן אנו חשים באופן מסוים בחסרונה של יישות האדם

ריבמידה ה ב  ת האיל שבמערה היער, את החיפושית ת שבדברים. אפילו נהסס לכנות בשם דבר אד 

בעשב, את גבעול העשב. לדידנו נראה שפטיש הוא דבר, ואף נעל, גרזן ושעון. אולם, אף הם אינם 

דברים גרידא נחשבים בעינינו אבן, רגבי אדמה, חתיכת עץ. הדומם הטבעי לדברים גרידא. 

 ברים.הדברים בטבע והדברים השימושיים בשם דנהוג לכנות את והשימושי. 

(, אף הדברים 10ישובכן, עזבנו את השטח המקיף ביותר שבו כל דבר הוא דבר )דבר = עצם = 

מצד  ,העליונים והאחרונים, ושבנו חזרה אל השדה הצר של הדברים גרידא. "גרידא" משמעו כאן

"גרידא" משמעו: דבר בלבד ותו לא, כמעט  ,אחד: הדבר הטהור שהוא פשוט דבר ותו לא; מצד שני

בן מזלזל. הדברים גרידא, כשלא נכללים אפילו הדברים השימושיים, נחשבים לדברים במו

ריה המידהאפוא  מתהיכן מתקיי 11.המובהקים ב   הדברים המובהקיםשל הדברים האלה?  תד 

ריה המידהלאפיין את  נוכלהגדרה הת הדברים. בזכות ריּוב  ת ד  א ריהגדל מאפשרים ב  כמות  תד 

כל לאפיין את ממשותם המוחשית כמעט של המעשים, שבה מובלע בהגדרה נו חמושיםא. ישה

 אפוא עוד משהו אחר.

כשנשאלה השאלה מהו היש בכלל, שוב ושוב  ,שכבר מימי קדם ,והנה, ידועה לכל העובדה

ריּותנדחפו קדימה הדברים ב ב  ם והתבלטו בתור היש המוביל. אי לזאת, כבר בפירושים ד 

כדי  ,ת הדברים. כל שנדרש מאתנו אפואריּוב  תיחום של ד  הנקרה בדרכנו  המסורתיים של היש

ריה המידהשלא ניטול על עצמנו טרחת שווא ברדיפתנו אחר  ב  הוא בדיקה מפורשת  ,של הדבר תד 

שאין  ,של מורשת הידע על אודות הדבר. התשובות לשאלה, מהו הדבר, שגרתיות עד כדי כך

 .לשאלהלהניח כי נותר בהן משהו ראוי 

ם יחולשהיותם אשר ב ,ת הדברריּובגוון הפירושים של ד  יפירושים אפשר לרכז את מבשלושה 

 נפוצים בשימוש היומיומי.הם על מהלך ההגות המערבית הפכו מזמן למובנים מאליהם וכיום 

                                                        
10 res = ens = ein Seiendes Ding =. 

11 eigentliche Dingeה :( יידגר מבחין בין המובהקeigentlichללא )-מסולף, -מובהק, ונוסף לכך גם בין הלא

 ההבנהאת מרחב  מאתגראותנטי. הבנה מובהקת מתאפשרת כאשר האדם -למסולף, הלא( echtהאותנטי )

להיות  ותיכולשתיהן . תלויה בוומובן מאליו על נגישותו של עולם  נשענתמובהקת -הבנה לא .ופותח מפתח

. לעולמה מובהקת-, הלאלמפתח, המובהקת לעצמן ותנאמנ  , אם הןתומסולפ-לאת, היינו ואותנטיהבנות 

. המתאימה להבנה ןעל נאמנות שומרותלא  הןת, אם ות, היינו מסולפואותנטי-להיות לא ותיכול תיהןוש

 הבנה מובהקתזוכה בהיידגר הציור לאור  בהמשך הדיון.האיכרה  היאמובהקת אותנטית, -הבנה לאדוגמא ל

אותנטית. מובהקת ועם זאת -הבנה לא כבעלתהאיכרה בעולמה מתאר את אבל  ,עולמה של האיכרהלגבי 

בתור 'אותנטי'. העדפתי  eigentlichלתרגם את המונח  בהיידגר נהוגבעקבות קריאה אקזיסטנציאליסטית 

 .מסולף'-'לא אני מתרגם echt המילה 'מובהק'  ואת מולתרג
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דבר גרידא הוא למשל גוש השחם הזה. הוא נוקשה, כבד, מתפשט, מוצק, מגושם, מחוספס, 

מבריק. באבן נוכל להבחין בכל המאפיינים שמנינו. כך נלמד את צבעוני, בחלקו דוהה, בחלקו 

הם תכונות האבן. אלה אבן עצמה. השייך לעל ממד מובהק  מעידיםמאפייניו. אולם, המאפיינים 

לדבר? ברור שהדבר אינו רק כעת לדבר יש אותם. הדבר? לאן פונה מחשבתנו כשאנו מתכוונים 

ונות, שבאמצעותה נוצר היחד. כפי שסבור כל אחד, אוסף של מאפיינים, אף לא ערימה של תכ

הדבר הוא זה שסביבו התקבצו התכונות. במקרה הזה מדובר בגרעין של הדברים. היוונים קראו 

[. כמובן, שלדידם האלמנט הגרעיני הזה של הדבר to hypkeimenon] ηό ύποκείμενονלו 

 ηά ζσμβεβηκόηα [taקראו המאפיינים נמכל מקום, הצטייר כמונח ביסוד מאז ומתמיד. 

symbebekota,]12 התארעו יחד יחד עם זה שמונח לפנינו ותוך כדי כך  והופיע תמיד כברש אלה

 .איתו

לא נוכיח זאת, מדברת מקרבם כבר כינויים אלה אינם שמות שרירותיים. אף שכאן 

בסס תמהבחנות אלה הודות לאולם  13.התנסות היסוד היוונית ביישות היש במובן של נוכחות

ריּותשל הדומיננטי הפירוש  ב  קבע הפירוש המערבי ליישות תהדבר שחולש מכאן ואילך, ומ ד 

לטינית. -ידי ההגות הרומיתעל היווניות  14היש. ראשיתו באימוץ התיבות הלשוניות

ύποκείμενον [Ypokeimenon מוחלף על ידי ]subiectum ;σποζηαζις [ypostasis ]

תרגום השמות  accidens.15-[ בsymbebekos] substantia ;ζσμβεβηκός-מוחלף ב

כפי שזה מצטייר עדיין כיום.  ,תקרית נטולת תוצאותאך ורק היווניים לשפה הלטינית אינו 

 העברהמסתתרת  ,ואי לזאת משמר המשמעות ,המילולי לכאורה תרגוםמאחורי הליתר דיוק, 

מאמצת את התיבות הלשוניות ההגות הרומית אורח מחשבה אחר.  עבר אלשל התנסות יוונית 

[Wörter[ היווניות ללא התנסות מקורית מתאימה במה שהן אומרות, ללא המילה ]Wort ]

 בהעברה זו. השל ההגות המערבית ראשיתתלישותה  16.היוונית

                                                        
 התכונות המקריות. 12

13 Anwesenheit . לשוני הבדל נשען עלהיידגר בהמשך הדיון ( דק בין נוכחותAnwesenheitלבי )השררהן-

באופן . 18(. ראה בהמשך הערה הווייה'-, 'משכן: נחלה, אחוזהAnwesen)הווייה ב-השתכנותההווייה או 

לעומת  - Gegenwärtigkeit –כללי היידגר מבחין בין שני סוגים של 'נוכחות': הנוכחות העכשווית בהווה 

. בעולם היווני הנוכחות פעלה Anwesen –במרחב אנושי, מטאפיזי, אמנותי, פוליטי, חברתי  הנוכחת ההוויה

ידי אדם(. היידגר מבחין בין בהשטח כהפצעה בטבע או כיצירה -פני-על-בדפוס של הפקה וחשיפה )העלאה

בהווה, נוכח  והוויה שאינב-שוררהיש הלבין  – das gegenwärtig Anwesende –  הוויה בהווהב-שוררהיש ה

לא מעט שפות אחרות, בעברית, וב. das ungegenwärtig Anwesende –  בהעדרותו בהווה שורראשר קרי 

-השררנוכחות,  - Anwesenheit ,Anwesen ,Anwesendes ות הדקות האלה:הבחנה לשתרגום ב מתקשים

של  . היידגר מבליט את המוזרות6, הערה J. Derrida, Margins, p. 33בהווייתו(. ראו גם -שורריש ההוויה, ב

ים דווקא ההעדר טומן בקרבו נוכחות בלתי רגילה המועצמת עד כדי אימה לעת בהווייה באמירה:-השררה

 מצמררת.

 .16בהמשך הפיסקה הנוכחית. ראו הערה  Worteלבין  Wörterהיידגר מסביר את ההבחנה בין  14

15 subiectumמתחת, הסובייקט; -: המונחsubstantiaמתחת, העצם;  ד: העומaccidens.התכונה המקרית : 

לבין  – Wörter –ין כאן בין תיבות לשוניות שמתקבעות )מאפשרות הגדרה מילונית קבועה( היידגר מבח 16

לעבור  העלול ה. מילWorte –המייסדות מרחב הבנה וממשיכות לשמש כמקור לייסודו מחדש  ות יסודמיל

 הלשונית קבוע התהליך של שחיקה, קרי לאבד את האפשרות לייסד מחדש את מרחב ההבנה, ולשמש כתיב

במרחב ההבנה היווני מילות היסוד שמרו על כוחן לייסוד מחדש ולא התקבעו. מרחב ומובנת מאליה. 

היידגר שב אל הנושא  ההבנה היווני מאפשר עדיין להגות ביישות הנחשפת כנסתרת במילות היסוד האלה.

מירה השירית ( הוא טוען, שבכוחה של האTraklהזה גם בהגותו המאוחרת. למשל בדיון על שיר של טרקל )

בשם ודוחה את הפרדיגמה  הנקיבהמה, למשל ערב חורפי. הוא תוהה על קנקנה של -בשם דבר לנקוב
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ריּותנדמה שהגדרתה של  ,לפי הדעה הרווחת ב  הדבר כעצם בעל תכונות מקריות מתאימה  ד 

הפנייה  ,לא מפליא שאף ההתייחסות השגרתית לדברים, היינולמבטנו הטבעי על הדברים. 

הפשוט מורכב  17הפסוקלדברים והדיבור עליהם, הסתגלה להשקפה מקובלת זו של הדבר. 

[, כלומר פירושו מחדש( ύποκείμενον [ypokeimenonמהסובייקט )התרגום הלטיני של 

יחסים הבסיסיים והפשוטים את ה לזעזעומהפרדיקט המכיל את המאפיינים של הדבר. מי מעז 

זאת, עלינו לשאול: האם המבנה של  חרףבין הדבר לפסוק, ובין מבנה הפסוק למבנה הדבר? 

הפשוט )החיבור בין הסובייקט לפרדיקט( הוא תמונת הראי למבנה של הדבר )לאיחוד  הפסוק

 על פי הותווה בכללמיוצג כך, הוא של הדבר  מבנהכשהשמא העצם עם התכונות המקריות(? או 

 מבנה הפסוק?

את הדבר בהיגדיו שבו הוא לוכד אופן האת ייטול מה מתקבל על הדעת יותר מאשר שהאדם 

 תיאלץועם זאת פזיזה ביותר,  ,על מבנה הדבר עצמו? אותה דעה ביקורתית לכאורה טילווי

ת. עד נראּו השיגכבר הדבר של מבנה הפסוק על הדבר בלי ש ההטלהלהבהיר תחילה את אפשרות 

לשעה זו טרם הוכרעה השאלה למי הבכורה והסמכות: למבנה הפסוק או למבנה הדבר. על אחת 

 18ניתן להכריע בשאלה בדמותה הנוכחית. לאשמא כלל  ,הספקכאשר לא מרפה כמה וכמה, 

מבנה הדבר אינו  גםשל מבנה הדבר, ו תווהימידה למ-קנה נו מספקבעיקרון, מבנה הפסוק אי

וק. שניהם, מבנה הפסוק ומבנה הדבר, באופיים ובזיקתם ההדדית משתקף בפשטות במבנה הפס

יותר. בכל מקרה, על אף היותו מקובל, הפירוש  בראשיתי ףמשות מקורבהאפשרית, מוצאם 

ריּותהראשון ל ב  טבעי כפי שהתיימר להיות. מה אינו  –מאפייניו  שלא ָש הדבר כנָ  –הדבר  ד 

-מה שמקובל בשגרה ארוכה, ששכחה את הבלתי שלדידנו מצטייר כטבעי, יש לשער שאינו אלא

בזרותו המתמיהה את תקף ורגיל זה -בלתיהדהים יצאה. אולם, בשכבר הימים ממנו רגיל ש

 האדם והביא את ההגות לכדי פליאה.

, מושג הדבר )הדבר לכך רק לכאורה. אולם נוסףמבוסס  בפירוש המקובל של הדבר הביטחון

ולא רק על הדבר גרידא המובהק. לפיכך, לעולם  ,באשר הואמאפייניו( חל על כל יש  שלכנשא 

ריאין להבחין בעזרתו בין היש ה ב  רי-ליש הלא ד  ב  . אולם, השהות הערה בקרבתם של דברים ד 

רישהמושג הזה של הדבר מחמיץ את המידה ה ,כבר הראתה לנו מעל לכל ספק ב  ת של הדברים, ד 

כי זה  ,. לעתים עדיין מקננת בנו התחושהמםבתוך עצתנוחתם את ובכוחות עצמם צמיחתם את 

ריה במידהזמן רב מתעללים  ב  ת יש יד באלימות הזו, ואי לזאת מפנים ולהגּו ,של הדברים תד 

התחושה ודאית ככל שתהיה, תהיה עורף להגות במקום לטרוח למען הגות הגותית יותר. אולם, 

בידי ההגות היא שות הדיבור ר ,איזה תפקיד עוד נותר לה אם בעת הגדרתה של מהות הדבר

הוא תבוני  ,רוח-מה שמכונה כאן ובמקרים דומים בשם תחושה או הלךשבלבד? אולם ייתכן 

בהופכה  ,מכל תבונה, שבינתייםיותר ליישות  פתוחמפני שהוא  ,יותר חדה קליטתויותר, היינו 

יד מוזר לפזילה הובנה שלא כהלכה בפרשנות הרציונלית. תוך כדי כך היה תפק ,ישכל רציונאלל

רציונלי, שהצטייר כנפל של הרציונלי שטרם נהגה. ובכן, המושג השגור של הדבר -אל הלא

                                                                                                                                                                     

אלא  – Wörter –אין פירושו לחלק כותרות, אין פירושו להשתמש בתיבות לשוניות  לנקוב בשםהייצוגית. "

או גם .ףשיחה עם יפני.ף ר M. Heidegger, Unterwegs zur Sprache, p. 21משמעו להחיש אל המילה." 

 .היישות בדרךבתוך: היידגר, 

17 Aussagesatz: בהמשך הפסקה היידגר משתמש במילה  .'היגדהמבטא  באופן מילולי 'משפט. היגדSatz 

 . לכן תרגמתי את כל המופעים ללא הבדל על ידי המילה 'פסוק'.Aussagesatzכקיצור למילה 

מובן -' כי תיחום המובן דווקא מפנה אל האידבר'ק של המילה רת הדקדוההשאלה אינה נעלמת הודות הב 18

שאימתו אופפת את מושג הדבר. אדרבא, מתוך המובן מאליו שלכד את ההגות וחסם את הנגישות אל הדבר, 

 חשיפת הדבר. שתלווה כעת את  הזרותאת  נתשמסמת הלא מובן עולה אימ



 7 

 19,כהווייתו-השורהדבר ה לוכד אתמתאים תמיד לכל דבר. ואף על פי כן, בהשגתו המושג אינו 

 .מתנפל עליואלא 

ר מרחב חופשי, על כזו? וכיצד? בוודאי רק אם כביכול נבטיח לדב התנפלותניתן למנוע  כלום

רימנת שַירֶאה באופן מיידי את מידתו ה ב  על  יםוהיגד ותתפיסזכר לסלק כל נת. קודם כול ד 

-הלא 20בהווייה-השרראז נתמסר ל שכן רקאשר נוטים להפריד בינינו לדבר.  ,הדבר אודות

חסומה של הדבר. אולם מלכתחילה אין טעם שנתבע או אף נמסד אפשרות כזו של מפגש בלתי 

מצעי עם הדברים. המפגש התרחש כבר מזמן. הדברים נצמדים, באופן מילולי, לגופנו א

בתחושות של צבע, צליל, חספוס, נוקשות, שמספקים חושי הראייה, השמיעה והמישוש. הדבר 

נקלט בחושים של החושיות. עקב כך, באמצעות התחושות ש αἰζθηηόν [aistheton,]21-הוא ה

הדבר איננו אלא האחדות של ריבוי הנתון כי קובע ששל הדבר  הפך לאחר מכן למקובל המושג

אין זה משנה מאומה במאפייניו  22,בחושים. אם האחדות נתפסת כסכום או כשלמות או כגשטלט

 העיקריים של מושג הדבר שלעיל.

ריּותוהנה, הפירוש הזה של  ב  ממש כמו הפירוש הקודם. די  –הדבר תמיד נכון וניתן לאימות  ד 

ריה המידהלהטיל ספק באמיתותו. אם נרדוף ללא פשרות אחר מבוקשנו, אחר  בכך כדי ב  של  תד 

, בהופעתם של הדברים ליומרתוהדבר, שוב יותיר אותנו מושג הדבר שלעיל אובדי עצות. בניגוד 

, כמו למשל צלילים ורעשים, אלא רשמיםשל  המולהתחלה באופן מובהק בה לא נקלוטלעולם 

ובה, נשמע מטוס עם שלושה מנועים, נבחין מייד במרצדס לעומת נשמע סערה שורקת באר

, קרובים אלינו הדברים עצמם. בבית נשמע את הדלת נטרקת הרשמיםהחיפושית. יותר מכל 

 נותשמיע או אף רעשים גרידא בלבד. על מנת לשמוע רעש טהור על יםאקוסטי רשמיםולעולם לא 

 נינו, כלומר לשמוע באופן מופשט.מן השמיעה את אוז החסירללהתרחק מן הדברים, 

ניסיון אם נדייק יותר בהדבר, אלא  התנפלות עלב פחות מדוברמושג הדבר שהוזכר זה עתה ב

, כל הדבר צולח בידו של לעולם אינוזה  ,ית אלינו. אולםּבמרַ  בסמיכותמופרז לקרב את הדבר 

רימידתו הבתור  רשמיםמה שנקלט בנקצה לו את זמן ש ב  רוש הראשון של הדבר . בעוד הפיתד 

                                                        
19 das wesende Ding. 

20 Anwesen : ,מתודה אינו משתמש בהיידגר  .השתררות ההווייה ,נות בהווייההשתכנחלה, נוכחות

יש. התנועה מהסתרה לחשיפה הלחשוף את יישות  ממושגים אמפיריים כדישדה פנוי  תהפנומנולוגית להשג

את האופנים שבהם  בוחניםאינה עוד מהנסתר אל הגלוי, אלא מהיישות שכבר נחשפה ובחשיפתה הסתתרה 

 .למעלה 12נסתרת בחשיפתה. ראו גם הערה חשופה בהסתרתה וכעת היא 

ישות יישות שבעצם חשיפתה מסתתרת. היישות נוכחת ויישות, יהיידגר מבחין בין שני אופנים של חשיפת ה

 Gegenwart desבהווה )-בהווה של היש הנוכח-במובן של היותונוכחותו של נוכח הנוכחת היא 

Gegenwärtigen .)טאפיזיקה היא הווייתו המשוטטת של היש המשוטט ת בהיסטוריה של המלשפוע היישות

(. לא מדובר בנוכחות שמאחורי הנוכחות הראשונה וגם לא בשני Anwesen des Anwesendenבהווייתו )

סוגים של נוכחות. האופן השני נוקב בשמה של נחלה ושל היש השוהה בנחלה. התרגום 'נוכחות של הנוכח' 

נוכחתו אלא בין -מוסתרות מוסתרת. הניגוד אינו בין נוכחות לאי-מתנכר אפוא לטענתו של היידגר שהאי

פתח עצמו. הדגש הוא על ימוסתרות במובן של פתיחת מיפתח והנסתרות שמאחורי המ-מוסתרות לאי

מוסתרות במוסתרותה. הדגש -מוסתרות, היינו שוטטותה בהווייתה של האי-'נוכחותה' בהסתרה של האי

הדרך שבה הנוכחות מנכיחה את נוכחותה במובן של האופן שבו הנחלה  מוסתרות שקובעת את-הוא על האי

 מנכיחה את השוהה בה.

 חושי.-, השכלי, העלnoeton-החושי, הנתפס על ידי החושים. אפלטון הבחין בין החושי לבין ה 21

Aistheton (Greek) Sensible, perceived by the senses; used by Plato in contrast with noeton (intelligible) to indicate the visible aspect of the 

primeval cause of the manifested world 
22 Gestalt.מראה חזותי, דמות, תבנית חזותית, צורה חזותית : 
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מרחיק אותו, אם אפשר לומר כך, מגופנו וממקם אותו רחוק מדי, הפירוש השני מצמיד את 

הדבר לגופנו במידה מופרזת. בשני הפירושים נעלם הדבר. לכן, המשימה היא להימנע מההפרזות 

יציבותו . יש לקבלו בבתוך עצמואת הדבר עצמו בתנוחתו  ותירמלהשל שני הפירושים. אין מנוס 

. נראה שזהו הישגו של הפירוש השלישי, שאינו פחות עתיק משני הפירושים הייחודית לו

 הראשונים שהוזכרו.

מה שמעניק לדברים את עמידותם וחוסנם ובה בעת אחראי לאופייה של ההמולה החושית 

 ם.הוא האלמנט החומרי של הדברי – הצבעוני, הצלילי, הנוקשה, המוצקהיינו,  ,שהם מעוררים

 ותועמיד[(. μορφή [morphe[( כבר כלולה הצורה )elyh] ύληבהגדרה הזו של הדבר כחומר )

המשותפת של חומר וצורה. הדבר הוא חומר  תםעמידהודות ל מתמתקיי  – ועקביות – של דבר

תה תוקף אותנו הדבר באמצעות יהמיידית שא מעוצב. הפירוש הזה של הדבר נסמך על החזות

הוא סוף סוף את מושג הדבר, ש השגנו [(. בסינתזה של חומר וצורהεἶδος [eidos המרֶאה שלו )

 טוב במידה שווה לדברים הטבעיים ולדברים השימושיים.

ב  ה המידהמושג הדבר הזה מאפשר לנו לתת מענה לשאלה על אודות  שבמעשה האמנות.  תריד 

ב  ה מידהאין ספק כי ה  המשטחו המצע הואומר א החומר שממנו הוא עשוי. החישבמעשה ה תריד 

המשכנעת והמוכרת הזו הלוא יכולנו להציג תכף  הטענה. מכל מקום, את תהאמנותי תצורה ל

ומיד. לשם מה הלכנו והסתבכנו עם מושגי דבר שעדיין תקפים במחוזות אחרים? משום שאנו 

 גם במושג הדבר, אשר מציג את הדבר כחומר מעוצב. חושדים

צורה? -א מקובל דווקא השימוש בצמד המושגים חומראולם, האם בשדה חקירותינו ל

-"אמה המושגית בהיהסככל גרסותיה המגוונות, היא על בהחלט כן. ההבחנה בין חומר לצורה, 

. אולם עובדה זו שאין עליה עוררין לא מוכיחה כי הידיעה לתורת האמנות והאסתטיקה כולה

א שייכת באופן מקורי לשדה של מבוססת מספיק, וגם לא שהיהיא ההבחנה בין חומר לצורה 

האמנות ומעשה האמנות. יתר על כן, זה זמן רב שתחום ההשפעה של הצמד המושגי הזה משתרע 

חלים על כל דבר ודבר. אם יומיומיים המעבר לשדה האסתטיקה. צורה ותוכן הם מושגים 

רציונלי -רציונלי, והרציונלי נתפס כממד הלוגי והאי-הצורה משויכת לרציונלי והחומר ללא

אובייקט, אזי לרשותו -הסובייקט-זיקת גםחומר מתחברת -לוגי, ולצמד המושגי צורה-כממד הא

 מנגנון מושגי שאין דבר שיש בכוחו להתנגד לו.עומד של הייצוג 

אולם, אם זהו דינה של ההבחנה בין חומר וצורה, כיצד עוד נבחין בעזרתה בין התחום 

זה במונחי חומר וצורה יזכה  אפיוןהישים? אולם, ייתכן והמיוחד של הדברים גרידא לבין שאר 

נשיב ו שנבטל את הרחבתם והתרוקנותם של המושגים האלה , בתנאיהאנליטי כוחו מחדש ב

כוחם  את מקיימים. בוודאי, בתנאי שנדע מהו תחום היש שבו המושגים םלקדמותאותם 

גרידא אינה אלא השערה. ייתכן  עד כה, הטענה כי מדובר בתחום של הדברים .האנליטי האותנטי

 ,עורר בנו את הרעיוןדווקא מהזו באסתטיקה  23המושגית בתבניתוהאזכור של השימוש הנרחב 

למהותו של מעשה האמנות, וממנו הועברו חזרה אל  מסורתיות הגדרות הןכי חומר וצורה 

של  תהמעשי במידהשל הדבר או  תריב  ד  ה במידהצורה: -חומר-התבניתהדבר. היכן מקורה של 

 מעשה האמנות?

. בצורה מוגדרת אם כי לא ממושמעת הכלואחומרי  מה-דברגוש השחם שנח בתוך עצמו הוא 

תאר של יתאר מסוים, היינו מי  של חלקי החומר, שמניבים מ וארגוןצורה פירושה כאן חלוקה 

במקרים  חומר כלוא בצורה, אף הנעליים הן חומר כלוא בצורה. הם הגרזןו גוש. אולם, גם הכד

 ארגוןתאר אינה תוצאה של פיזור החומר. להפך, הצורה קובעת את יהאלה אפילו הצורה כמ

                                                        
23  Begriffsgefüge : :התקן, תחביר, תלכיד, הטמעה, הטלאה במובן החיובי של תפר, איחוי. מובנים נוספים

שלד שארוג גפיגה הוא  מושגים' וגם 'הרכב'.-ירוף, ברית, מסגרת. בתרגום של שלמה צמח 'צמדשלד, דפוס, צ

 .המאלי-נתמוב תבניתל שהפך  התקן מושגישתי וערב, 
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החומר. יתרה מזו, היא אפילו מכתיבה בכל מקרה ומקרה את אופי ומבחר החומרים: חומר 

של כאן  השולטתגמיש לנעליים. יתר על כן, השזירה  עם זאתאטום לכד, נוקשה דיו לגרזן, חזק ו

 מוקציתהשימוש בכד, בגרזן, בנעליים. לעולם לא  ם שקובעלכללימלכתחילה רה כפופה חומר וצו

שימושיות כזו בדיעבד ליש מסוגם של הכד, הגרזן, הנעליים, ולא מולבשת עליו בדיעבד. אולם 

 שם מעל.-היא גם רחוקה מלהיות תכלית מרחפת אי

 מפיח בנוזיק בנו, ואי לזאת שימושיות היא קו היסוד שמתוכו היש הזה מביט בנו, כלומר מב

הן קביעת הצורה והן  יםובדרך הזו הוא היש הזה. בשימושיות כזו מעוגנ 24,הווייתו-את שררת

כפוף אשר של חומר וצורה. יש  התבניתהמבחר החומרי שמכתיבה הצורה, ואי לזאת אף שלטון 

שנועד  25כמכשירי עיבוד יצרנעובר עיבוד יצרני. התוצר הכנה בהוא תמיד תוצר של  לשימושיות

במהותו של המכשיר. השם הזה מכורתם  –לפיכך, חומר וצורה כמאפיינים של היש  26.למשהו

חומר וצורה כלל אינם  28.וצרכיו 27צר בעליל למען שימושו]מכשיר[ מציין את המוצר שיּו

 ריותו של הדבר גרידא.ב  מאפיינים מקוריים לד  

שלא , בדומה לדבר גרידא, אך בתוך עצמוגם  נח כמוצר מוגמר ,המכשיר, למשל כלי הנעליים

רבה משפחתית י. לעומת זאת, מפגין המכשיר קובכוחות עצמ כמו גוש השחם אין לו צמיחה

  קת בעצמהפהמסת הווייתו-שררתבהוא הופק ביד אדם. מכל מקום, שלמעשה האמנות, מאחר 

. אף על פי כן, חיפותד ללאו בכוחות עצמו העומדיותר לדבר גרידא דומה דווקא מעשה האמנות 

, הדברים השימושיים מסביבנו הם ללא הרףהדברים גרידא.  םהאמנות אינם נמנים ע-מעשי

ריות, ועם ב  מכיון שנקבע על ידי הד   ,הדברים הסמוכים והמובהקים. המכשיר הוא אפוא חצי דבר

ההסתפקות אמנות, ועם זאת יש בו פחות, כי אין בו -זאת יש בו יותר; בה בעת, הוא חצי מעשה

העצמית של מעשה האמנות. למכשיר עמדת ביניים ייחודית בין הדבר למעשה, בתנאי שמותר 

 לערוך מסדר כזה של התחשבנויות.

צורה, שמגדירה תחילה את יישותו של המכשיר, מצטיירת בקלות -חומר-התבניתאולם, 

 ,רב בעניין, היינוהיצרני מעועסוק בעיבוד שעצמו כמבנה מובן מאליו של כל יש, כיון שהאדם 

ככל שהמכשיר תופס עמדת ביניים בין הדבר גרידא  .ושותייאת משיג מעורב בדרך שבה מכשיר 

צורה( גם את -חומר-התבנית)בעזרת  29למעשה, מתבקש מאליו להבין בעזרת היישות המכשירית

 .יםהישמכשירי, היינו את הדברים והמעשים, ולבסוף את כל -היש הלא

                                                        
24 uns anwest :בנו את נוכחותו. נכיחהווייתו, מ-טיל עלינו את שררתמ 

25 Zeug ,נעליים. מבחינות מסוימות עדיף לתרגם : כלי. כלי שימושי, מכשיר שימושי; לפי הדוגמאות כד, גרזן

'כלי' ולא 'מכשיר'. אולם, לגבי הטווח הסמנטי והדקדוקי, למשל בצירופים 'המידה המכשירית' או 'היישות 

'מכשיר'. ההבחנה היא אפוא בין הדבר, המכשיר  את השדה הסמנטי של המילההמכשירית', העדפתי 

, וכן בין היישות הדברית, היישות המכשירית תהמעשיו ת, המכשיריתהדברי המידהוהמעשה כמו גם בין 

 'כלי נעליים'. למשל והיישות המעשית. עם זאת, תרגמתי

26 ein Zeug zu etwas בתרגום מילולי 'מכשיר למשהו', היינו מכשיר שמיועד למשימה כלשהי, לשרת שימוש :

היידגר עוקף את המילה  כאשרכלשהו, שממלא אחר 'תכלית' או מטרה שמגולמת בשימוש ו/או במשימה. 

תרת השאלה באיזו מידה אכן ההשתמעויות המטאפיזיות שלה ממשיכות להדהד במרחב נו'תכלית', עדיין 

 המושגי.

27 Gebrauch( השימוש מתלכד סביב הצורך :Brauch כלומר השימוש הוא במובן מסוים ממלכת הצורך או ,)

 אה.סדר הצרכים שבו מתנהל השימוש בייעודו. ראו הערה הב

28 Brauch.'מנהג, נוהג, צורך, הזדקקות, ייעוד. אפשר ללכוד את המשמעות הכפולה בביטוי 'צרכים נהוגים : 

  הוצאתReclam 1960 ]נוכחותו( בנוכחותו.)את : ]משיג 

29 Zeugseinמכשיר.ו : יישות המכשיר, היות 
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הידיעה של כל יש זוכה -"אצורה את המבנה בה-חומר-בתבניתלראות  הימכל מקום, הנטי

 ותיישיכית מיוצג ה"שמלכתחילה על היסוד של האמונה התנ , מפניבתמריץ מיוחד נוסף

שאת כל  ,. הפילוסופיה של האמונה הזו יכולה לטעוןבעיבוד יצרני כהוכןבכוליותו כנברא, היינו 

שונה מפועלו של בעל מלאכה. אולם, בה בעת או  מעשי הבריאה האלוהיים יש לייצג באופן

ייעוד שנגזר מראש על הפילוסופיה התומיסטית לפרש את אמונה במלכתחילה, אם כתוצאה מ

לאור האחדות של חומר וצורה, כי אז מפורשת האמונה לאור  30התנ"ך, הוגים ביש הנברא

מהעולם שבו דוגלת מוסתרות של היש, השוָנה באופיה -עה באיטופילוסופיה שהאמת שלה נ

 האמונה.

והנה, רעיון הבריאה המבוסס על האמונה יכול לאבד את עמדת המפתח שלו באשר לידיעת 

, תוך כדי ותיישיההפירוש התיאולוגי לכל התקבל שבכוליותו. מכל מקום, לאחר  ותיישיה

. זה דתשרו השקפת העולם על פי חומר וצורה, היינו השאלה מפילוסופיה זרה, הוא לא ייעלם

קורה במעבר מימי הביניים אל העת החדשה. המטאפיזיקה של העת החדשה נשענת בחלקה על 

עצמה עוד מזכירה בתיבות  התבניתחומר שימי הביניים הטביעו בה את חותמם. -צורה-התבנית

שהולך [. כך הפירוש של הדבר hyle] ύλη -[ וeidos] είδοςשל  הגנוזהלשוניות בלבד את טבעם 

מאליו, בין אם בגרסת ימי הביניים ובין אם בגרסה  צורה היה למקובל ומובןהומר וחהבעקבות 

רית של הדבר במידה ב  היישות הד   על התנפלותמהווה הטרנסצנדנטלית של קאנט. אי לזאת הוא 

 הדבר שלעיל.של ת ריּוב  שאינה נופלת מזו של הפירושים האחרים לד  

. הרי ןאת עצמ ותמסגירהנסיבות ם גרידא, כבר בכנותנו את הדברים המובהקים בשם דברי

'גרידא' משמעו התערטלות מסימני השימושיות והעיבוד היצרני. הדבר גרידא הוא סוג של 

נותר. עוד ש במהמכשיר, אך מכשיר שהופשט מיישותו המכשירית. היישות הדברית מתקיימת 

 סילוקהאם בעקבות  ,אולם, באופיה היישותי השארית הזו לא הוגדרה בעליל. לא נחדל לתהות

יה המידהפעם -ופיע אית תמכשירי מידהכל  ר  ב  אף הדרך מתברר כי של הדבר. ובכן,  תד 

 הדבר. על התנפלותצורה, מהווה -חומר-התבניתהשלישית לפרש את הדבר, אשר צועדת בעקבות 

ריּותבשלושת האופנים המוזכרים של הגדרת ה ב   א של מאפיינים, כאחדותָש מובן הדבר כנָ  ד 

של ריבוי תחושות, כחומר מעוצב. במהלך ההיסטוריה של האמת על אודות היש הפירושים לעיל 

חברו יחדיו, אך כעת לא נרחיב על כך. בחבירה הזו הם עוד חיזקו את מגמת התפשטותם עד 

 ההגות אופן. מתוכם צמח אפוא האמנות שחלו באופן שווה על הדבר, על המכשיר ועל מעשה

 אופן. אופן כלליב יםבכל הישאלא  לא רק בדבר, במכשיר ובמעשה בפרט ,אנו הוגים ושעל פי

 ההטרמהכל התנסות מיידית ביש.  םמטריו םמקדיא ווהמזמן, מקובל נעשה  ההז ההגות

. הדברים מתגלגלים לידי על הפרקאת ההתעמקות ביישותו של היש שעומד  תמסכל 31המושגית

יהלמידה רך וסמים לנו את הדהרווחים חשמושגי הדבר  ,כך ר  ב   תהמכשירילמידה של הדבר,  תד 

 32של המעשה. תהמעשילמידה  ,וביתר שאת ,של המכשיר

                                                        
30 ens creatum 

  הפירוש 3אונטי; -ההסבר התומיסטי הסיבתי. 2. האמונה התנ"כית בבריאה; 1: 1950מהדורה ראשונה .

 : היש, היישותיόν [on .]-האריסטוטלי המקורי של ה

31 Vorgriffתפיסה מוקדמת: השגה מקדימה, תפיסה מושגית טרומית ,. 

תברר בהגדרת האמנות כפעולה של התקנת האמת. האמת משתכנת ומתקינה את מהמובן של 'מעשי' בהמשך  32

להתקנת האירוע היא מתקינה את עצמה בתוכו. המעשה הוא אתר מצעותו באעצמה במעשה האמנות. 

ההתקנה העצמית של האמת במעשה. המידה המעשית במעשה אינה  האמת. המובן המעשי של המעשה הוא

של מלאכת הכפיים בלבד, ואינה מצטמצמת לפרקטי במובן הרגיל, אלא  חלה  האּומנותי קשורה אפוא להיבט

באירוע האמת, היינו על היישות. כפי שהיידגר עצמו מדגיש, המעשיות שבמעשה על מידה 'מטאפיזית' 

האמנות אינה מנותקת כלל וכלל מהמעשיות של מלאכת הכפיים. המידה המעשית אינה מצטמצמת אפוא 
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שאין מנוס מידיעת המושגים האלה של הדבר כדי להקדיש, לאור  ,עובדה זו היא הסיבה לכך

העין של מובנותם  מראיתלגם אולם ו ,הרסןחסרת  יומרתםהידע הזה, מחשבה למוצאם ול

מידה ה אתולעטות במילים ללכוד במבטנו  ביתר שאתנעז שככל חיוני יותר הזה מאליהם. הידע 

יה ר  ב  אולם לשם כך  .של המעשה תהמעשימידה של המכשיר וה תהמכשירי המידהשל הדבר,  תד 

המחשבה האלה, נרפה  אופנישל  הסגות גבולו מושגיות הטרמות: תוך כדי הרחקת כל שנחוץ הוא

, למשל, ביישותו הדברית. נדמה שאין קל יותר מלהתיר ליש להיות ויר אותו על כנותונ מן הדבר

להתיר  –תקל בקושי המרבי, בפרט כאשר משימה כזו ירק היש שהוא הנו? האם במשימה הזו נ

מגלמת את ההפך מאדישות שמפנה עורף ליש לטובת מושג יישות לא  –ליש להיות כמות שהוא 

ממנו  להרפותבה בעת הודות לכך קרבתו ביישותו, והיש, להגות ב פנות אלל אנו אמוריםבדוק? 

 במהותו. יר אותו על כנולהותו

ריות של הדבר נתקל המאמץ הזה של ההגות בהתנגדות העזה ביותר; ב  נדמה שבעת הגדרת הד  

הגות מהסיונות לעיל? הדבר שסמוי מהעין חומק ישלון הניכי מה עוד יכולה להיות הסיבה לכ

בתוך  טוענש דחיפות חוסר ואותשל הדבר גרידא,  ותאפקהת האותא ית. או שמּבבעיקשות המרַ 

בתוך  סגורו מוזראותו ממד  חייב כלום לא? ליטול חלק דווקא במהות הדבר יםאמור ,ועצמ

, אל לנו לפלס הם פני הדבריםהגות שמנסה להגות בדבר? אם כך להפוך למוכר למהות הדבר 

יה המידהה נתיב אל יבכפי ר  ב   של הדבר. תד 

ריּות לפרשנויות ה יתהיסטורי על אודות האזכורים ב  מעידים באופן שאינו משתמע הדבר ד 

ריּותל שאמירתה כי  ,לשני פנים ב  . היסטוריה זו חופפת לגורל שעל ונדירה במיוחדהדבר קשה  ד 

איננו רק מסיקים את המסקנה פיו הגתה עד כה ההגות המערבית ביישות היש. מכל מקום, כעת 

ת אנו קולטים רמז בהיסטוריה הזו. האם זה מקרי שבין פירושי הדבר זכה בעליונות . בה בעהזו

היישות  של שוריבולטת הפירוש הנצמד לדגם של חומר וצורה? ההגדרה הזו של הדבר מוצאה בפ

המכשירית של המכשיר. היש הזה, המכשיר, קרוב במיוחד לייצוגיו של האדם, כיון שבזכות 

 ,מכשירה, יישותושמוכר אפוא יותר ביש ובכן, ה .ושותייאת  משיגהוא  הייצור שלנו חרושת

בה בעת עמדת ביניים ייחודית בין הדבר למעשה. נלך בעקבות רמז זה ונבקש תחילה אחר  תופס

יה למידהשל המכשיר. אולי מכאן ייפקחו עינינו במקצת בנוגע  תהמכשירי המידה ר  ב  של  תד 

ו להיחפז ולהפוך את הדבר והמעשה לסוגים משניים של המעשה. אל לנ תהמעשימידה הדבר וה

אף שולטים מהותיים -של המכשיר. מכל מקום, נתעלם מן האפשרות שהבדלים היסטוריים

 באופן שבו המכשיר הנו.

של המכשיר? כיצד ייוודע לנו מה המכשיר  תהמכשירי המידהאולם, מהי הדרך המוליכה אל 

להתרחק מאותם ניסיונות שמייד גוררים אחריהם הנו באמת? ברור שההליך הדרוש כעת חייב 

של הפירושים השגורים. נהיה מוגנים מפניהן אם נתאר מכשיר בפשטות ללא  הסגות הגבולאת 

 33אוריה פילוסופית.יכל ת

נבחר כדוגמא מכשיר רגיל: זוג נעלי איכרים. תיאורם אפילו אינו דורש הדגמת פריטים 

. כל אחד מכיר אותם. אולם, כיון שעל הפרק עומד ממשיים של הסוג הזה של מכשיר שימושי

                                                                                                                                                                     

 בממדרגיל, אבל גם אינה מתקיימת בלעדיה. המידה המעשית במעשה האמנות פועלת גם במובן הלמעשיות 

רק בזכות המידה המטאפיזית שי של מלאכת הכפיים וגם במידה המטאפיזית של האמת. החו"החומרי", 

מקבלת כל מידה 'חושית' את 'חומריותה' המובהקת. במידה המכשירית דווקא המידה החושית 'מעלימה' 

'האלמנט' המטאפיזי באמנות כבר אינו האידיאה, האל, הסובייקט, הרוח או את המידה 'החומרית'. 

מטאפיזי.  אלמנטמטאפיזית שאינה חייבת להופיע בדמותו של  מידהלא כעת עומדת על הפרק החירות, א

 תמורות היסטוריות באמת של היישות.ב שזורההמידה המטאפיזית 

היידגר מבצע לכאורה תיאור פנומנולוגי אבל למעשה מפייט את אירוע האמת במעשה  33

ה צעד אפיסטמולוגי, אלא היא צעד האמנות. החשיפה אינה נשענת על סובייקט ההכרה ואינ

 ו.יישות אונטולוגי המאפשר לציור עצמו לדבר את
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ראוי שנקל על ההמחשה. ייצוג חזותי יעניק לנו סיוע הולם. לשם כך נבחר בתמונה  ,אור ישירית

פעמים אחדות. אולם מה ניתן לראות כאן בכלל?  כאלהמפורסמת של ואן גוך. הוא צייר נעליים 

סוליה ה נקרים בדרכנו, קשוקא בנעלי עץ או כל אחד יודע מה כלול בנעליים. אם לא מדובר דו

כזה מכשירי  פריטומסמרים.  יםעור העליון של הגפה, שניהם מחוברים באמצעות תפרהמעור ו

משמש להנעלת הרגליים. החומר והצורה משתנים בהתאם לשימושיות, בין אם לעבודת השדה 

 או לריקוד.

. היישות המכשירית של המכשיר לנוידוע שכבר מה  עלרק  שופכים אורפרטים נכונים כאלה 

עצמה? האם בעזרתה אנו כבר  השימושיות. אולם כיצד עומד העניין עם שימושיותובמתקיימת 

שזה יעלה יפה מוטל עלינו לפקוד את כדי של המכשיר? או שמא,  תהמכשירי המידהתופסים את 

לראשונה מה שהן. המכשיר השימושי בעת תפקודו? האיכרה נועלת את הנעליים בשדה. כאן הן 

בכלל עליהן או  לחשובהאיכרה  המעיטמבעת העבודה והן מה שהן באופן פחות מסולף ככל ש

בהן או אף רק לחוש בהן. היא עומדת והולכת בהן. כך הנעליים משרתות באמת.  ןהתבונל

 .תהמכשירי במידה באופן אמיתיתקל להי ינועל של השימוש במכשיר בתהליך הזה

ד נמחיש לעצמנו באופן כללי בלבד זוג נעליים או נתבונן בתמונה בנעליים לעומת זאת, כל עו

הריקות שעומדות סתם כך ללא שימוש, לא נדע לעולם מהי לאמיתו של דבר היישות המכשירית 

סביב  של המכשיר. לפי הציור של ואן גוך אפילו לא נוכל לקבוע היכן עומדות הנעליים האלה.

דבר שיספק להן מקום ושייכות, אלא רק חלל לא מוגדר. אפילו לא  זוג נעלי האיכרים האלה אין

דבקו בהן גושים מרגבי אדמה או מדרך השדה, דבר שבכוחו היה להצביע לפחות על השימוש 

 בהן. זוג נעלי איכרים ותו לא. ואף על פי כן.

 נים השחוק של כלי הנעליים ננעץ בנו כובד צעדיה היגעים שלמתוך הפתח האפל של הפ  

העבודה. בכבדות המחוספסת של כלי הנעליים הצטבר קשי עורפה של ההליכה האיטית בתלמים 

תמיד אחידים ופרושים למרחקים בשדה שמעליו רובצת רוח חריפה ואכזרית. על העור הם ש

דמדומי ל מבעדנחים לחות האדמה וגודשה. מתחת לסוליות נדחקת בדידותה של דרך השדה 

הקריאה האילמת של האדמה, דממת נדיבותה בתבואת הדגנים  ותהשקיעה. בנעליים מהדהד

מבעד באדמת הבור השוממת של השדה החורפי.  תהלא מוסבר קריסתהבשלים והולכים וה

שתלונתם אילמת, השמחה ללא מילים של  ,מכשיר הזה מפעפעים החששות ללחם המובטחל

והרעד  ,רי הלידההעמידה החוזרת ונשנית במבחן המצוקה, ההתרגשות הרוטטת בבוא צי

של האיכרה הוא מוגן.  העולםובתוך  ,אדמהלהמכשיר הזה שייך כשאיום המוות חג מעליך. 

 .ובתוך עצמ מתוך שייכות מוגנת זו מתרומם המכשיר עצמו אל תנוחתו

לעומת זאת, האיכרה פשוט  34כל זה אנו רק מלבישים על הנעליים בתמונה.שאת אולם ייתכן 

כל אימת שהאיכרה חולצת  .ההנעלה הפשוטה הזו הייתה כה פשוטהו הלוואינועלת את נעליה. 

בצד, ושוב  ןאות מניחהבשעת ערב מאוחרת מתוך עייפות כבדה ועם זאת בריאה, ואת נעליה 

דעת היא יו –ביום חג  ן, או חולפת על פניהבעלטה עדיין השרוייםבדמדומי השחר  ןאוחזת בה

ובכן, היישות המכשירית של המכשיר מתקיימת  .חקירותותצפיות בלי את כל הדברים האלה 

                                                        
  הוצאתReclam 1960ולמי הם שייכים. ]בהמשך היידגר דן באופן מפורש באפשרות שפירושו לציור של ואן :-

על גוך אינו אלא פירוש סובייקטיבי. כאן הוא ענה מראש לביקורת של מאייר שפירו בסוגיית הבעלות 

 Jaques Derrida, The Truth in Painting, translated by Geoffrey Bennington and Ianהנעליים, ראו  

McLeod. University Of Chicago Press, 1987] 

עולם על מנת לחתור תחת התבנית -מתקין את ההתנסות במכשיר בתבנית המושגית אדמההיידגר  34

על יחסי הייצוג שהיא מאפשרת. לכן, אולי הסגנון 'הפתטי' הכרחי. עם חושי. ולערער -המושגית של חושי ועל

זאת ייתכן וזהו רק המבט הסובייקטיבי, 'הסנטימנטלי' שגורם לייצוג שגוי של התנסות האיכרה. כמובן שיחד 

נשגב לראוי לתהייה. בהמשך היידגר מספק רק מושג חדש של -חושי הופך גם הצמד יפה-על-עם התבנית חושי

 היפה.
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ליישות הזו של המכשיר.  חיוניתשל יישות  נעוצה בגודשבשימושיות. אולם השימושיות עצמה 

בכוח המהימנות שקועה האיכרה באמצעות המכשיר הזה בקריאתה  .בשם מהימנותנקרא 

עולם הבלבד  החרישית של האדמה; בכוח מהימנותו של המכשיר היא בוטחת בעולמה. כך

עבור האיכרה ועבור כל מי שהנו יחד אתה על פי דרכה: במכשיר. אנו אומרים  שם הם אדמההו

ומבטיחה הגנה טועים; כי מהימנות המכשיר מספקת לראשונה לעולם הפשוט  לכן'בלבד' ו

 לאדמה את החירות להמולתה הבלתי פוסקת.

ה מרכזת עתפף השולהיק בהתאם לדרכההיישות המכשירית של המכשיר, המהימנות, 

של  המהותיתאת כל הדברים. מכל מקום, השימושיות של המכשיר אינה אלא התולדה  בקרבה

מתבלה כלום. המכשיר הבודד -המהימנות. השימושיות מהדהדת במהימנות ובלעדיה הייתה לא

ונעשה שגרתי.  נטחן עד דק, בה בעת אף השימוש עצמו נקלע לשחיקה, בשל כך ; אולםומתכלה

של היישות  כזו עזובה לדרגת מכשיר גרידא. יורדת, אל העזובהאפוא נקלעת היישות המכשירית 

חבים הדברים אפוא לה אשר של המהימנות. אולם הדעיכה הזו,  המכשירית היא דעיכתה

נית המשעממת, אינה אלא עדות נוספת לטבעה המקורי של דהשימושיים את שגרתם הטר

קדימה כיישות יחידה  נדחקתתיות השחוקה של המכשיר היישות המכשירית. כי אז השגר

רומה, שמעוררת ית אלא לשימושיות העייחודית כביכול למכשיר. כעת אין נראּוהיא ש ,מסוגה

רושם כי מקורו של המכשיר הוא בעיבוד היצרני גרידא שמטביע צורה בחומר. יהיה אשר יהיה, 

וההבחנה  ,מרוחקים יותר. חומר וצורהממחוזות האותנטית ביישותו המכשירית  מגיעהמכשיר 

 עמוק יותר. םמקור - ביניהם

מתקיימת במהימנות. במהימנות נלמד לראשונה מהו  תנוחתו של המכשיר הנח בתוך עצמו

 המידהקשנו תחילה, על יהמכשיר לאמיתו של דבר. אולם עדיין איננו יודעים מאומה על מה שב

יה ר  ב   תהמעשי המידהידע בנוגע למבוקש המובהק והבלעדי:  ל, אנו חסריושל הדבר. ונוסף לכ תד 

 של המעשה במובן של מעשה האמנות.

כבר נודע לנו משהו על אודות היישות  ,באורח בלתי צפוי וכביכול כלאחר יד ,שמא כעת 

 ?האמנות של מעשה 35המעשית

היישות המכשירית של המכשיר. כיצד? לא בתיאור והסבר של כלי נעליים שעומד  אותרה

ממשי השימוש על ה; ואף לא בתצפיות בעיבוד יצרני נעליים הכנתמש לפנינו; לא בדיווח על מ

פה ושם, אלא רק משום שנעמדנו לפני הציור של ואן גוך. הציור דיבר. הוא מתבצע בנעליים כפי ש

 היינו לפתע במקום אחר מזה שהתרגלנו להיות בו.האמנות בקרבתו של מעשה 

זו תהיה הונאה עצמית לנו מהו כלי הנעליים לאמיתו של דבר. בזכות מעשה האמנות נודע 

ל והתלבש ואורנו, בחינת פעילות סובייקטיבית, המציא את הכיאילו סברנו שת ,ביותר חמורה

האמנות שבקרבתו של מעשה  ,רק בנוגע לכך , הואבדיעבד על הציור. אם נותר כאן ספק כלשהו

מיידי מדי. אולם בניגוד למה שהצטייר תחילה, התנסותנו הייתה דלה מדי וניסוחה גס מדי ו

לראשונה . ליתר דיוק, הנו מכשירש למהלא שימש בעיקר להמחשה טובה יותר האמנות מעשה 

 .היישות המכשירית של המכשירמופיעה בעליל  המעשה ובמעשה בלבד אמצעותב

שיר, זוג מה שהמכל פתחהוא פתיחת ההציור של ואן גוך  36?במעשהפועל  מה מתרחש כאן? מה

-מוסתרות של יישותו. היוונים כינו את האי-אל האי פוסעבאמת. היש הזה  הנונעלי איכרים, 

                                                        
  הוצאתReclam 1960 בהווייה.-יםשוררשם' =  …: 'הנם 

35 Werkseinמעשה-: היות 
36 Was ist im Werk am Werk? : מה פועל את פעולתו תרגום אפשרי נאמן לדקדוק:  במעשה? עובדמה

'מה במעשה עושה  נאמן למשמעות המילולית:קצת תרגום מה עושה את עבודתו במעשה?  או: במעשה? 

 בקיצור: 'מה מעשי במעשה?'.אפשר גם במעשה באופן מעשי'.פועל מה מעשה?' או '
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ובקושי מקדישים מחשבה  37[. אנו אומרים אמתaletheia]αλήθεια מוסתרות של היש בשם 

פתיחת  תהאמת, בתנאי שבמעשה מתרחששל פועלת התרחשות  האמנות למילה הזו. במעשה

 ה שהוא וכפי שהוא.מלקראת ליש  הפתח

כאן: להביא  הפירוש 39'התקנה' 38.במעשה התקינה את עצמהבמעשה האמנות, אמת היש 

של יישותו. יישות  40ערותיבהלידי עצירה. יש אחד, זוג נעלי איכרים, מגיע במעשה לידי עצירה 

 41תדמיתה. ותיציבב משיגה את מבוקשה היש 

אולם, האמנות עסקה  42.היש במעשה של אמתהעצמית התקנתה מהות האמנות היא אפוא:  

מעשים כאלה בשם  43ולא באמת. מקובל לכנות את האמנויות המפיקות ,עד כה ביפה וביופי

. בעיבוד יצרני , המייצרות מכשיריםהכפייםמנויות של מלאכת ּוהאמנויות היפות, לעומת הא

היפה. לעומת  אלא היא נקראת כך משום שהיא מפיקה את ,יפההיא באמנות היפה, לא האמנות 

 זאת, האמת שייכת ללוגיקה. ואילו היופי הוא מנת חלקה של האסתטיקה.

לחדש האמת במעשה, אמורה  של העצמית  ההתקנתאו שמא בעקבות הפסוק, האמנות היא 

 של אור מפורטיות 44כי האמנות היא חיקוי הטוענתהסברה שנזנחה בהצלחה, את נעוריה 

 :ימי הביניים אומריםבובן התאמה ליש, השתוות אליו; ? שכפול היש המצוי תובע כמהמציאות

adequatioכבר אריסטו אמר ;: όμοίωζις [homoiosis ההתאמה ליש נחשבת כבר זמן רב .]

של זוג מצוי של  ציורי למהות האמת. אולם, האם סבורים אנו שהציור של ואן גוך הוא העתק

העתקה? האם סבורים אנו שהציור מפאת עמידתו במשימת האמנות והנו מעשה  ,נעלי איכרים

 האמנותי? בשום פנים ואופן לא. 45הייצור …נוטל מתוך הממשי ֶצלם ומעביר אותו אל תוצר של 

בשכפול  ,לא מדובר בשכפול היש הפרטי המצוי במקרה, אלא להפךהאמנות ובכן, במעשה 

מתאימים  ר מעשי האמנותשאטבעם הכללי של הדברים. מכל מקום, היכן המהות הכללית הזו 

                                                        
37 Wahrheit 

38 sich ins Werk gesetzt : ההתקנה במעשה היא חקיקה של אמת הדרושה לפתיחתו של מיפתח שבו היא .

 .מתמקמת

39 Setzen :בלי מנסה ללכוד הן את אופן ההצבה של האמת ) 'התקנה' המושג תפעול. ,חקיקה מיקום,, הצבה

אובייקט כפי שהגל מפתח אותה במפורש בעזרת מושג ההצבה שלו( והן -להמשיך את דיאלקטיקת הסובייקט

ארצי או שמיימי(. ראו  –, בגורם כזה או אחר Ge-setz ,את אופן החקיקה של האמת )בלי למקם את החוק

נה את עצמה בלי ליפול הערותיו המאוחרות של היידגר בנספח עמ' ??. כדי לבטא את האופן שבו האמת מתקי

לדיאלקטיקה קלאסית או מודרנית אפשר לחשוב בעברית על בניין התפעל למילה 'התקנה' כדי לבטא את 

 האופן שבו האמת מתייצבת ובה בעת חוקקת את עצמה במעשה. אפשר לומר שהאמת מתפעלת במעשה.

40 das Lichte : ,הזך, הצך, המוארהנערה, הבהיקה. 

41 Scheinen :צנוץ, הבלחה, קרינה., נהבזק 

42 Sich-ins-Werk-Setzen: חקיקה עצמית במעשההתייצבות במעשה ,. 

43 hervorbringenהשטח.-פני-אל-: מעלות 

מעשה האמנות כייצוג של האידיאה מאופיין אצל אפלטון כחיקוי מסדר שני: כייצוג של בבואה חושית של  44

יא חיקוי מסדר ראשון. בעוד האומן המייצר מכשירים האידיאה, כייצוג חושי של ייצוג חושי. כבר הבבואה ה

והמדינאי המייסד חוקה מדינית מייצרים חיקוי מסדר ראשון של אידיאת המכשיר ואידיאת הצדק המדיני, 

האמן מייצר ייצוג )בשירה ייצוג של הצדק, בציור ייצוג של מכשיר( שהוא חיקוי של החיקוי. השיר והציור 

המתרחקת מהנוכחות המובהקת של האידיאה. היידגר מרחיק את מעשה אמנות  מייצרים אשליה של נוכחות

 מכל ייצוג ומכל נוכחות.
45 Produktion.ייצור תעשייתי : 
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? ומהו אופיה? לאיזו מהות של איזה דבר אמור להתאים אפוא מקדש יווני? מי מסוגל לטעון לה

 האידיאה של המקדש? ואף על פי כן, במעשה מגולמתבמבנה כי  ,את הטענה הבלתי אפשרית

זכר בהמנונו של הלדרלין 'הריין'. י. נבמעשה הותקנההאמת , כזה, בתנאי שהוא מעשה אמנות

וכיצד הוא מונח בפניו כדי שיוכל לאחר מכן למסור אותו  ,גם עומד כאן בפני המשורראיזה ד

בשיר? ואף אם במקרה של ההמנון הזה ושירים דומים קורס בעליל הרעיון בדבר יחסי העתקה 

פ מאייר "לבין מעשה האמנות, הרי באמצעות מעשה מהסוג שמודגם בשיר של ק בין משהו ממשי

 .זוכה באישוש המירבי מעשה הוא העתקההסוברת שרה כי הסבָ  נראה ,הבאר הרומאית''

 הבאר הרומאית

  נשפךמים ובנפילתו הסילון  נוסק

 מלוא חמוקי קערית השיש,ב

 ועוברת עולה על גדותיה התוצטעפבהש

 יה;ניאל קרקעיתה של קערית ש

 נחשולכיה יהשנ עולהשופעת 

 את גאּותה לשלישית,ומעניקה 

  ומוסרתנוטלת  כל אחת ובעונה אחת בעתו

 בשטף.ומשתהה זורמת ו

מכל מקום, אין כאן ציור פואטי של באר הקיימת במציאות, וגם לא המחשה של טבעה הכללי 

במעשה. איזו אמת מתרחשת במעשה? כלום יכולה בכלל  הותקנהשל באר רומאית. אולם האמת 

 נית.זמ-להיות היסטורית? אומרים שהאמת נטולת זמן ועללפיכך האמת להתרחש ו

החולשת על נמצא את האמנות  אכןכדי שבה  ,נבקש אחר ממשותו של מעשה האמנות

ממשות הקרובה ביותר במעשה. אולם אין די במושגי כ התבררהרית ב  הד  התשתית מעשה. ה

ריּותהדבר המסורתיים לניסוח ה ב   המידהשל  ההזו; כי הם עצמם מחטיאים את מהות ד 

בר כחומר מעוצב, אפילו לא נלקח מטבעו של הדבר, אלא . המושג הרווח של הדבר, הדתהדברי

זה מכבר על עדיפות מוזרה שומרת כי היישות המכשירית  ,התבררלזה מטבעו של המכשיר. נוסף 

לעדיפות הזו של היישות המכשירית, בעליל באשר לפירוש היש. מכל מקום, לא הוקדשה מחשבה 

, אך תוך כדי עקיפת תהמכשירי המידה בדבררמז לשאול שוב את השאלה ספקה את הש

 46הפירושים המקובלים.

מה  כלאחר יד, ,יצא לאור היום לומר לנו מהו המכשיר. בעקבות כךאמנות פשרנו למעשה יא

האמת. אזי, אם אין אפשרות אחרת  התרחשותיש ביישותו: פתיחת הפתח לשפועל במעשה: 

קדמת תוכניתנו לפקוד את מה שפועל במעשה, איך מתבעזרת להגדיר את ממשות המעשה מלבד 

ל וכ ערנו שממשות המעשה היא ראשיתימעשה האמנות הממשי בממשותו? הלכנו שולל כל עוד ש

בתשתית הדברית. כעת נקלענו לתוצאה מוזרה בהרהורנו, אם אפשר עוד לקרוא לכך תוצאה. 

 שני דברים התבררו:

י מצד אחד: האמצעים להבנת ה ר  ב   , אין די בהם.שבמעשה, מושגי הדבר הרווחיםד 

                                                        
שם על בסיס האונטולוגיה של -( היידגר מפתח את אונטולוגיית היסוד של ההיות1927) וזמן יישות בספר 46

, היש הנוכח ול: הוא קודם לאונטולוגיה של היש המצויהמכשיר. למכשיר מעמד אונטולוגי כפשל , הזמיןהיש 

פרקטיקות האנושיות המאפשרות בחיוני  למכשיר תפקיד אונטולוגי .)המטאפיזיקה של העצם( כמות שהוא

 האקסיסטנציאליים הייחודיים לאדם. לחשוף את המבנים
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באופן הזה כממשות הקרובה של המעשה, התשתית הדברית,  מצד שני: מה שעמדנו לתפוס

 47אין לה חלק במעשה.

מכשיר, במעשה את הבלי משים  אנו מחליפים, האמנות ברגע שנחתור לדברים כאלה במעשה

 גםש אולם, המעשה איננו מכשיר, .על המכיל את הממד האמנותי-מבנה מעניקים לוובנוסף 

מצויד בערך אסתטי הדבוק אליו. המעשה כלל וכלל איננו דבר כזה, בדיוק כפי שהדבר גרידא 

ההכנה כלל וכלל איננו מכשיר, שכל שחסר לו הוא האופי המכשירי המובהק, קרי השימושיות ו

 עיבוד היצרני.ב

לא מעשה, אשאלנו על אודות הכיון שלא  ,קועקעההאמנות על אודות מעשה נו תשאלשאילת 

שאנו פיתחנו  בשאלהמכשיר. מכל מקום, לא מדובר למחצה על אודות דבר ו למחצה על אודות

של האסתטיקה. הדרך שבה היא מתבוננת מראש במעשה האמנות  שאלתה זוהילראשונה. 

השגרתית הזו  השאלהשל  הקעקוע. אולם ותיישיכפופה לשלטונו של הפירוש המסורתי של כל ה

של  תהמעשי מידהשה ,שעומד על הפרק הוא פקיחת עיניים לכך אינו העניין העיקרי. מה

יה המידהשל המכשיר,  תהמכשירי המידההמעשה,  ר  ב  אלינו  ותמתקרב ןאינ ןשל הדבר, כול תד 

מאליו -נפיל את המחסומים של המובןשאלא אם אנו הוגים ביישות היש. לשם כך הכרחי תחילה 

 ,בה בעת ,נאלצנו ללכת בדרך עקיפה, שעם זאת המקובלים. לכן ֶדֶמהונשים בצד את מושגי ה

יה המידהמעלה אותנו על הנתיב שבכוחו להוליך להגדרה של  ר  ב  במעשה. אל לנו להתכחש  תד 

יה למידה ר  ב  י מידהבמעשה; אך אם  תד  ר  ב  ליישותו המעשית של המעשה, אין  כתשיי וז תד 

יה במידהברירה אלא להגות  ר  ב  ם אלה הם פני הדברים, כי אז . אתהמעשי המידהלאור  תד 

המסע להגדרת הממשות הדברית של המעשה אינו עובר דרך הדבר אל המעשה, אלא דרך 

 המעשה אל הדבר.

 48,חשיפההזו, היינו  פתיחת פתחליישות היש.  לפתוח פתחדרך משלו  יש למעשה האמנות

במעשה.  התקינה את עצמה. במעשה האמנות, אמת היש , מתרחשת במעשההיינו אמת היש

אם מעת לעת היא  ,מהי האמת עצמה 49.האמת במעשהשל  תה העצמיתהתקנהאמנות היא 

 במעשה?-עצמית-התקנהמהי אותה  כאמנות? תחוללמת

 

 המעשה והאמת

האמנות  –האמנות היא מקורו של מעשה האמנות. אולם מהי האמנות? במעשה האמנות 

היא מתקיימת? מעשי האמנות בדרך ממשותו של המעשה. היכן  תממשית. לכן, נבקש תחילה א

יה המידהכלל מציגים את  ר  ב  , אם כי בדרכים מגוונות. נכשל הניסיון ללכוד בעזרת מושגי תד 

י הדבר השגורים את האופי ה ר  ב  של המעשה. לא רק משום שמושגי הדבר האלה אינם תופסים ד 

                                                        
רלבנטית להתקנת האמת התשתית הדברית אינה רלבנטית לשכפול הדימוי הפרטי או הכללי. אבל היא כן  47

במעשה. כפי שהאמת של המידה המכשירית מותקנת במעשה, כך גם האמת של המידה הדברית מותקנת ביתר 

שאת במעשה. המידה הדברית מועצמת דווקא במעשה האמנות. הצבע, הצליל, המילה זוכים במידתם הדברית 

 המובהקת.
48 Entbergen.הוצאה מהטמנה : 

49 Sich-ins-Werk-Setzen der Wahrheit :חקיקתה העצמית של האמת במעשההאמת במעשה התייצבות ,. 

  הוצאתReclam 1960המושג אירועשייכות! -: האמת מתוך אירוע[-( שייכותEreignis מופיע החל )אירוע :

המובן של האירוע הוא האופן שבו ההיערות של האמת מתרחשת כחשיפה בכתביו של היידגר.  1936משנת 

פעמית -המחולל תמורה חד –בהגות, בפוליטיקה, בשירה  –'אירוע אונטולוגי' במובן הזה מדובר ב וכהסתרה. 

. היישות מנכסת לעצמה מובן אחר בזיקתה היישותוכתוצאה מכך בהבנת  היישותאמת של הפיכה ב-ובלתי

 לאמת.[
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יה המידהאת  ר  ב  י, אלא כיון שבשאלה על אודות התשתית התד  ר  ב  של המעשה כפינו עליו  תד 

. לעולם אין האמנות של מעשה יתמעשה היישותנחסמה הגישה אל  הגינשב מושגית הטרמה

יה למידהבנוגע  לפסוק ר  ב  הראתה  של המעשה עצמו בתוך הטהורה עמידתולפני שבמעשה,  תד 

 את עצמה בבהירות.

את המעשה  עקורלזה יעלה יפה אין מנוס משפעם? כדי -איהמעשה כשלעצמו הוא נגיש  כלום

 .עצמולשם על כנו  לבדואותו יר ותנוממנו נרפה מכל זיקותיו אל כל דבר השונה ממנו, כך ש

-עמידתו אלהמעשה לשחרר את אמן אמור ה. ככלות הכול מובהקבאופן לשם האמן חותר  ואילו

. דווקא באמנות הגדולה, וכאן איננו מדברים אלא עליה, נותר הטהורה עצמו-בתוך-העצמית

 50היצירה-את עצמו במלאכת שמחריבאמן חסר חשיבות בהשוואה למעשה, כמעט כמו מעבר ה

 הגחתו של המעשה. לשם

תלויים אפוא באוספים ובתערוכות. אולם, האם כאן הם ו מוצגיםעצמם  האמנות מעשיובכן, 

עצמם, או שמא דווקא כאן הם אובייקטים של חרושת האמנות? הנם כמעשים שהם  ,כשלעצמם

נגישים להנאה האמנותית הציבורית והפרטית. רשויות ציבוריות נוטלות על עצמן את  המעשים

. בהם ומטפלים . מומחים לאמנות ומבקרי אמנות עוסקיםמעשי האמנותשל  51שימורהטיפוח וה

לאובייקט  המעשיםהמסחר באמנות דואג לשוק האמנות. המחקר של תולדות האמנות הופך את 

 עצמם? האמנות הפעלתנות המגוונת הזו נתקלנו במעשימדעי. ואולם, האם במסגרת 

של סופוקלס במהדורה הביקורתית המעולה  אנטיגונהבאוסף במינכן,  52פסלי "האגינה"

שהם הנם, נקרעו מתוך מרחב המהות שלהם. יהיה מעמדם גבוה  מעשי האמנותביותר, בהיותם 

שיהיה, תהיה פרשנותם  ככל שיהיה, יהיה רושמם חזק ככל שיהיה, יהיה שימורם טוב ככל

אותם מעולמם. ובכן, אף אם נתאמץ לבטל  הלשינאל האוסף  תםתקהאמינה ככל שתהיה, הרי ש

ואת  ,כאלה או להימנע מהן, למשל על ידי כך שנבקר את המקדש בפסטום באתר עצמוות תקה

 התפורר. יםהקיימ מעשי האמנותהקתדרלה של במברג באתר שלה, עדיין עולמם של 

. המעשים כבר אינם לקדמותן ןלעולם אין להשיב –העולם והתפוררות העולם מ הינשלות

המעשים שהם היו פעם. אנו נתקלים אפוא בהם עצמם, אך הם עצמם הווייתם חלפה. בתור 

מעתה ואילך הם אינם  .רומיכאלה שהווייתם חלפה, הם עומדים מולנו בשדה המורשת והש

-בתוך הקודמת עמידתםמנם עדיין תוצאה של מנגד היא א-אלא אובייקטים כאלה. עמידתם

מתוכם. חרושת האמנות כולה, ככל  הסתלקה עצמם-בתוך-עמידתםאך אינה זהה לה.  ,עצמם

                                                        
50 Schaffen : .המילה  יצירתית. ''הפקה היא'מלאכת היצירה' עבודת היצירה, עבודת ההפקה, הפקת היצירה

-פני-על-, שמובנה הוא 'העלאהHer-vor-bringenמשמשת לתרגום של המילה להפקה 'אונטולוגית':  'הפקה'

בין ההפקה במישור של היישות )הנחשפת דרך אמת שמתקינה היידגר עושה הבחנה חשובה אפוא  השטח'.

[( לבין הפקה Her-vor-bringenהשטח' ]-פני-אל-את עצמה במעשה אמנות, שהיידגר מכנה 'העלאה

. חשוב להתרחק מהדימוי של יצירתיות גאונית, ראה בהמשך הערה ??. קונקרטית, למשל של יצירת אמנות

של ההפקה את הצד האּומנותי גם בהקשר הנוכחי. התרגום 'מלאכת היצירה' מדגיש גם כפי שהיידגר מבליט 

שפועלת על עבודה יוצרת  . היאמייצרת-תפעולת יצירה יוצר היצירה היא-ראה עמ'??. מלאכת באמנות.

רושמת את פעולתה בצבע, בצליל, היא 'בחומרים', היא מבליטה למעשה את החומריות שבמובן  האדמה

במובן של פעולה  ,ברור נתרגם פשוט 'יצירה'תובע זאת והוא מספיק שההקשר בכמה מקומות במילה, באבן. 

היותו של המעשה  , כדי להדגישתרגם 'מלאכת יצירה'נ עלול להטעותהיוצרת את המעשה. היכן שההקשר 

 ??.89ראה הערה יוצרת. -תוצר של עבודה יצרנית

51 Pflege und Erhaltung שימור במובן המוזיאלי, בפעולות כגון מיזוג או רסטורציה. בהמשך הטקסט :

בן הגותי, שאותו שיש לה משמעות רגילה של 'שימור', אבל היידגר מעניק לה מו Bewahrungמופיעה המילה 

 אני מתרגם על ידי המילה 'נצירה'. ראו בהמשך, עמ'....

 במקדש באי היווני אגינה. –קצה קיר העשוי משולש ותומך בגג משופע  –דמויות המשמשות כגמלון  52



 18 

עצמם,  האמנות שיהיה בידה ללכת עד קצה יכולתה ולהקדיש את כל פעלתנותה לטובת מעשי

תם יישוהמעשים. אולם,  יבית שלאובייקטה היישותלעולם אינה משיגה אלא את 

 .ישותם המעשיתימהווה את  האיניבית ובייקטהא

ממשיך להיות מעשה כשהוא עומד מחוץ לכל זיקה? האין זה חלק האמנות אולם, האם מעשה 

 לשאול על הזיקות שהוא מקיים. אלאנותר לא מהמעשה לקיים זיקות? בהחלט כן, ו

ל ידי המעשה נפתח עפתחו ? המעשה כמעשה שייך אך ורק לשדה שאמנות לאן שייך מעשה 

בה בלבד.  שורהו ,כזו ת פתחבפתיח כהווייתה-שורהעצמו. כי היישות המעשית של המעשה 

לנקוב בשמו של האמת. הפנייה לציור של ואן גוך ניסתה  התרחשות תאמרנו שבמעשה פועל

 מהי האמת וכיצד יכולה אמת להתרחש. ,אירוע הזה. אי לכך התעוררה השאלהה

העניין העומד נתקרב יותר אל וך כדי התמקדות במעשה. כדי שכעת נשאל את שאלת האמת ת

ת לאירוע האמת שבמעשה. למען הניסיון הזה נבחר בכוונה ראּועל הפרק, אין מנוס מלהעניק נ  

 שאינו נכלל באמנות הפלסטית.אמנות מעשה ב

הטרשי שם בפשטות באמצע עמק הסלעים  עומד. הוא דבר צלם שלאינו , מקדש יווני, 53מבנה

אולם  מבעד ולהזדקרת הזו בנסתרּולעמוד בותר. המבנה חובק את דמות האל ומאפשר לה המ

האל במקדש שורר תחם הקדושה. באמצעות המקדש ימעבר העמודים הפתוח ולהקרין אל 

תחם כקדוש. ישל המהבדלה ו השתרעותבחובה היא  55בהווייתוזו של האל  שררתו 54.הווייתוב

מבנה ובה בעת מרכז   מטמיעמוגדר. סביבו -ם אל הלאתחמו אינם נמוגייאולם המקדש ומ

צחון ישבהם לידה ומוות, אסון וברכה, נ ,את אחדות הנתיבים והזיקותראשונה להמקדש 

שליחותו. המרחב של גזירת דמות המבטיחים ליצור האנושי את  –וחרפה, הישרדות והתפוררות 

. מתוך העולם ובתוכו שב העם של הזיקות הפתוחות האלה הוא עולמו של עם היסטורי רווחה

 לראשונה אל עצמו למען הגשמת ייעודו.

המעשה מוציאה מהסלע את האפלה של  הישענותהמבנה על המסד הסלעי.  נשעןבעמידתו 

הסערה  נוכח עומד איתן. בעמידתו המבנה דחיפות חסרתועם זאת  מרוסנת -הלא תמיכתו

 ההבזקו זוהרהרה עצמה באלימותה. המשתוללת שחולפת ביעף ומראה אפוא לראשונה את הסע

היום,  [תובהיק] היערותאת לראשונה  חושפיםו יםמציג, בלבד השמש דיהאבן, כביכול בחסשל 

של  מן העין ת לחלל הסמויראּומעניקה נ   המהימנהרוחב השמיים, אפלת הלילה. ההזדקרות 

הוא שלוותו  ומתוך ,ל גלי הים הרוגשים וגואיםובלטת ממתשל המעשה  איתנותוהאוויר. 

. העץ והעשב, הנשר והפר, הנחש והצרצר נערכים תחילה ופיעלה סערתם הגועשתמאפשר ל

 57והפצעה 56ומופיעים אפוא בתור מה שהם. מימי קדם קראו היוונים להגחה ,בדמותם הנפרדת

עָרה בה בעת את המקום שעליו ובתוכו מייסד Φσζις [physisבשם  ,בכוליותה ,זו עצמה [. היא מ 

. עלינו להרחיק ממה שהמילה אומרת כאן הן את אדמהאת מגוריו. אנו נכנה אותו בשם האדם 

שבו האסטרונומי של כוכב לכת. האדמה היא המקום  הייצוגשל מרבץ חומרי והן את  הייצוג

האדמה הווייתה כ-שורהע יפצמאת כל המפציע ככזה. ב מחזירהושאליו היא מטמינה ההפצעה 

 58.בהשבה-מנההטבתור 

                                                        
53 Bauwerk.מעשה בנייה : 

54
    west... an :מנכיח את נוכחותו, שוהה בנחלתובהווייתו, -כהווייתו, שוכן-שוכן 

55
   Anwesen 

56 Herauskommenהופעה : 

57 Aufgehenזריחה : 

58 das Bergende :חלץהמ, משיבו ןמטמיה ,חסותמעניק ה. 
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ובה בעת מעמיד אותו חזרה על האדמה, שמופיעה  ,המקדש עולם מבנהתו פותח בעמיד

. אולם האנשים והחיות, הצמחים והדברים לעולם כקרקע המולדתלראשונה בעצמה בצורה כזו 

, סביבה הולמת באקראי, על מנת לאחר מכן לגלםכאובייקטים קבועים, מוכרים ואינם קיימים 

נתקרב ביתר שאת אל מה  59.הווייתוב-שוררהמצטרף אל  מן הימיםיום אף הוא בש ,למקדש

ל פונה אלינו והכ כיצד להבחין שבכוחנובתנאי כמובן  ,ל באופן הפוךואם נחשוב על הכ ,שהנו

 .מניב מאומה ואינ, לפועל בנפרד וכשמוציאים אות ,גרידא היפוך. באופן שונה

 ותעל עצמם. הרא ותראודת נק ,לבני האדםו המקדש מעניק לראשונה פנים לדברים ,בעמידתו

אף הדין עם  והזו נותרת פתוחה כל עוד המעשה הוא מעשה, כל עוד האל לא נמלט מתוכו. זה

פסל האל שמוקדש לאל מידי המנצח בתחרויות. הפסל איננו ֶצלם שתפקידו להקל על 

ולפיכך  60,הווייתוב-לשרורשל האל, אלא הוא מעשה המאפשר לאל עצמו  למראהוההתוודעות 

. בטרגדיה לא מעלים ומציגים הלשונימעשה האמנות  האל עצמו. זה חל גם על  הנועשה המ

 מםמתרו הלשונימעשה האמנות באשר מאומה, אלא בה נלחמים האלים החדשים נגד הישנים. 

כך שכעת כל מילה  ,של העם בדבריובמאבק הזה אלא עושה תמורה  ןדא ואין השל עם,  61בדבריו

קדוש, מה גדול ומה קטן,  הזה ומעמידה להכרעה מה קדוש ומה לא את המאבק מנהלתמהותית 

מהו אומץ ומהי פחדנות, מה אצילי ומה ארעי, מהו אדון ומהו עבד )השוו הרקלייטוס, פרגמנט 

53).62 

תאר הגסים ישל המעשה? בלי לשמוט את קווי המהמעשית  היישותאת  םמקייובכן, מה 

ינים מהותיים של המעשה. נפתח בפני השטח של תחילה שני מאפי נבהירששרטטנו זה עתה, 

להתנהגותנו השגרתית  יציבות נההמק ,תהדברי במידה ,, המוכרים זה מכבריתמעשה היישות

 כלפי המעשה.

הזו  64ההצבהאולם  63.וצבהבתערוכה אף אומרים שהוא  תלויבאוסף או  מאוחסןאם מעשה 

אנדרטה או הצגת טרגדיה  66הקמתמבנה,  65במובן של העמדת מההצבהשונה באופן מהותי 

פירושה כבר אינו  הצבהכאן  .במובן של חניכה ופיאור הקמהכזו היא  הצבהבמהלך החגיגות. 

המעשית מורד המסך מעל הקדוש  עמדההשב ,חניכה פירושה קידוש במובן זה .תלייה גרידא

של  רוהזוו ו. בחניכה נכלל הפיאור כהוקרה להודשכינתופתח של יכקדוש והאל מוזמן אל המ

 שורר הרזועומד בנוסף האל, אלא בהוד וב ןומאחוריה ןאינם תכונות שלציד הרזווהאל. הוד 

תעֶרה,  כלומר, זוהר הזה הזוהרשל  בתפארתו .הווייתובהאל  ה שקראנו לו בשם עולם. ממ 

 מעלהבדמותו הש ,המורה את הדרךמידה -קנההראוי במובן של  פתיחת: פירושה 67הקמה

מפארת? מכיון -חונכת הקמההמעשה היא  הצבת. אולם מדוע אותהור מחלקת העיקרית

                                                        
59 Das Anwesendeהנוכח : 

  הוצאתReclam 1960 לאן? –: לעשות תפנית 

60 anwesenלנכוח : 
61 im Sagen: נאמרים.ה. דברים במובן דברים בדיבורו ,בהגדתו 

ל, שליט על הכול; את אלה היא מוכיחה כאלים ואת אלה כבני אדם; את אלה היא המלחמה היא אב לכו 62

 הופכת לעבדים ואת אלה לגברים חופשיים.

63 aufgestelltהועמד, תלוי : 

64 Aufstellungתלייה: העמדה , 

65 Erstellung  ,הקמה: בנייה 

66 Errichtung העמדה, כינון, השקה : 

67 Er-richten. 
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הוא  הותו מעשהיכזו? כי ב הצבהדורש זאת. כיצד מגיע המעשה לתבוע  הותו מעשהישהמעשה ב

אותו מחזיק ו עולםהמעשה פותח  קרותודבהזהמעשה כמעשה?  מציב. מה תיהצב בעל אופיעצמו 

 .רווחתאכסניה  בחסותה של

עולם. אולם מהו הדבר הזה, עולם? באזכור של המקדש רמזנו  הצבתמעשה פירושו: -היות

לכך. בדרך שאנו נאלצים ללכת כאן, ניתן אך ורק להעיד על מהותו של עולם. אפילו עדות זו 

 המהות. תמצטמצמת לסילוק של דברים שבהתחלה עשויים להטעות את המבט המבקש א

שהם נייה או לא ניתנים למנייה, עולם אינו אוסף סתמי של דברים קיימים שניתנים למ

לסך  ףמצטרשייצוגה מוכרים או לא מוכרים. מכל מקום, עולם גם אינו מסגרת מדומיינת בלבד, 

בו ששניתן לתפיסה וקליטה ו הממדוהוא יישותי יותר מ 68עולמיכ ררשועולם ההישים הקיימים. 

הוא הסתכל עליו. העולם בבית. עולם אף פעם אינו אובייקט העומד בפנינו וניתן ל שאנו חשנו

ואנו כפופים לו כל עוד הנתיבים של לידה ומוות, ברכה וקללה  69,יםאובייקטתמיד חף מ

  .אל היישותמורחקים יקים אותנו זמח

נאמץ ש ביןההכרעות המהותיות של ההיסטוריה שלנו,  נופלותעולמי במקום בו כ שוררהעולם 

נטולת עולם.  היא נתעמק בהן מחדש. האבןן שיבובערכן  בין שנמעיט, אותן ובין שנתנער מהן

באופן דומה, אף לצמח ולחיה אין עולם; אך הם נוטלים חלק בהמולה הסמויה של סביבה 

פתח של היישותי. יכי היא שוהה במ ,שאליה הם נצמדים. לעומת זאת, לאיכרה יש עולם

עולם נפתח, זוכים הרבה משלו. על ידי כך שיבאמינותו מעניק המכשיר לעולם הזה הכרחיות וק

צפיפות משלהם. בומרחב ברבה משלהם, יקבק ווחינמהרות משלהם, ברבכל הדברים בנינוחות ו

של האלים. גם  וההשגחההחסד מורעפים או נשללים  שמתוכה  ההרווח תהעולמי מרוכז בשררת

 עולמי.כ שוררהופעת האל היא אופן שבו העולם  של איהקטלנית הגזרה 

משמעות כפולה:  המקום לפינוייש הזו. כאן  לרווחה מקוםמפנה  ,בהיותו מעשההמעשה, 

 ,הזה 70פתח, ומיסוד המרחב החופשי הזה בתנודותיו. המיסודישל המ החופשיהמרחב  התרת

עולם. המעשה מחזיק את  מציב ,כמעשה ,שהוזכרה לעיל. המעשה ההקמהבזכות הווייתו כ-שורה

 שעלינו לנקובינה אלא מאפיין עיקרי אחד )של עולם א הצבתופתחו של העולם פתוח. אולם ימ

להעניק אופן אותו ה( ביישותו המעשית של המעשה. לאור מה שקופץ לעין במעשה ננסה בבשמו

 .הרלוונטימאפיין האחר ל נראות

יש  –אבן, עץ, מתכת, צבע, לשון, צליל  –מופק מחומר גלם כזה או אחר  אמנות אם מעשה

-חונכת הקמהבמובן של  הצבהכשם שהמעשה תובע מהם. אולם  71מיוצרהאומרים שהוא 

הייצור הוא גם של עולם, כך  בהצבתו מתמתקיישל המעשה  יתמעשה היישותשמשום  ,מפארת

האמנות מעשה  72אופי של ייצור.יש של המעשה עצמו  לישות המעשיתבלתי נמנע משום ש

                                                        
68 Welt weltetלם הוא עולמי.: העו 

69 ungegenständlich 

  הוצאתReclam 1960שייכות.-: אירוע1957שם. מהדורה שלישית -: היות 

70 Ein-richten : ,סדר כינוןהתאקלמות. 

71 hergestellt :כאן.-הועמד 

72 Herstellungכאן, או ליתר דיוק מכאן לכאן. ההפקה של מעשה האמנות מעלה מתוך פני -: במובן של העמדה

פני השטח של  עלהחומר וגם  מתוךל פני השטח אח של החומר אל פני השטח של החומר. היא העלתו השט

כאן בחומר. הייצור הוא העמדה בחומר. הוא מקדם מכאן, מפני -ייצור הוא העמדההחומר. במובן הזה ה

-Her-vorהשטח )-פני-אל-השטח של החומר, לכאן, אל פני השטח של החומר. ההפקה היא פעולה של העלה

bringungאי בחומר ו ההעמד א(. הייצור הוא פעולה של קידום אל פני השטח. המעשה בטיבו יצרני, היינו הו

על פני  לכאן, במובן של העמדת משהו-מכאן-קידומו אל פני השטח של החומר. זוהי פעולה המעמידהלזאת 
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קוב אחר מה ? נדע זאת רק אם נעהאמנות אולם, מה מייצר מעשה 73כמעשה מטבעו יצרני.

 שנקרא באופן שטחי ורגיל ייצור המעשים.

מהו טבעו של  ,. מנקודת הראות של הקביעה הזו נשאלישות המעשיתיחלק ב יש עולם הצבתל

המכונה בדרך כלל חומר גלם? כיון שהמכשיר נקבע על ידי השימושיות  האמנות הממד במעשה

 תהכנר, ומגייס אותו לשימושו. בוהנחיצות, הוא נוטל את הדבר שממנו הוא מורכב, את החומ

, למשל גרזן, משתמשים באבן והיא מתכלה. האבן נעלמת בשימושיות. יצרניבעיבוד  מכשיר

החומר טוב ומוכשר יותר ככל שהוא נטמע ביישות המכשירית של המכשיר ללא התנגדות. לעומת 

 להגיחשר לו מאפ לראשונהעולם אינו מתיר לחומר להיעלם, אלא  בהציבוזאת, מעשה המקדש 

לסלע;  לראשונהוכך הופך  התנוחזוכה במספק תמיכה ופתחו של עולם המעשה: הסלע יבמ

מגיעה , הצליל מהדהד בנעימתו, המילה מבזיקים בקרינתם, הצבעים נוצצותהמתכות מבריקות ו

שהמעשה נסוג אל מוצקותה וכובדה של האבן, אל  ,לה מגיחים הודות לכךאכל  .התהגד אל

הצבע,  של התקדרותוו קרינתו, אל העופרהשל ה זוהרו נוקשותהשותו של העץ, אל חוזקו וגמי

 .לנקוב בשם כוחה של המילהאל הצליל וגוון אל 

זו. האדמה נסיגה מה שמגיח באת והן  נסוגמקום שאליו המעשה את השם 'אדמה' הן ב כינינו

. האדם יפותוחסרת דחנלאית  האדמה היא קלילות בלתי 74.בהגחה-המשיבה-הטמנהההיא 

את  מעמידעולם,  בהציבוההיסטורי מייסד את השתכנותו בעולם על האדמה ובתוכה. המעשה, 

את האדמה  דוחףהמעשה  המילולי החמור. הבמובנ 75כאן-בהעמדההאדמה כאן. עלינו להגות 

 .אדמה לאדמה להיות תירמהמעשה  .מיפתחב תהוומחזיק א פתחו של עולםימאל עצמה 

אליה?  נסוגשל האדמה להתרחש באופן כזה שהמעשה  כאן-העמדהאותה  תייבאולם מדוע ח

מוסתר דווקא בדרך כזו? האבן מעיקה ומפגינה את כובד -שהיא מגיעה אל הלא ,מהי האדמה

בה בעת כל חדירה אל קרבו.  מכשילמעיק, הוא עומד מולנו ומשקלה. אולם בזמן שכובד משקלה 

ניפוץ הסלע כי אז הסלע לעולם אינו מראה ברסיסיו משהו  לחדור אל קרבו על ידי אנו מנסיםכש

מוצקות המשא המעיק ושל האל אותה האטימות  לאחורנסוגה שבה ופנימי ופתוח. האבן מייד 

, כי אז לכל היותר האבן על משקל ונניח את רסיסיה. אם ננסה להבין זאת בדרך אחרתשל 

האבן מדויקת להפליא, היא עדיין נותרת  הכפפנו את הכובד לחישובי משקל. אף כי הגדרה זו של

ומאיר וכל רצונו הוא להאיר. אם  מבזיקמספר. מכל מקום, המשא המעיק חמק מאיתנו. הצבע 

נפרק אותו למדידות ברורות של תדרים הוא ייעלם. הוא מופיע רק כל עוד הוא נותר ללא חשיפה 

לכל  גורמתל חומותיה. היא מאפשרת לכל חדירה אל קרבה להתנפץ עאפוא וללא הסבר. האדמה 

תדמית של שליטה  תעטה שהפולשנות החישובית. אפשר למפלה להפוךחישובית בלבד  תפולשנו

טכנולוגית של הטבע, בכל זאת היא נותרת -יזציה המדעיתבדמה בדמותה של האובייקטייוק

                                                                                                                                                                     

אל פני השטח של  ,ת לכאןאל פני השטח של החומר. ההעמדה  מקדמביתר שאת  השטח של החומר והבאתו

 .[שלו ל פני השטחעאת מה שמופק ממנו, קרי את שעלה מ ,החומר

73 herstellendכאן-: מעמיד 
  הוצאתReclam 1960.השמעת קול, דיבור : 

74 das Hervorkommend-Bergende 

75 Herstellenייצור : 

  הוצאתReclam 1960.בלתי מספיק : 

  הוצאתReclam 1960וה? השוו "הדבר": המרבע ]: קורא ומצוGe-Viert המעשה קורא ומצווה לאדמה[ .]

 להיות אדמה[

  הוצאתReclam 1960שייכות. -: אירוע 
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ליה משגיחים עש היכןרק  76ֶנֱעָרהפתח יבממופיעה כפי שהיא האדמה אוזלת יד של הרצייה. 

 כלומרנגישות, של  מפני כל פיתוח והיכן שהיא נרתעת ,קרוןיבע הנגיש כלאונוצרים אותה 

. כל הדברים של האדמה, האדמה עצמה בכוליותה, מתפזרים וזורמים הבהסתגרות המתמיד

. בתוך עצמו טוענש ההדרה שטףבתואם הדדי. אולם התפזרות זו אינה מחיקה. כאן זורם 

בכל אחד מהדברים  .הווייתו-שררתתוך באותו תוחמת ו הווייתוב-שוררכל נוטלת  ההדרה

קרון. העמדת האדמה י. האדמה מסתגרת בעזההעצמית  התוודעות-המסתגרים טמונה אפוא אי

 פתח כמסתגרת.יכאן פירושה: הכנסתה אל המ

העמדת האדמה כאן. מכל המשימה של את  משליםאל האדמה, המעשה חזרה  ותבנסיג

שפע הולכת ומתפתחת לתקעות נוקשה אחידה, אלא יהאדמה אינה ה מקום, הסתגרותה של

. הָפסל משתמש אפוא באבן בדומה לבנאי, שאף הוא מטפל בה על יםפשוט אופניםבלתי נדלה של 

פי דרכו. אולם הָפסל אינו מכלה את האבן. במובן מסוים זה קורה רק במקרה שהמעשה אינו 

הצבע אינו מתכלה בדרך כזו ש בלצבע, אחומרי תמש ב, גם הצייר משלאמיתו של דברעולה יפה. 

, גם המשורר משתמש במילה, אך לא לאמיתו של דבר .בקרינתו מבזיק בראש ובראשונה אלא

את המילים, אלא כך שלראשונה המילה  שנאלצים לכלותכמו הדוברים והכותבים הרגילים 

 הופכת באמת למילה, ונותרת מילה.

אם בקביעת טבעו של הוא חומר גלם. אף ספק שמץ של  וייתוכהו-לא שורהבכל מקום במעשה 

 חומר.כ בעזרת אפיונםהמכשיר קלענו לטבעם המכשירי של מרכיביו 

מהותיים ביישותו המעשית של  מאפייניםהאדמה הם שני  כאן של-העמדהעולם ו הצבת

כאשר נבקש אחר האחדות הזו  .המעשית היישותבאחדות של שותפים המעשה. אולם הם 

 המלוכדתו הנחושהובניסיון לומר את התנוחה  ,של המעשה עצמו-בתוך-עמידתול מחשבה קדישנ

 .העצמית ההישענותשל 

הבלטנו במעשה  לאמיתו של דבר, למשהו מחייבבמאפיינים המהותיים שלעיל, אם כבר קלענו 

נה התרחשות, וכלל לא תנוחה; כי מהי תנוחה אם לא ניגוד לתנועה? לאמיתו של דבר, היא אי

ניגוד המרחיק מעצמו את התנועה, אלא דווקא כולל אותה בקרבו. רק מה שנע מסוגל לנוח. 

בהתאם לאופן התנוחה נקבל את סוג התנועה. בתנועה כשינוי מקום גרידא של גוף, המנוחה 

כמובן אינה אלא מקרה גבול של התנועה. אם תנוחה מכילה את התנועה, אפשרית תנוחה שהיא 

לפיכך ניעות עליונה, בתנאי שסוג התנועה תובע תנוחה כזו. מכל והתנועה, של  התרכזות עזה

אם יעלה  ,נתקרב אפוא אל התנוחה הזו .בתוך עצמו טועהנמקום, כזו היא תנוחתו של המעשה 

במעשה עצמו קפה. נשאל: יאת הניעות של ההתרחשות במלוא ה המעשית ביישותבידינו לתפוס 

 של האדמה?כאן -העמדהולם ושל ע הצבתו ותמפגינשמהי הזיקה 

לרווחה של ההכרעות  הפעוריםשל הנתיבים  –הפותחת את עצמה  –העולם הוא הפתיחות 

של  ללא חופזהה תהפשוטות והמהותיות בשליחות שנגזרת על עם היסטורי. האדמה היא הגח

. במהותם, עולם ואדמה נבדלים ועם זאת לעולם לא השבהב-הטמנהאי לכך ו תהסתגרות תמידי

עולם. אולם הזיקה בין  מזדקרת דרךנותקים. העולם מייסד את עצמו על האדמה, והאדמה מ

שענותו יעולם לאדמה כלל וכלל לא מתנוונת באחדות הריקה של הניגוד החף מכל מעורבות. בה

. אולם סגירותאף על האדמה חותר העולם להתעלות מעליה. בהיפתחו אין העולם סובלני כלפי 

 בקרבה את העולם.ולהחזיק  להכילנוטה האדמה בכל פעם  ,ההשבב-הטמנהבהיותה 

 ,של הריב והעימות בין עולם ואדמה הוא ריב. אנו מסלפים כמובן בקלות יתרה את טבע

א מוכר לנו כהפרעה והרס וואי לזאת ה ,, ללא הבחנהוהסכסוך עם המחלוקת ובהחליפנו את טבע

                                                        
76 offen gelichtet : ,בנערה פתוח, בהיערות פתוחהבהיערות מיפתחית 

  רק שם? או כאן רק באופן הבנייה.1957מהדורה שלישית : 
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ם, כל אחד את האחר, אל ההתקוממות בלבד. מכל מקום, בריב המהותי הצדדים לריב מרוממי

של מהותם. אולם ההתקוממות העצמית של המהות לעולם אינה התבצרות במצב  77העצמית

יישותך. בריב נושא כל צד את הצד השני  מכורתשל לשורשיות הנסתרת  התמסרותמקרי, אלא 

א. ולמה שה רויות יותר ךהופ וותמובהקב ףומחרי ךההולהריב כך אל מעבר לעצמו. ומגביה אותו 

 78אדיקותה אלללא פשרות , כך הצדדים לריב משתחררים ובנוקשות הריב מפריז וככל שמיוזמת

פתח העולם, אם היא אמורה יפשוטה. האדמה אינה יכולה לוותר על מ הדדיתהשתייכות של 

להופיע בעצמה כאדמה בהמולה המשוחררת של הסתגרותה. ומנגד, העולם אינו יכול להינתק 

 כל שליחות החולשים עלונתיב  פתוח  מרחב בתור אם הוא אמור,ולהימוג האדמה  בריחוף מן

 , לייסד עצמו על מסד החלטי.מהותית

זה אינו  כל. אולם ההז ריבהדחה ל ובשל כך הואהאדמה כאן  מעמיד אתעולם ו ציבהמעשה מ

שאר יויפייס בהסכם תפל את הריב, אלא על מנת שהריב  יכניעהמעשה בה בעת כדי ש מתרחש

 היישות. האת הריב הזאל הפועל המעשה מוציא עולם ובהעמידו את האדמה כאן ציבו ריב. בה

הריב בין עולם לאדמה. אחדות המעשה מתחוללת  מריבתב מתשל המעשה מתקיי המעשית

 –התרכזות  איההריב  מריבת. האדיקותבפשטותה של  ומשום שהריב מגיע לשיא ,הריב במריבת

של  המהות נהטמושל הריב  ובאדיקות, לכןשל ניעות המעשה.  – עברמפריזה מעל ומתמיד ש

 תנוחת המעשה הנח בתוך עצמו.

מדובר  לפי שעההמעשה אנו מסוגלים להבחין במה שפועל במעשה.  ה הזו שלתנוחהלאור רק 

 ביישותהאמת. באיזו מידה מתרחשת האמת  הותקנהכי במעשה  ,בטענה מרחיקת לכת הטוענת

 הריב של עולם ואדמה? מהי אמת? במריבת, היינו, של המעשה המעשית

מופקר השימוש שנלוותה לעל מהות האמת מראה הרשלנות שלנו ידע ה םכמה דל ועמועד 

מה -במילת יסוד זו. בדרך כלל, אמת פירושה אמת כזו או אחרת. משמעותה: דברשעשינו 

לא רק לפסוק אמיתי  בשםזו תובנה שבאה לביטוי בפסוק. אולם אנו קוראים שאמיתי. ייתכן 

, אותנטיאלא גם לחפצים, זהב אמיתי להבדיל מזהב מזויף. אמת פירושה כאן משהו כמו זהב 

ממשי. לאן חותר כאן הדיבור על הממשי? היש היישותי באמת נחשב בעינינו כממשי. האמיתי 

 תואם את הממשי, והממשי הנו באמת. שוב נסגר המעגל.

מהות האמיתי. על מה אנו חושבים כשאנו אומרים  מה פירושו של "באמת"? האמת היא

מהות? בדרך כלל נחשב למהותי אותו דבר משותף המוסכם על כל הדברים האמיתיים. המהות 

 ,שחל באופן שווה על ריבוי. אולם המהות הזו ,מתקבלת במושג הכללי של מין שמייצג דבר אחד

מהותית. -היא אך ורק המהות הלא( essentiaפה באופן שווה )המהותיות במובן של תק  היא ש

באמת.  הנועה במה שהיש טומה? ייתכן והיא נ-איפה סוד קיומה של המהות המהותית של דבר

היש העומד על של אמת ההמהות האמיתית של עניין נקבעת מתוך יישותו האמיתית, מתוך 

הפרק. אולם איננו מבקשים כעת אחר אמת המהות, אלא אחר מהות האמת. צפה ועולה 

 ?פלפול ריקני של שעשוע מושגי אינה אלא שמא? או בלבד מוזרותהיא  כלוםהסתבכות מוזרה. 

 תהום? – שמא או

אמת פירושה מהותו של האמיתי. אנו הוגים בה תוך כדי היזכרות במילה של היוונים. 

Αληθεια [Aletheia ]– מוסתרות היש. אולם, האם זוהי כבר הגדרה של מהות -משמעה אי

                                                        
77 Selbstbehauptungעצמית. התעקשותצמך, הן לע-: אמירת 

78 Innigkeit: רבה אמיצה, דבקות. היידגר )יקH39 'מאפיין את האדיקות של הריב כך: הוא  196, עמ

 ביסודותיה. האדיקות היא עמידה היישותעוצמה עליונה שלה הקיום שעמד במבחן של הריב הקיצוני של 

ל יריבות שאחדותה המקורית נשאבת בסכסוכים החיוניים ש –ידע מכווננת של  – באומץ )דבקות( ובמבחן

מהעימות. היידגר שולל את האפיונים הרגילים של האדיקות כתחושה פנימית של התלהבות, כדרגה גבוהה של 

 מעשית.-אינטנסיביות, כאפיון של 'הנפש היפה', כטעם לוואי של רגישות חולמנית לא
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העניין של האם השינוי הסתמי במילה לא מתחזה לאפיון  –מוסתרות במקום אמת -האמת? אי

כל עוד לא נדע מה חייב להתרחש כדי שנאלץ  ,תקע עם החלפת שמותיהעומד על הפרק? בהחלט נ

 מוסתרות.-האמת במילה אי מהותלומר את 

מתאפשר  האם לשם כך דרוש חידוש הפילוסופיה היוונית? כלל וכלל לא. חידוש, אילו היה

אפשרי הזה, כלל לא היה עוזר לנו; כי ההיסטוריה הנסתרת של הפילוסופיה -העניין הבלתי

במילה  והאירה שהבזיקה –נאמנותה למהות האמת -היוונית מתקיימת מאז ראשיתה באי

αληθεια [aletheia ]–  ם עתיקהידע וההגדה שלה בדבר מהות האמת ולהאת ונאלצה לקחת

ות משנית של האמת. בהגותם של היוונים, וביתר שאת בפילוסופיה שבאה יותר ויותר לדיון במה

מוסתרות -[. לדידה של ההגות, האיaletheia] αληθεια-בעקבותיה, אין הוגים במהות האמת כ

-השררכל ומגדירה היא הדבר הכי מוסתר בקיום היווני, אך בה בעת משחר ימיה היא שקובעת 

 . הווייתוב-שוררהשל  בהווייה

שבין כה וכה מוכרת לנו מזה מאות  ,מקום, מדוע שלא נרפה ונסתפק במהות האמתמכל 

עם זאת,  79.העומד על הפרקלעניין ההכרה  ה שלהתאמ ,זה זמן רבמו ,בשנים? אמת פירושה כיום

, כדי שעוד לפני העומד על הפרקלעניין כדי שההכרה והפסוק שמעצב ומבטא את ההכרה יתאימו 

עצמו להראות את עצמו ככזה. כיצד הוא העניין חייב חייב את הפסוק, עצמו יוכל ל הענייןכן 

אמור להראות את עצמו, אם הוא עצמו אינו יכול להתבלט מתוך המוסתרות, אם הוא עצמו אינו 

מוסתר, היינו -מוסתר? הפסוק הוא אמיתי על ידי כך שהוא מסתגל למרותו של הלא-עומד בלא

הזו. מושגי האמת  80היא תמיד אך ורק הנכונותלמרותו של האמיתי. האמת של הפסוק 

הביקורתיים, שנקודת המוצא שלהם החל מדקארט היא האמת כוודאות, אינם אלא גרסאות 

ת. מהות האמת המקובלת אצלנו, נכונות הייצוג, קמה ונופלת עם האמת להגדרת האמת כנכונּו

 מוסתרות של היש.-כאי

חפש מפלט בלבד בתרגום מילולי נ לאסתרות, מו-אם כאן וביתר המקרים נבין את האמת כאי

הוא , והקדשנו לו מחשבהבמשהו שלא התוודענו אליו ולא  נהרהר , אלאיותר של מילה יוונית

לנו נו ועל כן שחוקה. לעתים נוח מקובלת עליה – נכונותההאמת במובן של  ביסוד מהות עומדה

נכונות )האמת( של ההבין את משהו גלוי כדי לאשש ול אחר להתחקותעלינו כמובן להודות ש

. כל עוד נדבר ונחשוב בדרך הזו תמיד נבין המוקדם הזהתנאי אין דרך לעקוף את ה ,היגד. אכן

השד יודע  –את האמת רק כנכונות, שזקוקה אפוא להנחה נוספת שאנו עצמנו מניחים איכשהו 

 כיצד ומדוע.

( מוסתרות היש )היישות-ימוסתרות היש, אלא א-אולם לא אנו מניחים את קדימותה של אי

אחריה. וניָגרר מוסתרות -משובצים באיניָשאר תמיד  נוישבייצוג ,אותנו אל מהות כזו מתיקה

מוסתר כבר -הכרה, אלא בלאהמסתגלת  שאליו זהלא רק  מוסתר-לאכבר  איכשהו חייב להיות

כמו ", ומה-של דבר ושבו נעה אותה "הסתגלות למרות השדהכל  אף םלהתנהל בשלמות יםחייב

. על אף כל ייצוגינו הנכונים העומד על הפרק ענייןהתאמת הפסוק ל גלהמת למענואשר  זה כן

 נו להניח שכבר ישנו משהו גלוי שאליו נסתגל, אילולא הפקירהכולכלום, אף לא י-היינו לא

 שבו נעמד לדידנו כל היישותי ומתוכו הוא נסוג. 81,ֶנֱעָרהמוסתרות של היש ב-אותנו האי

                                                        
79 Sache עובדה, מושג, ערך או רגש. : דבר, נושא, מצב. העניין העומד על הפרק יכול להיות 

80 Richtigkeit 

  הוצאתReclam 1960השייכות.-: כלומר, אירוע 

  הוצאתReclam 1960[ אם לא תתרחש היערות, היינו התארעות של שייכות :Er-eignen.] 

81 das Gelichteteהתוצר של פעולת ההיערות של המערה : 
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מוסתרות? מכל מקום, -ם כיצד אפשרי הדבר הזה? כיצד מתרחשת האמת כאותה איאול

 מוסתרות עצמה.-איאותה התחילה יש לומר ביתר חדות מהי 

עמד נרבנות הנם, חיה וצמח הנם, מכשיר ומעשה הנם. היש וובני אדם, מתנות וק ,דברים הנם

עם לא מעט  אלוהי.-לאוהי לבין האלתלויה ועומדת ביישות. את היישות חוצה גזירה סמויה ש

. הדברים המוכרים נותרים אלא מעט נודעלא  להכרה. אין האדם מסוגל להתמודד בישהקשור 

 ,קלושים בעלמא, ההישגים נותרים לא ודאיים. היש לעולם איננו, כפי שנדמה בקלות יתרה

כל את ך נדמה, שלנו. אם נהרהר בכוליות הזו בבת אחת, נתפוס, כ ייצוגרק  פילואו א מעשה ידינו

 מה שבכלל הנו, אף אם נבין אותו באופן גס למדי.

 בלב .מתרחש עוד משהו אחר ,אלא צעד לפניו מנותרחק מבלי להואף על פי כן: מעבר ליש, 

. כשהוגים במעֶרה לאור היש, ישנו 82מקום פתוח. מעֶרה הווייתוכ-הבכוליותו שורֶ  ותיישיה

המעֶרה עצמו  לבהזה אינו מכותר על ידי היש, אלא  פתחמיה לבהמעֶרה יישותי יותר מהיש. לכן, 

 ן שאנו בקושי מכירים.י  חג סביב כל היישותי, כמו הַא

ומתבלט מתוכו. רק מעֶרה  83של מערה זה ֶנֱעָרהאם הוא נעמד ב אלאלהיות אינו יכול כיש היש 

גישות ליש, , ונהשונה מהיש שאנו עצמנו הנםעבר אל היש, זה מעניק ומבטיח לנו בני האדם מַ 

מוסתר בשיעורים מוגדרים ומשתנים. -. הודות למעֶרה הזה, היש לאהנם אנו עצמנוהוא היש שש

באשר . כל יש ֶנֱעָרהאלא במרחב התמרון של ה מוסתרמכל מקום, היש אינו יכול להיות אפילו 

 בהווייה הודות-השררהדבק ביריבות המוזרה הזו של  ,אותנול יתקמונקרה על דרכינו שהוא, 

ֶתר. במקביל אל מוסתרות יתתמידלנסיגתו ה . המערה שבו נעמד היש, הוא עצמו בה בעת ֶהס 

 בקרב היש בצורה כפולה. שולטאולם ֶהסתר 

אותו כמעט בטוח לא פעוט ביותר, שה לכאורהלמעט הדבר האחד שהוא  84,תנווא מתסכלהיש 

איננו אך ורק הגבול  85לתסכוכשהוא הנו. ההסתר הוא נוכל לומר על היש שכל ש במקרה, נחמיץ

. אולם הסתר הוא בה בעת, אם כי בדרך ֶנֱעָרהההנוכחי של ההכרה, אלא ראשית ההיערות של 

השני,  מעיב עלהשני, אחר  על מחפה. יש אחד נדחף לפני יש אחר, אחד ֶנֱעָרההאחרת, בתוככי 

א ושוט הההפ התסכולל. כאן, ההסתרה אינה ואת הכ מכחישים יחידים, רבים חוסמים מעטים

 אחר ממה שהוא. מעמיד פנים שהואאלא: היש מופיע, אך 

 את מחטיאיםאם יש אחד לא היה מסווה יש אחר, לא היינו  86.ההסתרה הזו היא הסוואה

לעולם לא  ,לווככלות הכ ,דרךן העליו, לא היינו תועים וסוטים מ משחיתים את זמננויש או ה

מסוגל להוליך שולל היא התנאי לכך  87כתדמית. העובדה כי היש טועים בהערכת כוחנוהיינו 

 שאנו עלולים לשגות, ולא להפך.

                                                        
  שייכות.-: אירוע1957מהדורה שלישית 

82 Lichtungמקרין הכול, שחובק את הכול בלי להקרין על הכול. במובן הזה הכול  ושממנ פתחימיער. -: קרחת

החור או החסר שמזין את הכול ואינו גם  וגם אינ פתחיהמ, אבל פתחיהמאיננו הכול שכן אינו חובק את 

 העודפות שלו.

83 das Gelichtete dieser Lichtung : ל ההזדככותהמערה, המזוכך ששל  ההיערותתוצר. 

84 versagt sich uns : ,נבצר, מאכזבחומקמרפה, , נשמטמעלה על שרטון , 

85 Versagen : ,נבצרות, התחמקות, ליקוי, כישלוןרפיון, אכזבה, הישמטות 

86 Verstellen ,פנים, תחפושת, מסווה-העמדת: חסימה, הטעיה. 

87 Schein פעם בהבחנה בין היישות לתדמית )מראית היידגר דן לא  1935-36בשנים : מראית עין. בהרצאותיו

. הוא מציג שלושה מובנים של 75-88, עמ' Heidegger, Einführung in die Metaphysikהעין(, ראה 

תדמית: א. הארה שמבזיקה ומאירה, ב. אשלייה, ג. תופעה, מראה עיניים, שהוא מראית עין במובן מילולי 
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או שמא  הזבלבד. לעולם אין בידינו ודאות האם הוא  הסוואהאו  תסכולההסתר יכול להיות 

ה, , המערֶ ותיישיה בלבומסווה את עצמה. זה אומר: המקום הפתוח  הריה. ההסתרה מסתז

ם תמיד, שעליה מתנהלת ההצגה של היש. ליתר דיוק, לעולם אינו במה נוקשה עם מסך מור

מצב  הלעולם אינ –היש של מוסתרות -כאותה הסתרה כפולה. אי אלאמתרחשת אינה ההיערות 

מוסתרות )אמת( היא לא תכונה של חפצים לפי -אי .[Geschehnis] התרחשותמצוי בלבד אלא 

 גיון היישותי, ואף לא תכונה של הפסוקים.יהה

נודדת ה בכל זאת, דרך המערֶ  88.ך ליש אנו חשים בבית. היש מוכר, אמין, כשרבמעגל הסמו

-לא. הכשר ביסודו אינו כשר; הוא ההסוואהו התסכולהסתרה תמידית בדמותם הכפולה של 

אף על פי כן, הסירוב  90.סירוב נשלטת על ידימוסתרות, -מהות האמת, היינו מהות האי 89.כשר

מוסתרות שהשילה מעצמה את המוסתר. -אמת מתגנדרת באיהזה אינו פגם או טעות, כאילו ה

מוסתרות -אל מהות האמת בתור האי אם הייתה מוכשרת לכך, היא לא הייתה עוד היא עצמה.

כך עלינו לומר אמת. -. האמת היא במהותה אישייך הסירוב הזה בדמותה של ההסתרה הכפולה

של  באופןה נכלל הסירוב מוסתרות כמערֶ -כדי לסמן בחריפות מתמיהה אולי, שבאי זאת

 היא שהאמת ומראמור לאמת, אינו -הפסוק: מהות האמת היא האילעומת זאת, ההסתרה. 

ואף  ,אין משמעות הפסוק כי האמת לעולם אינה זהה לעצמה ,מידהאותה הבביסודה שקרית. ו

 כי בייצוג הדיאלקטי היא תמיד גם הניגוד שלה. ,לא

מקצה  תסכולכה, בתנאי שהסירוב המסתיר כפי שהיא בעצמ הווייתהכ-שורההאמת 

ה את מקצה לכל מערֶ  הסוואהה, ועם זאת בתור לכל מערֶ  הקבועלראשונה את המכורה ה

ה. הסירוב המסתיר אמור לציין במהות האמת את יהחריפות הבלתי מתפשרת של ההטעי

. בריב המקורי עימותה זהובמהות האמת בין מערה להסתר.  מתהמתקיי היריבות המפותלת

שבתוכו נעמד היש  ,פתחמיה לב על רבים ושב מהות האמת היא בתוך עצמה הריב הבראשיתי

 אל עצמו.חזרה נסוג ומתוכו היש 

                                                                                                                                                                     

ההבזק כמראה עיניים שמכיל תובנה או  :עים כמראה עינייםוחיובי. הן ההבזק המאיר והן האשלייה מופי

 . 76האשלייה כמראית עין שאינה מקיימת את הבטחתה. שם, עמ'  , בעודהארה

וההסוואה. הטעיה  הנבצרותההישמטות היש הוא סימולקרום מפאת ההסתרה הפועלת בדרך של 

אפיסטמולוגי לטעות האפיסטמית. -ימובנית באופני המופע של היש היא התנאי האונטולוגשהאונטולוגית 

(. היידגר 1965ו ולא בסובייקט טרנסצנדנטלי. ראה גם דלז מאמר על סימולקרום )ביישותהתנאי מיוסד ביש ו

ואמת. האמת אינה קשורה לדברים או לפסוקים, לא  יישות ממקם מאחורי התנאי הטרנסצדנטלי מארג של

בין בזכות המחשבה, ם. האמת היא אירוע בשפה, לאונטלוגיה של הישים ולא לסמנטיקה של הפסוקי

 אירוע של אמת. מספקש מפתחפוליטי, או בעצם כל האמנות, ה

 שייכות.-: אירוע1950דורה ראשונה מה 

88 Geheuer.רגיל : 

89 un-geheuer מצמרר, אימתני, זוועתי. ההבחנה בין :geheuer  חש בנוח, מבהיל( לבין(ungeheuer  ,מפלצתי(

ביתי, -)לא unheimlich)ביתי, סודי( לבין  heimlichתני( מקבילה להבחנה המפורסמת יותר בין זוועתי, אימ

 תפקיד מרכזי בזיקה אל מושגי האימה, המוות והמצפון בספר unheimlichמעורר יראה, אימתני(. למושג 

פרסם מאמר )פרויד הקדים אותו ומבוא למטאפיזיקהבהרצאה  1935והיידגר חוזר אליו בשנת  וזמן יישות

(. ראוי לציין שכבר לשתי המילים החיוביות שמבטאות תחושה 1919בשנת  das Unheimlichמפורסם בשם 

 ביתיות.-נוחות ואי-נוחה של ביתיות יש שימוש סותר שבו הן מבטאות תחושה של אי

90 Verweigerung 

  מהדורתReclam 1960שייכות.-: אירוע 
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פתח יקרי שכבר הוזכר. במיפתח מראה מאפיין עי. המותיישיפתח הזה מתרחש בלב היהמ

דמה ה, האפתח התואם למערֶ ינוטלים חלק עולם אחד והאדמה. אולם העולם אינו פשוט המ

קריות ית של מסלולי ההוראות העהתואם להסתר. ליתר דיוק, העולם הוא היערּו ההסגראינה 

 שכןטעה, מנסתר, משהו , הובסלא שמשהו נשענת על  הכרעה. אולם כל הכרעהכל  יתנענ ןלהש

מפציע מה שהיא , אלא ההסגר. האדמה אינה פשוט הכרעהאחרת היא לעולם לא תהיה 

ריב אוהבי מסוכסכים ו עצמו,תוך בואחד עולם ואדמה, כל אחד סתגר. בהתאם לטבעם, מכ

 ה והסתר.מדון. רק בתור כאלה הם פוסעים אל הריב של מערֶ ו

עולם מייסד את עצמו רק על האדמה, בתנאי שהאמת ה, בלבד העולם מזדקרת דרךהאדמה 

היא  :ה והסתר. אולם, כיצד מתרחשת אמת? אנו עוניםבין מערֶ  מתרחשת כריב הבראשיתי

 המעשית ביישותמעטים. אופן אחד כזה שבו מתרחשת אמת הוא  עיקרייםמתרחשת באופנים 

-איה על רבים והריב ב מריבתאת האדמה הוא  כאן עמידמעולם ו המציבהמעשה  .של המעשה

 האמת. עלבכוליותו,  ותיישיהשל מוסתרות 

ן משהו בצורה מוצג כאמגולם ופירוש הדבר שאין האמת מתרחשת בעמידתו של המקדש. 

 "להחזיק" ,מוסתרות ומוחזק בתוכה. במקורו-בכוליותו מובא אל האי ותיישינכונה, אלא ה

[halten] משמעו להשגיח [hüten] בציור של ואן גוך מתרחשת האמת. אין זה אומר שכאן .

של משהו מצוי, אלא תוך כדי התגלות היישות המכשירית של כלי העתק מדויק מציירים ב

 מוסתרות.-מפלס דרך אל האי –תמרוניהם משחק עולם ואדמה ב –בכוליותו  ותישייהנעליים, ה

פועלת האמת, ולא רק משהו אמיתי. התמונה שמראה את נעלי אפוא האמנות במעשה 

היש הפרטי הזה כפי שהוא,  עלהאיכרים, השיר שאומר את הבאר הרומאית, אינם מעידים רק 

איפעם, אלא הם מאפ-כלל מעידים איבאם הם  בזיקה  מוסתרות כפי שהיא להתרחש-שרים ל 

ביתר פשטות וחיוניות, ככל שהבאר  ןבמהות ותבכוליותו. ככל שהנעליים מפציע ותיישיאל ה

תם יכל היישותי נעשה יחד א שובה לבקישוטים, כך באופן מיידי ו נטול בטוהרמפציעה במהותה 

את  מטמיעהשזהו טבעה  91יערותההרתה היישות המסתתרת. ֶנעֱ יישותי יותר. בצורה כזו 

-שֹֹוָרהבו האמת שיופי הוא אופן היפה.  הבמעשה הנ שהוטמעה התדמית.  במעשהתדמיתה 

 92.מוסתרות-כאי הווייתהכ

מבחינות מסוימות מובנת כעת מהות האמת באופן ברור יותר. אי לזאת, ייתכן והתבהר מה 

עדיין לגבי  תלעין, שותק הת גלוישל המעשה, שכע יתמעשה היישות. אולם האמנות פועל במעשה

יה המידהלגבי היינו של המעשה,  הפולשנית הסמוכהממשותו  ר  ב  במעשה. נדמה אפילו  תד 

 של המעשה עצמו-בתוך-עמידתואת אפשר באופן טהור ככל ה לתפוס מוגזמת חתירה רובשמ

אם משהו  .נעשה, שהוא רוצה לומר, התעלמנו לגמרי מכך שהמעשה הוא תמיד מעשה, וזה עצמו

יה המידה גם 93.יצירה המעשה היות חל עלמייחד את המעשה כמעשה, אין ספק שזה  ר  ב   תד 

                                                        
  מהדורתReclam 1960,כי השאלה נותרת: מהו הדבר הזה שמתרחש באופנים מסוימים? : אין תשובה 

  מהדורתReclam 1960שייכות.-: אירוע 

91 Licht הַזּכּותהבהיקות, , : האור. 

 , עמ' ??.I ניטשה, היידגר, 1936-37ראה דיון בהגדרות מסורתיות של היפה בהרצאה משנת  92

93 Geschaffensein des Werkes: יצירה במובן תוצר של מלאכת היצירה. ל המעשה. היצירתית ש היישות

במובן שהמעשה נוצר של המעשה  יצירה-היותה. תיתיציר ההיותו של המעשה תוצר של פעולאפוא ב רבמדו

כפעולה 'יצירה'  .יוצרת-ניתיצרכתוצא של פעולה יצירה במלאכת היצירה נוצרת  ;יצרנית-עבודה יוצרתב

. היותו מיוצרת היצירבמובן הזה הוא ו יוצרת-יצרנית יצירהעולת פשל וצר תהוא המעשה   .תוצרהמניבה 

יצירה יישותו של המעשה כהדגש הוא על יצירתית. -יצרנית-במובן של תוצר של עבודה יוצרת 'יצירה'

מובן של בריאה וגם מובן של מלאכת כפיים, של עבודה.  schaffen. למילה יצירתי-ת באופן יצרנימיוצרה
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מתוכו ש ָתֶוך   נחוץ 95היצירה-מלאכתלשו 94בתנאי שהמעשה מיוצרהאמנות במעשה  מתמתמק

 היישות. זה אינו מוטל בספק. אולם, עם זאת נותרת השאלה: כיצד יוצרתובתוכו היא 

 ? אפשר להבהיר סוגיה זו רק אם נברר שני דברים:האמנות ק במעשהחל תנוטל 96תיתיצירה

 הכנההלהבדיל מ ,יצירהה-מלאכתשל ו 97הישות היצירתית מהי המשמעות כאן של .1

 99?הישות היצרניתמו 98תיצרניה

באיזו  להבין היא בלבד מאפשרתש ,ביותר של המעשה עצמו תהפנימי 100מהותו ימה .2

את  תקובע היצירתית היישותועד כמה  ,ותבמהחלק  תנוטל יצירתיתה היישותמידה 

 של המעשה? המעשית היישות

כלולה  תמיד בזיקה אל המעשה. במהות המעשה 101יצירהה-מלאכתבכאן אנו הוגים 

מלכתחילה לאור זיקתה אל מהות האמת נקבע  היצירה-מלאכתטבעה של את . התרחשות האמת

מת תאפשר להאיר את היש. רק הבהרה מקורית יותר של מהות האשל מוסתרות -כאי

 מעשה. השאלה על אודות האמת ומהותה שבה וחוזרת.אל ה היצירתית היישות של ההשתייכות

אם הפסוק הטוען שהאמת פועלת במעשה אינו אמור להישאר  ,עלינו לשוב ולשאול אותה

 הצהרה גרידא.

שהו אל ממשיכה כעת עלינו לשאול תחילה באופן מהותי יותר: עד כמה מכילה מהות האמת 

מחייב , או בתנאים מסוימים אפילו הלכמו מעשה? מה מיוחד בטבעה של האמת שמאפשר 

במעשה קבענו, -האמת-התקנתשתוכל להיות אמת? את  על מנת ,במעשה להיות מותקנת אותה,

 מכל מקום, כמהותה של האמנות. לכן נוסח השאלה שזה עתה נשאלה הוא:

 אמנות? נהישחש כאמנות? באיזו מידה מהי האמת אם היא מסוגלת או אף חייבת להתר

 

 האמת והאמנות

-שורה קרבההמהות, שב מוצאשל מעשה האמנות והאמן הוא האמנות. המקור הוא  םמקור

יישותו של יש. מהי האמנות? אנו מחפשים את מהותה במעשה הממשי. ממשותו של  כהווייתה

                                                                                                                                                                     

א על ההיבט במעשה האמנות כתוצר של עבודה יוצרת, גם יצרנית וגם יצירתית, במובן הדגש של היידגר הו

של מלאכת יצירה שפועלת באדמה ומפיקה עולם. במילים אחרות, מלאכה שפועלת על הממד של האדמה 

 )הצבע, הצליל, המילה, האבן( לקראת הזדקרותו אל עולם.

94 geschaffen :מתמקם המובן  יצרניהמובן מסגרת הב -.יוצרת-יצרניתהיא היצירה  .היצירה-וצר במלאכתנ

, קרי מיוצר יצרנית-מיוצר בעבודה יוצרתתוצר התוצר של עבודה יוצרת, כ 'יצירה'. היינו, היצירתישל 

 אמנות. כמעשה

95 das Schaffen :.ראה הערה ?? לעיל 

96 Geschaffensein :צר.ויה-יצרניההיצירתית במובן  היישותיצירה, -ההיות 

97 Geschaffensein :יצירה-ההיות 
98 Verfertigen 

99 Angefertigtsein :תוצר של עיבוד יצרני. היות. יצרני-עיבוד-היותה 

100 Wesen מהות אינה מספקת עוד תשובה לשאלה 'מהו דבר?', אלא פונה אל האופן בו המעשה מתמקם :

ו של יש ובה בעת יישות ח אתכמעשה, פועל את פעולתו כעבודת יצירה ]כהפקה יוצרת[ שמעלה אל פני השט

 את האמת שבהיערותה היש זוכה לעוצמתו להקרין אמת זו.

101 das Schaffenמלאכת היצירה : 



 29 

בתור  הזבמאורע וגים המעשה נקבעה מתוך מה שפועל במעשה, מתוך התרחשות האמת. אנו ה

. כאן התנוחה ההווייתכ-שורה והז המריבההריב בין עולם לאדמה. בניעות המרוכזת של  מריבת

 של המעשה. עצמו-בתוך-תנוחתוהמסד ל

. לכן כאן כבר במעשה האמת פועל במעשה. אולם, מה שפועל בדרך כזו, הרי הוא ישנומאורע 

טורדת אותנו  מיידהתרחשות ההיא. ב כתומהתהתמיכה כי המעשה הממשי הוא  ,מניחים מראש

מתברר דבר אחד: אפוא מעשה המצוי לפנינו. סוף סוף של השוב השאלה באשר למידה הדברית 

של המעשה ככל שנרצה, בכל מקרה נחטיא את  עצמו-בתוך-עמידתונוכל להתחקות אחר 

זה הכי  –ך . להתייחס אליו כנעשהמשהו שכל עוד לא נשכיל להתייחס למעשה כאל  ,ממשותו

ל [. המידה המעשית שGewirkte]הֶנעָשה [ אנו שומעים את Werkמתבקש; כי במילה מעשה ]

האמן. אפשר ונשתומם על כך שרק כעת מוזכר אפיון זה  בידי 102יצירה ומעשה מתקיימת בהיותה

 ל.ומאליו ומבהיר את הכ אשר מתבקש –של המעשה 

של הליך הרק לאור  ,ככל הנראה, להבנהנת נית 103של המעשה היצירתית היישותאולם, 

כדי לא  ,אלץ אפוא להתעמק ככלות הכול בפעילותו של האמןיהיצירה. לאור המגבלות נ-מלאכת

של  המעשית היישותאת מקורו של מעשה האמנות. מתברר כי הניסיון להגדיר את  'לפספס'

 שלון.ימיועד לכ –המעשה לגמרי מתוך המעשה עצמו 

היצירה, נרצה אפוא לזכור את -ונעקוב אחר טבעה של מלאכתאם נתרחק כעת מן המעשה 

 ובהמשך לגבי המקדש היווני. ,האיכרים שנאמר בהתחלה לגבי תמונת נעלי

א הפקה. יה בעיבוד יצרנימכשיר  הכנתאולם, אף  104.היצירה כהפקה-אנו הוגים במלאכת

י אמנות, גם לא משחק מוזר של השפה, כמובן אינה יוצרת מעש 105,]האּומנות[ כפייםה מלאכת

תעשייתית. מה עושה את הסחורה ל מעל האּומנותי המוצראת כפי שהכרחי  נרומםאם  אפילו

בחין קל להככל ש 107?יצרניבעיבוד  הכנהלהפקה בבחינת  106יצירה-מלאכתההבדל בין ההפקה כ

בעיבוד יצרני  מכשירים הכנתבין מעשים ל[ Schaffen]מילולי בין יצירת  באופן

[Anfertigung],  המהותייםמאפייניו באחר כל אחד משני אופני ההפקה  להתחקותכך קשה .

יצירת בעקבות רושם ראשוני נגלה התנהגות זהה בפעילותם של הקדר והפסל, של הנגר והצייר. 

ית ּברַ האמנים הגדולים מעניקים הערכה מ   .דורשת מצדה את העשייה האּומנותית 108המעשה

קפדני מתוך ה םטיפוחאת . הם ראשונים לתבוע [כפייםה של מלאכת] האּומנותייםלכישורים 

הכשרה האּומנותית. חידוש פניה של השליטה מלאה. לפני כולם הם פורצים דרכים חדשות ב

שהיוונים, שהיו בקיאים לא מעט במעשי האמנות, השתמשו  ,לעתים די קרובות צוינה העובדה

                                                        
102 Geschaffensein 

 ]שנוצרה[. היות המעשה יצירה 103

  מהדורתReclam 1960' ישות מעשית: מה אומר[ 'Werkseinרבמעשה-: היות ?]-.משמעי 

104 Hervorbringenהשטח.-פני-אל-: העלאה 

105 Handwerk'המובן הרגיל הוא 'מלאכה' או 'אּומנות'. .: המשמעות המילולית היא 'מעשה ידיים 

106 Schaffen 

107 Anfertigung 

108 das Werkschaffen 
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[ ועבור האמנות, ולאּומן יםכפיהעבור האּומנות ]מלאכת  ηετνη [techne]109 במילה זהה

  ηετνιηης [technites].110 –ולאמן הם נתנו שם זהה 

היצירה מן הצד האּומנותי. אולם אזכורה של -מה שראוי לקבוע את טבעה של מלאכתולכן ד

הפרקטיקה הלשונית של היוונים, המציינת את התנסותם בעניין, מאלץ אותנו להקדיש לכך 

[ על האּומנות ]מלאכת ηετνη [techneהורות בעזרת מילה זהה מחשבה. אזכור הנוהג היווני ל

נותר על כל פנים עקום ושטחי; כי המילה  ,[ והאמנות, שגרתי ומאיר עיניים ככל שיהיההכפיים

ηετνη [techne ] לא אמנות, ובהחלט לא הטכנולוגי גם [ וכפייםפירושה אּומנות ]מלאכת אין

 סוג של הישג מעשי. עללעולם עידה כלל וכלל אין היא מו –במובן העכשווי 

ָאה [ מציינת סוג של ידע. ידע פירושו: techne] ηετνηליתר דיוק, המילה  ר  זה מכבר, במובן נ 

מהות הידע  ,ככזה. לדידה של ההגות היוונית הווייתוב-שוררההאומר: קליטת  ,הרחב של לראות

ותומכת  כל התנהגות כלפי היש נושאת יא[, כלומר בחשיפת היש. הaletheia] άληθεια-ב נטועה

[ היא הפקה של techne] ηετνη-ה ,בהתנסות היווניתהצומח כידע . ומורה לה את הדרך –בה 

 המוסתרות מתוך קדימה ]אל פני השטח[ ככזה בהווייתו-שורראת ה מעלה שההפקה ככלהיש 

ת של [ משמעותה לעולם אינה פעילוtechne] ηετνη 111;של מראהומוסתרות -אל האי בעליל

 112עשייה.

-העמדה] שהן הייצורפני שהוא גם אּומן, אלא מ מפני[ לא technites] ηετνιηηςהאמן הוא 

-פני-אל-של מכשירים מתרחשים בהעלאה [כאן-העמדה] של מעשי אמנות והן הייצור 113[כאן

. בהווייתו-שררתואל להגיח ומתוך מראהו לצאת שמלכתחילה מאפשרת ליש  114,ההיא השטח

θσζις [physis .]-, היינו בלב הבכוחות עצמוהמפציע  ותיישיזה מתרחש בלב ה מכל מקום, כל

פעילות האמן ב לטובת התנסותעמדה  נקיטתכלל [ אינו techne] ηετνηכינוי האמנות בשם 

. מה שביצירת המעשה נראה כמו עיבוד יצרני [הכפיים-של מלאכת] יתהאּומנותמנקודת הראות 

עד  ואות ןמכוונ ,עיבוד היצרניהקובע את  היצירה-מלאכתשל  טבעהאופיו שונה.  –מנותי אּו

 .ולהחזיק ב ךוממשי היסוד

היצירה, אם לא זה של -מלאכתדריך אותנו בהגותנו בטבעה של אמור להש חוט המחשבהמהו 

להיות  שמיועדמה אל  קדימה ידריך אותנו אם לא המבט עוד מנות[? מה ]האּו הכפיים-מלאכת

מעשה האמנות? אף על פי שהמעשה אינו הופך לממשי אלא אל , היצירה-מיוצר במלאכת

נקבע היצירה -מלאכת, טבעה של בהומציאותו תלויה אפוא  ,היצירה-מלאכתבהוצאה לפועל של 

-זיקה למלאכת מתמקיי של המעשה היצירתית היישותשעל פי על ידי מהות המעשה. אף 

 היישותקבע על ידי ילה ותרה חייבהיצי-והן מלאכת היצירתית היישותהיצירה, בכל זאת הן 

 היישותו ,שתחילה דנו באריכות במעשה בלבד ,של המעשה. כעת כבר לא נתפלא על כך המעשית

כפי שזה  ,כה חיוני למעשה יצירהו היותה בתשומת לב אלא לבסוף. אם תלא זכ 115היצירתית

                                                        
ֶנה, טכניקה. 109  ֶטכ 

 טכנאי. 110

111 aus der Verborgenheit her eigens in die Unverborgenheit seines Aussehens vor bringt ים : המיל

[ her-vor-bringenהמציין את פעולת ההפקה ] her-vor-bringen ausהמודגשות מרכיבות את הביטוי 

אל. ההפקה היא תנועה בין שתי מידות -קדימה מתוך-השטח בתור העלאה-פני-אל-ההעלאהשמבצעת את 

 מוטמנות(.-מוסתרות )אי-, בין המוסתרות )המוטמנות( לאי'מטאפיזיות' ללא עומק וללא גובה

112 Machen 

113 Her-stellen 

114 Her-vor-bringen.הפקה : 

 ההיות ]של המעשה[ יצירה 115
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שהגדרנו עד כה  מה[, עלינו לנסות להבין באופן עקרוני יותר את Werkמשתמע מהמילה מעשה ]

 116של המעשה. כישות המעשית

לאור ההגדרה העקרונית של המעשה שהשגנו, שעל פיה אירוע האמת פועל במעשה, נוכל 

כמעשה של המעשה  התהוותו 118ופק.משהו שהב 117היצירה כמאפשרת הגחה-לאפיין את מלאכת

האמת אם ל תלוי במהות האמת. אולם מהי והיא אופן אחד של התהוות והתרחשות האמת. הכ

ה אל ימאיזו בחינה יש לאמת, מתוך יסוד מהותה, נטי 119?מה כמו היצירה-עליה להתרחש בדבר

 הרה עד כה?בהמעשה? האם אפשר להבין זאת לאור מהות האמת כפי שהו

( לפי חשוף-)של האי נחשףלא -של מה שעוד המוצא זירתבה  תאמת, אם נכלל-האמת היא אי

כפול. האמת  120האחר של מכשול "גם ה"אי כהווייתו-הורמוסתרות כאמת ש-הגיון ההסתר. באי

 ובעימות בין מערה להסתר כפול. האמת היא הריב הבראשיתי, ב ה כהווייתהשורכמות שהיא 

 ותיישיכשמראה את עצמו  ובו מתאפק כל מה נעמדשבו  ,פתחיהמ על ראח באופןכל פעם רבים 

 מתפזרים ו, באמצעותההזיב הר תחוללומ ץפורשדרך  כלוב בכל עת. ותיישיכ חומקאו 

שדה /הריב זירתפתח של יהמ עלרבים בדרך כזו הצדדים לריב, המערה וההסתר.  ומתרחקים

רק  ,הזו, כלומר האמת, תוכל להיות מה שהיא, קרי הפתיחות הזה פתחיהמריבה. פתיחות המ

אחד פתח הזה חייב להיות יש יפתח שלה. לכן, כל פעם במיהיא עצמה מתמסדת במ ,וכל עוד ,אם

פתח יחזקה על המ תופסתה. הפתיחות יציבותהואוחזת בעמדתה  קובעת אתשבו הפתיחות 

[ ובתפיסת Setzen] התקנהבאותו. כאן ובכל מקום אנו הוגים  מתחזקתואותו פתוח  מחזיקה

 121מוסתר.-באי הצבה[, שפירושו thesis] θεζις[ לאור המובן היווני של Besetzenחזקה ]

בכוחנו לספק  עדיין איןכאן נוגעת ההגות בשדה ש פתחיבאזכור של התמסדות הפתיחות במ

באופן כלשהו ביישות עצמה כלולה מוסתרות היש -של אי מהותהשאם  ,לו פירוש. נעיר רק

אז מתוך מהותה היישות מאפשרת את התרחשותו של מרחב כי  (,44, סעיף יישות וזמן)השווה 

, שבו מפציע ככזהן[ מרּוימרחב התאת אותו ]ומשלבת )המעֶרה של הָשם( ן של הפתיחות מרּויהת

 כל יש לפי דרכו.

נפתחים בזכותה. כיון ר שא ,ןמרּויאמת אינה מתרחשת אלא בהתמסדותה בריב ובמרחב הת

של מעֶרה והסֶתר, נוטל בה חלק מה שנכנה כאן בשם היריבות המפותלת שהאמת היא 

שם בין הכוכבים, על מנת לאחר מכן -כשלעצמה אימראש ה התמסדות. אולם האמת אינה נתונ

                                                        
116 Werksein des Werkesמעשה של המעשה, קרי היותו של המעשה ]כתוצר[ מעשה -: ההיות

 ]כפעולה[.
117 Hervorgehenאל )פני השטח(.-מתוך-: עולה 

118 Hervorgebrachtאל פני השטח, -מתוך )הגחה(-העלה אל. עבודת היצירה מאפשרת אפוא-מתוך-: מובא

 אל פני השטח.-מתוך )הופק(-בתוך מה שהובא

119 Geschaffenen :עומדת ושבו  כןשל מלאכת היצירה, כמעשה שהו רהתוצכלומר  ,היצירה כעבודה מוגמרת

-וצרת בפעולה של בריאה 'יצירתית', יש מאין, אלא היא תוצר של מלאכתנ. היצירה לא םהתמקלהאמת 

. מלאכת היצירה כוללת את מלאכת הכפיים הוכן שגםמתוך מה למשהו נוסף להגיח אפשרת יצירה שמה

וממקמת האומנותית ואת ההגחה של הריב בין אדמה לעולם. היצירה אינה 'בוראת'  את הריב אלא מקיימת 

 מעשה אמנות. מתקינה את עצמה היא זוכה למעמד שליצירה האמת אם באותה. 

120 Verwehrens :התנגדות, קריאת התרסה, , פסילה, הפרעה, עיכוב, חסימה, נעילהסיכול, איסור, , התנערות

 .תיגר

 מוסתר וגם תפיסת חזקה על המותקן בו.-ההצבה היא גם התקנה באי 121
  הוצאתReclam 1960 'ואילך )בתוך:  37: ראה בעניין את 'ההבדל האונטולוגי', השווה "הבדל וזהות", עמ

 (.219-232, עמ' היישות בדרך
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פתיחות רק ש ,בקרב היש. זה בלתי אפשרי כבר מהטעם הפשוט יכלשה גג-קורתבדיעבד למצוא 

של ת רּויעָ ה  הישים נוכחים. הגדוש ומלא באת האפשרות של מקום כלשהו ושל אתר  מספקתהיש 

י פניה של המהות האחת של התרחשות פתח הולכות יד ביד. הן שתיהתמסדות במההפתיחות ו

 דרכים. שפע של האמת. התרחשות האמת היא היסטורית ב

תה התקננפתח באמצעותה, היא ר שא, ותישיבה מתמסדת האמת בישדרך עיקרית אחת 

מייסדת מדינה. ההיא הפעולה הווייתה כ-שורההאמת במעשה. דרך אחרת בה אמת של  תהעצמי

איננו יש, אלא  שבכלל ,רבתו של הלהיהאמת היא ק רינתהמבזיקה בקבה שדרך אחרת נוספת 

. המהותירבן ואמת היא הקהבה מיוסדת שהוא היישותי ביותר מבין הישים. דרך אחרת נוספת 

הוגה, אשר בדמותה של הגות היישות הבה מתהווה אמת היא השאלה של שדרך אחרת נוספת 

התרחשות מקורית של הוא לא  . לעומת זאת, המדעלשאלההיישות כראויה  נוקבת בשמה של

האמת, אלא כל מדע הוא הרחבה של תחום אמת פתוח זה מכבר, וזאת באמצעות ההבנה 

והביסוס של כל האפשרי וההכרחי שמתגלה כנכון במסגרתו. המדע הוא פילוסופיה אם וכאשר 

 של היש כפי שהוא. מהותיתהוא חורג מעבר לדברים הנכונים אל אמת, כלומר אל חשיפה 

לאמת, לכן במהות האמת  הופכת לראשונהכך וההתמסדות ביש  כוללת אתת האמת מהו

 עצמו. ותיישיכאפשרות בולטת של האמת להיות יישותית בלב ה טמונה אל המעשה המשיכה

מיסוד האמת במעשה הוא הפקה של יש כזה, שקודם לכן טרם היה ולאחר מכן לא יתהווה 

מעֶרה  מה שעומד להיות מופקש ,פתח בצורה כזויעוד לעולם. ההפקה מעמידה את היש הזה במ

את  בעליל פתח שאל תוכו הוא מגיח. בכל מקום שההפקה מעלהיאת פתיחות המ לראשונה

היצירה היא הפקה מן הסוג הזה. -הפתיחות של היש, את האמת, שם המופק הוא מעשה. מלאכת

 היכןלפיכך, סתרות. מו-במסגרת הזיקה אל האי הנטילובהיותה העלאה כזו היא בעצם קבלה 

 ? נבהיר זאת בשני אפיונים עיקריים.היצירתית היישות מתמתקיי

ביריבות כריב בין מערה והסתר  רק הווייתהכ-ההאמת מתמסדת במעשה. האמת שור

אינו  במעשה. הריב להתמסדחפצה האמת  ,של עולם ואדמה. כריב בין עולם לאדמה המפותלת

, אלא דווקא לא-ותו גג-קורתבו למצוא  יל, וגם לאביש המיועד להפקה בעל אמור להתפוגג

של הריב.  העיקרייםהמאפיינים את  בקרבו לשאתלהיפתח מתוכו. אי לזאת, היש הזה חייב 

מציב לאנושות היסטורית את  הואעולם, שעה שנפתח אחדותם של עולם ואדמה. ב רבים עלבריב 

לאור העולם מוציא עבדות. בהפצעתו ל אדנותבין קללה, לברכה בין הברירה בין ניצחון לתבוסה, 

 פתח להכרחיות הנסתרת של מידה והחלטיות. פותחהיסוסים ופריקת עול, וכך  היום

 נהספוכ, כולב כתהתומ תמיכהכ מופיעה. היא מזדקרת האדמהואי לזאת  העולם נפתחאולם, 

שר ליש והוא מאפ ,ותומיד והחלטיותאת  תובעללא הרף. עולם  תוכמסתגר השלבחוק  מהוחתו

שמור , לתזדקרבתמיכתה המ. האדמה זוממת, [של העולם] ערוציולפתח ימלפלס את דרכו אל 

של  לרווחה קריעהבמובן של  122קרע וה. הריב אינשל חוקה ל בידיוולהפקיד הכ ותההסתגרעל 

הזה  הקרעשל הצדדים לריב. ההדדית שותפות אדיקות המסורה לא ואלא הריב ה ,גרידא תהום

הוא  הקרע. ביסוד מלוכד מכורתהש אחדותםלקראת ראשית  המפותלים ביםהירי אתקורע 

ה של היישותי. הרושמת את קווי היסוד של הפצעת המערֶ  124לרווחה-קריעההוא  123יסוד.-קרע

היריבות להתפרק לרסיסים, אלא מכניס את  ליריבים המפותליםהזה אינו מתיר  הקרע

 מלוכד.ה 125תארימהשל מידה וגבול אל  המפותלת

                                                        
122 Riß 

123 Grundriß ,קרע במעמקיםמיתווה: שרטוט, טיוטה , 

124 Auf-rißהשטח, היפערות-בפני-: תרשים, תשריט, קרע 

125 Umrißהקפי-: קרע 
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הריב נפתח ביש הזה, בה ש בדרך אלא העומד להיות מופקביש  מתמסדתאינה מת כריב הא

-קריעההאחידה של  המתוחה הוא התנודה הקרע. הקרעאל תוך  מוכנסכלומר היש הזה גופו 

כך שהיש ואכן האמת מתמסדת ביש,  129.תאריומ 128לגזרים-של קריעה 127,יסוד-קרעו 126לרווחה

מכל מקום, תפיסת החזקה הזו יכולה להתרחש רק כך פתח האמת. יעצמו תופס חזקה על מ

חייב לסגת  הקרעפתח. יסתגר שמזדקר בממ, מפקיד את עצמו בידי ההקרעשהמועמד להפקה, 

אל הכובד המפתה של האבן, אל הנוקשות האילמת של העץ, אל הלהט האפל של הצבעים. 

פתח יבמרע כאן הק ועמדהלראשונה ואי לזאת  ,רבהיחזרה אל ק הקרעיבה את שמהאדמה 

 פתח.ימזדקר במח ישגמסתגר ומשבתור  באלמנט, ותקןהעמד, היינו והבדרך הזו ו

]המראה הגשטלט א ו, הםונחת קובעלכך אי אל האדמה ו חזרהו על כןו קרעאל ה כנסהוהריב, ש

. הגשטלט הוא היקבעות האמת בגשטלט: הפירושהמעשה של  היצירתית היישותהחזותי[. 

של  לתדמיתההוא הפּוָגה ]האפיק[  שהוטמע הקרע. נטמע הקרעדמותה בש 130ההטמעה/התבנית

 ,ההוא 132וההיצב ההיא 131האמת. ראוי להגות במשמעות הנוכחית של גשטלט מתוך ההצבה

 .את עצמו כאן-ומעמידמציב הוא שהווייתו, במידה כ-שורה המעשהשבדמותם 

 את לצרוךולהבליט אדמה, ה לא, חזרה קרעהריב, כחובה להעמיד את המעשה  יצירתבעת 

הזו אינה מבזבזת את האדמה כחומר ]גלם[ ולא  133האדמה עצמה כמסתגרת. אולם, הצריכה

שעובדת מתעללת בה, אלא משחררת אותה לראשונה אל עצמה. צריכת האדמה היא עשייה 

נראית כמו שימוש אּומנותי בחומרים. כאן מקור האשליה כי יצירת המעשה אף אמנם , שאיתה

תמיד קיימת צריכה של  . היא לעולם אינה כזו. אולם[כפייםמלאכת ]של  אומנותיתפעילות היא 

 הלעולם אינ בעיבוד יצרנימכשיר  שלה הכנ האמת בגשטלט. לעומת זאת,  קיבוע בעתהאדמה 

, היינו תוצורפירושו היות החומר מעוצב ב מוכןהמכשיר  היות ישירות להתרחשות האמת. מתגור

 לקראתעצמו עבר לחרר מופירושו שהמכשיר משמוכן המכשיר  ותהישימוש. לקראת תו שרהכ

 בשימושיות. היבלעותו

 זה מתברר לאור המאפיין השני שנציג כעת. 134.יצירה המעשה היותלא כך הם פני הדברים עם 

כך באחד עם השני  תמימי דעים , שניהםהמעשה של יצירה-היותהושל המכשיר  מוכן-היותה

הוא  היצירהמעשה  היותשל  וייחוד ,בהשוואה לכל הפקה אחרת הפקה. אולםשותם היא יי שכל

מופק הבא לעולם  ישזה חל על כל  יןאולם, הא 135.תוך היצירהאל טבע ומ היצירו היותשגם  ,בכך

. מופק בהיותומדובר ניתנת לו נדוניה כלשהי, מכל מקום בכלל מופק, אם  ישבדרך כלשהי? כל 

מזדקר בעליל  יצירה-היותהשביצירה כך  בעליל טבעמו יצירה-היותה ,בוודאי, אולם במעשה

                                                        
126 Aufriß 

127 Grundriß 

128 Durchrißחתך חודרני, היבקעות, קריעה : 

129 Umriß 

130 Gefüge : ,יֶגה, איחויהסדרה, אכיפה, הטמעה  ֶגפ 

131 Stellen 

132 Ge-stell:  'היצב במובן של מתקן, למשל, של הצבת מקדש. עדיין לא במובן שהיידגר נותן למילה 'היצב

 , עמ' ??.ישות בדרךבמאמר על הטכניקה. ראה 

133 Brauchen 

134 Geschaffensein des Werkes :היצירתית של המעשה. היישותיצירה של המעשה, -ההיות 
135 das Geschaffene 
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אז במעשה עלינו להתוודע כי . אם אלה הם פני הדברים, הופק כךמה שמתוך היצירה, מתוך 

 .יצירה-תלהיובעליל גם 

שהוא נעשה  לעין אמור לקפוץשבמעשה  ,מתוך המעשה אין פירושה יצירה-ההיותשל ו הגחת

בעל  להרעיף עלכך וכתוצאה מ ,מומחהלהעיד על הישגו של בידי אמן גדול. היצירה אינה אמורה 

להיוודע יוקרה ציבורית. לא החתימה "פלוני עשה" ]חתימת שמו של היוצר[ אמורה  יםההישג

 תתנוססשהיא מכך " זה נעשה" העובדה הפשוטה שללהחזיק את מעשה אמור ה , כי אםברבים

בתור  מתרחשתהולכת ו והיאמוסתרות של היש, -פתח: העובדה כי כאן התרחשה אייבמ

הנגף שהמעשה הנו בתור -ולאו דווקא איננו. אבן ,הנו; העובדה כי מעשה כזה התרחשות כזו

 האיתנה של תותנוח יציבותאת  מהווים ,השהייתה של החבטה הסמויה הזו-ואי ,המעשה הזה

גיחה , שם מיהונסיבות המעשה של התהוותתהליך האף האמן ונותרים עלומים ש היכןמעשה. ה

 .יצירה-ההיותמתוך המעשה החבטה הזו בצורה הטהורה ביותר, מגיחה "הככות" של 

. אולם יצרניבעיבוד  הכנתוובכן, גם בכל מכשיר זמין הנמצא בשימוש נכללת "הככות" של 

 נוח שבידינומכשיר שהבשימושיות. ככל  מתפוגגת"ככות" זו אינה מתבלטת במכשיר עצמו, היא 

ביתר  ים פחות בקיומו, למשל, בקיומו של פטיש כזה, והמכשיר נצמד חשאנו , לשימוש יותר

בכל יש מצוי נוכל לשים לב לכך שהוא הנו; אולם, זה  ,. באופן כללייתמכשירה ותושלי שאת

יש הנו? כי הנרשם רק כדי שיישכח כדרכה של השגרה. אולם מה שגרתי יותר מאשר העובדה 

. האירוע של היותו שגרתי , זהו הדבר הבלתיהנוהמעשה ככזה שלעומת זאת במעשה, העובדה 

, שהמעשה הנו בתור מעשה זה, המאורעבמעשה, אלא  ממשיך פשוט לרחושאינו  136יצירה

יותר, כך נפתח באופן משמעותי סביב עצמו. ככל שהמעשה  וותמיד הטיל ,קדימה ומטילהמעשה 

באופן ל שהחבטה הזו מגיחה איננו. ככ דווקאדיות בעובדה כי הוא הנו, ולא וחיייותר ה זוהרת

 המינחהטמונה תמוה ובודד יותר. בהפקת המעשה נעשה פתח, כך המעשה מיאל ה יותר מהותי

 ".היותוהזו של "ככות 

 המידההייתה אמורה לקרב אותנו אל  137של המעשה ישותו היצירתיתאודות השאלה על 

הריב בגשטלט עות כהיקב התהתגל 138תיתיצירה ותישהבמעשה, ולפיכך אל ממשותו.  תהמעשי

פתח כחבטה יבמעשה ועומד במ בעליל מוטבע ועצמ יצירה-ההיות יתר על כן. קרעהבאמצעות 

. יצירה-היותבאילמת של "הככות" ההיא. אולם, אף ממשותו של המעשה אינה באה לידי מיצוי 

מכשיר אותנו  139של המעשה תיתיצירה היישותשל  הטבעהמשקיף על לעומת זאת, המבט 

 עד שאליו מתנקז כל מה שאמרנו עד כה.לעשיית הצ

בגשטלט, ככל שכנראה נטש  נחתםו בודד יותר, לאחר שקובע בתוך עצמוככל שהמעשה עומד 

 הנושמעשה כזה  ההולמת בנוהחבטה בצורה חלקה יותר את כל הזיקות אל בני האדם, כך 

כשר, ומה -הלאנפרץ לרווחה באופן מהותי יותר הפתח אל כך פתח, יביתר פשטות אל המ פוסעת

; כי ככל רבת פנים החבטאותה משטרו הופל. אולם אין שום דבר אלים ב ,שהצטייר עד כה ככשר

הוא כן שאותה הוא פתח בעצמו,  ,באופן חלק יותר אל הפתיחות של היש נסוגשהמעשה עצמו 

 הליכהאותנו באופן פשוט יותר אל הפתיחות הזו ובה בעת מסיט אותנו מתוך השגרתי.  מצעיד

זיקות הרגילות לעולם ולאדמה, ומכאן ואילך ב לחולל תמורה: הההסטה הזו, פירוש עקבותב

אמת מכל הפעילויות וההערכות, מהידיעות והמבטים המקובלים, כדי לשהות ּבַ  להתנזר

נה. שהות הזו מאפשר ליצירה להיות לראשונה המעשה שהיא ה  האיפוק בהמתרחשת במעשה. 

                                                        
136 seines Geschaffenseins  
137 Geschaffensein des Werkesהיות המעשה יצירה : 
138 Geschaffensein  
139 Geschaffensein des Werkes 
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 מצטיירהנצירה  בעיניהמעשה.  140מעשה, נכנה בשם נצירת עניין זה: להתיר למעשה להיות

 באופן הווייתוב-השוררבתור כעת:  כלומרממשי, בתור ה תיתיצירו הביישות המעשהלראשונה 

 מעשי.

הוא זקוק ליוצרים, כך במהותו , ככל שלהיות מיוצרשמעשה אינו יכול להיות בלי  ככל

 141וצרים.היצירה עצמה אינה יכולה להפוך ליישותית ללא הנ

אותם באופן מיידי כך שיתאימו לאמת  מאתראת הנוצרים, אינו  מאתראולם, אם מעשה אינו 

המתרחשת במעשה, אין זה אומר כלל וכלל שגם ללא הנוצרים המעשה יהיה מעשה. אם הוא 

יוותר תמיד בעל זיקה אל הנוצרים, גם במקרה ודווקא במקרה שהוא עדיין רק יאכן מעשה, הוא 

התכנסותם באמת שלו. אפילו השכחה,  משיג אתו מבקשרים, ובציפייה דרוכה ממתין לנוצ

שייתכן ואליה נקלע המעשה, אינה לא כלום; היא עדיין נצירה. היא ניזונה מן המעשה. נצירת 

של הנצירה היא  המסירותבפתיחות היש המתרחשת במעשה. אולם,  דבקותהמעשה פירושה: 

מה ובייצוגו גרידא. מי שבאמת יודע -וודעות סתמית לדברידע. עם זאת, אין הידע מתקיים בהת

 את היישותי, יודע מה הוא רוצה בלב היישותי.

אנו הוגים ברצייה שהוזכרה כאן, שאינה  יישות וזמן התנסות היסוד של ההגות בספר  מתוך

רק יישום של ידע ואף אינה הכרעה מוקדמת המהווה סוף פסוק לגבי הידע. הידע שנשאר רצייה 

מוסתרות של -באי 142האדם האקסיסטניהאקסטטית של  והרצייה שנותרת ידע, הם מעורבותו

אינה הפעולה ההחלטית של סובייקט,  יישות וזמן שנהגתה בספר  143הסגירות-היישות. הפרת

 באכסיסטנציהשם מחביונו ביש והיפתחותו אל פתיחות היישות. אולם -אלא הוצאת ההיות

מהות תחילה מתוך ממד פנימי אל ממד חיצוני, אלא אין האדם יוצא  [בחוץ-בעמידה]

היש. לא  המערֶ החיונית של  ובהתפרסות - עומדת במבחןש - הדבקותא יה האכסיסטנציה

 ויוזמותיוהיצירה שהזכרנו קודם לכן, ואף לא ברצייה שהזכרנו כעת, חשבנו על הישגיו -במלאכת

 של סובייקט שמציב עצמו כתכלית וחותר אל עצמו כתכלית.

, אשר מפקירה את אקסיסטנטיתהתעלות עצמית  הסגירות המפוכחת של-הרצייה היא הפרת

בתור חוק. אל המתכנסת  המסירותבמעשה. כך  שהותקנהעצמה לפתיחותו של היש כפתיחות 

 של האמת שמתרחשת במעשה. הכשרות-איל תהמפוכח המסירותהיא נצירת המעשה ידע 

 שולףך האמת של המעשה ורק כך נשאר ידע, אינו הידע הזה, אשר כרצייה הופך בן בית בתו

, אינו גורר אותו אל מעגל החוויה הסתמית ואינו מוריד עצמו-בתוך-עמידתואת המעשה מתוך 

את המעשה לדרגת ריגוש חווייתי. נצירת המעשה אינה מבודדת את בני האדם בחוויותיהם, אלא 

השני -למען-אחד-כך את ההיותומייסדת  ,שייכות לאמת המתרחשת במעשהאל האותם  דוחפת

 ככלותמוסתרות. -אל האי תוזיקבשם -היסטורית של ההיות במבחן ביחד כעמידה-ואת ההיות

באשר מעשה וב 144באשר לפורמליאנינת טעם  בקיאותהנצירה מכל  בסגנוןהידע רחוק , הכול

; חושההחלטה נזה מכבר, הוא  תהשראראייה . הידע, ככשלעצמם קסמי חינניותולאיכויותיו ול

 .הקרעתוך אל  הטמיעהמעשה  ואותבריב, ש דבקותהוא 

                                                        
140 Bewahrung השגחה, שימור. אפשר לומר כי הנצירה היא שימור אלמנטים של אמת במעשה, מן השגחה :

. הנצירה wahr ( שורש משותףWahrheit)לא אלוהית ולא עליונה( על משהו מן האמת במעשה. למילה אמת )

 היא השגחה על האמת הפועלת במעשה והנוצרים הם משגיחי האמת ומשמריה.

141 die Bewahrenden :.המשגיחים, המשמרים 

142 des existierenden Menschenבחוץ.-בחוץ, שהווייתו היא עמידה-: האדם העומד 

143 Ent-schlossenheit תקיפות, החלטיות נחישות,: פתיחת הסגירות. בלי המקף המובן השגור הוא.] 

 ??.44ראה הערה מאוחרת של היידגר על האינפורמל, עמ'  144
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אופן הנצירה הראויה של המעשת מיוצר בשותפות ומשורטט, לראשונה ובאופן בלעדי, 

השפעה,  כשלכל דרגה טווחהנצירה מתרחשת בדרגות ידע שונות  .המעשה עצמובאמצעות 

גרידא, טרם הוכח שבתור  . אם מעשי אמנות מוצעים להנאה האמנותיתשוניםהתמדה ובהירות 

 מעשים הם כפופים לנצירה.

במקובל ובאנינות הטעם, כבר רוחשת סביב  נלכדהכשר -ברגע שהחבטה ההיא אל הלא

 –המעשים חרושת האמנות. אפילו מורשת קפדנית של המעשים, או ניסיונות מדעיים לשחזורם 

 פילון בלבד. אולם, אכרוי, אלא שמץ זהעצמהמעשית  היישותכבר לעולם אינם משיגים את 

כרון עוד יכול להציע למעשה אתר שמתוכו הוא שותף בעיצוב ההיסטוריה. לעומת זאת, יז

ממשותו המובהקת ביותר של המעשה מטביעה את חותמה רק במקום שבו המעשה זוכה לנצירה 

 באמצעות האמת שהמעשה עצמו מחולל.

. כעת נוכל המעשית היישותשל  המהותבקווי היסוד שלה נקבעת ממשותו של המעשה על פי 

המידה הדברית במעשה שאמורה לערוב לממשותו  מהו דינה שלתה פתחנו:ילשוב לשאלה שא

שכעת כבר לא נשאל את השאלה על אודות המידה  ,הבלתי אמצעית של המעשה? המצב הוא כזה

כאל ל והדברית במעשה; כי כל עוד נשאל בעניין הזה, בהחלט נתייחס למעשה מייד ולפני הכ

שבזאת איננו  ,אובייקט מצוי. בצורה כזו שאלתנו לעולם אינה ממוקדת במעשה, אלא בנו. בנו

מאפשרים למעשה להיות מעשה, אלא מציגים אותו כאובייקט שאמור לעורר בנו כל מיני 

 מצבים.

לפי הגיונם של מושגי הדבר  מצטייירמה שכאל אובייקט,  יוכשמתייחסים אלבמעשה, אולם 

המידה  – כאשר ההתנסות באה מתוך המעשה –בעצם  הוא ,מידה הדבריתכ המקובלים

ככזה שבו  יתויהווכ-ה. האדמה מזדקרת במעשה הן משום שהמעשה שורהאדמתית במעשה

התמסדותה ביש כלשהו. עם זאת, רק הודות ל הווייתהכ-האמת שורההאמת פועלת, והן משום ש

פתח, ואי יתנגדותו המרבית של המפתח את הימוצאת פתיחות המבמהותה באדמה המסתגרת 

 .להיחתםו על הגשטלט להתקבעמוטל בה ש, היציבהלזאת את האתר לעמדתו 

ובכן, האם היה מיותר אפוא להתעמק בשאלה על אודות המידה הדברית של הדבר? כלל וכלל 

לא. אי אפשר אמנם לקבוע את המידה המעשית מתוך המידה הדברית, ועם זאת אפשר מתוך 

 מידה המעשית של המעשה להוביל את השאלה על אודות המידה הדברית של הדברהידע על ה

אם נזכור שמכבר הימים מתנפלות צורות המחשבה  ,. אין זה דבר פעוטאל הנתיב הראוי

יה המידההמקובלות על  ר  ב  שאינה  ,בכוליותו ותיישישל הדבר ומשליטות פרשנות של ה תד 

וורים כלפי טבעה המקורי של יואף הופכת אותנו לע ערוכה להשגת מהותם של המכשיר והמעשה,

 האמת.

ריּותלמען ההגדרה של  ב  נשא התכונות, ואף לא מספיקה ההתבוננות במבט על הדבר אין די  ד 

הנפרד,  הייצוגצורה ב-חומר-בתבניתבאחדות הריבוי של הנתון בחושים, ואף לא ההתבוננות 

יה המידהחיוני לפרשנות של . האופק המכריע והתהמכשירי המידהשהושאלה מן  ר  ב  של  תד 

אשר  ,מהות האדמה ,הדברים חייב להתמקד בהשתייכותו של הדבר אל האדמה. מכל מקום

ביריבות ה אך ורק בהזדקרותה אל תוך עולם, מתגלָ  ,דחיפותללא  בעול-בנשיאתהו בהסתגרותה

לעין כול. מה שנכון  וחושף אותהבגשטלט של המעשה  םנחתו עּבקּו השל שניהם. ריב ז המפותלת

– של המכשיר  תהמכשירי במידהשבאמצעות המעשה לראשונה התנסינו בעליל  –לגבי המכשיר 

יה למידהנכון גם  ר  ב  יה במידהתקל ממש ישל הדבר. לעולם לא נ תד  ר  ב  אז כי ובמקרה שכן,  – תד 

ישות המעשית שבי ,ועל כן נדרשים אנו למעשה. זה מראה באופן לא ישיר –רק באופן לא מוגדר 

 יש.פתיחת הפתח לשל המעשה פועל אירוע האמת, 

ולטובת עוד לפני  , היינוהלא נרצה להשיב: האם אין מנוס מכך ,שהמעשה מצדו ,אולם לבסוף

אל הטבע, אם אכן בזיקה בזיקה אל הדברים של האדמה,  עמדיו, ההיציר-במלאכת התהוותו

יה המידהבאופן משכנע את  להזיזהוא אמור  ר  ב  אחד, שהיה עליו לדעת הרי פתח? יאל המ תד 
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האמנות בטבע, מי  תקועהמרה המפורסמת: "כי באופן אמיתי יזאת, אלברכט דירר, אמר את הא

ולחרוט את  הקרעשביכולתו לקרוע אותה החוצה, בידיו היא." קריעה פירושה כאן: לחלץ את 

 הקרע: כיצד אמור אולם מייד נגיב בשאלה הנגדית 145בעט השרטוט על לוח השרטוט. הקרע

ל בתור ריב של מידה וחוסר מידה, הוא ו, וזה אומר, אם לפני הכקרעלהיקרע החוצה, אם בתור 

, מידה קרע תקועים? בוודאי שבטבע היצירתיתווה יהמשרטוט פתח באמצעות ילא הוכנס אל המ

ות האמנות. אולם באותה המידה בוודאי שאותה אמנ –וגם כושר הפקה שקשור אליהם  ,וגבול

 146במעשה. תקועהרק באמצעות המעשה, כי במקורה היא  נפתחתבטבע 

השקידה על ממשותו של המעשה אמורה להכשיר את הקרקע לגילוי האמנות ומהותה במעשה 

אנו אמורים להעמיד  –הממשי. את השאלה על מהות האמנות, את נתיב הידע אל האמנות 

ישרה, היא אך התוצאה הקיצונית בצעד מחדש על יסוד מוצק. התשובה לשאלה, כמו כל תשובה 

השאלה. כל תשובה משמרת את כוחה בהצגת מדודים האחרון בשורה ארוכה של צעדים 

 שאלה.שאילת הכתשובה, כל עוד היא מושרשת ב

הפכה היא אלא בה בעת  ,תיישותו המעשילאור ממשותו של המעשה לא רק התבהרה  לדידנו 

נוצרים. ה הןיוצרים וה הן חיוניחלק  נוטלים המעשהשל  תיתיצירו הביישותלשופעת בהרבה. 

אולם המעשה הוא זה שמאפשר את היוצרים במהותם, וזקוק מטבעו לנוצרים. אם האמנות היא 

נוצרים, לקריים במעשה, ליוצרים וימקורו של המעשה, פירושו שהיא מאפשרת לשותפים הע

 נכנה אותה בשם מקור? לזנק מתוך מהותו של המעשה. אולם מהי האמנות עצמה, שבצדק

במעשה פועל אירוע האמת לפי אורחותיו של מעשה. אי לזאת, נקבעה מראש מהות האמנות 

משמעית. היא אומרת מצד אחד: -האמת במעשה. מכל מקום, הגדרה זו היא במודע דו התקנתכ

-היצירה כהפקה של אי-בגשטלט. זה קורה במלאכת –האמת המתמסדת  147אמנות היא קיבוע

 הולהביא המעשית היישות: להתניע את גם הבמעשה פירוש-התקנהאולם  148היש. מוסתרות

. של האמת במעשה היוצרת. זה מתרחש כנצירה. לפיכך, האמנות היא: הנצירה לידי התרחשות

ןה . האם האמת מתהווה אפוא מתוך האמנות היא התהוות והתרחשות של האמת ? בהחלט ַאי 

ן הכוונה היא ללא יש המצוי הרגיל, ואם תוך כדי כך מוצג היש ּכַ  149,של היש אגריד כן, אם בַאי 

ומעמדו מתערער  ,של המעשה מתברר שהיש הוא רק כביכול היש האמיתי הימצאותוכשבעקבות 

 פתיחתאפוא. לעולם אין מפענחים את האמת מתוך היש המצוי והרגיל. לאמיתו של דבר, 

                                                        
145 Reißen heißt hier Herausholen des Risses und den Riß reißen mit der Reißfeder auf dem 

Reißbrett באופן מילולי יותר 'קריעה פירושה הוצאת הקרע וקריעת הקרע באמצעות עט הקריעה על לוח :

 '. הקריעה

היידגר אינו מתכחש למבט האסתטי באובייקט אלא חושף סדר בראשיתי בין האמת הטמונה בדבר לבין  146

מוסתרות בראשיתית אין מקום לחשיפת האמת באובייקט. ללא -פתח, האלתיאה. ללא אייהאמת של המ

קודמת לו יישות שמפציעה כפי שהיא, אין מבט הרואה דבר באובייקט. המבט האסתטי איננו מתבטל אלא 

חשיפה של הממשי שבמעשה, שבו מותקנת הנראות של המעשה הקונקרטי ובו האמנות הטמינה את יישותה. 

במעשה נוצר קרע שממנו נקרעת האמת שלאורה המעשה יכול להופיע כאובייקט של מבט אסתטי. אל לנו 

היסטוריה של פתח היסטורי מסוים שמופיע כאירוע של אמת בילשכוח שהמבט האסתטי עצמו תחום במ

פתח שבו סובייקט מתבונן באובייקט, שבו מתקיימת הפרדה בין סובייקט ואובייקט במדע יהיישות. זהו המ

 ובאמנות.

147 Feststellen :קבעות, השתקעות, ריתוק.הי 

 השטח.-מוסתרות היש אל פני-העלאה של אימוסתרות היש במובן של: -ה של איהפק 148

149 das blosse Nicht des Seienden הלא של היש" פירושו כל מה שנשלל מן היש כיש במשפטי שלילה" :

 '.…היש אינו שצורתן היא: '
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 –  150המגיעה ליעדה במושלכות –ות פתיחהש הודות לכךרות היש מתרחשות רק יעָ פתח וה  יהמ

 .מיתווהכ תמשורטט

במהותה כל אמנות היא שהיא מפויטת.  כךהודות לה והסתר של היש מתרחשת האמת כמערֶ 

. מהות ככזה האמת של היש התקרבותהתרת ההתרחשות של היא האמנות באשר , פיוט

האמת של  תהעצמיה תהתקנהיא  –המעשה והאמן  אחרי ככלות הכולעליה נשענים  –האמנות 

מקום פתוח,  ותיישיפוערת בלב ה קורה שהאמנותשל האמנות  הפייטני טבעהמתוך במעשה. 

במעשה( המשרטט את  שהותקןתווה )י. על סמך המשונה מאשר בדרך כלל לופתיחותו הכבש

כל הרגיל והמקובל עד כה באמצעות המעשה הופך  –הנזרקת לפתחנו  –של היש מוסתרות -האי

מוזר  ,יישותי הזה איבד את הכושר להענקת ונצירת היישות כמידה. והנה-. האייישותי-לאי

הדבר שהמעשה כלל וכלל אינו פועל באמצעות יחסים סיבתיים על היש שהיה מקובל עד כה. 

המתחוללת  עה בתמורהטוהמעשה אינו פועל את השפעתו בדרך של פעולה סיבתית. ההשפעה נ

 היש, וזה אומר: את היישות.מוסתרות של -משָנה את האיו במעשה

של  התפוגגותםואף לא  ,כל העולה על רוחהאת הבודה  מרחפתמכל מקום, פיוט איננו בדיה 

מוסתרות -תווה מעֶרה, פורס כאייממשי. מה שהפיוט, כמ-הייצוג והדמיון גרידא במחוזות הלא

 ,באופן הזהפתח שהפיוט מאפשר את התרחשותו ישל הגשטלט, זהו המ הקרעומטיל קדימה אל 

מבט ה. ילוצלב דהדלהו בקרינתו להבזיקאת היש  מביאפתח בעצם יהמ ,ותיישישכעת בלב ה

 שמא ניתן להגות ,על מהות המעשה ועל זיקתו לאירוע האמת של היש מעורר ספק העקרוני

בטבעו של  כלומר גם ,באופן מספק, מנקודת ראותם של הדמיון והכוח המדמה, במהות הפיוט

 תווה.יהמ

מהות . נתעכב על בלי שנתנסה בעמימותה אבל, מהות הפיוטמלוא היקפה של  למדנו על כעת

 מחשבה.לה קדיש עלינו להשכעת  לשאלהכראויה  הפיוט

אין מנוס מצמצומם של אמנות הבנייה, אמנות הציור,  151,אם במהותה כל אמנות היא פיוט

כל עוד אנו סבורים שהאמנויות  בוודאי, - זהו מהלך שרירותי לחלוטין 152לשירה. הצלילאמנות 

 ,אם אנו רשאים לאפיין את השירה באמצעות השם הזה ,שהוזכרו הן שלוחות של אמנות השפה

רותי יעָ ה   מיתווהשרטוט החשוף בקלות לפרשנות מוטעית. אולם השירה היא רק סוג אחד של 

                                                        
150 Geworfenheitשם עומד ביחס לעברו. הוא כבר התמסד בפרקטיקות -: מושג שמתאר את האופן שבו ההיות

ו הקובעות את התנאים להווייתו. ההיות שם מרותק במושלכות בהתאם למידה שתלויה הן בהתמכרות

להווה ולפרקטיקות המכשיריות והן ביצירתיותו המשרטטת אפשרויות לעמידה מחוץ לעצמו. העצמי פורץ 

את הקבעון שמטילות עליו ידי פרקטיקות העבר וההווה בעזרת הפרקטיקות של העתיד, של האמת, כפי שהן 

 פועלות באמנות, בשירה, בפוליטי, בהגות.

  הוצאתReclam 1960 כצורך של ההגדה. היחס בין מערה ופיוט הוצג באופן לא  –'הפיוט' : הראוי לשאלה של

 מספק.

  הוצאתReclam 1960 מוסתרות ובין 'יישות'; יישות = נוכחות, השווה "זמן -היחס בין אי –: לא מספיק

 ויישות".

  הוצאתReclam 1960 לשאלהשבאמנות ראוי  הסגולי: ובכן, אף. 

151 Dichtung 

152 Poesie 
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ט במובן הצר הפיו ,הלשוני המעשהשל האמת, כלומר של הפיוט במובן הרחב הזה. מכל מקום, 

 יש לו מעמד בולט במכלול האמנויות. 153יותר,

כדי לראות זאת איננו זקוקים אלא למושג הראוי של השפה. מקובל לראות בשפה סוג של 

בהידברות. אולם השפה אינה רק  ובעיקר, ההסכמהשגת וב תקשורת. היא משמשת במשא ומתן

מעבירה  לא רקהשפה ות הכול ככלא בעיקר ביטוי של המסר התקשורתי בצליל או בכתב. לו

, אלא היא מכניסה את היש כאלה במילים ובמשפטים את הנגלה והמכוסה כמושאי התכוונות

, כמו ביישותם של התהווייכ-השפה אינה שוראף בו שפתח. במקום יאל המ בראש וראשונהכיש 

 הריק.של ויש -אבן, צמח וחיה, שם גם אין פתיחות של היש, ואי לזאת גם אין פתיחות של הלא

את היש  המביא  155בשם וכז נקיבהואי לזאת , של היש 154בשמולראשונה  נוקבתהשפה 

 לקראתיישותו  מתוךאת היש  156כהמסמי בשם והזהנקיבה ההופעה. אל לראשונה אל המילה ו

היש בא אל נודעת הדמות שבדמותה  הבש 157,ההיערותשל  מיתווהשרטוט יישותו. הגדה כזו היא 

היש שולחת את עצמה אל מוסתרות -הטלה שבדמותה האי הטלתא וה ווהמיתשרטוט פתח. יהמ

, רדודה אנדרלמוסיההופכת מייד להסתלקות מכל  מיתווההמשרטטת  ההכרזהכפי שהוא. 

 שבתוכה היש מתעטף וחומק.

מרחב  על אודותהיא פיוט: הגדת העולם והאדמה, ההגדה  מיתווהמשרטטת ההגדה ה

התקרבות והתרחקות של האלים. הפיוט כל האתר ל על אודותגדה מרון של ריבם, ועל כן ההיהת

הפצעתו ב זוכהַעם מוסתרות היש. כל שפה היא אירוע של ההגדה ההיא, שבה -הוא ההגדה של אי

היא זו,  מיתווהמשרטטת נצירתה של האדמה כמסתגרת. ההגדה הבההיסטורית של עולמו ו

נטבעים להגדה ככזה. בהגדה כזו -ניתן-יאת הבלתגם להגדה מביאה לעולם -שבעת הכנת הניתן

 העולם.-שייכותו אל היסטוריית אתמהותו, כלומר  התוחמים אתם היסטורי המושגים עַ ל מראש

עם השפה ועם המילה,  אמיצהובה בעת באחדות מהותית כה  ,הפיוט נהגה כאן במובן כה רחב

עד לשירה, ממצה את שאין להכריע בסוגיה האם האמנות על כל צורותיה, מאמנות הבנייה ו

 מהותו של הפיוט.

שבו  ,. והנה, מכיון שהשפה היא בכל זאת האירועהמהותיהשפה עצמה היא פיוט במובן 

יש נגיש לראשונה לאדם, לכן השירה, הפיוט במובן הצר יותר, היא כהפך היש  למקרה בהתאם

בראשיתית, אלא . השפה היא פיוט לא בגלל שהיא השירה ההמהותיהפיוט המקורי ביותר במובן 

השירה מתחוללת בשפה בגלל שהשפה נוצרת את המהות המקורית של הפיוט. לעומת זאת, 

פתח שולט י. המבשם-הנקיבהופתח של ההגדה ירק במ אךמתמיד מאז וחשים רבנייה ועיצוב מת

להתמסדותה של  ייחודייםדרכים ואופנים ממשיכים לתפקד כ בקרבם ומדריך אותם. לכן הם

                                                        
היערותי  מיתווהבמובן הצר היא השירה. הפיוט במובן הרחב הוא כל מעשי האמנות שמפייתים הפיוט  153

 פתח.ילאמת, הפותחים פתח למ

154 nennt.מורה על, נוקב בשם, מזכיר, מכנה, נותן שם, מעניק כינוי, מכנה בשם : 

155 Nennenהוראה, אזכור :. 

156 ernennt.מכתיר : 

157 des Lichten : ,קלילצלול, צח, בהיר, זך, הבהיקות. 

  הוצאתReclam 1960 מיתווה: שרטוט [Entwerfen ]–  לא המעֶרה כפי שהוא, כי במערה מאותר לראשונה

 של הקרעים. מיתווה[, אלא: שרטוט Entwurf] מיתווה

  הוצאתReclam 1960[ רק כך? או שמא כשליחות. השווה ההיצב :das Ge-Stell.] 
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שכבר התרחשה  ,רות הישיעָ כל אחד מהם הוא פעולת פיוט עצמאית במסגרת ה  האמת במעשה. 

 בשפה בלי לעורר תשומת לב.

ולא פחות ממנה  ,האמת במעשה היא פיוט. יצירת המעשה היא פיוטית כהתקנתהאמנות 

 בתנאיכמעשה אלא ממשי אינו פיוטית גם נצירת המעשה, אם כי בדרכה שלה; כי מעשה 

שנפתח על ידי המעשה, כדי שבדרך כזו נביא את מהותנו לידי  מהונתיישב בנתרחק משגרתנו ש

 באמת של היש. עצירה

האמת. אנו מבינים את  158מהותה של האמנות היא הפיוט. אולם מהות הפיוט היא תזמון

ותזמון כהתחלה. אולם,  160,תזמון כייסוד 159,פעולת התזמון בשלושה מובנים: תזמון כהרעפה

נוכל לא בנצירה. לפיכך, לכל סוג של תזמון מתאים סוג של נצירה. כעת אלא ממשי  אינותזמון 

בקווים ספורים, ואף זאת רק במידה שהאפיון  אלאת למבנה המהותי של האמנות ראּולהעניק נ  

 הקודם של מהות המעשה יספק רמז ראשוני.

 בה בעת את הכשר ואת מה הכשר ומפיל-לרווחה את הלא תהאמת במעשה פותח התקנת

או להסיק  המקובל עד כה להעיד עליה לאורשנחשב לכזה. האמת שנפתחת במעשה, לעולם אין 

. המקובל עד כה מופרך בממשותו הבלעדית עלי ידי המעשה. אי לזאת, מה שהאמנות ממנואותה 

 , הרעפה.הפרזה. התזמון הוא נוולתק נווהזמין לאז הקייםמתזמנת, אין בכוחו של 

אל הריק  פונהת המתייצב כגשטלט במעשה, הגשמתו לעולם אינה תווה הפייטני של האמיהמ

, כלומר לבוא מוגדר. יתר על כן, במעשה מוטלת האמת לפתחם של הנוצרים העתידיים-והלא

לעולם אינו תביעה מופרזת  הוא לפתחה של אנושות היסטורית. אולם הדבר שמוטל לפתחם

שאליו כבר הושלך ההוא מקום ה פתיחתבאופן אמיתי הוא  המפייטתווה יושרירותית. המ

אדמתו, הוא ם היסטורי , ובעבור עַ האדמההוא  שם היסטורי. המקום הזה-שם כהיות-ההיות

עם כל מה שהוא כבר הנו, אף אם זה עדיין מוסתר לו.  נשעןהוא ]העם[ היסוד המסתגר, שעליו 

שות. לכן מוסתרות של היי-שם לאי-זיקתו של ההיות בזכות שולטאשר אולם, זהו עולמו 

על  בעליל להתקינהותווה ינאלצים לדלות מתוך היסוד הסגור את כל הנדוניה שניתנה לאדם במ

 .נושא ותומךיסוד כמיוסד הוא לראשונה  כךהיסוד הזה. גבי 

יצירה היא שאיבה )לדלות את המים מהמעיין( בגלל שהיא דלייה כזו. כמובן, -כל מלאכת

שג הגאוני של יהה ברוח 161האלמנט השאיבתי הסובייקטיביזם המודרני מייד מסלף את

. תזמון האמת הוא תזמון לא רק ברוח של הרעפה נדיבה, אלא הוא ומתהללפאר תהסובייקט המ

תווה הפייטני יוצא מתוך האין מהבחינה יהמ 162.מניח יסודותהתזמון גם במובן של אותו ייסוד 

, הוא כן-פי-על-אףעד כה.  אינו נוטל את תשורתו מתוך השגרתי והמקובלהוא שלעולם  ,הזו

-של ההיות המושהה הייעוד אינו אלאלעולם אינו יוצא מתוך האין, אם מה שהוא הטיל לפתחנו 

 שם ההיסטורי עצמו.

                                                        
  הוצאתReclam 1960 אומר? האם מתרחשת היערות באמצעות השפה או שמא לראשונה ההיערות : מה זה

 [, ולפיכך שפה? שפה וגוף )צליל וכתיב(.Entsagenשמחוללת שייכות היא המעניקה הגדה והתנזרות מהגדה ]

  הוצאתReclam 1960 ל המסירות: במובן של[ נוהגBrauch :]צורך. 

158 Stiftung.הקמה, ייסוד, כינון, קרן : 

159 Schenken :.מתת, תשורה 

160 Gründen. 

161 das Schöpferische : .המובן התנ"כי של  נשען על גאונית תיותמובן המודרני של יצירה י.היצירתהבריאתי

 .יש מאין בריאה

162 grund-legenden Gründens.ייסוד בסיסי : 
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את המיידיות של מה שאנו מכנים התחלה. אולם המיידיות  בקרבםהרעפה וייסוד חובקים 

, אינם פוסלים אלא כוללים רהמסי-מתוך מה שאינו בר זינוקסגוליותו של ההתחלה, של ההזו 

 ,. התחלה אמיתיתמורגשתאת העובדה שהכנתה של ההתחלה לוקחת זמן רב ביותר ואינה 

אף על כבר זינקנו מעבר לכל מה שעתיד להגיע,  ושב 163,קדימה-זינוקהיא תמיד  ,בהיותה זינוק

לעולם  להתחלה האמיתית ,כבר מכילה באופן נסתר את הסוף. כמובן . ההתחלהכמוסהיותו 

את  שהוא חסרמפני  ,של הפרימיטיבי. הפרימיטיבי תמיד נטול עתיד מלוטש-הלא האופיאין את 

אינו מכיל הוא הזינוק והמקדמה המרעיפים, המייסדים. אין ביכולתו לשחרר מאומה מתוכו, כי 

 .הוא שבוידבר אחר מלבד הדבר שבו 

של  כלומר, ,כשר-הלא של תמפותח-הלא המלאותלעומת זאת, ההתחלה תמיד מכילה את 

ריב של האמת, היא ל 164הדחהשל  ,האמנות היא תזמון במובן השלישי ,הריב עם הכשר. כפיוט

בכוליותו תובע בתור היש עצמו את הייסוד בפתיחות,  ותיישיתזמון בתור התחלה. בכל פעם שה

התרחש לראשונה אצל  התזמוןמשיגה האמנות את מהותה ההיסטורית כתזמון. במערב 

 ,בכוליותו ותיישיבאופן מכריע במעשה. ה הותקן קרא בשם יישות,ינים. מה שעתיד לההיוו

אלוהים. זה קרה בימי  165יצרש היצירהעבר לאחר מכן המרה אל היש במובן של  ,שנפתח כך

ניתן הביניים. היש הזה עבר שוב המרה בתחילת העת החדשה ובמהלכה. היש הפך לאובייקט ש

עולם חדש ומהותי. כל פעם היה על  תפרץה. כל פעם אופן חישוביב לעמוד על טיבובו וט ושלל

האמת בגשטלט. כל פעם התרחשה  166וחתימת פתיחות היש להתמסד ביש עצמו באמצעות קיבוע

את  מוציאה לפועל והז ההתקנהבאשר  ,במעשה מתקינה את עצמהמוסתרות של היש. היא -אי

 האמנות.

, נכנסת אל ההיסטוריה חבטה, מתחילה תמיד כשמתרחשת אמנות, קרי כאשר יש התחלה

לראשונה או שוב. היסטוריה אין משמעה כאן סדרה חולפת של מאורעות כלשהם  ,היסטוריה

. ה המוטלת עליומשימהשל עם אל  הסטתובזמן, ויהיו חשובים ככל שיהיו. היסטוריה היא 

 אל הנדוניה שלו. צעידה ההסטה היא

שעל פיה  ,משמעות עקרונית-הזה מסתתרת דובפסוק  .האמת במעשה התקנתהאמנות היא 

אולם כאן סובייקט ואובייקט אינם  .ההתקנההאמת היא בה בעת הסובייקט והאובייקט של 

משמעית הזו, משימה שאינה -מחשבה למהות הדוה תהקדש אתמסכלים שמות הולמים. הם 

 167היצירתיתצירה ובהיותה היסטורית היא הנ ,יון הנוכחי. האמנות היא היסטוריתדשייכת עוד ל

של האמת במעשה. האמנות מתרחשת כפיוט. הפיוט הוא תזמון בשלושת המובנים של ההרעפה, 

לאמנות יש ש ,קרון היסטורית. אין זה אומר רקיהייסוד וההתחלה. האמנות כתזמון היא בע

שגם היא מופיעה בתמורות הזמן לצדם של דברים רבים אחרים ותוך  ,היסטוריה במובן השטחי

חזות משתנה. האמנות היא היסטוריה מחקר ההיסטורי ומציגה ל –כך משתנה ודועכת כדי 

 שהיא מייסדת היסטוריה. ,המהותיבמובן 

                                                        
  הוצאתReclam 1960משפט הזהות',  ]ראו. : 'הזינוק', השווה בהקשר לכך "זהות והבדל", הרצאה על זהות'

 [.219-232 , עמ'היישות בדרך :בתוך

163 Vorsprung :.מקדמה 

  הוצאתReclam 1960לאור אירוע :-[ השייכות יש להגות בהתחלהAnfangכראשית ]-[ המצודAn-Fang.] 

164 Anstiftung : ,הסתה, המרצה.הצתה 

165 Geschaffenen :הבראהבריאה שנ. 

166 Fest-stellungקות: להעמיד בהדי 

167 schaffende Bewahrung : מלאכתמכילה את היסוד של פעולה של נצירה ה  .יצירתית-יוצרתנצירה-

 הנצירה.ו: מלאכת היצירה שזורים יחדיושני ההיבטים של האמנות  .היצירה
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. האמנות, בתור נצירה מתזמנת, מזניקה במעשה את מתוכה האמנות מאפשרת לאמת לזנק

יישות, המהות ולהביא אל ה מכורתהאמת של היש. להזניק משהו, להעלות בזינוק מתזמן מתוך 

 168.של המילה מקור פירושה זה

שם -של ההיות כלומר,מקורו של מעשה האמנות, כלומר בה בעת של היוצרים והנוצרים,  

אלה הם פני הדברים מכיוון שהאמנות במהותה היא מקור:  169הנו האמנות. - ההיסטורי של עם

 אמת נעשית יישותית, כלומר היסטורית.האופן ייחודי שבו 

מהות האמנות. מדוע שאלנו כך? שאלנו כך כדי שנוכל לשאול באופן מובהק שאלנו על אודות 

שם ההיסטורי שלנו האמנות הנה מקור או שמא לאו, האם ובאלה תנאים -האם בהיות ,יותר

 ביכולתה להיות ואף חובה עליה להיות מקור.

 עהשקושרעפים כאלה אין בכוחם לכפות בכוח את האמנות ואת התהוותה. אולם הידע הזה 

למען התהוותה של האמנות. רק ידע כזה  ,ועל כן הבלתי נמנעת ,הארעיתבשרעפים הוא ההכנה 

 לנוצרים את המיקום.מכין ליוצרים את הדרך, מכין  ,מכין ַלמעשה את המרחב

ואז  ,כרע האם האמנות יכולה להיות מקורמובידע כזה, שאינו יכול לצמוח אלא באיטיות, 

 משתרכתואז היא רק  ,ו שמא היא אמורה להישאר תוספת בלבדעליה להיות זינוק קדימה, א

 כתופעת תרבותית שנעשתה שגורה.

שם שלנו אנו נמצאים באופן היסטורי על סף המקור ]הזינוק הבראשיתי[? -האם בהיות

היודעים אנו, כלומר המכבדים אנו את טבעו של המקור? או שמא בהתייחסותנו לאמנות אנו 

 שחלף? עברבאשר לבלבד מלומדות נסמכים עוד על ידיעות 

או ולהכרעה לגביה. הלדרלין, המשורר, שהאתגר של -ישנו סימן מובהק לברירה הזו של או

 אומר:שעה שהוא ב נקב בשמועומד בפני הגרמנים,  ייןיצירתו עד

 רקֹומָ לַ  ך  מּוב סָ ש  ֹוּילַ  ה לֹוֶש קָ 

 ם. קֹומָ ת הַ ש אֶ טֹונ  ל  

, חרגול הוצאה לאור, זנדבנק : שמעוןתרגום, 81עמ'  ,ריםמבחר שיבתוך הלדרלין, ,הנדידה]

2005] 

                                                        
168 Ursprungבראשיתי.-: זינוק 

הנה המקור של שמרתי על הסדר הדקדוקי בתרגום המשפט הזה. האוגד מאפשר להפוך אותו: האמנות  169

 מעשה האמנות.

  הוצאתReclam 1960[ אתר השהייה :Ortschaft.] 
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 דבר אחרית

. איננו מתיימרים הנה האמנות עצמהשתוקפים את חידת האמנות, החידה  דלעילההרהורים 

 היא לראות את החידה.ה ומשימעומדת בפנינו לפתור את החידה. 

נקרא השיח הזה שיח לערך נפתח דיון עצמאי באמנות ובאמנים שבה החל מהתקופה 

 αίζθηζις-אסתטי. האסתטיקה מתייחסת למעשה האמנות כאובייקט, כאובייקט של ה

[aisthesis של התפיסה החושית במובן הרחב. כיום קוראים לתפיסה הזו חוויה. הדרך שבה ,]

המכריע  פתח להבנת טבעה. החוויה היא המעייןמהאדם חווה את האמנות אמורה לספק 

האמנות. של היצירה -גם את מלאכתאלא באותה המידה  ,ת ההנאה האמנותיתאלא רק שמזין 

הדעיכה כה  בו דועכת האמנות וגוועת.ש היסודהכל הוא חוויה. אולם אולי החוויה היא 

 אטית שיידרשו לה מאות שנים.

ועל האמנות כערך נצחי. כך מדברים בשפה ההיא  יםהאלמותי 171מעשי האמנותמדברים על 

כי היא חוששת שהקפדה פירושה בסופו של דבר:  ,ה בכל הדברים המהותייםשאינה מקפיד

 מעשי האמנותמפני ההגות? האם לשיח על החרדה להגֹות. איזו חרדה כיום גדולה יותר מאשר 

עוד אמירות  אינן אלאוהערך הנצחי של האמנות יש תוכן וזכות קיום? או שמא אלה  יםהאלמותי

 מן האדם? גדולה, כולל מהותה, הסתלקהשהאמנות ה בתקופהשפר נבובות, 

מאחר שנהגה  ,המקיף ביותר שעומד לרשות המערב , שהואבדין וחשבון על מהות האמנות

 כתובים המשפטים שלהלן: - ב"הרצאות על האסתטיקה" של הגל - מתוך המטאפיזיקה

 ."מהקיו את מבטיחהבו האמת ש"לדידנו אין עוד האמנות נחשבת לאופן הנעלה ביותר 

חדלה "אכן ניתן לקוות שהאמנות תתרומם לעוד ועוד גבהים ותגשים את עצמה, אך צורתה 

 לשמש כצורך עליון של הרוח."מ

 172"מבחינת ייעודה העליון נותרת לדידנו האמנות מכל הבחינות האלה דבר שחלף."

                                                        
  הוצאתReclam 1960 מה: האם האמנות המודרנית נוטשת את הממד החווייתי? או שמא מתחלף רק 

 –שנחווה, כמובן בדרך כזו, שכעת החוויה נעשית עוד יותר סובייקטיבית מאשר עד כה? הנחווה הוא כעת 

-צורה[ ובהתאם אי-אופני העשייה וההמצאה. 'אינפורמל' ]ללא –נולוגי של יצר היצירה' עצמו 'הממד הטכ

]היידגר  מוגדרות וריקנות של 'הסמבולי', שבעצמו עוד נותר מטאפיזיקה. החוויה של האני בתור 'חברה'.

וע גם אינפורמל, זרם אמנות בצרפת בשנות הארבעים והחמישים שיד-מתייחס בהערה מאוחרת זו לארט

 כזרם הטכיזם או בארצות הברית כאבסטרקט לירי.[

  הוצאתReclam 1960 צה. זה עלול להיות : אף על פי כן, הפסוק הזה אינו אומר שהאמנות הגיעה לחלוטין לק 

מונח על  כובד המשקלהידיעה של האמנות. אולם, דווקא כל -המקרה רק אם החוויה תישאר האלמנט בה

 שם, וזה הרי אומר: להשיג 'אלמנט' אחר לגמרי בעבור 'התהוות' האמנות.-ההיותמתוך החוויה אל  יציאה

171 Werke :חוויה המודרנית של יצירתיות גאונית שבאה לידי ביטוי בהקשר של הלתרגם 'יצירות'  אפשר היה

 )ולאהמפגינה את יצירתיותו של האמן באובייקטים שמוצגים בתערוכות. האובייקט מצטייר כיצירה גאונית 

סחורה בעלת ערך כלכלי מאפשר להפוך את היצירה לאסתטי הערך ה .(במלאכת היצירה יצירתית-יצרנית

 בשוק האמנות.

  הוצאתReclam 1960.)האמנות כאופן של האמת )כאן, הוודאות של המוחלט : 

 G. W. F. Hegel, Vorlesungen über die Ästhetik, Werke 13, Suhrkamp Verlag, Frankfurtראה:  172

am Main 1970, p. 141, 142, 25 
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מאז שניתנה בפעם , כי קפו על ידי הקביעהוגזר הדין שגוזר הגל במשפטים האלה, אין לע

  ,1828-1829בחורף של שנת , האחרונה האסתטיקה של הגל בצורת הרצאה באוניברסיטת ברלין

נוכחנו לדעת שנוצרו לא מעט מעשי אמנות והתפתחו לא מעט אסכולות אמנותיות חדשות. הגל 

קרי ילעולם לא רצה לשלול אפשרות כזו. אולם נותרת השאלה: האם האמנות היא עדיין נתיב ע

שם ההיסטורי שלנו, או שמא האמנות כבר -יותהֱ ה של האמת החיונית לָ והכרחי להתרחשות

מדוע אלה הם פני הדברים. טרם נפלה  ,אינה נתיב כזה? אולם, אם היא כבר לא, נותרת השאלה

ניצבת ההגות המערבית מאז היוונים,  גזר הדיןשל הגל; כי מאחורי  לגזר דינוההכרעה באשר 

יפול, במקרה ת גזר הדיןלגבי  ההכרעהחוללה זה מכבר. הגות שנענית לאמת של היש אשר הת

בתוקף.  גזר הדין. עד אז נותר ותחול על האמת הזו יפול, לאור האמת הזו של הישתא ישה

, ומה ף פסוקהיא סו בגזר הדיןמהטעם הזה בלבד אין מנוס מן השאלה, האם האמת שנאמרת 

 יהיה אם אלה הם פני הדברים.

לעתים באופן ברור ולעתים באופן עמום  ,ה הטורדות אותנואי אפשר לשאול שאלות כאל

בלבד, אלא אם נקדיש מחשבה למהות האמנות. ננסה לפסוע צעדים אחדים כשנשאל את 

המעשי של  באופיושל מעשה האמנות. המשימה היא למקד את המבט  והשאלה על אודות מקור

 מר כאן.המעשה. לאור מהות האמת אנו הוגים במה שהמילה מקור רוצה לו

 ,אינה חופפת למה שמוכר בשם הזה ומשויך כתכונה להכרה ולמדע בגזר הדין שנאמרתהאמת 

 תאורטית.-לאההתנהגות של הכדי להבחין בינה לבין היפה והטוב, שנחשבים לשמות הערכים 

לצדה של  מבצבץהאמת היא אמת היישות. היופי אינו  .מוסתרות של היש ַּכיש-האמת היא האי

האמת בתוך בהיותה  –במעשה, היא מופיעה. ההופעה עצמה  תה אנימתקאם האמת  האמת הזו.

של האמת. היפה  נוטל חלק בהתארעותהיא היופי. כך היפה  –כמעשה  ובהיותה האמת המעשה

ואיננו קיים רק כאובייקט שלו. אף על פי כן, היפה תלוי בצורה, אך רק בגלל  ,איננו רק יחסי לטעם

ה ארעשל היש. בעת ההיא הת 173[ התערתה מתוך היישות כיישותיות]הצורה forma-שפעם ה

 ζύνολον-ה μορθή [morphe].176-טמעת בנ  ίδέα [idea]175-ה είδος [eidos].174-היישות כ

[synolon],177  השלמות המאוחדת שלμορθή [morpheו ]-ϋλη [hyle],178 היינו ה-έργον 

[ergon],179 לפי דרכה של ה נהיה-ένέργεια [energeia].180 אופן הנוכחות הזה הופך ל-actualitas 

הממשות הופכת לאובייקטיביות.  182.הופכת לממשות actualitas-ה ens actu.181-של ה

                                                        
  תעָרה 1957מהדורה שלישית [ Unter-Schiedsהיש. האמת היא היערות ההבדל ] של: האמת היא היישות המ 

 (, כאשר ההיערות קובעת את עצמה כבר מתוך ההבדל.בעימות)עמידה 

173 Seiendheit 

 מרֶאה. 174

 .אידיאה 175

 צורה. 176

 השלם. 177

 חומר. 178

 מעשה. 179

 ילות.פע 180

 המציאות של היש הפעיל. 181

182 Wirklichkeit מציאות. אצל קאנט קטגוריה של מודליות במובן של מציאות אמפירית, אצל הגל של איכות :

 .מטאפיזית-במובן של ממשות מושגית
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היש הוא הממשי לדידו של העולם המערבי מסתתר  הבש בדרךהאובייקטיביות הופכת לחוויה. 

ית מהותהריה שילוב מוזר של היופי עם האמת. התמורה במהות האמת הולכת יד ביד עם ההיסטו

קשה להבין את האמנות המערבית מתוך התייחסות נפרדת ליופי וגם  קשההאמנות המערבית.  של

 מהותה.אינו זר ללאור החוויה, בהנחה שהמושג המטאפיזי של האמנות  להבינה

 

 נספח

בעקבות התחושה שהביטויים  ,מבוטל-לאיוטרד קורא ערני מקושי  59??-ו 51??בעמודים 

האמת" לעולם לא יעלו בקנה אחד. על כל  התקרבותשל  ההתרחשותו"התרת האמת"  "קיבוע

, ואי לזאת מכשילה אותה. לעומת התקרבותפנים, "קיבוע" מכיל רצייה החוסמת הרמטית כל 

 רצייה משחררת.-, ולפיכך לכאורה איציות םפוע ההתרחשות התרתזאת, בתוך 

וברת כחוט השני בטקסט כולו של הקושי נפתר אם אנו הוגים בקיבוע במובן של כוונה הע

 183"עמידאל המילים "לה .במעשה"-התקיןלהמאמר, כלומר בעיקר בהגדרה העיקרית "

מאחדת את כל שלושת  ponereוהמילה הלטינית  185,מצטרפת המילה "להניח" 184"להתקיןו"

 186המובנים.

כאן ובכל : "??48[. כך נאמר בעמוד thesis] θεζιςעלינו להגות במילה "להציב" במובן של 

[, שפירושו thesis] θεζιςובתפיסת חזקה לאור המובן היווני של  התקנהמקום )!( אנו הוגים ב

 ,למשל של פסל ,: העמדה כהתרת הקמהתאומר ת" היווניההתקנהמוסתר." "-באי הצבה

-אל הלא מתוך: לשים, להניח מנחה קדושה. המובן של להעמיד ולשים הוא: להביא, תאומר

ולהעמיד משמעם כאן לעולם  להתקיןר הימצאות. יהתלאל היש הנוכח, היינו,  קדימהמוסתר, 

סל כפי שהיא מובנת בעת החדשה. עמידתו של הפֶ  ,סובייקט(-אניה) כנגד מאתגרתהתייצבות  לא

במובן  187מנגד-העומד( שונה מעמידתו של הנועצת מבט של התדמית הווייהב-השררה)כלומר, 

??( היא היציבות של התדמית. לעומת זאת, פירושם של 21עמ' של האובייקט. "עמידה" )השוו 

תזה, הסינתזה במסגרת הדיאלקטיקה של קאנט והאידיאליזם הגרמני הוא -התזה, האנטי

בצדק מבחינת עמדתו  –הֲעמדה בתוך זירת הסובייקטיביות של התודעה. בהתאם לכך פירש הגל 

 מיידית של האובייקט. אי לזאת, בעיניה 188[ היווני במובן של ההצבהthesis] θεζις -את ה –

תזה והסינתזה. -וכת באמצעות האנטיעוד לא מתּוהיא כי  ,ההצבה הזו עדיין אינה אמיתית הגל

 .(Wegmarken ,1967והיוונים", בתוך  )השוו כעת: "הגל

                                                        
  הוצאתReclam 1960 ה אל: עדיף: להכניס[ מעשהIns-Werk-Bringen[ הפקה ;]Hervor-Bringen הכנסה ,]

 ποίησις [poiesis.]ה;בתור התר

183 stellen. 

184 setzen 

185 legen 

 .put, place, setלטינית לאנגלית: התרגום המילה  186

  הוצאתReclam 1960מתוך': מתוך המערה' : 

187 Gegenstand 

188 Setzen . הוא המובן ההגלייני של המונח  הצבהכאןSetzen הסובייבט מציב מולו את המושגים המכוננים .

. האמנות היא הפעולה התקנהאת המובן ההיידגרייני בחרתי לתרגם יביות של האובייקט. את האובייקט

 האמת במעשה. והיפעלות המתקינה את האמת אל תוך המעשה; האמנות מוגדרת בתור אופן של התמקמות
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θεζις [thesis :]אם במסגרת המאמר על מעשה האמנות נתמקד בכל זאת במובן היווני של 

" יציב"המובן של , אז לא ייתכן כי הווייתו-שררתבו ובתדמית]של המעשה[  ותהתרת הימצאו

[festבפעולת הקיבוע ]מובן של קשוח, קפוא ובטוח.בפעם -יהיה אי 189 

תוך אל  ובאה[(, πέρας [perasתוך הגבול ) הוכנס אלתאר, יבמ שורטט" אומר: יציב"

-השוררבעצמו את  מביאמופק בתור  ??(. הגבול במובן היווני אינו חוסם אלא51)עמ'  תאריהמ

 ותארימשרטוט מוסתר; באמצעות -. הגבול משחרר אל הלאולראשונה אל תדמית הווייתוב

 –המרגוע נוחת תהוא  יציבותעניק עמד ההר בהזדקרותו ובתנוחתו. הגבול המנהיווני  190באור

היישות" שלו έργον [ergon" ;]כל זה חל על המעשה במובן היווני של  –של הניעות  במלאות

לעין שיעור יותר תנועה מאשר "אנרגיות"  ּה[, המרכזת בחוּבenergeia] ένέργεια-היא ה

 מודרניות.

"התרת ההתרחשות". כי מצד לו מחלוקת עם שהוגים כראוי ב"קיבוע" האמת, אין כ והנה

, Vorträge und Aufsätze, 1954אחד "התרה" זו אינה סבילות, אלא עשייה עליונה )השווה 

בתור  (??55עמ' )[, "השפעה" ו"רצייה" שאופיינו בחיבור שלפנינו thesis] θεζις-( ברוח ה49עמ' 

 ,מוסתרות של היישות". מצד שני-באי האקסיסטנטי האדםהאקסטטית של  ו"מעורבות

בהסתר, ליתר  ואףה ה"התרחשות" בהתרה של התרחשות האמת היא התנועה ששולטת במערֶ 

ערות של ההסתתרות כפי שהיא, שמתוכה מגיחה שוב כל ינועת הה  ם, היינו תותאחדהתדיוק ב

כאשר את  ,השטח-פני-אל-העלאהה. "תנועה" זו אפילו דורשת קיבוע במובן של עצמית ערותיה

 יוצרתה השטח-פני-אל-ההעלאהשככל  ?? 50ההעלאה יש להבין במשמעות שהוזכרה בעמ' 

 מוסתרות".-האי במסגרת הזיקה אללקיחה )השואבת( "היא בעצם קבלה ו

[ המופיעה בעמ' Ge-stellהמשמעות של המילה "היצב" ] נקבעתבהתאם למה שהסברנו עד כה 

 הקרעתוך ב 191השטח-פני-לא-התקרבות-השטח, של התרת-פני-אל-של ההעלאה ה: ריכוז??51

 μορθή[(. בזכות ה"היצב" שנהגה כך מובהר המובן היווני של πέρας [perasתאר )יכמ

[morpheכגשט ][ "לט. והנה, למעשה המילה "היצבGe-stell שהשתמשתי בה מאוחר יותר ,]

 לאכמילה עיקרית מפורשת למהות הטכניקה המודרנית, נהגתה מנקודת ראותו של ההיצב ההוא )

שליחות ב גזרהכי הוא  מהותימנקודת ראותן של כוננית ספרים והרכבה(. ההקשר ההוא 

 )שאליה התוודענו בהתרת ההימצאות מכורתות ההיצב כמהות הטכניקה המודרני 192יישות.ה

[ היווניים. thesis] θεζις-ב[ וpoiesis] ποίηζις-ב, λόγος [logos] -(, בהתנסות היווניתלאור ה

ל, מדברת ומקיפת כשל הבטחת וודאות אתגר העמדת הבהעמדת ההיצב, וזה אומר כעת: ב

כמובן  λόγον διδόναι [logon didonai],194-קרי של ה ratio reddenda,193-התביעה של ה

, ומתוך התפיסה היוונית המוחלטהתביעה הזו את שלטונו של בהיצב נוטלת כעת ש ,בדרך כזו

 .וקיבוע 196ת וודאותהבטחלקראת  195הייצוגמתקבץ 

                                                        
189 feststellen :,םלרתק במקו, להחזיק קבועיציב,  . להעמידריתוק חיזוק הקיבוע, הידוק, להעמיד במהודק. 

190 Licht של זכות. טווחככבהיקות, של היערות,  כשדה: האור 

191 Her-vor-ankommen-lassen 

192 seinsgeschicklich היישות: שליחותי במידת. 

 תבונה חישובית. 193

 הגיון מתגמל. 194

195 Vor-stellen.העמדה בפני : 

196 Sicher-stellen 
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[ במאמר "מקורו של מעשה Ge-stell[ והיצב ]Fest-stellen] בעת שמיעת המילים קיבוע

והיצב, ועם  עמדהשל  בעת החדשהעות המודרנית האמנות", עלינו לסלק מצד אחד את המשמ

מגדירה את בתור היצב ש ,היישותמהעובדה ומהמידה שבה זאת מצד שני אסור לנו להתעלם 

ואינה המצאה של הפילוסופים, אלא  ,בשליחות המערבית של היישות מכורתההעת החדשה, 

 197(.49ועמ'  28עמ' , Vorträge und Aufsätze, 1954מוענקת באופן הגותי להוגים )השוו 

לגבי "מיסוד" ו"התמסדותה של  48נותר הקושי לברר את ההגדרות שניתנו בקיצור בעמ' 

ולפי דרכה של  ,האמת ביש". שוב עלינו להימנע מלהבין את המילה "למסד" במובן המודרני

, "המיסוד" חושב על לאמיתו של דבר. משימה תוהשלמההרצאה על הטכניקה כ"ארגון" 

, ותישי??, הדורשת כי האמת בלב הי 50שהוזכרה בעמ'  ,האמת אל המעשה" של המשיכה"

 ??(. 50עשה יישותית )עמ' ימעשי, ת באורח הינה הבעצמש

-השררהאחר מאשר מוסתרות של היש אינה אומרת דבר -כשנשקול עד כמה האמת כאי

תמסדות האמת (, כי אז הדיבור על ה?? 60עמ'  ו)רא יישותשל היש כפי שהוא, כלומר  ההווייב

)השוו  הבדל האונטולוגיבאשר ל התמיהה הראויהעורר את מ)היינו, התמסדות היישות( ביש, 

"Identität und Differenz ,"1957 'ואילך(. לכן התנסחנו בזהירות )"מקורו של מעשה  37, עמ

כאן פתח נוגעת ההגות בשדה שי(: "באזכור של התמסדות הפתיחות במ?? 48-9האמנות", עמ' 

המאמר "מקורו של מעשה האמנות" נע במודע, ועם זאת כל דיין אין בכוחנו לספק לו פירוש." ע

נקבע באופן מלא  אמנותבדממה, בנתיב השאלה על אודות טבעה של היישות. העיון בשאלה מהי 

. האמנות אינה נחשבת לתחום הישגי של התרבות היישותוהחלטי רק מתוך השאלה על אודות 

, שמתוכו נקבע לראשונה "המובן של השייכות-אירועל הרוח; היא שייכת אל וגם לא לתופעה ש

(. מהי אמנות, זוהי אחת מהשאלות שאין עליה תשובה במאמר. Sein und Zeitהיישות" )השוו 

את המשפטים  ומה שמעורר מראית עין של תשובה הוא למעשה הנחיה להמשך החקירה. )רא

 (.הראשונים באחרית הדבר

שני המקומות האלה ??.  65?? ובעמ'  59בעמ'  חשובים רמזיםשני  כוללותה ההנחיות האל

" מבחינת הגדרת האמנות עקרוניתמשמעות -מוזכרת "דו??  65בעמ' משמעות'. -מדברים על 'דו

אמת היא פעם אחת "סובייקט" ופעם אחרת  ,האמת במעשה". לפיכך התקנתבתור "

כי אז אומרת  ,". אם האמת היא "סובייקט"םהאפיונים נותרים "שלא בעת שני"אובייקט". 

 21ועמ'  ?? 59" )השוו עמ' במעשההאמת של  עצמית התקנההאמת במעשה": " התקנתההגדרה "

אל בני האדם  198הפונה הבטחההשייכות. אולם יישות היא -אירוע??(. הוגים אפוא באמנות לאור 

 כעתהאמת במעשה, כאשר  התקנתואינה בלעדיהם. אי לזאת, האמנות מוגדרת בה בעת בתור 

 האמת היא "אובייקט" והאמנות היא היצירה והנצירה בידי אדם.

האמת  התקנתמשמעות האחרת של -לאמנות מתקבלת הדו האדםבמסגרת זיקתו של 

 מעשה??  44?? ועמ'   58-59פי עמ' -לעלמעלה בתור יצירה ונצירה.  ?? 59במעשה, שמוזכרת בעמ' 

אמנות. של ה ויתהוויכ-שורהב נטועים"על אחת כמה וכמה" [ Künstler] יםאמנהאמנות וה

", מתקיןקביעה, מי או מה "-ברהאמת במעשה", כאשר טרם נקבע, אך  התקנתבכותרת: "

, כאשר כבר בגרסה הזו אין הוגים בזיקה הזו באופן הזיקה בין יישות ליצור האנושימסתתרת 

-כל, ולאחר מכן בא לביטוי ב[Sein und Zeit ]שות וזמן יי קושי מביך, שנהיר לי מאז –הולם, 

: "נעיר רק ?? 49עמ'  ,והמאמר הנוכחי ,"Zur Seinsfrageגרסות )השוו לאחרונה "מיני 

 "(.…שאם

מקום בו חולפים ב, הדיוןאתר המובהק של בהשולטת כאן מתרכזת אפוא  ההראוי התמיהה

 של יישות והגדה. יחד-בחטף על מהות השפה והפיוט, וכל זה שוב רק במבט על השייכות

                                                        
 .195-6, עמ' היישות בדרךבתוך: ראו "השאלה על אודות הטכניקה", לגבי ההפנייה הראשונה,  197

198 Zuspruch :הטפה.-עידוד, הבטחה, תוכחה, לעורר ל ,פנייה , 



 48 

בשלב ראשון הקורא נקלע באופן טבעי אל המאמר מבחוץ, ושבה המצוקה מפלט מאין 

המעיין השתקני של מה מחוזות מתוך הסוגיות ונסיבותיהן ולאורך זמן אינו מייצג ומפרש את 

בכל אין מפלט מהמצוקה ואין לו מנוס אלא מחבר עצמו ל. אולם, ועומד בפניה ההגות שמוטל על

 .מעניקה חסדו זמינהשבדיוק בשפה כל פעם לדבר  דרךשל הנות השונות התח


