
 טלי וולף

 המאמר סוקר את השקפותיהם של ניטשה ושל לאקאן על מושג האמת. בעוד שניטשה מאמץ
 בריבוי של אמתות שכל אחד מאתנו מאמןן בהתאם לעצמתו, לאקאן טוען שכולנו מתקיימים

 בשקר. אנו מאמצים את השקר כי איננו יכולים לקבל את האמת תשוקתנו הבסיסית - תשוקה
 מינית לאמא שלנו. בעוד שניטשה מטיף להבנת האמת בפרספקטיבה, לאקאן טוען לאמת

 בסיסית אחת בלבד - גילוי עריות,

 האדם המציא לעצמו מסגרות בטוחות, יציבות ומוחלטות כד
 להגן על עצמו חפוי הידיעה וחפוי הפחד המלווה אותה. מסגרות
 אלה מקבלות ביטוי באמונותינו במוסר, אמונות שמשפיעות על
 חשיבתנו באופן רדיקלי. למה הכוונה? המוסר ניכר בצורת חשיבה
 מוחלטת לפיה קיימים ערכים, טוב/רע באופן אבסולוטי ונפרד
 זה מזה. אמונה זו בנינוד

 ערכים נורמת לנו לתפיסה של
 האמת כאחת, מוחלטת

 נפרדת, ככזו שאין עליה עוררין
 (וכמנוגדת לשקר שאף הוא
 אחד, מוחלט, נפרד וכוי)
 חשיבה כזו חודרת לכל תחומ
 חיינו, לרבות לתחומים ש7
 מדע ופילוסופיה, כאשר בדרך
 כלל איננו מודעים להשפעתה

 לכן לדעתו של ניטשה,
זיים  הטיעונים המטאפי
 והתבוניים בכלל שבכל
 פילוסופיה אינם אמת
 מוחלטת, אליה מגיעים בצורה
 אובייקטיבית(דבר שאינו קיים
 כלל), מתוך חשיבה עמוקה
 וכוי, אלא הנחות היסוד של טיעונים אלה מושתתות על אמונותינו

 באשר למוסר.

 מהיכן נובעות אמונותינו אלה באשר למוסר ולפיכך נם באשר
 לאמת? כאמור מהרצון לעצמה. הרצון לעצמה מכתיב בריחה
 מהאמת, מהקיום המלא, על מנת להמשיך ולהתקיים וכן מכתיב
 קבלת אשליות וכזבים שונים כאמתות על מנת להמשיך

 ולהתקיים בנוחות יחסית, תוך הקטנת הצער שהאדם חש.
 היציבות, התכליתיות, המוחלטות שבבסיס אמונותינו במוסר
 מאפשרות לנו לשאת את ״עקת הקיום״. המוסר מועיל לנו

ן ביצר הדעת שהוא אבי הפילוסופיה כי אם! ני מאמי  ״אי
 ביצר אחב-הנוהג-כאן-כבכל-תחום-אתר בהשתמשו בדעת

 (ושיבושי דעת) בבחינת כלי". (ניטשה, 1979, עמ׳ 179)

 התיים מתאפיינים לדעתו של ניטשה במקריות, חוסר
 תכליתיות ואדישות, כמו גם
 ב״... סיגול, פגיעה, הדברת
 הזר והחלש יותר, דיכוי,
 קשיתות, כפיית תורות
 עצמיות על הזולת, הבלעתו
 ולכל הפחות ובכל ההגחות
 ניצולו...״ (שם, עמי 185).
 האכזריות שבמקריות, חוסר
 התכליתיות של הקיום
 והסבל הנלווה אליו, כל אלה
 גורמים לחרדה ומועקה,
 מהם מנסה האדם לברוח
 ולהכניס סדר, יציבות

 ותכליתיות בעולמו.

 החיפוש אחר יציבות
 וביטחון כנינוד לשרירותיות
 הקיום, הוא גם חיפוש אחר

 מוחלטות. רוב האנשים אינם חצים ואינם מסוגלים להתמודד
 עם הקיום כפי שהוא, ובורחים מפני הכרה זו, מפני העולם
 בהתנלמותו כרצון לעצמה, ולפיכך נם מפני היכרוח עם עצמם.
 הבריחה מפני האמת מכוונת על ידי אחד האינסטינקטים החזקים
 של האדם - הפחד. כדי להיות מסוגלים להמשיך ולחיות
 במציאות בה אנו נמצאים אנו"בודים מלבנו את חלקה הארי של
 חוויותינו ואי אפשר לאלץ אותנו להתבונן בתהליך כלשהו שלא
 ׳כממציאים׳. מכל זה משתמע: מקדמה דנן, מן היסוד, הורנלנו
 לשקר.. האדם אמן במידה רבה יותר משזה מודע לו" (שם, עמ

.(99 

 איור: סיכל בותו



23 

c 

 ניטשה מדבר אם כך על ניסיונות לנפן את האלילים הכוזבים
 'שלנו מבחינה תרבותית. כולנו נולדים לתוך מערכת תרבותית,
 הכוללת אמונות והשקפות מסוימות, כאשר על האדם הפרטי
 לנסות להשתחרר מהן, על מנת שיוכל לממש את פרטיותו
 בתוך מערכת זו. אין מדובר בעבודה קלה. השפעות החברה/
 :התרבות עמוקות הרבה יותר ממה שנראה לנו ממבט ראשון.
 למשל, השפה מכוננת אותנו לפני ולפנים. בשפה כבר קיימות
 מראש הנחות יסוד, הנחות שאנו מקבלים במובלע עם למידת
 השפה, ללא שאנו מודעים להן. השחרור לפרטיות אינו קל ויש
 הטוענים אף שאינו אפשרי, ודאי ללא חוויה רדיקליח איזה שהיא

 שתגרום לכל אחד מאתנו לתפוש את קיומו כישות פרטית.

 כחלק מעבודח החשיפה לה אנו נדרשים, על כל אחד מאתנו

 !דווקא משום שאינו אמתי. אם כך יוצא ש״האמת״ שאנו
 מחזיקים בה אינה אלא אשליה שמטרתה לגונן עלינו מפני מה!
 שאיננו מסוגלים להתמודד אתו. היא נחוצה להמשך חיינו

 ותפקודנו ובכך ערכה.
 למעשה, לדעתו טל ניטשה אין דבר שהוא טוב כשלעצמו או
 רע כשלעצמו. הדבר תלוי בפרספקטיבה ממנה מסתכלים. כאשר
 מאמצים זווית ראייה כוללת יותר, או יותר מפרספקטיבה אחת,
 אנו מנלים שהדבר טנתפם כטוב או רע תלוי במה שאנו עוטים
 עמו ובסוג האדם שפועל בנסיבות. לכל אדמ מתאים מוסר מסוים
 ואמתות מסוימות לאורן הוא יכול לקיים ולשמר את עצמו

 בהתאם לעצמתו. יש שיכולים להתקיים רק בעזרת אשליות
 וכזבים ויט טיכולימ להתמודד עם ״האמת״ - הם אנשי המעלה
 החזקים שבינינו יהיו מודעים לעצם קיום האמתכפרספקטיבה

 לנסות להכיר את עצמו, לחשוף את עצמו, שכן מאחורי כל
 ״מסכה״(שלנו עצמנו) מצויה ״מסכה״ נוספת. מאחורי כל מילה,
 כל דעה, ישנם אינטרסים אישייס,
 שמובילים אותנו בדרכים עקלקלות.
 ההכרה העצמית המוחלטת אינה
 אפשרית, לכן הדבר המשמעותי
 אינו השגת ידיעה זו, אלא התהליך
 המתחייב מהניסיון להשיגה. תהליך
 של התגברות עצמית שמתרחש תוך
 כדי פעולת חשיפה קשה, שמיועדת
 בסופו של דבר להתעצמות רוחנית

, ו  פרויד, ולאקאן בעקבותי
 מקבלים את דעתו של ניטשה.
 האדם משקר לעצמו ולאתרים כד
 לחיות באופן נוח יותר. באמת קשה

 מדי לשאת.
 נתחיל מזאת שהאדם אינו יודע
 כלל שהוא משקר. אין מדובר בשקר
 |מודע שאנו מספרים לחברים למשל, או למעסיק שלנו כשאנו
 מאחרים לעבודה. אנו אפילו איננו יודעים שמדובר בשקר. פרויד
 נותן דוגמה לשקר כזה. מטופל מספר על חלום שהוא חולם
 למטפל שלו. הוא אומר למטפל שלו. "זו לא אימא שלי בחלום״.
 זהו לדבריו של פרויד שקר, שכן, לאור דבריו של המטופל, זוהי,
 בדיוק אמו עליה הוא חלם. מדוע המטופל משקר לעצמו? מדוע
 הוא אינו מאפשר לאמת, שלו, להיחשף? מפני שהאמת קשה

 מדי. הוא אינו יכול לשאת אותה. באיזו אמת מדובר?

 לטענתו של לאקאן האדם מכונן על ידי שלושה משלבים
 הממשי, הדמיוני והסימבולי. הממשי הוא הבלתי אפשרי, הבלת

 מודעות טמובילה להתפתתות, מונעת דוגמטיות ומאפשרת את
 קבלת האדם והקיום באופן שלם יותר. מודעות לעובדה טכל

 הכרה היא פרספקטיבית, מחייבת
 תהליך חשיפה שיש לעבור, תהליך
 שכרוך בעבודה של ניפוץ המבנים
 הכתבים הללו שבנינו וחשיפה של
 מה שמסתתר מאחורי כל השכבות
 המזויפות הללו, בהתגברות עצמית,
 בפיתוח השקפות פרטיות, בתהליך

 של עיצוב, יצירה והכרעה אישית.

 לכאורה נראה שגם ניטשה מציג
 לנו אמת אחת כוללת ומוחלטת, אלא
 שהאמת של ניטשה אינה תוכנית,
 אלא אמת צורנית בלבד. את התוכן
 ימלא כל אחד מאתנו בעצמו מתוך
 הבנה שהאמת הנה האמת הפרטית
 שלו, מביעה את אישיותו, את רצונו

 פרויד

 לעצמה, את סדר המעלות שבו ובזה
 ייחודה. אמת זו מיועדת לגידולו של האדם, שכן, כאמור, רק
 אדם שמודע לאמת בפרספקטיבה, שמשתחרר מערכי המוסר
 המוחלטים, יכול להגיע לחירות, ליצירה, לפרטיות. כדי להגיע
 למצב כזה, בו האדם משיג שליטה בגורל ובגסיבות ומעצב את
 תייו, את ערכיו, בעצמו, "מת אלוהים" ועמו האמת האחת
 הכללית, הקולקטיבית. עתה יכול האדם עצמו להפוך לאלוהים,
 לטוטליות של פרטיות, ליצור שלם ובשל, שמסתפק בעצמו,
 מכריע בעצמו. האמת לפיכך מזוהה עם הסובייקטיביות, עם
 הפרטיות והיא אפשרית רק על ידי ביטולה (ככללית,

 כקולקטיבית).



 האיסור הראשוני. הסובייקט כבר שומר את המרחק ביחס
 1לאובייקט הטוב. הוא לא יכול לשאת את הטוב הקיצוני שהדבר

 :מביא עמו(שם, עמ׳ 73). לכן טוען לאקאן אנו משקרים לעצמנו
 וברמה העמוקה ביותר האפשרית(בלא מודע). אנו עושים זאת
 על ידי כך שאנו מייצגים את ״הדבר״, את אובייקט התשוקה,
 באמצעות אובייקט אחר. ״...הדבר מוצב...כאחר הפרה היסטורי
 שבלתי אפשרי לשכוח. ...משהו שברמה של הלא מודע רק ייצח

 יכול לייצג״(שם, עמ׳ 71).

 כיוון שאגו מייצגים לעצמנו את ״הדבר״ באמצעות אובייקט
 !אחר שנבחר על ידינו כמושא לתשוקתנו, הרי הבחירה שלנו
 באובייקטים אף פעם אינה בחירה אמתית ועל כל פנים ודאי

 שאינה מספקת. הבחירה תמיד מכסה על בחירה אחרת. כך
 אנתנו יכולים לקיים ^יתסיס-נסבלינדעם־אזבייקט־שיער־בו
 אסוציאציות מענגות של הדבר אך אינו הדבר עצמו, בו אנו
 עשויים להיבלע, הדבר שמאיים עלינו, שאת הטוב המוגזם שלו
 ואיננו יכולים לשאח. אנו מגנים על עצמנו, כאמור בבריחה מפני
 :"היצרים הטהורים״ ומפני "הדבר". במובן זה אנו בוחרים

 במציאותי על פני הממשי.

 אובייקט זה - "הדבר", הוא אובייקט אבוד(למרות שבעצם
 מעולם לא היה ברשותנו), ואותו אנו שבים ומחפשים כל חיינו,
 !על אף שלעולם לא נוכל למוצאו. לא נוכל למוצאו ולו כי אנו
 מחפשים ייצונים של האובייקט, תחליפים. (למעשה איננו יודעים
 אפילו מהו הדבר האמתי שאנו מחפשים). אנו מחפשים משהו
 אחר, בעל אותן אסוציאציות אולם כל אובייקט שנמצא "אף
 פעם לא יהיה זה״. אף פעם זה לא יהיה מספיק טוב או מספיק
 רע בשבילנו, וכך נמשיך ונחפש אובייקט אתר, במדון אינסופי

 אחר מה שכלל אינו ניתן להשגה.

 מעבר לעובדה שאיננו יכולים לשאת ב״דבר״ האמתי, הבריחה
 שלנו נובעת מעוד מניע. האיסורים החיצוניים מאפשרים לנו
 לעסוק בפנטזיות על התענגות מוחלטת, אך לא לעסוק בה בפוע7
 ובכך מונעים מאתנו את הגילוי המאכזב באשר להתענגות, באשר
 לחוסר הפונקציונליות של הדחפים שלנו(ג׳ונסון, 2002). זאח
 כיוון שההתענגות המצופה, הסיפוק המלא שאמור להיוח כחן
 במציאה מחדש של ״הדבר״, הוא אשליה, מיתוס. ההתעגגות
 מענגת רק ככל שאיגה משיגה את מה שהיא רוצה. שהרי בסופו

 של דבר, כאמור "זה אף פעם לא זה".

 ״הדבר״ נתפס, כפי שטוען ז׳יזיק(1997), כמקור ההתענגות,
 רק כשהוא עטוף בדמיוני ובםימבולי. גילוי מקרוב של הדבו
 משולב פעמים רבות בתחושה של גועל והפחתת ערכו. לכן גם
 !הפער שמפריד בין יופי לכיעור, לטענתו(1997, עמי 66) הוא
 :בדיוק הפער שמפריד בין המציאותי לממשי. מה שמכונן אח

 ניתן לביטוי, הוא זה שרשת הסימבולי עטויה מעליו. מדוע?
 מכיוון שאת הממשי אין האדם יכול לשאת. הוא קשה מדי.
 הרשת הסימבולית מאפשרת לנו להתמודד עם הממשיך
 שבאמצעותה הופך למציאותי(״מציאות״ מתווכת על ידי המבנים
 הסימבוליים, בגיגוד לממשי שהנו"חומר הגלם"). (הסכיזופרני,
 למשל, אינו תפוס בשיח, בקשר החברתי. הוא אינו מבן ע7
 עצמו מפני הממשי באמצעות הסימבולי, באמצעות השפה, כפי
 שכולנו עושים, כיוון שבשבילו השפה היא היא הממשי. [מילר,

 2002] וזהו המחיר שאנו עשויים לשלם על בחירה בממשי).
 הממשי הוא החומר הטהור, הדבר עצמו, הטראומות שלנו -
 ללא כיסוי והגנה, היצרים עצמם, ללא המגבלה של האיסורים
 החברתיים. מפני מה עלינו להגן על עצמנו? מפני האפשרות
 ,האיומה ומעוררת החרדה שנממש את אותם יצרים (ניונסון]
 2002). מימוש כזה עשוי להיות טראומתי מאוד. מדוע? שם
 דונמה ליצרים כאלה, לאמת שאותה קשה לנו לשאת היא שאנו!
 חושקים באימא שלנו. ופה לא מדובר באותו מטופל ספציפי
 שחלם על אמו. אלא, האמת של גילוי עריות היא אמת יסודית
 שמתייחסת לכולנו וקשה לנו להתמודד אתה. התגובה
 הראשונית, למשל, של מי שקורא את המשפט האחרון תהיה,
 פעמים רבות, העוויית פנים ואמירה בסגנון"מה זה השטויות
 :האלה? זה ממש מופרע״. נכון, זה נתפס בעינינו כממש מופרע

 וחולני ובין היחר זו הסיבה שבגינה אנו משקרים לעצמנו.

 כיצד מסביר לאקאן את האמת של תשוקה לגילוי עריות?
 לטענת לאקאן עקרון העונג שמפעיל אותנו מחפש את אותו
 הנאה שטמונה באובייקט מיותד שנקרא"הדבר״. ״הדבר" הוא
 האובייקט המיוחד, הראשוני, שסביבו נסובה התשוקה שלנו.
 (האובייקטים הם החון בו אנו נתקלים. ודרך האובייקטים אנו
 מחפשים נקודוח החייחסות לעולם התשוקוח שלנו). ואובייקס
 זה הנו האם. אם כך, "הדבר״, שהנו הטוב הריבוני, שהנה האם,
 הוא גם האובייקט של גילוי עריות, שהרי התשוקה היא תשוקה

 מיגית.

 אלא שהתשוקה לאם אינה יכולה לבוא על סיפוקה, כיוון
 ש״מימושה יהיה הסוף, נקודת הסיום, התיםול של עולם שלם
 של דרישה, זו שברמתה העמוקה ביותר מבנה את הלא מודע

 האנושי" (לאקאן, 1988, עמ׳ 68). בקיצור, אם נממש תשוקה
 זו לאובייקט האימהי, (אם נכיל את האובייקט, ״נבלע" אותו אוו
 ״ניבלע״ בו) אובייקט זה יפסיק להתקיים בשבילנו, ולכן במובן
 מסוים אנו עצמנו לא נוכל להתקיים (בין היתר כיוון שמימוש

 טוטלי של התשוקה הוא בעצם מוות).

 אם כן, התשוקה לאם אינה יכולה לבוא על סיפוקה. גילוי
 עריות הנו אסור. בכך התשוקה הראשונית מביאה עמה גם את



 על אף הפחתת רמת הסבל לה טוען לאקאן, יש לשים לב לכך
 שלאקאן אינו טוען רק ש״הדבר" הנו הטוב הריבוני, אלא גם
 שהוא הטוב היחידי. כיוון שהוא טוב אסור והוא הטוב היחידי,

 עולה שאין טוב אחר. (שם, עמ׳ 70)

 האמת על פי לאקאן הנה אם כך שבעיקרו של דבר אנו מוצאים
 את מה שלא רצינו לחפש. אנו מחפשים את מה שאיננו רוצים
 למצוא. אנו חושבים שאיבדנו משהו שבעצם אף פעם לא היה
 ברשותנו. ואף פעם גם לא יהיה. ואותו אובייקט שאף פעם לא
 יהיה ברשותנו הוא הטוב היחידי שקיים. האם חוסר התכלית

 שבעניין מתחיל להתבהר?

 לאור כל האמור, כאשר אנו חושבים על האלטרנטיבות,
 מתעוררת שאלתו של ניטשה; מה עדיף? מה תורם לחיינו?

 השקר או האמת2?

 המחשבה על שאלה מביכה זו, מזמינה אותנו להיכנס לתחומה
 של הפילוסופיה •

 הערות:
 1. טענתו זו טל לאקאן מעוררת את השאלה הבאה: אם אנו משקרים

 (לעצמנו) נם במודע ונם בלא מודע, כיצד אופציות"אמתיות" עולות כלל

 על דעתנו? כיצד הפסימאנליסט מצליח להניע לאופציות כאלה שאמורות

 להיות חסומות גם בלא מודע שלו? שמא מחבר בפנטזיה, בדמיוני של

 הפםיכונאנליזה עצמה?

 2. בהנחה רק לצורך העניין כרגע שלדיכוטומיה כוו יש בכלל הצדקה.
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 המציאות הוא מינימום של אידאליזציות הנחוצות כדי שנוכל
 לשאת את האימה של הממשי. המציאות מתרחשת רק ככל

 שאינה יותר מדי"קרובה".
 כדונמה לאמור מתאר לאקאן את הפנטזיה המתעוררת באדם
 הרואה צלליה מאחורי וילון. בדמיונו של אותו אדם מדובר באישה
 מסעירה. אולם, הסטת הווילון מגלה אתלט שעיר. אתלט שעיר
 זה הגו הממשי, לאחר הסטת הווילון של הדמיוני-סימבולי,
 משמע, "הדבר", אובייקט התשוקה מאחורי מסך הפנטזיה, הוא

 "הדבר" הטראומתי.
 לסיכום, לדעת לאקאן"אף פעם איננו שמחים לסלול דרך
 לאמת חדשה, כיוון שתמיד משמעה פילוס דרכנו לתוכה: האמת
 תמיד מפריעה. איננו יכולים אפילו להתרגל אליה. אנו רגילים
 למציאותי. את האמת אנו מדחיקים״(לאקאן, 1988, עמ׳ 169).
 אם איננו מחפשים את האמת לאמתה, מה אנו מחפשים?
 אמתות קונבנציונאליות, וכאלה יש בלי סוף. אנו מאמצים בברכה

 את הערכים החברתיים ונורמות ההתנהגות.

 למרות האמור לעיל, לטענתו של לאקאן ״..שקר זה הנו דרכו
 לספר את האמת״. (שם, 1988, עמ׳ 73) דרך השקר נמשפת
 האמת. כיצד? למשל על ידי הסתרה. הדבר אותו איננו אומרים
 הוא לפעמים בעל המשמעות העמוקה ביותר. בנוסף, הדבר
 שמכונן אותנו בלי שנדע, לפחות לא באופן מפורש ומנוסח,
 יוצא בשיח שלנו, לפעמים בפליטת פה, בטעות, או בשכחה

 שלפתע מונעת מאתנו לומר דבר מה. בכך נחשף קיום מסוים
 שהנו משמעותי בעבורנו.

 הדיבור אם כך חושף גם כשהוא שקרי. במובן וה אין כלל
 ,הבדל בין אמת לשקר. הכול אמתי במובן שהוא אומר עלינו

 משהו; על הבחירות שלנו, על הפתדים שלנו, על הפנטזיות
 שלנו. על המשמעות שאנו מעניקים לדברים.

 נראה לפיכך שאפשרית חשיפה מסוימת את עצמנו, העלאת
 המודעות העצמית, ניפוך מבנים כוזבים (הדמיוני), (כל זאת
 כמובן באמצעות טיפול פסיכואנליטי משובח במיוחד ורק
 באמצעותו). המטרה הטיפולית היא לסלק את המבנים הדמיוניים
 ולהכניס חלקים בלתי מסומלים (אותם חלקים שלא ניתן להם
 וביטוי, כמו טראומות) לתוך סימבוליזציה. עניין זה אמור להקל
 על הסימפטומים שלנו, להכניס לשיח שלנו את אותם חלקים

 טראומתיים, להפחית את מידת הסבל שאנו חשים.
 (המגרעת הגדולה הנה שהשיח הסימבולי הוא בעיקרו שיח
 ציבורי, שיח שגשלט על ידי תפיסות כלליות שמעוותות פעמים
 רבות, גם בשל צרכים אחרים; חברתיים, כלכליים, כוחגיים
 מסוגים שונים וכוי. כך יוצא שאנו עשויים לעבור משיעבוד

 לשיעבוד).


