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טובים? חיים מהם

ן ורקי דו רונלד

טיבה על ניסו לעמוד הם פרשנות. של סוגה במוסר ואריסטו ראו (כמו אפלטון העיקריות והפוליטיות המוסריות המידות מן אחת כל של  האמיתי
האחרות המידות מול העמדתה ידי תחילה על וצדק), אזרחית אחריות כבוד,
בידי שתומצתו הכלליים האתיים האידיאלים לעומת הצגתה ידי על כך ואחר
ו"מוסרי" "אתי" במונחים משתמש אני  הפרטי.  ה"אושר" במושג המתרגמים
בזולת; לנהוג איך לנו מורות המוסריות המידה אמות לכאורה. מיוחד, באופן
שעליו האושר לחיות. אמורים עצמנו אנו כיצד מלמדות האתיות המידה אמות
פי על חיים - כלומר אתיים, חיים נחיה אם יושג ואריסטו אפלטון דיברו

עקרונות מוסר בלתי תלויים.
"מוסרי" במונח "אתי" או רבים - במונח כפי שעושים - להשתמש אפשר
שבו במובן דהיינו - הזו ההבחנה את המוחק יותר, כללי במובן בשניהם או
נזדקק שעדיין ולהפך. אלא אתיקה מכנה שאני מה כולל את "מוסר" המונח
טובים חיים  לחיות  האתית שאיפתנו אם לשאול כדי עורך שאני  להבחנה 
אחת כל לאחרים.  חבים שאנו במה  ענייננו את  מוסרית, מבחינה מצדיקה, 
פיו שעל המעניין הרעיון את לבחון לנו תאפשר הללו השונות הביטוי מצורות
אושר לנו תסב מצדנו מוסרית שהתנהגות כך המוסר עקרונות את לפרש יש

ואריסטו. אפלטון כיוונו שאליו במובן
- מאמר זה עוּבַד שמתוכו - ( Justice for Hedgehogs) לקיפודים בספרי צדק
מידה אמת למצוא היא המטרה הזה. הפרשני המפעל את לפתח מנסה אני
- לחיותם חיים שמיטיבים של משמעותם בדבר תפיסה כלשהי - כלשהי אתית
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במכשול: נתקלים שאנו מוסריים. אלא של מושגים בפרשנותם אותנו שתדריך
בכל דרך המוסרית אחריותנו את להבין עלינו כי מניחה זו דומה שאסטרטגיה
ההנחה שאין לתלות עם אחד בקנה עולה אינה זו סברה שתתאים לנו. ואולם,
אפשר לנו ממנה. לצמוח שעשויה אפשרית תועלת בכל ההתנהגות המוסרית את
לעמוד מוכרת: נוכל פילוסופית הבחנה באמצעות הזו להשיב להתנגדות לנסות
ובין קטגורי בהכרח, שהוא הפילוסופיים, העקרונות של בין תוכנם ההבדל על
של האנשים הטווח ארוכי האינטרסים את להלום בהחלט הצדקתם, שעשויה

המחויבים לאותם עקרונות.
עיקרון לאמץ הוא כולנו של ארוך הטווח שהאינטרס למשל, לטעון, נוכל
את האינטרס עשויה לשרת אמת אי־אמירת שבהן גם בנסיבות על השקר האוסר
עצמם על לקבל מוכנים אנשים כאשר נשכרים יוצאים הכול השקרן. של המיידי
הדבר משרת כאשר אחד משקר כל שבו מצב זה, לעומת מסוג הגבלה עצמית
שאיננו מפני לספקנו, יכול אינו זה שתרגיל  אלא שלו. המיידי האינטרס את
ארוכי באינטרסים אפילו תלויות מוסריים אנשים להיותנו הסיבות כי מאמינים
שהצדקת הגורסת יותר, המחמירה ההשקפה אל נמשכים רובנו שלנו. הטווח
באינטרסים תלות מכל משוחררות להיות צריכות והגדרתו המוסרי העיקרון
את ממלאים כשאנחנו שכר מצווה צריך להיות מצווה; הארוך. בטווח גם שלנו,

אחר. כל תגמול עינינו לנגד לשים אל לנו חובתנו,
תפיסה לקדם יכולתנו את  מאוד עד מצמצמת זו  מחמירה השקפה אבל
בטיעוניהם שזיהיתי הראשון השלב את אמנם תאפשר היא המוסר: של פרשנית
האתי לשילוב לשאוף נוכל  השני. השלב את לא אבל ואריסטו,  אפלטון של
החובות את  למנות נוכל המובהקות. המוסריות עמדותינו במסגרת והמוסרי 
שנזהה, הטובות המידות ואת האחריות תחומי את הקונקרטיות, המוסריות
של ברשת - פרשני סדר במסגרת האלה העמדות את להציב לנסות כך ואחר
למצוא אולי נוכל המוסרית. את אחריותנו ומגדירים בזה זה התומכים רעיונות
את המצדיקים התועלתני,  העיקרון דוגמת מאוד, כלליים מוסר  עקרונות
ידם. על בתורם וגם מוצדקים האלה ואת האידיאלים הקונקרטיות הדרישות
הכלליים מאוד המוסר עקרונות את לקבוע האחר: בכיוון להמשיך גם ונוכל 
- ולפעולות - להתאימם לעמדות אפשר אם ואז לבדוק לבנו, את המושכים
הפרשני המבנה כל את למקם  נוכל לא אבל עלינו. המקובלות  הקונקרטיות
עמדותינו או לבדוק את להצדיק לא נוכל יותר; רשת ערכים גדולה בתוך הזה
אחרות שאיפות או תכליות משרתות הן מידה באיזו השאלה ידי על המוסריות

אנו עצמנו. לרבות בני אדם, להחזיק או אמורים עשויים ושונות שבהן
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יושרה אלא גם רק שלנו לא במוסר למצוא מפני שעלינו זהו דבר מאכזב,
ולשאול במובהק מוסריים משיקולים להתנתק אותנו מחייבת וזו אותנטיות,
בדבר הדרך שבה האתית ההכרעה עם משתלבת מוסרית יושרה איזו צורה של
את מסכלת  המחמירה  ההשקפה חיינו. ואת  אישיותנו את לכונן רוצים  אנו 
של ונכון אותנטי מלא, שילוב נשיג שאי־פעם סביר זה שאין מובן הזו. השאלה
מפעל מתמשך היא תמיד חיה אחריות והאתיים; ערכינו המוסריים, הפוליטיים
רחבה יותר, כן אבל ככל שנוכל לבדוק רשת רעיונות ולא משימה שהושלמה.

המפעל הזה. את נוכל לקדם
אכזבה בדרך לנו מנחילה מצווה", מצווה "שכר כי הגורסת הגישה המחמירה,
אם נקבל מוסריים. בני האדם להיות שואלים מדוע צריכים אחרת. הפילוסופים
תשובה זו לכאורה זאת. מחייב המוסר כי רק לענות נוכל המחמירה, הגישה את
לעצמו, הנדרש היחיד הצידוק האמירה שהמוסר הוא דבר, של בסופו לגיטימית.
מעגל איננה המוסר, שמחייב מה  שזה מפני פשוט  מוסריים להיות שעלינו
תמיד עסקו הפילוסופים זאת.  לומר  נאלצים מעציב שאנו  זאת ובכל קסמים.
לא המעיק לחשוב שהמוסר, שמשונה מפני מוסריים?" להיות  "מדוע בשאלה
שהוא משום חיינו רק על כך כל משמעותי השפעה בכוח החיים, ניחן על פעם
אבל נעים, ולא מאומץ אינסופי לטיפוס אותנו המחייב בהר מדובר היה משל קיים,

תכליות עם מתלכד שהמוסר אנו רוצים לחשוב שם. היה אלמלא שמחים היינו
לא. ותו אילוץ שאין הוא שלילית, פחות מעט שאיפותיו בצורה ועם האדם

הוא קטגורי. שהמוסר הכובש אל הרעיון שונה באופן לגשת מציע אפוא לקדם אני בכוחו שיש ורק משום להצדיק עיקרון מוסרי אך יכולים  איננו
רצייה אפילו - הרצייה עובדת לאמצו. יסכים אשר האדם של ענייניו את
תוכל לא - האדם בטבע לכאורה המעוגנת אוניברסלית רצייה אפילו נאורה,
לשרת אמור אינו שהמוסר התחושה זו, מבט מנקודת מוסרית. חובה להצדיק
אי־ כי של יּום, הקובע לעיקרון נוספת דוגמה אלא שלנו אינה את האינטרסים
מצבו כלשהו לגבי אמפירי מחויבות מוסרית מגילוי בדבר לגזור מסקנות אפשר
את פוסל אינו אתיקה למוסר בין השילוב את תופס שבו אני האופן העולם. של
מפעל שמציע וכפי ואריסטו אפלטון שעשו כפי יחדיו, אותם לקשור האפשרות
פסיכולוגית, עובדה איננה  האתיקה תפיסתנו פי שעל מפני  שלנו, הפרשנות
כאינטרס שלהם, רוצים לראות אפילו או שהאנשים מבינים מה החושפת את

עצמו. בפני אידיאל היא אלא
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שיהלום באורח האישיות מטרותינו להיות אמורות מה אפוא להגדיר עלינו
כלפי לנו שיש  ולאחריות לחובות למחויבויות, בנוגע תפיסתנו את  ויצדיק
שלאורה היטב, גישה לחיות כיצד לנו המורה גישה אחר אנחנו תרים הזולת.
אנו זקוקים פרויקט, מאותו כחלק אבל שלנו. המוסר מושגי את גם לפרש נוכל
היטב. לחיות כיצד הפרשנות, דרך על להבין, נוכל שלאורה מוסר לתפיסת גם

את שואלים אינם  הם אחרים, של לסבלם נחשפים אנשים כאשר  נכון,
חיים עצמם להם תעניק נזקקים לאותם סיוע הגשת אם כלל בדרך עצמם
החובה. תחושת או עצמו הוא הסבל אותם ומרגש  שמניע מה יותר. טובים
לעזור עלינו האם לכך חשיבות. יש אם ביניהם בשאלה חלוקים הפילוסופים
ששני בהחלט ייתכן לו? לעזור שחובתנו מפני או לעזרה, זקוק שהוא מפני לילד
בניתוח לגלותם שאפשר אחרים רבים מניעים לצד כאן, מעורבים השיקולים
מכריע משקל מהם למי לדעת אפשרי בלתי  או וקשה מתוחכם, פסיכולוגי

אחר. או כזה באירוע
דבר הנתפס בעשיית פסול כל אין כך. כל חשובה אינה לדעתי, התשובה
המוטרד אדם לבקר סיבה שום גם אין חובתך. שזוהי משום כחובתך בעיניך
בטובתו המתעסק כטיפוס ולהוקיעו חייו צביון על הרעה התנהגותו מהשפעת
הייתי לומר, "לא שמרבים כפי נרקיסיסטי לחשוב, זה אין על המידה; יתר הוא
האלה השאלות  מקום, מכל כזה". דבר עשיתי אילו עצמי עם לחיות מסוגל 
כאן. השאלה מציג שאני לסוגיה רלוונטיות ואינן הפסיכולוגיה שייכות לתחום
אחריותנו את ולעגן לתקן, לבקר בניסיוננו שונה: האם היא אותנו המעסיקה
ודעותינו דרישות המוסר על שהשקפותינו להניח מצדנו זה נכון יהא המוסרית,

אלה? את אלה לחזק צריכות לנו המתאימות האנושיות השאיפות על
העקרונות את לעגן המבקש טיעון  לאתר אפשר  יּום ואצל הובס  אצל
האתית התפיסה באתיקה. גם אלא בפסיכולוגיה רק לא המוכרים המוסריים
המטרה בהישרדות, את ולפיכך האישי, באינטרס הרואה - ההשקפה הובס של
נקיטת תוך הישרדות לפחות,  רובנו,  בעיני מספקת.  אינה  - ביותר הנעלה
לקבל קל יותר נכונים. מספיק לחיים אינה תנאי עצמי של אינטרס מוסריות
הניסיון אבל האתיקה, ללשון אותן מתרגמים כאשר יּום של הבחנותיו  את
לפתור שאלות יוכל הזולת לא לצורכי מופלגת המגלה רגישות אדם מלמדנו שגם
לחוש או לעשות. נוטה הוא עצמו מה ישאל את רק אם מוסריות או אתיות
הרעיון תועלתני כללי. לעיקרון של יּום האתיקה בהרחבת גם רבה תועלת אין
מן יותר  חשובים אינם שלו האינטרסים כי להאמין צריך מאתנו אחד שכל 
לתורת ראוי כבסיס רבים פילוסופים בעיני נראה אחר אדם כל של האינטרסים
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המנחה את האדם לשמש אסטרטגיה יכול אינו מיד, הוא שאטען מוסר. אך כפי
היטב. לחיות כיצד

דרכיה; את תואמת שדתיותם לאנשים מצדיקה אתיקה לספק יכולה הדת
קודש. של כתבי המוכרות המוסרניות בפרשנויות לכך והותר דוגמאות די יש
רצונו, את או להשביע הֵאל לכבד את היטב משמעו כאלה, לחיות אנשים בעיני
אותה של תפיסה איזו אם יישאלו אחריותם המוסרית את לפרש יכולים והם
אבל הטובה ביותר. בצורה רצונו את תשביע או הזה האל תכבד את אחריות
לאנשים והמוסר רק האתיקה לשילוב כמדריך להועיל יכול מחשבה זה מבנה
המאמינים אנשים ומפורט. מפורש מוסרי כללים ספר הקדוש בטקסט הרואים
וכך - חסד עמו  ולעשות הזולת את לאהוב עליהם ציווה רק אלוהיהם  כי
תשובה לבדה  זו במצווה למצוא יוכלו לא - לדעתי רבים, דתיים סוברים 
על כאן כלל אסתמך לא מקום, מכל המוסריות. מחייבת מה ספציפית לשאלה

מפורטת. מוסרית ספר אלוהי המכיל הדרכה של בקיומו האמונה

מתפתים ואיננו יּום ואצל האתיקה אצל הובס תפיסת את אנו דוחים האתיקה, אם עם המוסר את לאחד מבקשים עדיין אך הדתיות,  לגישות
שציינתי, כפי היטב. לחיות כיצד אותנו שתנחה אחרת השקפה למצוא עלינו
שאנו מה את להשיג לנו תאפשר  כזו הטענה שהשקפה את לקבל אי־אפשר
- ביקורתית בעין שנבחנו באינטרסים מעוגנים הטובים החיים בפועל: בו רוצים
שיפוט שאלה של זוהי - טובים מהם חיים לנו. להיות האינטרסים שאמורים
הטובה הדרך היא מוסרית התנהגות שדווקא להניח סביר האם אבל ומחלוקת.
מה של התפיסה המקובלת פי על טובים? חיים לחיות יכול האדם שבה ביותר
לחלוטין. מופרך רעיון זהו לטובים, החיים את שהופך ומה המוסר מן שמתחייב
היא אם מעוני אותו שתציל עבודה לוותר על אדם לחייב למשל, עלול, המוסר
טובים לחיים יזכה אדם אותו האנשים רוב בעיני סיגריות. לפרסם אותו מאלצת

בה חיל. הזו ויעשה העבודה את אם ייקח יותר דווקא
ייתכן כאלה. שגורות להבנות מוגבל להיות אמור אינו פרשני שתיאור מובן
או לא־מוסרי מעשה כל שלפיה הטובים החיים של תפיסה לגבש בידינו שיהא
כזה שניסיון חוששני יותר. ואולם, לגרועים של דבר, בסופו החיים, את הופך רע
מאתנו תתבע המוסרית אחריותנו של אטרקטיבית תפיסה כל לכישלון. נידון
קשה עליהם. ויתור ואולי אף החיים סיכון כדי עד גדולים - קרבנות לפעמים
להיחשב צריכים כך כל קשות מהלומות ספג אשר אדם של שחייו להאמין
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מוסרית לא בצורה פעל בחלקו אילו נופל לגורל שהיה בהשוואה יותר לטובים
ובחיים ארוכים - וחומרית רגשית יצירתית, - כלשהי בהצלחה כך התברך ואחר

ושלווים.
כיוון יותר. מבטיח ולדעתי במקצת, שונה בכיוון ללכת לנסות אפשר אבל
ההבחנה האתיקה: לתחום המוסר בתורת מקובלת הבחנה להעתיק יחייב כזה
טובים" "חיים בין להבחין עלינו הטוב. ובין הראוי בין התוצאה, ובין החובה בין
בזה זה קשורים אלה הישגים .(living well) היטב" "לחיות ובין (good life)
ליצור חיים להשתדל היטב משמעו לחיות בדרך הבאה: מזה זה גם נבדלים אך
מושגים שני האדם. מכבוד הנובעים מסוימים לאילוצים בכפוף רק אבל טובים,
האתית אחריותנו פרשניים. מונחים היטב", הם ו"לחיות הטובים" "החיים אלה,

של שניהם. ראויות תפיסות לגבש מחייבת אותנו
נוכל לא למשנהו. הללו זקוק הבסיסיים האידיאלים האתיים משני אחד כל
לנו מאפשרים הם כיצד נבין אם אלא הטובים החיים חשיבות את להסביר
דחפים, פי על הפועלים מודעות עצמית חיים בעלי בעלי אנחנו היטב. לחיות
את לספק לרצות עלינו מדוע לחלוטין ברור והעדפות. טעמים אינסטינקטים,
מדוע לגמרי ברור  לא אולי אבל הללו. הטעמים את ולשרת הללו  הדחפים
בין להתגאות, נוכל שבהם במובן מהותי יותר: חיים טובים חיים לרצות עלינו
אם רק להסביר אפשר הזו השאיפה את לאו. אם ובין מסופקים הללו שהדחפים
שעלינו היא שמשמעות הדבר ונאמין היטב לחיות לנו אחריות שיש בכך נכיר

מהותי. מובן באותו טובים גם אלא מהנים רק שאינם חיים ליצור
כלפי אחריות  לענות:  טעות  זו  ותהא מי? כלפי  אחריות   - אולי תשאלו 
לשחררו בדרך כלל יכול הלה אחר כלפי אדם נושא באחריות כאשר אדם עצמנו.
היטב. לחיות האחריות את מעלינו להסיר יכולים איננו אנחנו אבל מאחריותו,
איננו לעולם אף שכמעט רובנו, שבה חיים בדרך ברעיון שנטמע להכיר עלינו
הפשוטה העובדה מעצם היטב מוטל עלינו לחיות מפורש. באופן לנסחו טורחים
שמוטל זו מפני בחובה נושאים אנו עצמית. מודעות בעלי יצורים חיים שאנו
זה אין היטב; חשוב שנחיה בידינו. המופקד דבר כל ערכו של על לשמור עלינו

זה. וזהו חשוב אלא אחד אחר, לכל או לנו רק חשוב
חשיבותם גם נובעת  זו ומאחריות היטב, לחיות האחריות עלינו  מוטלת
אמירות אתיות שנויות ספק, ללא הן, אלה ביקורתי. חיים טובים באורח של
נוקט שאני מכל עמדה חלק הן במחלוקת שנויות אמירות אתיות במחלוקת.
אדם המנהל לדעתי, היטב?". לחיות "כיצד או טובים?" חיים בשאלות "מהם
או הישגים, ורק קרובים, ללא אתגרים חיים משעממים ושגרתיים, ללא חברים
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הוא עצמו אם גם חיים טובים, חי אינו הקבר, לו עד שנותר הזמן מעביר את
נוכל לא אתי, תסכימו  אם  מחייו. מאוד עד נהנה הוא  אם וגם  אחרת סבור
מסוימות הנאות של אזכורן ידי על רק כך על להצטער עליו מדוע להסביר
להחמיץ עכשיו. אין מה כבר מקום ומכל דבר, שלא החמיץ ייתכן שהחמיץ; 

לחיות. באחריותו נכשל הוא במשהו: שהוא נכשל להניח עלינו
האמנות ובין בין החיים האנלוגיה זו בנקודה "לחיות היטב"? של הערך מהו
חיינו, את לחיות עלינו  בוז.  של לקיתונות וגם  - רבה לפופולאריות  זכתה
את לדחות נוטים אנו כיום  אמנות. יצירת היו כאילו הרומנטיקנים,  אומרים
שהיא ומשום אוסקר ויילד של מרוחו מדי יותר בה מפני שיש הזו האנלוגיה
צורני ארגון רגישות מעודנת או - בציור המעלות שאנחנו מעריכים כי מרמזת
שעלינו הערכים הן - עצמה האמנות תולדות של מתוחכמת פרשנות או מורכב
ערכים פחותים הם שאלה אמנם ייתכן הטעם. אנין של ערכיו גם בחיים: לבקש
ובין החיים האנלוגיה בין את אם נשלול אבל חיים. אותם לדרך להפוך מכדי
שהיא המהותית הנקודה את להחמיץ עלולים אנו הזו הסיבה מן רק האמנות
המעשים של הערך ובין שנוצר מה של הערך שבין ביחס הטמונה מעלה,

ליצירתו. שהביאו
נעוצה אינה גדולה אמנות כלפי חשים שאנו להערכה העיקרית הסיבה
ביצוע מגלמת  שהיא בעובדה  אלא  לחיינו, להכניס  עשויה  שהיא בשיפור 
שנחיו חיים מכבדים שאנחנו הסיבה אמנותי. לאתגר היענות ,(performance)
להיות יכול ּבְִדיֹון גם - מציעים שהם המוגמר בנראטיב נעוצה אינה  היטב 
היענות ביצוע: מגלמים הם בעובדה שגם - אלא הזו הבחינה מן לחלוטין מספק
הוא נובע אדוורביאלי - הערך הסופי של חיינו הוא לנהל. לאתגר החיים שיש
זהו הסופית. לתוצאה המוצמדת התווית מן לא באמת, חיים אנו שבה הדרך מן
הביצוע. הכול את הסך מן מחסרים כאשר שנותר מה של הערך הביצוע, לא ערך
דהו הזיכרונות כבר מרשימה, כאשר צלילה של מבריק או ריקוד ערכם של זהו

שקטו. והאדוות
של משהו (product value) "ערך המוצר" נוספת. להבחנה אנחנו זקוקים
לכל או הוא נוצר שבאמצעותו קשר לתהליך בלי כאובייקט, שיש לו הערך הוא
עשוי להיות זה וערך מוצר, ערך יש לציור שלו. ההיסטוריה של מאפיין אחר
זה ודבר יפה, להיות  עשוי שלו הצורני הסידור אובייקטיבי. או  סובייקטיבי
לפריט ולהיחשב לצופים הנאה להסב עשוי והוא אובייקטיבי, ערך לו מקנה
באותה קיים היופי  סובייקטיבי. לו ערך מקנה והדבר בעיני אספנים, מבוקש
גם יש להעתק אם השאלה ציור. אותו  של  מושלם מכני בהעתק גם מידה
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ערכו העתק: זהו כי ידוע אם בשאלה רבה במידה תלויה סובייקטיבי ערך אותו
אבל אכן המקור. זהו שסבור כי המקור בעיני מי כערכו של הסובייקטיבי גדול
העובדה מן הנובע הערך חסר: שההעתק אובייקטיבי ערך של סוג יש למקור
נוצר בידי אמן הוא ביצוע. ערך בעלת יצירתית פעולה שהוא נוצר באמצעות
שהוא מפני נפלא הוא - האמנות יצירת - האובייקט אמנות. ליצור שהתכוון
איזושהי מקריות של תוצר או מכני העתק היה אילו נפלא; של ביצוע שיאו

כך. נפלא כל היה מוזרה, לא
יכולה שגם שימפנזה ההנחה מופשטת על סמך ללעוג לאמנות נהגו פעם
בהקלדה העסוקים ממיליארדי קופים אחד אם שתהו והיו מי כזו; אמנות ליצור
מציירת שימפנזה הייתה אילו את המלך ליר. ידיו מתחת להוציא עשוי אקראית
ליר בסדר המלך המחזה מילות את מקלידה או כחולים" "עמודים במקרה את
היו רבים מאוד. סובייקטיבי ערך היה הללו שלמוצרים ספק אין הנכון,
לא לאותם מוצרים עצמם אבל לראותם. להוטים או משתוקקים להחזיק בהם
אובייקט בכל תלוי באופן בלתי אולי קיים ערך הביצוע כביצוע. ערך כל היה
יצירתו עובדת אבל מוצר, ערך כל לו אובד נהרס, חשוב ציור כאשר הושקע. שבו
נחשבים אוצ'לו אינם של הישגיו שלה. הביצוע ערך מלוא ושומרת על נותרת
האחרונה" "הסעודה פירנצה; בהצפת קשות ניזוקו שציוריו מאחר ערך לפחותי
ביצוע זה. כהוא  התעמעם  לא יצירתו  פלא אבל  אולי, נשחת  לאונרדו  של
תועד לא אם עצום, אבל אובייקטיבי ערך בעל להיות באלט עשוי של מוזיקלי
- תיאטרון מסוימים ביצועים שלו. המוצר מערך דבר־מה מיד צולם, נגרע או
בן החלוף: לעולם בייחודם ערכם את מוצאים - הוקלטו שלא ִאלתור ומופעי ג'ז

עצמם. יחזרו על לא
- החיובי שהותירו עם הרושם חיים של ערך המוצר את עשויים לזהות אנו
אריסטו נחיו. חיים שאותם מפני יותר  טוב  נעשה עצמו העולם שבו האופן
ידע; לרכישת בתבונה, לשימוש להגות, שהוקדשו חיים הם טובים שחיים חשב
סדר באמצעות שהושגו של הרמוניה הם חיים הטובים שהחיים סבר אפלטון
יותירו נפלאים  שחיים מחייבות אינן האלה העתיקות התפיסות ואיזון. שתי
אופן לעצמם, מתעלמים באותו מודעים הם אם בני האדם, כלשהו. רוב רושם
או האלים לאהבת האל הוקדשו אשר שחיים סבורים מעניין הרושם. חלקם
דעה על שחלוקים מי גם (ובהם וטובים ורבים ביותר, המעולים החיים הם
את לנו  המנחילות מסורות פי  על שנחיו  בחיים  גם  הדין שהוא סבורים זו) 
רוב בעיני סובייקטיבי יש ערך האלה החיים והמשפחה. לכל החברותיּות הנאות
האובייקטיבי לטוב הנוגע בכל אבל סיפוק. מעניקים הם בהם: החפצים האנשים
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מה שקובע - כאלה טעם לרצות למצוא סיפוק בחיים יש אם - לשאלה שלהם
החיים. של המוצר ערך ולא הביצוע ערך הוא

החיים משמעות בפיהם שכונה סברות לגבי מה להעלות נהגו הפילוסופים
קשה בני האדם רוב של בחייהם ובדרנים). מיסטיקנים של זהו תפקידם (היום
ברושם נעוצה שמשמעותם להניח כדי מוצר ערך של מספקת מידה למצוא
מתגלה הפניצילין היה לא מסוימים חיים אלמלא אבל כן, אמנם שהותירו.
פי על החיים את נעריך אם ועדיין, נכתב. היה לא ליר והמלך מוקדם כה בשלב
חיים של הגדול ושערכם יש ערך, מעט של מתי לחייהם שרק נגלה תוצאתם,
- גדות התמזה, למשל בתיאטרון על מסמרים נעץ הנגר אשר חייו של מסוימים -
מה בהערכת  משקל כמעט אין  החיים שמותירים לרושם  בלבד. מקרי הוא 

בן אנוש. כל של בחייו שנפלא באמת
להזדקק עלינו משמעות, בעלי חיים של פירושם מה להבין שנוכל כדי
משמעות מעניק לומר שאמן בעינינו טבעי התקופה הרומנטית. מן לאנלוגיה
אנו מנגן. ליצירה שהוא רעננה משמעות מעניק שלו ושפסנתרן הגלם לחומרי
אם אתית, משמעות משמעות - להעניק פירושו שלחיות היטב לומר יכולים
להציבה שאפשר בחיינו היחידה המשמעות זוהי לחיים. - תואר שם לנו נחוץ
סנטימנטלי ותו טיפשי? לכם נראה זה כל האם ממנו. והפחד המוות כנגד עובדת
תפקיד, ממלאים או מנגינה מנגנים - יותר קטן משהו היטב עושים כשאתם לא?
אתם יחסים - מערכת יוצרים או כיסא בונים מחמאה, מעניקים או זורקים כדור
יוכלו לא מדוע החיים. במסגרת הישגים הם אלה עצמו; בפני שלם סיפוק חווים

אמנות? כמעשה משלהם ערך ולקבל עצמו בפני הישג להיות החיים
לחיות חיים להשתדל גם משמעו היטב" ש"לחיות אמרתי הבהרה אחת:
חיים לחיות הסיכוי את לצמצם גם שראוי  מכך להסיק אין אבל טובים,
בצורה משרתות אינן מעריכים שאנו האופי  מתכונות רבות למעשה, רעים.
ביותר. הטובים  כחיים תלוי, בלתי באופן בעינינו, שנתפס מה את המיטבית 
קשות, מטרות הצבת תעוזה: אותנטיות,  סגנון, ספונטניות,  מעריכים אנחנו
יחד הללו הרעיונות שני את לכרוך אולי מפתה לעצמנו. אפשריות, בלתי ואפילו
החיים את שעושה ממה חלק הם בהן והשימוש הללו הסגולות שפיתוח ולומר

לטובים.
זימן בעוני כרגע השרוי שאדם לנו ידוע אם מדי. מגביל זה שכל נדמה אבל
אולי נוכל מסוכנת, אך שאפתנית קריירה לעצמו שבחר בכך הזו המצוקה את
היטיב ייתכן שהוא בצדק. הסיכון הזה עצמו את על נטל שאותו אדם לחשוב
היה לחיות חיים שיכול אמן מופלאה. אך סבירה בלתי לחיות כששאף להצלחה
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עשוי לצאת - שמות צורך לנקוב יש אם - ֶסרה, ושגשוג הערצה נוחים של
כליל להשתקע אותו אותו, שתחייב  ותרושש לחלוטין שתבודד  חדשה לדרך
אמנותי. להסתיים בכישלון אפילו ושעלולה וחבריו, חשבון אשתו על בעבודתו
המוות, לאחר רק להגיע עלולה פרי, ההצלחה נושאת התעוזה אם גם כן, על יתר
בסופו נחל אמן אותו אם לומר: אולי נרצה כזה במקרה סרה. אצל שקרה כפי
אלמלא ניסה, להיות שיכלו מכפי יותר טובים היו חייו הרי דבר הצלחה, של
זכה גדול שלא הישג  גם ששילם; הכבד המחיר את נביא בחשבון אם  אפילו

טובים. לחיים החיים את הופך להכרה
ערכו אבל חדש, דבר אולי מייצר האמן השתלם; לא שהסיכון נניח אבל
אלמלא ידיו תחת מוציא שהיה יותר הקונבנציונלית היצירה של מערכה נופל
לחשוב עשויים אנו גדולה, למעלה בעינינו נחשבת התעוזה אם להסתכן. בחר
גרועים כישלון, וחייו היו נחל הוא ראויה. הייתה במבט לאחור בחירתו שאפילו
האתית, הוא הזווית מן יצא לדרך חדשה; ובכל זאת, אלמלא להיות מכפי שיכלו
ללחם הם רעבים גאונים מסכים: אני חריגה, דוגמה זוהי הנכון. הדבר עשה את
נפרץ. אלא חיזיון הם אינם במציאות אולם לדיון פילוסופי, מעניין אולי נושא
יזמים להזכיר - יותר שכיחות דרכים במאה לשכפל אפשר הזו הדוגמה שאת
סקי גולשי או למשל, דרמטיות, אך מסוכנות להמצאות חייהם את המקדישים
משמעו היטב שלחיות למחשבה  נמשכים עצמנו אנו אם  בגורלם. המתגרים
שכך לדעת עלינו יותר, גרועים להיות בהחלט העלולים בחיים לבחור לפעמים
בחיים לזכות הסיכוי ִמקסום פירושו אין היטב לחיות לקרות. עלול אמנם

מורכבות המוסר. את הולמת האתיקה מורכבות הטובים ביותר.
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