
ה'ויוטו'מושג

למקיאווליב'הנסי,'

דובנובאריה

הטענההצגתתוךיכיהנסיך ) virtu (יוירטויכמונחמקיאוולישלשימושיואתכוחןזהמאמר

כאופןהשונה ,חרשתוכןזהכמושגנוצקשכמסגרתושקטמהפךכחוכוטומןהחיכורכי

הופךכמהותואתיתמשמעותכעלממושג .לושניתנוהמסורתייםהמוכניםמןרריקלי

 .מוסריתמכחינהניטרליתטכניקהאוכושרהמצייןלמושגוירטוייהמושגאתמקיאוולי

ימקיאווליתמהפכהישלהלכתמרחיקותהפסיכולוגיותההשלכותנכחנותהמאמרכסיכום

ימינו.כניהוגיםעלהשפעתהכחינתתוך ,זו

מעידהבימינוהציבוריבשיח ) 1527-1469 (ולימקיאוניקולואלהנרחבתההתייחסות

רובנובעודאולםמותו.מאזשעברהרבהזמןלמרותפחתהלאשלוהפופולריותשמידת

עושההאיששלשמועלשנטבעהמושגאםספקבמקיאווליזם,ההאשמהאתמכירים

בוהרואההרווחת,התפיסהזה.פניםרבהוגהשלהרחבהטיעוניםמכלולעםצדק

התובנותהיקףאתניכרבאופןמצמצמתהמודרנית,לפוליטיקההיסודותאתשהניחהוגה

בתורתהעוסקיםטיעוניוביןמפרידהזוותפיסההואילזאת .מכתביולהפיקשאפשר

החייםתכליתהאדם,טבעאודותעלהפילוסופיותהשקפותיווביןיבטהרתהיהמדינה

 .הרצויותההתנהגותודרכי

מפגשיבסדרתדרכואתהחלקדר,כ"זיפרופשללידיופרוסמינרכעבודתבמקורושהוגשזה,מאמר
כהלישסייעיורדר"שדכךעלמצראנילברכה.זיכרונוורדיעמנואלר"דעם 2001בשנתקיימתישהאומנה

בנוסחוהמאמראתלראותזכהלא ,שבעבודהמהרעיונותלחלקדותוגבהתנגםכמוהמלומדות,בעצותיורבות
 .לזכרוזהמאמרמקדישאניהמוגמר.

43 'עמ ,)ג"תשס( 2גיליוןסטוריה,ילהםילסטורנטבמה ,ה;הה'[הי  I 25יהנםיךיבויוירםיהמושג ] 25-
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בחרואךולימקיאושלהמדיניותמעצותיוהוקסמורבים

רקלאזהבאופן .בחיבוריואחרממדמכללהתעלם

שלכתביולמכלולבהירהפרשנותלגבשהשאיפהשנזנחה

חיבוריוביןמלאכותיתהפרדהגםנוצרהאלאמקיאוולי,

כמבשרםהוקעהמחלוקתמעורריהנסיךיבעודהשונים:

יהעיוניםינתפסווטוטליטריים,פשיסטייםמשטריםשל

אתלהללולימקיאופנהשבמסגרתהבתשובהחזרהכמעין

סקירותבכמהבתמיכהזכתהאףזותפיסה 1הרפובליקה.

-1527 (מקיאןןליןלןיקב במשמעותלהמעיטשניסומקיאווליחייעלביוגרפיות ) 1469

בכתבאלאמדוברשלאטענהמתוךיביהנסיךעצותיו '.ךיבטיהמחבר

שלמפרשנותםמעטלאהושפעוהללוהסקירות .מדיצייבניאלשהופנהחנופה

 2 .בסתררפובליקןבמקיאוולישראוודידרו,רוסוובראשםהצרפתים,האנציקלופדיסטים

דעותיואתהביעולאסותרותתכונותבאופיומיזגשמקיאוולילטעוןניסואחרים

כלשהי.אעקיבותבכתביולחפשטעםאיןכןועל ,בשיטתיות

שאנסהכפי .האלההמלאכותיותההפרדותאתדוחהזועבודהשלהיסודהנחת

עלרחבההשקפהשליוצאפועלהןמקיאוולישלהפוליטיותמסקנותיולהלן,להראות

נגזרתפוליטית,תאוריהככלשלו,הפוליטיתהתאוריהוהעולם;האדםטבעאודות

לאמץשיששלטוןצורתשלסתומההצגהואינהומטאפיזיות,אתיותהנחותמסדרת

רביםעלמקיאוולישמטילהאיוםעצמתאתלהביןנוכלאםספק ,אדרבה .עורריןללא

לחוקיתוקףניתןשבמסגרתהכוללתעולםתפיסתהציעשהואכךעלשנעמודמבלי

האדם.טבעשליוצאכפועלהמדינאות

נוכחתשזואףשלו,האדםתפיסתמהמסביראינומקיאוולישכןקלה,משימהזואין

המפתחמושגהזאת.ההגותעלאורלשפוךאנסהבמאמריכתביו.בכלמובלעתבדרך

חדשבתוכןשזכהיומיןעתיקאתימושג ,) virtu (היוידםוימושגהואלכךשישמש

זהבמונחמקיאווליהשתמששבהםהמקריםאתאסקורתחילהב.למקיאווליביהנסיךי

הואשבהםההקשריםאחרמדוקדקתהתחקותבאמצעותמשמעותואתלבארואנסה

מושגלביןוירטוייהמושגביןהדוקקשרקייםכילהראותאנסהבהמשך .מופיע

מקיאוולישלמתרגמו ,שמואליאפריםאצלוכןהעברית,באנציקלופדיהיולייימקבערךהובעהזועמדהא
גרולאצללמצואניתןאלהפנימיותסתירותעםלהתמודדניסיון .) 272-257עמי , 1968שמואלי:(רילעברית

 .) 77-7עמי , 1966גרול:(רי

עשיתימסוימיםבמקרים .אחרתצויןאםאלאשילוניגאיושללתרגומומתייחסותיהנסיךליההפניותב

תרגוםלהלן,(קודבילהשללאגנליתבתרגוםאושמואלי)תרגוםהלן,(לשמואליאפריםשלבתרגומושימוש
 .קודבילה)
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אפשר ,ימקיאוולשלבחיבורוהופיעשלאשאףמודרני,פסיכולוגימושג ,) (self 'ה'עצמי

 .ממנוכמשתמעלראותו

חיים~כמיומכותכתכליתה'וירטו'מושגא.

הסמנטיתההעברה

סובל-הלטיני ) virtus ( 'ה'וירטוסמושגשלמאוחרצאצא- virtueהאנגליהמונח

הובילהשוניםבהקשריםזהבמונחהארוכההשימושמסורת .משוועמשמעויותבויימר

למשלובסטרמילוןשלהמקוונתבמהדורהברורה.משמעותנעדרהואשכיוםלכך

לתאולוגיההןלמוסרהןאותוהקושרות virtueלמושגשונותהגדרותשבעמופיעות

אישיותתכונותכמציין(האדםלטבעהןהמלאכים)שלהשמיימיהמדרגאתכמציין(

המושגמשמעותעלללמודאפואקשהיהא .וצניעות)אומץכגון ,מנוגדותואפילושונות,

ליפולמבליובימינהמקובלהרביםםימהמובנאחדעלהתבססותתוךקדוםבחיבור

 ,ימקיאוולאצל 'ה'וירטומושגאתורקאךמייחדאינוזהקושיכיוחומרקללאנאכרוניזם.

אךתאולוגיים.אופסיכולוגיים ,ערכייםבמונחיםהיסטורידיוןלכלאופייניהואאלא

מושגיווןימבאמצעותהזההקושיאתלעקוףהמודרנייםמהפרשניםרביםשלההכרעה

 ,הצטייןשבההרטוריתהמיומנותאתלהחמיץעלולנפרדותלקטגוריותמקיאוולילש

להמציאניסהלאמקיאוולי .בהםחדשתוכןויציקתקיימיםמונחיםלקיחת-רהקועי

העביר ,וניהי-סמנטיתהעברהביצעאלא ,מאיןישיצירהבבחינתחדשיםםימונח

משמעותו.אתהמירזוובדרךולמשנהאחדסמנטימשדהקייםמושג

ההנחה .מדוקדקתבלשניתלבחינהלפנותמהחוקרדורשתזהמסוגמעבריםחשיפת

במושגיםמשתמששמקיאווליהתכיפותכיהיאשכזובלשניתקהיבדביסודהעומדת

שהואהסמויהמהמשמעותחלקאלא ,סגנונייםסלסוליםשלענייןסתםאינהמסוימים

אופניאחרלהתחקותבסיסיתדרךאפואהיאשכזובלשניתקהיבדו.אלשגיםולממייחס

ביןהמקשרבצומתהניצבמפתחכמושג :'וירטו'המושגגםןייבחזהובאופן 3 ,חשיבה

במונחלהשתמשאפואבחרמקיאווליא.מקיאוולישלוהפוליטיקההפסיכולוגיה ,האתיקה

 4חדש.ןתוכבוולתת ,מוכר

הרומיתתובתרבציינה ,) vir ( 'גבריהלטיניתהמילהעלשהתבססה ,'וירטוסיהמילה

אתללטיניתלתרגםהרומיםמשפנו ,יותרמאוחרבשלב .הגבריותתכונתאתהקדומה

עםטונה.'מירהיאויימעלהביסגולה,'המושגםגתורןסימויואתורח"י ,ליבסג"ילשהעברייםבתרגומיםא

רובל .בעקישמושיבהשועשתיברעלהימקבחנומלאהצנמאלליויאוקמלשהעברייםםימורגתהינשבאתז
ושהשתרביוםשאף .המילהלשיהערבהמטעןמלחלוטיןהמתעלמתיבישרוןיבמילהששימוםימגהמתרשוע

םיווניהםיפוסוילפהבתבילשםשיהחרמיםובתרגושגלמתיוברהעתוליבמקביבהטוסגולהיאוירהימי

אתנותומבווהןהואיל ,אלהבמיליםמלהשתמשינמנעת ,)בתביהםאתפירשוויברועשצריםוהנלוגיםווהתא(
 .ליוואמקילאצגושמלוחסיהמםיונגוהויביראתםעעמלהעלולהותעמשמלאראקוה
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של-1846מיצירתובפירנצה.מקיאולישלפטל

 L. Bartoliniהפטל

צורפו ,היווניםהפילוסופיםכתבי

הרומייהיוירטוסשלהגבריתלמשמעות

היווניהמושגשלהאתיותהמשמעויותגם

המילוליתבמשמעותה .) Arete (יארטהי

יסודתכונתהיווניתהארטהמציינת

זהמונחואולםחיים.אבעלכלהמייחדת

הפילוסופיםבכתבילשמשמהרהעדזכה

נכונהמידהאואופיסגולתהיוונים

שלתרגומם .לממשהאדםשעלומהותית

למילהיארטהיהיווניהמונחאתהרומים

היהשלאכוחניממדלוהוסיפהיוירטוסי

הפךוהיוירפוסילכן,קודםבוקיים

המלחמהלאישהמיוחסלתואר

מכןלאחרלו.סגדההרומיתשהתרבות

הנוצריתהתאולוגיהאלהמושגהתגלגל

מעלתואתדווקאיוירטוסיבמונחשציינה

החייתייםדחפיואתהמרסןאדםשל

ניות.ביהמתשוקותיואתובייחודוההרסניים,

הניחןאדםשלתכונתואתמצייןהמונחלכאורה,זה?במונחמקיאווליהשתמשכיצד

שלוהפוליטיותהחברתיותלנסיבותמעשיואתמתאיםהואשבעזרתהמעשיתבתבונה

המסורתיותהמשמעויותאתמקיאווליזנחהאםברם .בתהילהכךבעקבותוזוכהתקופתו

ירשואםאקלקטית?אולחלוטיןמקוריתתפיסהיוירטויהאתתפסהאםאותן?אימץאו

הרומייםמהמובניםהנצרות?שלהתאולוגיתמהפרשנות-יותרהושפעממההמושג,את

אלהשאלותעללענותכדי ?המושגשלהיוונימהמקוראוליוירטוי?שהוצמדוהצבאיים

בחיבורוויביוירטשימושמקיאווליעושהשבהםהמקריםכלאתבשיפתיותכאןאנתח

יהנסיך.'

המאפייןרטהאשקייםנשםלסוס,ייחוריארטהקייםחיים.בעלכלאצלמהותיתיסורנתותכהיאארטהא
מןמוציאאורננ;זםכל(פוטנציאל): poteח tiaה~למושנזהמושגביןביולוניבמחקרוקשראריסטוהאדם.את

המובןבין-ניםובהמשנישביןהקשרמכאןולו;המהותיותהיסורתכונותאתהפועלאלטנציה)פו(ההכוח

לביןבינהוהקשרהאריסטוטליתהטבעתפיסתעל .מהותהמצייןיפהפילוסולמובןחי-התפתחוניהביולו
 . 60-9עמי , 1998ולניקוב:שקראהשלוזיקהיהמטאפ

(מידה meritלמילהנררףנשםהוצנהאחתשלאלכךנרם virtueהאגנליתהמילהשקיבלההנוצריהמובןב

אלשלההקשרומכאןתמורה,אוצורקנמולהמציינת meiresthaiהיווניתבמילההאטימולונירהשמקוטובה)
ועונש.שכרשלהתאולוניתהדוקטרינה
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המקיאווליתלמהפכההקרקעהכנתב'הנסיי':-8ובפרקים'וירטו'המונח

בשניהראשון.הפרקובסוףההקדשהבסוףיוירטויבמושגמקיאוולימשתמשלראשונה

לאזהבשלב .) fortuna (ימזלי-נוסףמפתחלמושגבצמידותהמושגמוצגהמקרים

החיצוניתהמציאותוביןעצמובאדםכתלויותהנתפסותתכונותביןהיחסיםטיבמהברור

מותירהסוגיהאתזה?אתזההמשלימיםבכוחותאובניגודיםמדוברהאםעליו:הנכפית

המצויכוחמעיןהואשהיוירטויהרושםנוצרעתהשכבראףהחיבורלהמשךמקיאוולי

זהבשלבאיןזאתעםהחיצונית.המציאותעללהשפיעלהםומאפשרהאדםבניבידי

משתמש 3שבפרקעודמההמושג,שלמשמעותושינויעללקוראלרמוזהעלולדבר

אתלתארכדיבונעזרהואכאשרוהמקובל,המסורתיבמובןיוירטויבמונחמקיאוולי

 .הרומיםשלמדיניותם

פיקחותייהמונחלצדמוזכרוהואלבלאומץנרדףשםאלאאינו 3בפרקוירטוייהמונח

שבשכל.כתכונהוהשני ,שברגשכתכונההראשון- ) prudenzia (ימעשיתיתבונהאו

הםאלהעתהלעתאךלשכל,הרגששביןהקלסיתהחלוקהאתבהמשךיאמץולימקיאו

עםלהתמודדלאדםמסייעיםשניהםהרומי,האידאללפיומעמד.כוחשווימאפיינים

 .שווהבמידהולרעלטובלהביאמדגיש,שמקיאווליכפישביכולתן,הזמן,תמורות

מייחסכשהואדומהבמובןיוירטויבמונחשימושולימקיאועושה 4בפרקגם

הןאלהתכונותשלאלהדגישטורחהואאולם"אכובששלוירטוייייהגדוללאלכסנדר

שאדםשהעובדהללמדך .בהשהיההפנימיהפילוגאלאכולה,באסיהלשלוטלושאפשרו

שבהוההיסטוריתהפוליטיתבמציאותתלויבלתיבאופןמתקיימתאינהביוירטויניחן

יוירטו,'המונחשלהקודמותלמשמעויותביחסהעקיבותנשמרתכאןגם .פועלהוא

-אחרותבמיליםליוירטו.'ייפורטונהביןהקודמתלהנגדהנאמןנותרבפרקוהתיאור

פריגםהיאאלאשלו,היוירטויתוצאתרקאינהלשלוטמוקדוןאלכסנדרשלהצלחתו

 '.מזליהמעשי

כשהואיוירטויהמונחשלהקלסיהמובןאתבעדינותלשנותמקיאוולימתחיל 6בפרק

הדרךאתהיודעיוירטויבעלשת ?jלמומשלהנבוןהאדם 5 :הקשתיםבמשלבומשתמש

יתבונהי-האופיסגולותשתיהופכותזהבמשל .ממרחקבמטרהלפגועביותרהטובה

המתבטאתהמעשיתהתבונהלהיותהופכתהחכמה .טכניותלמיומנויות-ויוירטוי

למקצועןהיוירטויייחוסזהבאופןנתונות.למטרותמסוימיםאמצעיםלהתאיםביכולת

המונחשלהקלסיתהמשמעותאתמצמצםממנודורששמקצועובמיומנותהשולט

 .בלבדטכניתליכולת

כימסבירהואכאשרליוירטויהימזליביןמקיאוולימעמתשובהפרקאותובהמשך

virtu del vinic " :במקורא itore ". וגבורתו",חווכ" ; 25עמישילוני,תרגום ,"הכובששלוכשרונוכולתו"י

 . 182עמישמואלי,תרגום
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שהמזלםומשגםאלאיוירטו,'בעלישהיומשוםרקאינהוכורשתזאוסמשה,שלגדולתם

אריסטוטליתבהבחנהמקיאוולימשתמשכאןזו,סגולהלממשההזדמנותאתלהםסיפק

 ,הצורהאתלחומרנותןוירטוייוההחומר,אתלאדםמספקמזלייה- 6לצורהחומרבין

זוהזדמנות"בליהדדית:תלותלקשריהופכיםימזלילהיוירטויביןהיחסים :כןעליתר

סגולותאותןובליומתבזבזות,דועכותשבנפשםהסגולותהיופורטונה][שהעניקה

והואשבנפש,תכונההואיוירטויהכן,אם 7 ,"לשוואניתנתההזדמנותהייתה ]י[יוירטוס

ובלתיחיצוניכוחהואמזלייהזאתלעומת ;המציאותאתלשנותיכולתלאדםמספק

אלהמדועלהסבירכדי 7בפרקגםמקיאווליאתמשמשתהדדיתתלותאותה ,תלוי

הואהפרקשלההשכלמוסרבו,להחזיקמתקשיםכהימזליהבעזרתרקבשלטוןשזכו

אך ,לשלטוןהכרחיתנאיהוא-והיוירטוימזלייה-עצמובפנימהגורמיםאחדשכל

כדייחדהגורמיםשניאתלנצלכיכולתמוצגתשליטשלגדולתומספיק,תנאיאינו

שורש",הכות"ל

 '.ירטו'והמושגאתלבחוןיכדדמותואתמנתחולימקיאו .)ס"נהלפ-269 3 ' 7 (ירקוזסמלךאגתוקלסשלמטבע

תהילה.לוהקנתהלאהצלחתואך .ןבכישרוןיותבאכזרשלטאגתוקלס

הואאיןזהבפרקזאתעם , 8פרקבפתיחתבשלישיתמקיאווליחוזרזוטענהעל

תוספתבהםמכניסאלאכפשוטם,הקודמיםהפרקיםמןיהיוירטורעיונותעלרחוז

הגיעו ) scelera (פשעמעשישבעזרתאלה"בלשמובהתאםהעוסקזה,בפרקחשובה,

חייואתמתארמקיאוולי ,מסיציליהא~תוקלסשלסיפורואתמקיאוולימספר ,"לנסיכות

מלייחסנמנעהואןיאכןפיעלואף ,) vita scellerata (ונבזות"רשעכייחייאגתוקלסשל

 ,רביםכהכישרונותנלוו"לשחיתותו :מסוימתבהסתייגותכיאם ',רטויויהפרקלגיבור

המתרגם 8 ,"הפיקודבדרגותבמהירותטיפסצבא,לחייפנהשכאשר ,כשכלייםגופניים

במשללהגדרתהנאמנהוירטוייהשתפיסתלכךרמזאמנםכישרוןייבמונחשבחרהעברי

אתעמעםבכךואולם ,מוסריבערךולאגרדאבמיומנותשמדובררומכלהקשתים,

ואינהיוירטוילגלרריתהשחיתות-מהפכניתתפיסההובלעההתיאורשבתוךהעובדה

 , 15שבפרקהרדיקליתהטענהלקראתהקרקעאתמקיאווליהכיןבזאתלה,מנוגדת

סותריםשאינםרקלא ',היוירטוהןהשחיתותהן ,םיהצדדששניבמפורשייאמרובה

זה,אתזהמשלימיםאףהםאלא
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ואףעמומהנותרתהיא 8בפרק .יותרמאוחרלשלבנשמרתהמפורשתהטענהאולם

לכנותאפשראי"ודאיוטוען:הקודמיםמדבריומסתייגמקיאווליכאשרעקיבה,לא

חסרתולהיבידידים,לבגוד ,הארץבאזרחילטבוחהיכולתאתיכישרוןיאויסגולהי

יןילצמקיאווליממשיךההסתייגותלאחרגם 9 .שמים"ויראתאמונה ,רחמים ,נאמנות

הפיקודבדרגותלעלות-המיידיותמטרותיואתלהשיגשהצליחעלאגתוקלסאתלשבח

מדועמסביריםהפרקבהמשךמציגשהואהנימוקיםאךעוררין.ללאלשלטוןשהגיעעד

המעשיםבשללאזאתאך ,ביוירטויזכהלאדברשלבסיכומואגתוקלסלהסתייג:בחר

לאאגתוקלס ,מקיאוולילפי .מעשיואתהבריותתפסושבוהאופןבגללאלאשעשה,

בגללייזכרשבוהאופןוהוא ,נוסףמכריעגורםוליויקשלמערכתלהכניסדיונבוןהיה

לאאך ,בשלטוןשיזכהאדםלהביאיכולהאמנםאגתוקלס]שלדרכו[כזוייודרך .מעשיו

בכללהתחשבהקפידלאשהואמשום ,כיאותצעדיואתשכיווןאף ! D .ובכבוד"בתהילה

מימושאתהחמיץהואבמלחמה:לאאךבקרברקאגתוקלסניצחהאפשריים,הגורמים

היוירטו.'אבעלימרשימתוהודחמטרת"העל

בשימושהואשההבדלמאמיןיאנ" :במפורשהזוהעמדהאתמציגהפרקסיכום

 ) ...רעדברעלטובלומרמותרבכלל(אםלטובשנעשומעשים .לטובאולרעבאכזריות

בהםמתמידיםאיןכןואחרי ,להתבצרכורחמתוךאחתבבתהנעשיםאתלכנותאפשר

ורביםהולכיםהזמןובמרוצתמעטים,היושתחילהאלההםלרעשנעשומעשים ] .. [

אכזריים,היותםמעצםפסוליםאינםהאכזרייםהמעשים,כלומר !!'.יויפחתושילכותחת

מטרת"העלאתמשרתיםהםשבההדרך :מוצהרתמידהאמתפיעלנבחניםאלא

היאםיהמעששלבחינתםאמצעי,מהוויםוהםהואיל .בתהילהלזכות-האנושית

לחלוטין.תועלתנית

אוצדקנותעלמעידיםאינםלפסילהנימוקיואגתוקלס,אתפוסלשמקיאווליאף

שאישאחרנימוקבגללאורצחנותובגללנבזותו,בגללנפסלאינואגתקולסמוסרנות.

משוםמקיאווליאתמטרידיםאינםאלהנימוקים ,אדרבה .נגדומעלההיהנוצריכנסייה

בתהילתשזכוהדמויותרשימתאתאלאהעולם,צדיקירשימתאתלערוךאינושעניינו

רטוריתכסיסאפואמשרת 8פרק ! 2 '.יהמוניטיןבעלי ,העולםנכבדי"בלשונואועולם

תפיסתאתאגבכבררךלהגניבמתחילמקיאווליבמפורש,זאתשאמרבלאברור:

טובהמירהאינווירטוייהוהמהפכני:החדשלמובנההקוראאתולהרגילשלוהיוירטוי

אתלקדםהאדםשלמיומנותואלא ,הקלסיהמוסרעלאוהנוצריהמוסרעלהנסמכת

עצמו.

 53-עמיוירולי, ; 118-116יעמ ,!יברל ;) 10(העי 236ד, O , 66יעמקוסיס,ירראהבתכליתשונהלפרשנותא

55 . 
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 ,תוצאתםלאורנבחניםםיהמעשכאך:כברנרמזתמקיאוולישלהטלאולוגיהאתמצית

כוונתוהובנהאחתלאאתית.ראותמנקודתולאטכניתראותמנקודתלראותםישכךועל

איךאךהאמצעים.'באתמקדשתהמטרהיששטעךונאמרפשטנית,הבנהמקיאוולישל

היאהאנושיתומטרת"העלהואיל :במקצתשונהמקיאוולישלהיסודטענת .מדויקזה

המיועדיםשהאמצעיםלדרושטעםאיך-כשלעצמהאתיתשאינהמטרה-התהילה

שיהיואלא ,בלתי"מוסרייםשיהיוהראוישמךלטעוךכדיבכךאיך .אתייםיהיולהשגתה

לתפיסהאלאמוסרית,לאדישותמטיףאינוולימקיאוולפיכךמוסרית.גמבחינהניטרליים

בלבד.טכנילאמצעיהשונותהפעולהבדרכיהבחירהאתההופכתתועלתנית"טלאולונית

פרגמטיזםביןכשילובהממשות''אמת :'-9 ' 5בפרקים'וירטו'המונח

לטלאולוגיה

הקשראתלהחמיץוקל ,בלבדרמיזהבגדרמקיאוולישלעמדתונותרת 8בפרק ,כאמור

 :מזויתרה .אגתוקלסחייאתהמאפיינתהנבזותלבידירטוייוהבידיוצרשהואהחמקמק

 8בפרקשנתפס,ומההשקפתואתלפרשהמפתחהיאוליאוימקשללשוךכפילותאותה

חדשתוכךמקיאוולייוצקזהבפרק . 15בפרקמפורשלמסרהופךלכאורהכאירוניהרק

בתכונותהעוסקים 19-16לפרקיםמבואהמשמש ,זהפרקיוירטו.יהמושגלתוךלחלוטיך

מוטבכיילנדמה" :בסיסיתבהבחנהנפתחלעצמו,לאמץלנסיךשראויהנפשיות

ההבחנה 13י.יבדמיוךתמונתועלולאולמעשה,לאמיתושהואכפיהדברעללהתחקות

תיארו"רביםולהפשטה:לתאוריזציהנטיותנגדלצאתכדימקיאווליאתמשמשת

כיבאמת;היוכינודעלאונםכמותךנראולאשמעולםונסיכויותרפובליקותמדמיונם

שכלחיות,לצריכיםהיינובהאשרהדרךלבידחייםאנושבההדרךבידהמרחקרבכה

חורבךלהביאכיצדלומדלהיעשותשצריךמהתמורתבמציאותשעושיםמהאתהזונח

ההבחנהאתעושהמקיאוולי ,דהיינו 14 '.קיומוילהמשךלדאוגכיצדמאשריותרעצמועל

דווקאזאתעושהוהוא ,לרצויהמצויבידבפרטובאתיקהבכללבפילוסופיההמקובלת

שדוגליםלמיססמהלשמשיכולכזהשמשפטפלאלאלפיכך .המצויאתלהדגישכדי

ריאל"פוליטיק.ייב

פירושו telos (תוצאותןפיעלנמדדותוהתנהגויותפעולותיכהמצייןבאתיקהמונחהוא "ולוגיה"טלאא
 .)"הטולוגידיאונ"הנקראתההפוכהסריתוהמבהשקפההמצדדשיטען(כפיעושיהןתונכולאורולא )"תיתכל"

 '.התוצאותורתיתבשםמכונהזושהשקפהיש

מתורגםאשר, 18בפרק "fו ne si guarda "המשפטשאת ) 78-77(עמיבכותבושילוניהתייחסזהלענייןב

לפרשראוי ,האמצעיםאתמקדשתהמטרהוכאילמשמעפסולים",יםבאמצעלפעולה"הרשאכרביםדייב

 .כהמלצהולאמרהעובדהשלכקביעה
היאלין,ברעןוטטלאולוגיה,הערכים").מ"חסריבדיל(להמערכים"ם"חופשיי :ברליןישעיהושלנוובלשג

מבוקשומהתיבתכלמבהירהואהרי"שמוסרית,מבחינהלניטרלימקיאוולישלהנחיותיוקובץאתההופכת

 . 103עמי , 1986 :ברליןיר ".שלו
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לדעתיראויאולםזו,מתפיסההנגזרותהאתיותהמשמעויותעלהתעכבורבים

לעשותהאדםשעלטועןאינומקיאוולישלה.הפסיכולוגיותההשלכותאתדווקאלהדגיש

הופכתאשר ,התדמיתאדרבה, .מנוגדותתכונותביןלהיקרעשעליואווהיפוכודבר

אחרים,עללהתגברכדינעזרהואשבהטקטיקהרקאינההנסי,ךשלמשענועיקרלהיות

ומכיווןפנימיות.נפשיותמסתירותלהימנעלוהמאפשרפסיכולוגיאמצעיגםאלא

מסתירותחפההנפשנותרתפנימה,בנפשוולאהאדםשלבחזותוקיימתשהגמישות

מקיאווליואילךומכאן .וכבודתהילההשגת-הראשוניתמטרתהאתלהגשיםופנויה

חףהואאםאףלאדםהמיוחסותמהתכונותהבנויההתדמית,הרעיון:אתלהבהירפונה

זהאיןמשתנה.שאינההנפשלביןתדירהמשתנההמציאותביןמקשרתבפועל,מהן

לעצבאובנפשלשלוטמתיימרתאינהמהתבונה,להבדילהתדמית,בכך.מהשלחידוש

 ,יותרנשגבשייעשהכךמעשיואתיכלכלשהאדםבמקוםועוד:זאתכרצונה.דןאותה

שועלגם , 18פרקכלשוןלהיות,מסוימיםבמקריםעליושכופהבמציאותלהכירעליו

הדבר,נחוץאםאלא,נשגבתהנחשבתבהתנהגותאפואמושגתאינההתהילה .אריהוגם

כפולה:הכרהתנחההאדםשלהתנהגותושאתלכןהראוימן 18חייתית.בהתנהגותדווקא

שלוהקבועהאמיתיטבעהאתהןהמציאותשלהמשתנהטבעהאתהןלהכירעליו

האדםאתהמרחיקהעקר,התאורטיהעיוןולאהאמיתיתהתבונההיאזוהכרהנפשו.

 .האוטופיהעבראלהמציאותמן

 .מקיאוולישלמדרשובביתשמקורוחידושאינהתבונהלביןתשוקותביןהפרדה

ולטובתהקלסייםהאידאליםכנגדלטעוןכדיהזוהקלסיתההפרדהניצולזאתעם

טענה .מרעישחידושהואהנוצרי,לאידאלבניגוד-מכךחמורואף ,האישיותהשאיפות

"המהפכהאו"איקונוקלזם"אבשםכונהרבותשפעמיםמהתמציתהיאשכזו

היאהמקיאווליתהמהפכההללוהרדיקלייםהטיעוניםלמרותואולם 19המקיאוולית".

מרגילהואספרו;בראשיתמידפיהעלהקערהאתהופךאינומקיאוולישקטה:מהפכה

הרטוריהתכסיסהקריאה.במהלךטיפיןטיפיןשמשתנהבאופןשלולמונחיםהקוראאת

האחרוניםהפרקיםלשניביותרהקיצונייםטיעוניואתלשמורלמקיאווליהעוזרהואהזה

החיבור.של

בפסליםלשימושוהתשיעיתהשמיניתבמאותהמזרחיתהנוצריתהכנסייהשלבהתנגדותההמונחמקורא

פעםלאהובילהזוהתנגדות"דמות").פירושוביוונית eikon (האלדמותשלסמל,ייצוגבכלאובתמונותאו
בדעותשלוחםמיכלאתהמצייןמונחובהשאלה: .ונותיקאוהושמדוםל,פסנופצושבמהלכןאל,מותלפעולות

 .אפיקורוסאףםילעתוהואמקודשות
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לכנותהשנהוגתפיסהמביעהואהריהמשפטשלהפוליטיותההשלכותמלבדאולם

הממשותאמתלעולםהיאדמקיאוולי,אליבאהיאמתי,יפרגמטיזם.'בשםבפילוסופיה

לעשותהאדםמןהדורשנצחיאידאלולאתדירהמשתנהמציאות-בפועלאהקיימת

שבדרךלאמתתוקףשנותןהואהעברניסיוןהזו,המשתנההמציאותאתהנוגדיםדברים

מקיאוולישלההיסטוריהתפיסתנקשרתזהבאופןפרטים,אומדינותשלהתנהלותם

בעברהשיגושונותפעולהדרכיאםלהוכיחמאפשרהעברניסיון :שלוהטלאולוגיהעם

שהואמכיווןלהמהותיאינופעולהשלהמוסריאופיהיועדו,הןלהאשרהתכליתאת

אמת-זופרגמטיתמידהשאמתראוילכןמחוללת,שהיאבר;גlאובט;בתלוי

השונים,המעשיםביןשתבחיןהיא-הממשות

אםהנסיך,עלכן"עלהמפורסמת:למסקנתומקיאווליאתהמובילההיאזוהבחנה

להשתמשלאאוהזהבידעולהשתמשטוב,לאלהיותכיצדשילמדמעמד,להחזיקרצונו

אתמקיאוולייעניקפיושעלהקריטריוןואילךומכאן 15השעה",צורךלפיהכלבו,

התנהגותםודרכיאופייםתכונותתרמוכמהעדהואיביהנסיךלדמויותיוהיוירטוי

ומסדרןהנסיךשלהאופיתכונותלסקירתפונהאכןהואהפרקובהמשךלמטרת"העל,

רשימהחיבראשרלאריסטו,כמחווהלהתפרשיכולההייתהאשרמעלותשלברשימה

רשימתאתאריסטו,שללרשימתובניגודהגמור,בההפךאתלהוכיחבאהאלמלא ,דומה

אי"שכךומכיווןמכונן,עקרועךלשלהיעדרומאפיין 15בפרקמקיאוולישלהתכונות

הלוואימתוצריהמנותקבאופןיטובותיתכונותלביןירעותיתכונותביןבהןלהבחיןאפשר

ללעגמושמתיטובהיאוירעהיהיאתכונהאםקביעהכלמהן,שנבעהההתנהגותשל

במציאות,מיישומההמנתקהומופשטתאורטידיוןבהלדוןמחייבתוהיאהואיל

מושווה lדבפרקזו,קביעהלאששכדיבאה 19-16בפרקיםהאופיתכונותהדגמת

 16"אל"אנושי",באופןאכזרהיותומשוםיביוירטוזוכההראשוןודווקאלסקיפיוחניבעל

 , 19בפרקהנסקריםהיווניםוהמצביאיםהרומיםהקיסריםמכלהיוירטוינשללבעתבה

לבביוטוחלקםומקסימנוס)קאראקאלה ,סוורוס(קומודוס,אכזרייםהיושחלקםאף

שונה,אתיתהתנהגותאחד,כל ,התנהגוהקיסרים ,ואלכסנדר)(פרטינאקסבריותואוהבי

ועללמציאות,מדיניותואתלהתאיםהשכיללאאורליוס)מרקוס(למעטמהםאישאך

היוירטו.'אתמקיאוולימהםשוללכן

אתמעדיףאניאולם ',הממשיתיהאמתבמונחאמיראהרןהשתמש ) 1986 (ברליןשלמאמרובתרגוםא
יהאמתאו , effective truthבמונחהשתמשולאנגליתולימקיאושלומתרגמיופרשניולעיל,שהצעתיהתרגום

זאתעםהמציאות.מןמנותקותבהפשטותהעוסקתהאינטלקטואליתאוהפילוסופיתלאמתהמנוגדתשבפועלי

פיהשעלאלהבתרגומיםהמובלעתהתפיסהאתמקבלהיהפילוסוף,היהשלאאף ,מקיאווליאםספק
 , 58-57עמיקודבילה,תרגוםוכן 79-75עמי , 1999דה'אלבארז:יר ,המציאותשלניגודההיאהפילוסופיה

xxviii-xxxiv . 113,111-109יעמ , 1986 :ברליןריכןכמו ועו.ד 105,

מידותשלהיעדרןאתהופךהאריסטוטליתלרשימההדמיוןכימציין ) 77-76יעמ( 1999דה'אלבארז:ב
ביותר.לבולט ) magnificence (והוד ) magnanimity (לברוחבדוגמתייקלסיות
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בגללהדטרמיניזםנגדשיצאוהראשוניםלאחדהיההרועכמורהרבותכהפעמים

 .שלוהקשותהאתיותההשלכות

המזלשלכוחו"מה- 25פרקשלבכותרתוהנשאלתהשאלהשלהשניחלקהעל

להתמודדותהכליהואהואהיוירטוי:עונה-לו?ייאלהתנגדישוכיצדאנושיצוריבעניני

המהלךאתמיצוילידיולימקיאומביאכאןלימזל.ילהתנגדותוהאמצעיהמציאותעם

הואבושווהשיממטרה,ולאאמצעיהואוירטוייהכולו:יהנסיךיפניעלשנפרשהארוך

לדעתהקוראיםאפואנוכחיםואילך 24מפרקרקערך.באומעלהולאטכניתמיומנות

.ג.ז:יפקףדואופןומהותפקידומה-דיוקליתראוהיוירטוישלמשמעותומהיסוףסוף

שיוחסהמסורתיתמשמעותאוקודםמובןכללשאתהיוירטוימפסיקאלהבפרקיםרק

במציאותשביטוי,מזל,ייהשלעצמתועםלהתמודדככושריאוככוחמוצגוהואלו,

תלויבלתיבאופןבאדםהקיימתכלשהיאופיתכונתאינוהיוירטוי .תדירהמשתנה

למציאותוההתאמהההסתגלותההשתנות,היאשמהותהתכונהכלאלאבמעשיו,

 22הזמנים"."טיבמכנהשמקיאווליולמהההפכפכה

עלובראשונהבראשמעידהמונחבמשמעותמורגשלאוהכמעטההדרגתיהשינוי

שלבבשוםיהיוירטומהובמפורשלהגדירשלאמשבחרמקיאוולי.שלהרטוריתגדולתו

שבהםההקשריםמתוךהמושגמשמעותאתלהסיקקוראיואתמקיאווליאילץ ,בחיבורו

המושגעלהמסורתשהניחההרסןאתבעדינותלהתירמקיאווליהצליחכךמובא.הוא

היטובישקטי:ימהפךבמעיןחדשממיןאתיקהנוסחהכךהבריות;אתעליושיקומםובלא

היטבשמשרתמה-והפרגמטיהשימושיהטובהואמקיאוולישלבאתיקההקייםהיחיד

משכילהיוירטויבעלשהאדםזההואהטוב .אחרמסוגטובעללדברטעםואיןיטובי,הוא

 .לובהתאםולנהוגלהכיר

כניעסקיעלהמזלשלהשפעתוכוח"מה : 256עמישמואלי,תדגוםעםהשווה . 105עמישילוני,תדגוםא
 .כפניו"עומדיםוכיצדאדם

"רקכאיטליה:לשלוטהמעוניניםעתידייםלנסיכיםמקיאווליץמייעוכו 24פרקאתהמסכםהרעיוןזהכ
עצמךבךהתלוייםהאמצעים-הקיימאבניהםהבטוחים,הםהטובים,הםםימימסוהגנהאפצעי

 .)יכשרונותיךילכאןמתורגםייוירטו . 104עמישילוני,(תרגום ".ובשנרונותיך
הטובותהפידותשלכאוהבןתראותלהגםהנסיךעליי :מקיאווליממליץובו 21בפרקנרמזזהרעיון

א~מנים ,כלומרשלי).ההדגשה . 97עמישילוני,(תרגום "אופונתאבזיוהצמטייניםאתלכבדחייבוהוא ,]יירטו[י

גםהריבעצמו,מרינאותשלאומןמעיןהואוהנסיךהואיל '.רטויויהתוארבשםזוכיםגםבמלאכתםהמצטיינים

המוסריותתיוומעלבגלללארטואוזיייוילכנותוניתןולכןהמדינאות,בטכניקתשליטתומידתפיעלנבחןהוא
(פרקהספרשלהאחרונהבחטיבהרקזאת,עם .באומנותוהטכניתשליטתובגללאלא ,התרומיותמידותיואו
תכונותשביןהזיהוימתברריותר,ופטריוטיתופיוטיתפחותפורמליתברטוריקהמתאפיינתשגםואילך), 24

 . 319בעמי 124 , 120הערותוכן 255 , 250יעמ ,שמואליתרגוםהשווהזה.במובןוירטואוזיותלביןואישיותאופי

עליההגנו"אילולמשליריוירטו.'המונחאתלתרגםבבואםהלאבמיליםהשתמשולעבריתהמתרגמיםד
עמי ,"נאותיםם"אמצעימתרגם , 106יעמשילוני, ; 257עמישמואליתרגום( " ...מפסקייםבכוחותאיטליה][על
 ; 257יעמשמואלי,(תרגוםלמכשול"לועומדוכחשאיןבשעהתוקפוגודלאתי]הימזל[הואמראה"וכן .) 106

 )."נגדולעמודסדריםתוקנולאשבובמקוםעוצמתואת"מפגיןםתרגם: , 105יעמשילוני,
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משתנהלתדמיתקבועאדםטבעביןב.

יוםהיוםבחייהעצמיוהצגתה'וירטו' : 25בפרק ''וירטוהמונח

חושבאנילנו,שהוענקההחופשיתהבחירהאתלבטללאבשבילזאת,ובכל

אתמניחהואעדייןאולםמעשינולמחציתאדוןהואשהמזלאפשרשאמנם

לנהרהמזלאתואד~הבידינו.-כולהכמעטאו-השניההמחציתכלניהול

ובניינים,עציםוהורססוחףהשדות,אתשוטףהואזועם,שהואשבשעהגואה,

לזעמו,נכנעיםהכלממנו,בורחאישוכללשם;אותהומעבירמכאןקרקעמסיר

בכלהנהרות,שלטיבםהואשכזהואףאופן;בשוםנגדולעמודשיוכלובלי

ובדייקים,בסכריםלמכהרפואהלהקדיםהרוגע,בימיהאדםמבנינמנעלאזאת

שלחצםאובתעלה,המיםשיזרמואוהמים,מפלסיעלהזמןכעבורשאםכך

 20 .מזיקכהלאוגםפראיכהיהיהלא

הידועותלאחתאותהוהפכוזוקצרצרהפסקהשלטיבהעללעמודניסופרשניםמעטלא

והוקסמוזולפסקההייחודיתהרטוריקהאתבחנומהםאחדיםבעודביהנסיך.'ביותר

מציעהזובה.הגלומההפילוסופיתהטענהאתאחריםהדגישוהפיוטי,מאופייהבעיקר

שביןהיחסדטרמיניסטית:עולםתפיסתבכלהגלומיםהגדוליםהפרדוקסיםלאחדפתרון

מאסטרסרוגירהציגבמיוחדמקוריתפרשנותחופשי.רצוןלביןמראשידועגורל

) 1998 : Masters ( ,דה-לאונרדושלעטופריוסרטוטיםמפותעלהתבססותמתוךשטען

דה-וינציישלהמשותפתבתכניתםקשוראלאמטפורה,אינוהמוזכרהנהרכיוינציי,

למנועזוובדרךבתעלות,ולהזרימםארנוהנהרמיאתלהטות 1502משנתומקיאוולי

התכניתשלהחרוץכישלונהחרףלנמל.אפירנצהאתולהפוךלפיזהלהגיעמהמים

מקיאוולי.שלעולמוהשקפתעלעמוקותהשפיעהשהפרשהטועןמאסטרסהמגלומנית,

שהיההכישלון,שדווקאהרימאסטרס,שלהביוגרפיתהפרשנותאתלהמשיךאם

אתלשנותומנסה )יהגאווה(יחטאבהיבריסהלוקהלאדםמשמיםכעונשלהתפרשיכול

"להניחהדורשתהמקובלתהדעהנגדלטעוןמקיאווליאתשהובילהואעולם,סדרי

כדידווקאהגורל""שלטוןהביטויאתמזכירמקיאווליאדרבה, 21 .בנו"שימשוללגורל

ללאהאדםמעשיבכלהשולט ) tyche(ביווניתיהיגורלשלהקלסיתהתפיסהאתלשלול

שהוצגהוגהכןכיהנהמעשיו.בתוצאותלשלוטמסוגלשאינוסבילליצורוהופכומצרים

שלהמפורסמת ) 1507-1503 (ליזהייהמונהרקעעלהנמצאלמחצההדמיוניהנוףאפילומאסטרסיפעלא
בצבאווכמהנדסכאדריכלששירתבעתעתבאותהבמיפויועסקשדה-וינצייהארנונתיבאתמתאריידה-וינצ

שנתיים , 1506בשנתהסתייםייודה-וינצולימקיאוביןהפעולהשיתוף .) Cesare Borgia (היבורגיזרהיצשל

 .תכניתםכישלוןלאחר
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עלינובמלואו 25פרקשמציגהעיקרוןאתלהביןכדי

כיצדגםאלאהמזלעםלהתמודדעוזרמהרקלאלהבין

אינוזהעיקרון '.והימזליוירטויה-הצדדיםשניפועלים

החוקיותאתמייצגהימזליגיסאמחדוכלל.כללפשוט

לשנותה,ניתןשלאבמציאותמהותיבאופןהטבועה

בושאיןגמורלדטרמיניזםמובילאינוהואגיסאומאידך

באמצעותעמולהתמודדשניתןהיותחופשי,לרצוןמקום

עצמולהתאיםיכולאינושהטבעמכיווןולפיכךהיוירטו.'

עםלהתמודדכדיעצמולשנותהאדםעלאנוש,לדרישות

מקיאוולי-נאהפתרוןזהואתיתמבחינהאמנםהמציאות.

ערךלהיותחדלאשרמהיוירטוי,יהמוסרהעוקץאתמוציא

לוייחסשקאנט(במובןמוסריחוקאוקבועתוכןבעל

שלהתנהגותואופןשללציוןאותווהופךיותר),מאוחר

 1922- (גופמוארווינגהטוציולוג

מגליטהליהנטיו'פרשנותו .) 1982

מקיאוולי,שלהאדםטתיתפאת

תדירלהשתנותממנודורשתאשר

לנטיגות.גהתאם

ההשתמעותואולם .ייעודהאתלמלאהצליחהנקטשבההפעולהשדרךאדם

האדםשעלמקיאוולילטעוןיכולכיצד-בעייתיתהיאזומעמדההנגזרתהפסיכולוגית

מהלךבכלמשתנהשאינוקבועכיסודהאדםטבעאתלהציגבעתובהתדירלהשתנות

עורואתהמחליףסתגלןלהיותמהאדםלדרושמקיאוולייכולכיצד 23ההיסטוריה?

שלקיוםמעשיהםאופןאתמקיימיםאדםש"בניכךעללדברבבדובדלבקריםחדשים

 24עקשן"?קבע

מחייבאכןשמקיאוולי ) Grant : 1997 (גרנטרותשלטענתהאתלקבלהיאאחתדרך

מסוגבפרשנותוהתקרנפות.אדו-פרצופיותצביעות,שלרבהבמידהלהתנהגהאדםאת

ובאותהלשקריו,מודעותתוךקבעדרךולזולתולעצמוהמשקרכיצורמוצגהאדםזה

היאאחרתדרך .עקיבההבלתילהתנהגותורציונלייםנימוקיםלעצמוממציאהואעת

שהתדמיתטבעיואףהכרחישלפיהיותרמורכבתטענהכטועןמקיאווליאתלהציג

אופנימייםבקונפליקטיםכרוכהאינההפרטשלשהתנהגותובאופןתכופות,תשתנה

~רקפיטרהבריטיההיסטוריוןלראשונההציעהזההפרשנותכיווןאתעצמית.בהונאה

) 1987 : Burke ( התדמיתבמושגנעזר~רק .האיטלקיהרנסנסמיצירותכמהכשבחן

העצמיהצגתיבספרו ) Goffman : 1959 (גופמןארווינגהאמריקניהסוציולוגשהציע

כמותפקידיםאדםלבניתאטרון:מעיןהםהחברתייםשהחייםהניחבוהיומיום,'בחיי

מבלי 25פרקשמציבהאמיתיהאתנרעםלהתמודדמצל,חהזופרשנותאםספק . 56-1עמי , 1997נרנט:א

ותביעצינימוסית,'יצביעותי,יתליטפו{יצביעותשוניםצביעותסוניובהןמורכבותהבחנותהמקורעללכפות

מאוחרתהנותשלפריהיאלפול,טיהאישיהממדביןההפרדהיכטענתהאתלסתוריומבל )ועודמוסריתי

בהיבחטקיימתנהשאיהפרדה ',רטויוישלתדמיתלביןעלבפויוירטויביןמפרידהאףנרנטכן,עליתרתר.יו

הנסיך.'ישלהאחרונה
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בהמחזהאיןזאתעם/?חזה. iJבמהותההיאחברתיתאינטראקציהוכלבהופעה,שחקנים

ביןההבחנהאתהמערערתהיאהעצמי"ייהצגתשלעצמתהעצמית.הונאהמשוםזו

אינוהמשחקהאדם .מציאותבגדרשהיאפנימיתמהותלביןעיןמראיתשהואתפקיד

אינותדמיתואתמציגהואשבוהמח!ה-גרנטרותשלהצבועהאדםכמובהירותחסר

שיקספיר,שלמשפטועלבפרפרזהלהשתמשאםחייו,שכלמשוםהאמיתייםלחייומנוגד

במה.הם

מערערתזושפרשנותהואיהנסיךילפירושגופמןשלבמושגיובשימוששישהיתרון

האדםשתפיסתכשםבדיוקוברור,קבועאח,דפסיכולוגיסובייקטשלקיומועצםעל

וההיסטוריות.החברתיותלנסיבותבהתאם ,העתכללהשתנותממנודורשתימקיאוולשל

לביןגופמןשלהאנתרופולוגית-סוציולוגיתטענתושביןהפערמתגלעגםכאןאולם

שאדםהתפקיד ,מקיאווליאצלכמוגופמן,שלשיטתולפילנסיך.מקיאוולישלעצותיו

אדםכלהמאפיינתשיטהאםכיאנומליהבגדראינםעוטהשהואהתדמיתאומשחק

שלמכוונתואותנולהסיטעלולהכשיטההתדמיתשהצגתאלא .יוםהיוםבחייואדם

החלטהזוןאיגופמןעבורזו.לתדמיתבכללמודעיםשאנובאפשרותספקהמטילגופמן,

הנסיבותכאשרההתנהגותאתולשנותכלשהןבנסיבותאחראוזהבאופןלהתנהגמודעת

החזותשלחשיבותןאתהמדגישמקיאוולי,עבורואילואוטומטית,פעולהאםכי ,משתנות

מהמיומנותחלק .ומודעתנבונההחלטהסמךעללשנותןהדרישהמוצגתוהתדמית,

השתנות,לכמהעדלהחליטזאתולאורהנתונותהנסיבותאתולחשבלבחוןהואוהחכמה

שיקולשלקיומוכך,אםמותנה.רפלקסשלבדרךולאמודעותותגובהפעולהבאמצעות

עדייןמאמיןמקיאווליבעוד ,כלומר .הגישותשתיביןהמבחיניםהםהיעדרואוהדעת

שלקיומהעצםעלמערערגופמןבלבד,החזותשינויעלוממליץקבועאופישלבקיומו

לאנתרופולוגמרתקתאךקשהמשימהזותהאמשתנה.ובלתילכידכיסודהאישיות

אבולוציהמעיןשלקיומהאתלהוכיחלנסותההיסטורי

שבהאבולוציה ,גופמןועדמקיאוולימימיבהתנהגויות

שלשאלהלהיותפסקההתפקידיםוהחלפתהתדמיתהשתנות

ומעיןאוטומטיתלפעולהוהפכהורציונליתמודעתבחירה

פסיכולוגית.להישרדותיום-יומיאמצעי

רדטאבורקהקבעיטטוריוויהה

) 1897- 18 ולי,ויאקמכמו .) 18

םגדתאנטעללהעהאהו

 :ל'גדוהדםאה

סובייקטאוייחודיכריזמטימנהינהאינדיווידואל:

מצוי!פסיכולוני

כיטעןבורקהרדטיעקבעשרההתשעהמאהבןההיסטוריון

 .המודרניהאינדיווידואליזםשללידתוערשהואהרנסנס

מקיאוולישלשמואתמזכיראינוכמעטשבורקהרדטמתמיה
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אתשהציגורבותפרשנויותלנוכחבייחודזו,מודרניתהשקפהשללעלייתהכתורם

השווייצי.ההיסטוריוןשלהשקפותיואתהיטבהמשרתבאופןמקיאוולישלטיעוניו

מציגשמקיאוולייוהיוירטוהאופיתכונותהסגולות,מכלולכיטענורביםכן:עליתר

 25היגדול.'האדםשלמאפייניםסדרתאםכיהוא,באשרהאדםשלתיאוראואידאלאינם

ההיסטוריתהאישיותאתנסעלהמעלהבורקהרדטפיעלהאדםלדגםבדומהזאת

מתוקףממוסרחפהלהיותהרשאיתהיאשרקוהחד"פעמית,מעםהמורמתהדגולה,

האנושית.הקדמהשלשליחתההיותה

חדשחילוניאתוסשלכמנסחמקיאווליאתמציגהכזאתיבורקהרדטיתיפרשנות

כלפיהתחייבותמכלונקיהמסורתמכבליהמשוחררחדשאדםשלדמותועלהמתבסס

אדםאחריות.אואשליהמכלחפהאשררציונליתעצמיתבהגשמההעוסקאדם ,חברתו

הניחן ) 18פרק(כלשוןנפש"ו"גדולייחודיפרטאםכיהאדםככלאינוזהחדש

כשר Vבידולספקהדיןשמןעדגבוההכהבדרגהוגופנינפשיובחוסןבמרץבשאפתנות,

מושחתנבער,המוןזותפיסהלפיהםהאדםבנישארא.ההמוניםעלרצונואתלכפות

 26לדכאו.אףהצורךובמידתלרסנו,לארגנו,שישרבערבלשליט;הזקוקועצל

להם,לייחסשניתןהמשמעויותובכפלמושגיובעמימותהמצטייןיהנסיך,'אםספק

חידושיםכמהעללהאפילכדיבכךאיןברם 2דזו.בעמדהלתמוךשיוכלורמזיםמספק

הפרטכיהתפיסההיאאצלומהותיתמקיאוולי.שלבהגותומוצאיםשאנועקרוניים

היכולתאתהמבטא ',שהיוירטואףבלבד.בעצמואתלהגשיםשואףהאינדיווידואל, ,הבודד

הצגתעצם ,לאדםמאדםבעצמתומשתנה ,זהפנימיטבעהפועלאלהכוחמןלהוציא

וגם .ראשונהממדרגהמשמעותבעלתהיא ,כפגםולאכמעלה,האופיאתלשנותהיכולת

במקרהושועלאריהולהיותאופיואתלשנותלהצליחכדידיומוכשרפרטכללאאם

מהותי.חידושבגדרהיאגםאחדמטבעיותרבאדםשיימצאהאפשרותעצםהצורך,

עלאותומשבחדווקאאלא ,דו"פרצופיאדםזהבאופןהמתנהגבאדםרואהלאמקיאוולי

וירטו.'י-לומררוצהחיובית,מעלהלהיותההופכתהיאהלכידות,ולאהכפילות, .כך

סובייקטאח,דמטבעיותרבעלפסיכולוגיסובייקטובהחדשהתמונהמקיאוולימסרטטכך

 29 .החיצוניותולנסיבותלתנאיםשלוההסתגלותיכולתלפינמדדחשהצטיינותו

שלוהפסיכולוגימהחידושנגזרמקיאוולישבכתביהאתיהקושי ,זופרשנותלפי

הבחינהמןהאחדותלחוסר .) 1986(ברלין:ברליןישעיהסרשטעןכפילהפך,ולא

יעמ , 1988 :יסקינר 116-115יעמ , 1986ן:כרלי ; 68-60יעמ , 1998 :קיסיס ; 46-34עמי , 1984פיטקין:ראהא

שלגהמנהיתפיסתהושפעהפיהועלטלמוןיעקבשלטענתיאתזהבהקשרלהזכירמעניין . 63-60
יפניםהסתריבשמתאפייןמעםםורממנהיגעלמקיאוולישלמהרעיוןהצרפתיתבמהפכהיםטהבאבוביס

 .) 197-196עמי , 1955 :מון(טל

 . authorismאוזםייהומניבכינוי ) 194-193עמי , 1998 (קוסיסמכנהזוהשקפהב

 . 62-60יעמ , 1998וסיס:קלטענתבביגורזאת
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-(~שףתי)אונטולוגימעמדגםאלאמוסריהכשררקלאמקיאוולימעניקהפסיכולוגית

חייבתאינההתממשותושגםאלאאחד,מפוטנציאליותרבאדםשקייםבלבדזולא

ג.בלבדאחדלכיווןלהיות

מעטיםפרשניםרקניסומקיאוולישלהפסיכולוגיותהטענותשלמהפכנותןלמרות

הניסיונותאחדהפוליטית.מזויותררחבהבראייההמקיאוולאניהאדםאתלבחון

מקיאוולי,מכתביעולהשהיאכפי ,) animo (האדםלנפשמתארקווילסרטטהחשובים

מקיאוולישמציגשהנפשטועןפליישר .) Fleisher : 1972 (פליישרמרטיןבידינעשה

אינםאותההמרכיביםשהחלקיםמכיווןוהרמוניה,שלווהעצמית,שליטהשלמרכזאינה

הנגזרותהפעולותולכןבנפש,פוסקובלתיתזזיתיממדקייםהוא:נהפוך .באיזוןנמצאים

עצמהידיעלמונעתאינהזונפשכן:עליתר .חוקיותאוסדירותכלנעדרותממנה

אפואפלאאין .הואאףסדירשאינוהחיצונילעולםעצמהמתאימהאלא ,עצמהומתוך

בנפשו,תלויאינו 'וירטו'האתלקבלראוימסויםאדםאםנבחןשלפיושהקריטריון

גםאהתבונה.בידינשלטתשהנפשהגורסתהאפלטוניתהעולםלתמונתגמורבניגוד

גבוהבמינוןקיימים ) ambizione ,השאפתנות(ובראשםהנפששלמסוימיםמאפייניםאם

גםבמהות;ולאבדרגהמדוברהריהדגולים',האנשים'אצליותר

כגוןאלה,שמטרותאלאמסוימות,למטרותשואףהפשוטהאדם

הדגוליםהאנשיםבעודיותר,מצומצמותאישי,ביטחוןאוחירות

מוגבלת.בלאלתהילהשואפים

בספרו ) Bloom : 1987 (בלוםאלןגםהציגלאלהדומותטענות

השתמשבלום,טען ,מקיאוולי 29באמריקה:הרוחשלדלדולה'

כדידווקאותשוקותתחושותלביןתבונהשביןהקלסיתבהפרדה

מקיאוולי ,דבלוםאליבאהראשונה.פניעלהאחרונותאתלהעדיף

יששבההמודרניתלתפיסההדרךאתשסללוההוגיםראשוןהיה

שכלית.ולארגשיתמהותהפסיכולוגי,לסובייקטהיינועצמי','ל

ואלאהתרבותחוקר

 .)ו-992ו 930 (בלום

ותימקורלעעצביה

ליומקיאולשמחשבתו
יתגשהרמהותורבדב

במקוםי'עצמ'השל

השכלית.המהות

שלשאיפותיומימוש :"לפוליטיקההנפש"תשוקתשכינהמהשלהמתארקוויאתפליישרניסחמכאןא
יכולה ,והמוטרדתהחושקת ,התזזיתיתהנפששכןפוליטי"חברתי,בהקשררקאפשרילהיבתהלזכותהאדם
 .הןחדהפוליטיתותשוקתוהאדםשלהחייםתקתשולפיכךי.ליטוהפבתחוםרקואךסיפוקהעללבוא

ברלין:(ברליןיהושעישלבמאמרחשובההבחנהעלמבוססתיולומקיאכנגדשהועלומהטענותאחתב
יחירותשלדגםמציגיםמקיאווליכתבי ,) 218-208יעמ , 1988קוסיס:ראה(הטענהפיעל .). 221-170יעמ , 1987

ולםעהבתפיסתכמקובלישליליתחירותישליותרמצומצםדגםולארודניים,למשטריםהאופייניתיחיובית
להימקביהדגולאדםיהשלאלהלביןהממוצעהאדםשלהמצומצמותשאיפותיוןשביההבחנה .הליברלית
מצוייםאינם,יולמקיאולפיואלה,החיובית,החירותדגםיידעלםימונעיםידגוליהרקברלין:שהציעלהבחנה

תקופה.ובכלחברהבכל
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המודרני,העולםשלפיהבלוםשלהשמרניתביקורתואתהיטבמשרתתזופרשנות

אדםויצרעצמך!"את"דעהקלסיהאידאלאתהיסודמןשינהבראשו,הבריתארצות

תבונתו,אתולארנשותיואתהיודע

לשכללאולרסןלניסיוןעורףהפנו"בפילוסופיהכינוצרבלוםלפיהאתיהמהפך

ולחיותהאדםשלתשוקתומהילבררוהחלוהטובההמידהבאמצעותהתשוקהאת

הראשוןוהיההואילמקיאוולי,בלום,לפיסיפק,זהלמהפךהמטאפיזיהבסיסאתא,לפיה"

התבונהפיעלולאהפרטיתהתשוקהפיעלחייםשלהרעיוןאתבפילוסופיהשעינן

ולאפיוולאהפנימילטבעהדוקקשרהיוירטויאתקשרכאשרבייחוד ,האוניברסלית

לטבעבהתאםההתנהנותאידאלשלזרעיונזרעובלום,טעןכאן, ,אותםהמרסןלשכל

תפיסהלטובתהנעליםהחברתייםהאידאליםמזניחתכחלקוהחיצוני)(הפנימי

אינושבלוםהנםפנימיות,ושאיפותאישיביטחוןהמדנישהצרהאינדיווידואליסטית

מתורתשננזרהעצמיהמימושאידאלברור:אליוחותרשהואהכיווןבמפורש,זאתאומר

רביםשלהאנוצנטריתההתנהנותאתלבארהיכולורומנטיאנוכיאידאלהואמקיאוולי

הייחודי,הפנימיטבעםאתלממשהצלחתםאתברביםלהפניןניסיוןבתורבימינו

לאפנההעזהשנאתורקעעלבלוםשלהפולמוסיתטענתואתלהביןשישאף

זובדרךמקיאוולישלרעיונותיושהצנתהריימיו,שלהבריתבארצותהפסיכואנליטית

תפיסת-ביותרהמבוססותהמערביותהתפיסותאחתשלהקדמוןלאבאותוהופכת

לטעוןבכוונתיאין ,וכחד-פעמיכייחודייעצמייאויאנייבשםהקרויהפסיכולוניהסובייקט

האדםשלהבלתי-רציונליאופיותקופתנו,שלטיבהאודותעלמקיפותטענותכאן

מקוםישאולם ,בלוםשטועןכפיהקפיטליסטית,בחברההמוסרשלחולשתואוהמערבי

לכינונווראשוניתחלקיתכעדותמקיאוולישלמשנתואתהמצינהבטענהלהתחשב

ההתבוננותדרכיאתלאמץהחלהכשההיסטוריונרפיה ,כיום ,חדשיאניישל

שניתןהנחהמתוךמקיאווליכתביאתמחדשלבחוןטעםשישייתכןהאנתרופולוניות,

המערביבעולםשהשתרשההעצמילתפיסתוראשוניותראשונותותיעדובהםלמצוא

היוםשעדבמשימהמדובר ,הרנסנסעלבספרוברקפיטרזאתשהנדירכפי ,ימינובן

 :מולדכיסודשלנוהעצמיותעלחושביםשאנומפנידווקאאותהלזנוחנטו

בעלנםולכןהחברהשלכפי~יצירהואטבעי,אינו ] .. ,נעצמי,'יהרעיוןעצם

מושנאתלהביןישמסוימתתרבותלהביןמנתעלואכן,חברתית,היסטוריה

 30זו,בתרבותמאליו)כמובן(הנתפס ] ..נ,האדם

שללמונחזופילוסופיתתפניתהקושרתדומהפרשנותראהכמו"כן ;)שליהתרגום( 175יעמ , 1987בלום:א
 , 286-285עמי ',הממשותיאמתמקיאוולי
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