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מהפכנית.  הצעה  המעמיד  קריטי,  טקסט  היא  המוסר  דלות  על  המסה 
מן  הצדקתה  את  שואבת  הפוליטיקה  שלפיה  הרווחת,  לתפיסה  בניגוד 
המוסר, ענת מטר טוענת כי המוסר דל מכדי לאפשר תוכן פוליטי שאינו 
מדשדש במובן-מאליו הכפוף למניפולציות כוחניות. הסדר הוא הפוך: השיח 
המוסרי משני לשיח הפוליטי. תפישת המוסר שלנו צומחת ממסה קריטית 
אמפיריות,  עובדות  פוליטיים,  ניתוחים  אקטיביזם,  אישיות,  התנסויות  של 
נרטיבים היסטוריים ומודלים תרבותיים-מחנכים. אלה מצילים את המוסר 
מדלותו וממלאים אותו תוכן קונקרטי. את התוכן הזה אפשר לנסח בקצרה 

כך: המוסרי הוא שמאלי.

ופעילה פוליטית.  ענת מטר היא מרצה בחוג לפילוסופיה באוניברסיטת תל-אביב 
ובפילוסופיה הפוליטית של  מחקריה האקדמיים מתרכזים בפילוסופיה של השפה 
המאה העשרים. פעילותה בשמאל הרדיקלי מתמקדת בתמיכה באסירים הפוליטיים 
הפלסטינים ובסרבני גיוס וכן בניסיונות לחולל שינוי פרוגרסיבי בתוך האוניברסיטה. 
)הוצאת   Modernism and the Language of Philosophy ספרה 
Routledge( ראה אור ב-2006. ב-2011 ראה אור הקובץ שערכה עם עו"ד עביר 
.)Pluto הוצאת( Threat: Palestinian Political Prisoners in Israel בכר
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על דלות המוסר

נתבעת  שהיא  כפי  חומרית,  לעוצמה  להפוך  יכולה  הפילוסופיה 
להיות, רק באשר היא "אוחזת בהמונים"; ואיך יתחולל הנס הזה? 
בניהיליזם  נשקע  שלא  מדוע  המוטיבציה:  שאלת  שוב,  היא  הנה 
עקרונות  לא  מקווה.  אני  עכשיו,  יותר  ברורה  תשובתי  פסיבי? 
מופשטים, לא רגישות אסתטית ואף לא תביעתו של האחר יכולים 
פוליטית  לפעולה  שלא  וודאי  פוליטי  רצון  של  למונחים  להיתרגם 
שבה  כוזבת,  מציאות  שונים,  באופנים  מגלמים,  אלה  כל  ישירה. 
ההוויה  מן  מנותקת  והבנתה  לפוליטי,  קודמת  ניטרלית,  האתיקה 
את  לאפשר  יכולה  הפילוסופיה  באשר  אבל  הממשיות.  והחוויה 
כלי  היא  להתנסח,  יוכל  הפוליטי  הרצון  שבה  המושגית  המסגרת 
הכרחי במאבק. באשר היא יכולה לסלק דימויים כוזבים, שלפיהם 
המאבק הפוליטי נענה לעקרונות או לקורבנות – ואינו עולה בראש 
 – לדיכוי  ומהתנגדות  חירות  למימוש  עצמית  מתביעה  ובראשונה 
של  טריזים  לתקוע  יכולה  היא  באשר  ומנגד,  זאת.  לעשות  עליה 
דיפרנד בתנועות האוטומטיות-מדי של קהילת הרעיונות השמאלית 
ובכך להזכיר את מהותו המתנגדת של השמאל, היא מחויבת לעשות 
זאת. זו אינה "מחויבות מוסרית", אלא פשוט מהותה הפוליטית של 

הפילוסופיה ומהותו הרפלקטיבית של השמאל.
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