
ההתחלה של שוטוקאי ושוטוקאן – סקירה קצרה
על ידי מסטר מיטסוסוקה הרדא

 לימוד ההיסטוריה גם כשאינו קשור עם מאורעות עולמיים אבל קרוב יותר עם ההיסטוריה המשפחתית שלנו  או
 של זו הקשורה לקבוצה לא אנו שייכים, תמיד היווה נושא מרתק, היות וזה מחזק את תחושת השייכות שלנו
 למסורת לייחוס כלשהו. אך לרוע המזל לעיתים קרובות, אם לא תמיד קשה יחסית לוודא את אמיתות המידע
 שאנו אוספים בנושאים אלו. ארועי עבר לא תמיד נרשמים בצורה נאמנה בזמן שהם קורים וזכרונות מאוחרים
 יותר נוטים להיות מוסתרים על ידי רגשות, תשוקות ולפעמים פשוט על ידי שיכחה. לכן, על מנת להקטין את
 הסיכון בעוות העובדות אנו צריכים לפחות לעשות כמיטב יכולתנו לאסוף כמות נתונים גדולה ככל האפשר
 מעדים חיים כאשר הדבר אפשרי. הצלבת מקורות היא דרך טובה העוזרת לאמת את הנושא. להרגשתי, חשוב
 להציג את העובדות הנוגעות להיסטוריה של קרטה כפי שהיא התפתחה ביפן לפני ואחרי המלחמה (מלחמת
 העולם השנייה), בצורה נכונה. הצגה זו חשובה במיוחד לאור העובדה שאני ממשיך לקרוא מחקרים ומאמרים
 היסטוריים המעבירים רעיונות ותיאוריות שאני יודע שהם לא מדוייקים. בביקור שערכתי לאחרונה ביפן, פגשתי

כמה מהבכירים לי, שעדיין בחיים, ונתאפשר לי לוודא את המידע שאני מציג כאן בכתב.

 על כן, כפי שכמה מכם כבר יודעים, כאשר פונקושי גיצ'ין, או או-סנסה כפי שאנו קראנו לו בסופו של דבר, הגיע
  אוKarate Kenkyu Kai הוא התחיל ללמד קבוצה של תלמידים שהיתה מאוחר יותר ידועה כ- 1922ליפן ב- 

 "חוג לימוד הקרטה". בין חוג אנשים זה כמה כמו מר שימודה טאקשי, הלכו מאוחר יותר ללמד באוניברסיטאות
 שם הפעילות התפתחה. אבל נראה שכאשר הדבר הגיע לידי יצירת מערכת של הערכה ודרוג, כל אוניברסיטה
 ייסדה דרך משלה להערכת יכולות. בכל מקרה, אני יודע ששבע מהתלמידים הראשונים האלו קיבלו את הדאן

 , אך לצערי כל נסיונותי למצוא תחת איזו כותרת דרוג זה ניתן נכשלו, היות ואף אחד1924הראשון שלהם ב- 
דורו של ובן  באוניברסיטה  שלנו  אחד מהבכירים  מיטסוקמי,  מר  (לדוגמה,  קשר  איתם  שיצרתי   מהאנשים 

אקויאמה), שמר רישום כלשהו של תארים אלו.

, מר שימודה נפטר בפתאומיות מדלקת ריאות וחלק מהאוניברסיטאות ביקשו שבנו של או-1934אולם, ב- 
 סנסה, יושיטאקה יחליף אותו בתור מדריך מוביל, דבר שהוא בהתחלה דחה לאור העובדה שהעבודה שלו
 העסיקה אותו. אולם לבסוף או הסכים וקיבל עליו את התפקיד. למרות זאת, עליכם להבין שבאותו הזמן, היות
 ולא היו להם דוג'ואים ספציפיים משלהם, כל הקבוצות שכרו בתים רגילים שבהם הם התאמנו עם התוצאה
 שהבעלים היות מתלוננים תדיר על ההפרעה שהם יוצרים. לכן, לאחר זמן קצר האב והבן הסכימו כי קיים צורך
 לבנות דוג'ו לצורך אימון קרטה וזו הסיבה שהקבוצה יצרה לבסוף את הארגון שהיה יכול לפקח על כל המשימה

 THE GREAT JAPAN KARATE-DO SHTOKAI ארגון ה- 1936ולנהל את העניינים לאחר מכן. על כן ב- 
נוסד.  בארגון זה פונקושי גיצ'ין קיבל את תואר היו"ר בעוד יושיטאקה קיבל את זה של סגן היו"ר.

  הדוג'ו נבנה לבסוף כשחנוכת המבנה התקיימה1938כתוצאה מכך, ארגון זה אסף את המשאבים הנדרשים וב-
בינואר  מכן,  לאחר  בשם 1939שנה  נקרא המקום  זה  שבמעמד   THE GREAT JAPAN  KARATE-DO 

SHTOKAN.1

לדאן  עד  דרוג  מערכת  כולל  הארגון,  בתוך  נוצרו  רבים  כללים  מכן,  ביותר.5לאחר  הגבוהה  הדרגה   , 
 כשיושיטאקה מנהל את העניינים מספר יצירות הופיעו באימון, כמו הטנוקאטה, טאיקיוקו קאטה, קאטות הבו
 (מקל) ו-מאטסוקאסה. אך עדיין נראה שאם אחד באותו הזמן לא קיבל את הדאן החמישי, כשהגבוה ביותר
 שניתן היה הדאן הרביעי בעוד אלו שהתאמנו באוניברסיטאות הגיעו לכל היותר לדאן השלישי. הדבר מובן היות
מאוד קשה  היקה  למעשה,  יחסית.  קצרה  לתקופה  מוגבל  היה  באוניברסיטאות  התלמידים  של   והקריירות 
 להמשיך להתאמן ברגע שהצטרפת לכוח העבודה היות ואז יש לך זמן מועט לאימון ויושיטאקה נתקל בקשיים

רבים בלמצוא אנשים שהיו נכונים ומסוגלים לעזור.

 בינתיים, נכון הוא הדבר שבין האנשים שהתאמנו באותה התקופה נדיר שהמילה שוטוקאי נאמרה וכולם היו

  היא "הארגון של מר שוטו"שוטוקאימשמעות השם 1
  משמעו "הבית של מר שוטו". אבל המילה "שוטו" מכילה בתוכה שתי מושגים שונים. הראשון, הרעיון של עצי אורן הנעיםשוטוקאן

 ברוח, על כן מכילים את הרעיון של גמישות. הרעיון השני הוא של גלים הנשברים על סלעים בהתנפצות אלימה. פונקושי סנסה
 בחר לשלב את שני הפנים האלו לתוך שם עט שבו הוא חתם על שיריו, שם שעבורו ביטא את שני הפנים של האומנות אותה הוא

לימד.



 משתמשים בביטוי דוג'ו שוטוקאן כשהם דיברו על הקבוצה שלהם. אבל למרבה הצער הכל הסתיים באפריל
  כאשר הדוג'ו נהרס בהפצצה, דבר שסיים את כל הפעילות. יתכן ואתם יודעים מהזכרונות שלי מה קרה1945

אז בכל מה שהיה קשור אלי, אבל לכל מטרה וכוונה רוב התלמידים חשבו שהכל נגמר. 

בווסדה, תלמידים רבים שחזרו משירות פעיל רצו להתאמן בקרטה מחדש. כולנו יודעים כי1946לבסוף, ב-    
 האמריקאים אסרו כל פעילות של אומנויות לחימה, אבל בוואסדה פרופסור אוהאמה שהיה בחבר המנהל של
 הקרטה ובמקור בא מאיקינאווה וחבר קרוב של או-סנסה ניסה להתחיל הכל מחדש. לכן, מר הירונישי ומר
 קאמאטה (וואטאנאבי) חברו אחד לשני ולאחר מספר דיונים עם רשויות האוניברסיטה קיבלו הכרה של הקרטה
 כחלק מהארגון האתלטי. באופן טבעי, אוניברסיטאות אחרות פעלו באופן דומה: קיאו, צ'והו, סן שיאו, ורוב זה

 . עדיין צריך לזכור כי באותו הזמן משרד החינוך היפני לא הכיר בקרטה, אך היות1946/1947קרה בשנים 
ואוניברסיטאות אלו היו פרטיות הן יכלו לעשות ככל העולה על רוחן.

 מבין האוניברסטיאות לטאקושוקו היה קושי נוסף היות והיא לא יכלה לשרוד היטב תחת שם זה שמשמעו
 "אוניברסיטה קולינאלית", מושג, שמיותר לומר, לא היה כל כך מוערך בתקופה פוסט מלחמתית זו ושנוא על ידי
 רבים כמזכרת להתפשטות קולינאלית. על כן, היא היתה צריכה לשנות את שמה לקוריו. בכל מקרה, בכל

הקשור לקרטה הם התחילו מאוחר יותר אבל נשארו מאוד פעילים ומאורגנים בשיטת הדרוג שלהם.

האוניברסיטה של ואסדה לקחה את היוזמה1948אולם, רבים התחילו להבין שיש צורך בשליטה וכבר ב-    
 וניסתה לארגן התאחדות הקרטה של הסטודנטים כשהיא מאחדת בעיקר את שוטוקאן וואדו-ריו, אבל הדבר לא

 )Wado-Ryu כשהזמנה לוודו ריו (Japan Karate Association, נוצרה ה- 1949 במאי 27צלח. מאוחר יותר ב-
 להצטרף בסוג של איחוד, מערכת קונפדרטיבית שאנו יכולים להבין בקלות בימים אלו של האיחוד האירופאי.
 לרוע המזל של הקרטה וודו ריו סירבו להצטרף וקבוצת השוטוקאן מצאה את עצמה לבד במה ודבר לא נשאר

 הפכה לארגון עם קבוצת שוטוקאן אחת בלבד.JKAמהאיחוד. זו הסיבה ש- 

 בכל מקרה, כפי שהדבר היה, הנשיא שלה היה מרקיז סאיגו (כמו כל האצולה היפנית הוא איבד את התואר
 לאחר המלחמה), בעוד גיצין פונקושי פעל בתור היועץ הטכני העליון, וה"בחורים המבוגרים" הצטרפו כחברי
 מועצת המנהלים. מערכת דו שנתית של הערכה הוכנסה לשימוש עם מפגשים באביב ובסתיו (לדוגמה אושימה

 JAPAN KARATE-DO). אך עדיין, בכל אותו הזמן פונקשי שמר על ה- JKAקיבל את הדאן השלישי שלו מ- 
SHOTOKAI.ארגון שלו הוא היה מחובר מאוד, והכניס לשימוש בעקביות 

  עניין בעיקר את קבוצות האוניברסיטה, והיות שכמה מתלמידי או'JKAלדוגמה, אנו יכולים לומר שבזמן ההוא 
) דיO'senseiסנסיי  להיות  נטו  והאוניברסיטאות  היות  להצטרף  להם  קל  היה  לא  פרטי  באופן  לימוד   ( 

 אקסקלוסיביים. כתוצאה מכך, בכל פעם שהם ביקשו מאו' סנסיי הערכה ודרוג הוא עדיין פעל בתור יושב ראש
JAPAN KARATE-DO SHOTOKAI שלי שהוא חתם תחת5 והוכחה לכך ניתן לראות בדיפלומה של הדאן  

הכותרת הזו בסוף שנות החמישים (ותמונות של מסמך זה פורסמו בעבר בספרי הקודמים).

 אכן, קבוצה פרטית אחת כגון זו, “חברת הרכבות המהירה של טוקיו" רצתה דוג'ו משל עצמה. תלמיד שבעבר
 , מר קוביאשי עבד באותה התקופה עבור חברה זו, ולכן ביקש ממר טאקאגי ג'וטארוChuoלמד באוניברסיטת 

גם כן) לעזור, וזו הדרך שנוצרה Chuo(במקור מ-   TOKYU DOJO) כשפונקושי מתפקד כשיהאן ,Shihan 
 )Egamiמדריך מומחה), בעוד שיגרו אגמי הפך למדריך עוזר. אולם כאשר מאוחר יותר או' סנסיי נפטר אגמי (

 הפך למדריך ראשי כשאנשים שונים פעלו בתור מדריכי עזר. למרבה הצער, היות והעבודות השונות שלהם
 דרשו מהם זמן רב, הם כל הזמן התחלפו, דבר שהיה ועדיין מהווה מצב מסובך במונחים של אימון היות וזה לא

עוזר לשמר את הרצף.

 ) הגיע לניהול הקבוצה, וזה בזמן שאגמי הפסיק להתאמן לאחרAkoiזוהי הדרך שבה אחד העוזרים אקואי (
 ניתוחים שעבר בשנות החמישים המאוחרות, הוא הצליח לצבור קצת השפעה על הקבוצה ולאחר מכן כוון את

 ). אבל התפתחות זו זכתהShintaido (ומאוחר יותר בתור Sogo Budoהאימון למה שמאוחר יותר נודע בתור 
 החברה החליטה לסגור את הדוג'ו.1968להכרה מאוד קטנה כתוצאה מהעובדה שחברות לדוג'ו ירדה עד שב- 

 אם נחזור לאו' סנסיי, מותו כפי שאתם בוודאי יודעים, היה מקור לבעיות כששאלת ארגון הלוויתו עלתה. או'
ו- SHOTOKAIסנסיי אכן שמר על   JKA כיישויות נפרדות לאורך כל הזמן הזה, וראשי  JKAהרגישו שהם   

 ) (אז יו"ר שוטוקאי), סירב, וזוהיYoshihideרוצים לארגן את הלוויתו. אך בנו הבכור של או' סנסיי יושיהייד (
הסיבה ששוטוקאי נשאה באחריות להליכים, וכתוצאה מכך עוררו את חוסר הנוחות והתגובות שאנו מכירים.



 עדיין, בזמן זה הדוג'ו של טוקיו הפך לגדול מאוד, ובנקודה מסויימת אף הגיע למספר מרשים של אלף חברים.
 NIHON KARATE-DO SHOTOKAIגם הם השתמשו בשם שוטוקאי וביקשו דרוג מאגמי תחת הכותרת של 

 , שחזרוChuo כבר הושמט מהשם המקורי בשלב זה). במקביל לזה, תלמידים ותיקים מאוניברסיטת Great(ה- 
 לביתם או לאזורים אחרים לאחר לימודיהם, התחילו לפתוח בתי דוג'ו בכל המדינה ואנשים אלו, שהיה להם

 NIHON ה- 1958הערכה רבה לאגמי, הביעו את רצונם ליצור התאחדות. זו הסיבה שבגינה לבסוף ב- 
KARATE-DO SHOTOKAI .הפכה להיות התאחדות קרטה עם יושיהייד בתור היו"ר שלה

או' סנסיי, ליפן ואני כבר הייתי בברזיל היכן שיצרתי בהסכמתו של   בזמן הזה קרטה כבר התרחבה מחוץ 
BRAZIL KARATE-DO SHOTOKAN,תוך שימוש במונח ששמרנו מימי האוניברסיטה שלנו.  אבל מצד שני , 

  יישות קרטהNIHON KARATE KYOKAI, ברצונם להביע את עצמאותם, החליטו ליצור את JKAחברים מ- 
 נפרדת, עם ענפי משנה באירופה ובמקומות אחרים, תוך סירוב להתערבב עם אף קבוצה פרט לקבוצתם הם.

) לי שהקשר מבלבל זה היה ביסוד הסכסוך בין אושימה  ונישייאמה (Oshimaבמקרה, נדמה   (Nishiyama( 
בארה"ב.

) והירונישי  ליו"ר שלה בזמן שהיועץ הטכניHironishiעדיין, באותו הזמן, שוטוקאי עצמה התפתחה   ) הפך 
 הראשי היה אגמי. היה זה אז כשהייתי בבריסל בשנות השישים המוקדמות שאגמי אמר לי שאנחנו באופן רשמי

 , הקבוצה שלי1966, דבר המסביר מדוע מאוחר יותר ב- NIHON KARATE-DO SHOTOKAIשייכים ל- 
.KARATE-DO SHOTOKAI – UKבבריטניה נרשמה בתור 

 אם זה בסדר מבחינתכם, הייתי רוצה בנקודה זו להסביר קצת מה אני מחשיב בתור המורשת שלנו והמסורת
לה אנו שייכים, בנוסף ליעד של שוטקאי:

 ). זו היתה שאלה שלYoshitaka“המהפכה השוטוקנית" האמיתית, אם אני יכול לומר, באה עם יושיטאקה (
 אתיקה ופילוסופיה באותה המידה שהיתה גישה טכנית חדשה, גישה שונה במהותה מאלו של אביו שחשב יותר
 במושגים של חינוך גופני בעוד הוא באופן ברור חיפש יותר את הלחימה שבאומנות. בחיפוש זה השותפים

 ) שהתאמנו איתו על בסיס יום יומי במשךOkuyama) ואוקויאמה (Egamiהאישיים של יושיטאקה היו אגמי (
 תקופה ארוכה – עובדה שאני וידאתי שוב עם האחרון בביקור שערכתי לאחרונה ביפן כשהיתה לנו הזדמנות
 לשוחח ולהחליף השקפות על הגישה שלנו. מאוחר יותר התאמנתי עם שני בכירים אלו, כך שאני יכול לטעון
 בצורה הוגנת שעבודתי היא מיושרת עם זו של יושיטאקה שאותו פגשתי לפני המלחמה בתור תלמיד צעיר
 בדוג'ו השוטוקאן. או' סנסיי האמין וסמך על בנו (וכפי שאנו יודעים, מאוד הושפע ממותו), ולכן בוודאות הוא לא

בגד בגישתו של אביו.

דוג'ו את  ליצור מחדש  יותר  עם הרעיון הזה של הנאמנות כמה מהבכירים החליטו מאוחר   באותו האופן, 
 , נפתח דוג'ו1976השוטוקאן כפי שהוא היה לפני המלחמה, עם שוטוקאי בתור הגוף השולט. כך, בינואר 

 )Takagi Jotaroחדשה הנושא את השם שוטוקאן בטוקיו עם אגמי בתור המנהל הראשון ומר טאקאגי ג'וטארו (
  ובמקרה גם אחד1947 ב- Chuoבתור השני. מר טאקגי היה בעברו הקפטן של קבוצת הקרטה  באוניברסיטת 

 מהתלמידים האחרונים של יושיטאקה, כך שגם הוא יודע בצורה טובה מאוד על מה הוא מדבר כשהוא מתייחס
 לאימון של יושיטאקה ואיכותו. בהקשר הזה אנחנו לא בשום דרך מדמיינים דברים, וכמה מהטיעונים שקראתי

לאחרונה בירחון המשווה בין אלופי קארטה עכשוויים למאסטרים ותיקים אלו הם ספקולציות חסרות בסיס.

 אומנם, אגמי האמין, כפי שמר טאקאגי עדיין מאמין, שהדרך שהם הולכים בה היא הדבר האמיתי, אך למרבה
 הצער חלקית בגלל כמה מהמאורעות שהזכרתי מוקדם יותר, נכון הוא הדבר שהשם שוטוקאי מכסה כיום מספר

) בודו  הסוגו  להתפתחות  רבים.  אנשים  עובדה המבלבלת  שונות,  Sogoמציאויות   Budoאת הסיבות היו   ( 
 )Shintaidoוהרעיונות, אבל דבר אחד בטוח, זה לא היה הקארטה של יושיטאקה. זה שזה התפתח לשינטאידו (

הינה זכותם הבלעדית, אך אין לדבר הזה שום קשר לשוטוקאן.

 ), ערך הדגמות ורובMiyamotoבאותו האופן, כשאגמי ביקר באירופה המזכיר הכללי של הארגון, מר מייאמוטו (
 האנשים באופן די לוגי הסיקו שהקארטה שהוא מדגים היה של אגמי. רחוק מזה, היות ואדם זה עדיין תחת
 ההפעה של הסוגו בודו ומאוחר יותר הוא פוטר על ידי שוטוקאי ביפן לאור סיבה זו. כעת הוא עוסק במשהו אחר

לחלוטין.

 במרוצת השנים אנשים רבים אכן ניסו לנצל את שמו של אגמי והמוניטין שלו והגענו לנקודה שכיום כמה אפילו
 טוענים שהם יצרו אגמי ריו קארטה כדי לשמור על מה שהם קוראים דרכו האמיתית – אנשים אשר, במקרה,



זה. מדובר בשטות מוחלטת ועלבון לאגמי והם הופיעו מאוחר מדי בשביל  איתו היות   מעולם לא התאמנו 
 שמעולם לא רצה שום אסכולה משל עצמו אבל היה מאוד גאה במסורת שאותה ציינתי. בשבילו יצירה כזו

משמעה בגידה באו' סנסיי, כשלמעשה כל רצונו היה להישאר נאמן למורו ולשותפיו.

 למרבה הצער זה דרכו של העולם, ותמיד קל לדבר על כוונותיהם של אנשים כשהם לא נמצאים שם כדי
 להכחיש זאת, וזה נכון עבור כולנו. אבל לפחות אנחנו יכולים לנסות, כאשר עדיין ניתן לעשות זאת, לשאול את
 אלו שהכירו באופן ישיר את האנשים המעורבים כדי להגיע קרוב ככל האפשר לאמת עד כמה שניתן. אחרי זה
 יש לנו רק את הכנות שלנו כדי לערוב לנו, ואני נוטה לחשוב שבקראטה הדרך הטובה ביותר לתת ערכך כלשהו
למילים שלנו הוא להמשיך להתאמן עם כל הכנות שאנו מסוגלים להכניס לאימון. זה מה שעושה אוקויאמה (

Okuyama הבכיר לי, ומה שאני שואף לעשות גם כן: לדבוק בדרך.83), כיום בן ,

 דבר אחרון, ובהקשר של קבוצת שוטוקאי ישנו בלבול נוסף שהייתי רוצה להבהיר: וזה היחס שלה לתחרות.
 )Tsutomu Oshimaאכן, קראתי מאמר שפורסם לאחרונה ששוטוקאי ערכה נסיונות בימים שטסוטומו אושימה (

), והדבר הוא מוטעה לחלוטין.Wasedaהיה באוניברסיטת ווסדה (

 ראשית, כפי שראינו, השם שוטוקאי מעולם לא היה מקושר לאוניברסיטאות ובפרט לא לווסדה, ומעולם אושימה
 לא היה שייך לשוטוקאי אז או עכשיו. עדיין, זה נכון שהוא היה חלק ממה שניתן לקרוא נסיונות מוקדמים

בתחרויות.

 , וזה היה בארוע של התצוגה שאורגנה על ידי הפדרציה של1951המקרה הראשון אירע למעשה בנובמבר 
 האוניברסיטאות שכלל ברובו קבוצות שוטוקאן. כל אוניברסיטה אמורה היתה לערוך את ההדגמות שלה, וכל
 אחד כמובן חיפש משהו שיכול להיות קצת שונה. אושימה חשב אז לערוך הדגמות קומיטה וג'ו קומיטה תוך
 שימוש בשיטת המקצים בסיף, עם ארבעה שופטים ופוסק אחד המחליט על הניקוד. הדבר הפך להצלחה

 ) בא אלי לאחר הארוע והביעNakayamaוהקהל בהחלט היה מעוניין. אולם, באותו הארוע, מר נאקאיאמה (
בדרך שאינה משתמעת לשתי פנים את חוסר שביעות רצונו העמוקה ממה שעשינו.

יותר, כשעמדנו לארח תלמידים מאוניברסיטת  זמן כלשהו מאוחר   Keioבאחת מהאימונים המועדים לכך   
 שלעיתים ערכנו, אושימה חשב שאנו יכולים לחזור על אותו הדבר, אך במקום לבקש מהוותיקים לשפוט הוא

 )(שאר השופטים היהTakushokuיבקש מצד שלישי למלא את המקום והציע שנאקאיאמה שהיה מטאקושוקו (
 )). מיותר לומר שאמרתי לו שהוא לא יפגוש בהתלהבותArai) ומר אראי (Nishiyamaלבסוף מר נישייאמה (

 רבה באזור זה אבל הוא דבק ברעיון והייתי מאוד מופתע כשגיליתי שמר נישייאמה קיבל את ההצעה בשמחה.
קשה לקחת בחשבון שינויים במצב הרוח!

 נכון הוא הדבר שישנם אנשים שמבלבלים בין שוטוקאי ושוטוקאן, ואני מקווה שאני הבהרתי את ההיסטוריה
 ,שזה למעשה מה שהם הסתכמו בו,ניסויים אלו בתחרותהיחסית  שלהם ועמדותיהם ברורים במאמר זה, אבל 

 היו יוזמות אישיות של יחידים ברמת האוניברסיטה ומעולם לא כללו את שוטוקאי כקבוצה. אין זה סוד שאיני
 בעד תחרות, אבל זוהי כמובן נקודה שכל אחד רשאי לבחור לעצמו. אבל עד כמה שהדבר נוגע לי, תחרות
 בקארטה (וזה בניגוד לפעילויות גופניות אחרות) פועל נגד המחקר ושיפור היכולות הטכניות, והופך להצגה שאין

לה שום קשר עם המציאות והאמת שאנו מחפשים.
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