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מבוא

ניטשהפרידריךשלהעמוקההשפעתולהבנתחשיבותרבתתרומההריםגרלרמביעקב

כמראלו,מהוגיםאחדים 1הצירנרת.ראשיתמימיוסרפדיםהוגיםשלארוכהשררהעל

בטענההעם)אחדידיעל(בעיקרמבקריהםידיעלהותקפוברדיצ'בסקי,יוסףמיכה

המבקריםמכתביזאתלמרותניטשה.שלרעיונותיובפנילחלוטיןמתבטליםשהם

השפעתועוצמתפעםמדיערלהלניטשה,דורםבנישלזרעיוורתהערצהכנגדשמחר

דודאהרןהואמכוליותראותרהולםזהשתיאורמיעצמם.המבקריםעלניטשהשל

רקעעלשדווקאכךעללראשונהעמדברגמןהרגושמואל 2 .) 1922-1856 (גררדרן

בניידיעלולאידירעלתועדהשלאכמעטגררדרןשלהרוחניתשהביוגרפיההעובדה

לדבראפשרשעליההמעטרתאחתהיאגררדרןעלניטשהשלהגדולההשפעתודרדר,

ניטשהשלהעליון""האדםרעיוןאתתופסשגררדרןשםברגמןשלקביעתו 3בררדארת.

והטבע.האדםשלהפתיחהבפרקגררדרןדבריעלמתבססתממששלרוחניתכיצירה

בעזברנר,גררדרןשהותירהפילוסופיהיומןמתוךבדרכהשהודפסהזר,פילוסופיתמסה

הצעירהפועלבעיתון-1912בגררדרןשפרסםהראשוןהפרקכותרתשםעלכךנקראה

המורכבתעמדתואתלראשונהגררדרןחושףזהבמאמרוהטבע"."האדםבשםכמאמר

ניטשה:כלפי

חליפתלידיזמננובןהארסאתכזו'דוחעניותכזו'וליחנחאפיסתמביאהבחייםכיפלא,אין

לידי-ולאחרונההאלקטרון,במהירותזמננו)שלהאפייבמבטאואלילים""שבירת(אואידיאלים

כי·אםמסוכנת,לעצמהכשהיאהכפירהלאמוחלט.יאושולידינוראהריקנותלידיגמורה,כפירה

ידיעלנזרעתשהיאאלאבמוחו,ולאהכופרבנפשעמוקיםשדשיםלהשאיןהעניה,הקטנה,הכפירה

גולומב,יעקבתשס"ב;מאגנם,ירושלים,העברית,בתרבותניטשה(עודך),גולומביעקבלמשלדאוו

 ,עבדיכאקזיסטנציאליסטנדנדסתרים:מתקוכן ; 2009אחרונות,ידיעותתל·אביב, ,העבריניטשה
 . 2015כרמל,ירושלים,

תל·עובר,עםד,כדךהחרש,בזמןהיהודיתהדתפילוסופייתתלודותשביד,אליעזרראוגודדוןעל 2
ניטשהאלגודדוןשלהמורכבתזיקתועלגולומביעקבשלחדשמחקר . 65-37 , 31-24עמיתשס"ו,אביב,

ניטשה".אלגורדוןדודאהווןשלזיקתועל'עם·אדם':אל"מ'על·אדם'וכותרתו,בכתוביםנמצא

בדגמןה.ש.בעריכת ,)אכרךגורדון,ד.א.כתבי(בתוךוהטבעהאדם"מבוא",בדגמן,הרגושמואל 3

 . 27-23עמ'תשי"ז,הצידנית,הספדיהתל·אביב,שוחט,ואליעזר
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יותרלצמחיםמזוןשאיןכמקרסאלה,מרבדכקוציוצומחת,כנפיה,עלזהקלזרעהנושאתדוח,כל

ויוצרתפוריההיאהגדולה,המחפשתוהמחשבההגדולהצעדבתהמקורית,הגדולה,הכפירהמעולים.

הכפירההגדולה.המחפשתוהמחשבההגדולהצעדבתהנההיאשגסהגדולה,האמונהמןפחותלא

בזמננונדאההגדולההכפירההנפלאה,בודההדתאתקדמוניותבשניםעודלעולםהביאההגדולה

שהואמקוםשבכלהגדולה,המחשבהשלזוגהבןהגדול,הצעדשלכוחוזההעליון.''האדםרעיוןאת

מהכי .לונותןאינובמותמנוחהלבקשאפילומנוחה,לבעליונותןאינוהגדולהצעד .יוצרהואנמצא

יציל"נפשואת"הואהאמנםמותו?אחדיגםבעולםנשארהצעדאםהגדול,למצטערהמוותיועיל

בעלחי,הואנדחובעלכזה?באופןלכדוחיכולהואהאםכזו?עניותתעודתלנפשובתתוכזו,בבדיחה

לשאתויכיןידעאףנחיעצורכמוהומיאותו,נושאכמוהומיכי-הגדולהצעדאתנושאהואנדחו

ברחךה"בעלאוליזהוויוצר.-אותולשאתהסובליםלכלאמצעיםמבקשהואנדחוובעל-אותו?

אמונהגםכמו-כזוגדולהכפירהונשגב.נחדדגםהואאבלנורא,היותרכב]דאבות(משנהחי"אתה

 4בזמננו.הדנהתמצאלא-גדולה

 .הבודהיסטילאתיאיזםשלו'האתיאיזםאתכלומדניטשה,שלכפירתואתמשווהגודדון
להלכיהאופייניתמהחיים,ולייאושלאבדוןודוחפתמייאשתניהיליסטית,כפירהזואין

אישיבצעדולאהכלליהחייםבצעדמקודהניטשהשלכפירתומודדניסטיים.דוח

העולםלצעדמענהבואיןשהדיאותו,לפתורהאישיההתאבדותבמעשהאיןולכן

מקדימיםניטשה,שלמכפירתוהמשתקףהחיים,הכרחעלגודדוןשלדבריוהכללי.

האקזיסטנציאליסטיתהמחשבהשלזההיבטבהדגשתשניםבעשרותקאמיאלכדאת

שלהמרכזיותמהפסקאותבכמהביטוינותןעצמוגודדון sלנסח.היטיבכהשקאמי

מחייבתגודדוןפיעלניטשהשלכפירתוהחיים.צעדמכנהשהואלמהוהטבעהאדם

הבאהעמוקהליצירתיותמקודוהיאההתאבדותואתהייאושאתדוחההחיים,את

מבקדגודדוןמכןשלאחדהשניםשבמהלךהעובדהה'על·אדם'.ברעיוןביטוילידי

 6ניטשה.שלהעקרונילמהלךההערכהמעוצמתמפחיתהאיננהזהניטשיאנירעיון

דומהבתופעההבחיןלניטשהוזיקתוברבדמדטיןעלבמחקריוגולומביעקב

לטענתניטשה.ושלבהגותומובהקרליגיוזילממדשטענודתייםהוגיםהמאפיינת

התבגרותו,בשנותבושדרישהיהניטשהמשיכרוןהשתחררשברבדלאחדגםגולומב

אתלמעשההצדיקברבדלדעתו, sלניטשה.לגמדילהתכחשאותוהביאהלאאמונתו

 . 48-47עמ'והטבע,האדם 4

האותנטיותחיפושיהכפירה?גיבוראזהאמונהאבירגולומב,יעקבאצלקאמיאלכדעלהפרקדאו 5

 . 1999 ,שוקןתל·אביב, ,קאמיעדמקידקגוד

עינתדאוונדנדבדדיצ'בסקיבכתביניטשהשלהניהיליסטיתהפרשנותכנגדכמתריסהזופיסקהעל 6

כרמל,הוצאתירולשים,גודדזן,דודאהדןשלבהגותועליונהואהבהאימהותדת,חדשים:חייםומרן,
 . 27-25עמ'"מבוא",בדגמן,דאוהעל·אדם,לרעיוןגודדוןשייחסהחיוביתהמשמעותעל . 75עמ' , 2007

 Julian Young, Nietzsche's Phi/osophy of Religion, Cambridge ,יאנגדאורליגיוזי,כהוגהניטשהעל 7

2006 , Cambridge University Press 

אמדכה"ביןגולומב,יעקבדאווניטשה,כובדעלעוד . 298-297עמ'העברי,ניטשהגולומב, 8

 Laurence J. Silberstein, Martin Buber's Social ; 164-137 :) 2006 ( 55עיוןואתה",לאניזדתזסטדא
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החלקבפתחבדבריואישיתאפולוגטיתנימהמתוךניטשהשלהרדיקליהאתיאיזם

הואשכופרבנפשוומדמההשםאתשמתעבמי"אפילוראתה:אנישלהשלישי

עללהצטמצםעשוישאינויחייושללאתהישותובכלקוראשהואבזמן-באלוהים

כאןטועןברבדכיגרלרמבלדבריבהמשך 9לאלוהים",קוראחראאףאחד,אתהכלידי

ניתןלאלוהים,פנייהלמעשההיאשלוהנשגבכאידיאללעל·אדםניטשהשלשפנייתו

לאאלוהיםברבדפישעלאלאגדולהכפירהדקלאהיאהניטשיאניתשהכפירהלומד

הואילמקדיאיננוגרדדרןשללזרברבדשלגישתוביןהרבהדמיון .לחלוטיןממנהסולק

הייתהגרדדרןשלוכתיבתולגודדרןהעמוקההערכתועלברבדעמדמקומותובמספר

וברבדשגרדדרןניטשיאנייםרעיונותמספרעלאעמודבהמשך 10לבוב,.השראהמקוד

ניטשה.שלהמסנררדתערצמתרבפניהמתבטלתלגישההתנגדותםמתוךבהםדנו

ניטשהשלהנצחית''השיבהורעיוןגודדון .,א.

שמואל . 1914בשנתהצעידהפועלבעיתוןפרדסםוהרגע""הנצחגרדדרןשלמאמדו

כשלרשהגרדדרןכתבישלהשנייההמהדורהעורכיהיושוחטואליעזרבדגמןהרגו

שקיבצומהקובץהזההמאמראתהוציאוהםוהטבעהאדםהמסהאתבעררכםכרכים.

להסיק,ניתןהעשריםמשברתהכתביםשלהראשונההמהדורהמן .בנפרדרהדפיסרהר

ושחלקההושלמהשלאהפילוסופיתהמסהשלהשלישיהחלקהםהעיזבוןשקטעי

מסיבותכנראהברצדהזרמלאכותיתהפרדהוהרגע"."הנצחהמאמרהיההשני

לקריאה,וקשהמורכבבמאמרשמדוברשכיווןלהניחסבירראידיארלרגירת.דידקטיות

בושהקריאהושוחטבדגמןחשבוניטשה,שלהנצחיתהשיבהרעיוןעםהמתפלמס

מפלגותשלהנרעדתנועותמדריכיעלמאדתקשהוהטבעהאדםהמסהבפתיחת

הסדרלפיכךהעורכים.שלהראשוניהיעדקהלבוודאישהיוהציוניותהפועלים

 11ניטשה.בכתביגרדדרןשלעיוניועומקועמםנקטעהמקורי

ספקללאשחראהנצחיתהשיבהרעיוןעםמתמודדגרדדרןוהרגע""הנצחבפרק

ביותרהמוקשיםמןאחדלאאםהמאוחדתהניטשיאניתההגותשלהפינהמאבני

25-29 . and Religious Thought, New York and London, New York University Press, 1990, pp 

 , 58עמ' , 1980ביאליק,מוסדירושלים,ש•ח,בוכרובתרךראתה,אב•ברבד,מדטין 9

 • 178-169עמ'תשמ"ה,שרקן,רתל·אביב,ירושליםלאוצר,עםביןברבד,מדטין 10

"ריינרובדיר:בפתחבמפורשמצייןבדגמן-שוחטמהורדתשלהשנילכדךשכתבבמבואצמחשלמה 11
בתוך"מברא",(צמח,ורעותיו"בניצשההבנתועומקעלרנעמרווהרגע''הנצחאר"גשלמאמדושנקרא

 .) 12עמ'תיש"ז,הציונית,הוכפדיהתל·אביב,ב,כדךגררררך,כתב•רהעבררה,הארמהגודרוך,א.ר.

המקרר•היוכתבפ•עלרהטבעהארסשלמדעיתמהורדהג'רבניירכלעםיחדמכיןאלהשודרתכרחב
רהטבעהאוםשלשביכפרקישולבוהרגע""הנצחהמאמרזרכמהורדהברגביה;גרדרוןבביתשמצרי

 .בעיזבוןהכתביםמוכרושמתבקשכפי
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מושתתיםשעליההמטאפיזיתתפיסתושלהיסודמתורהאתמציגהואכאן 12שלה.

הממדיםכשניכאןמוצגיםוהזמןהמקוםוהטבע.האדםבחיבורמרכזייםרעיונות

שלבהגרתוהיסודמושגישניוהחוויה,ההנדההמציאות.שלביותרהיסודיים

אתזהכמשלימיםכאןמוצגיםהםבהתאמה;והזמן,המקוםאלמתייחסיםגרדדרן,

סופיותואתלפרוץלאדםהמאפשריםכאמצעיםבחשיבותם,לזהזהוכשקוליםזה

 .נתרןחראשבתוכההמציאותשלאינסופיותהאלולחבור
אותרלמצרתבמלואו,הרגעאתלחיותניטשהשלבקריאתומשתלבזהרעיון

ובדדךפעמים,אינסוףעצמועללחזורשנדרןכמומנטהרגעאתולתפוסת,מרעד

ניטשהשלזרקיומיתקריאהשלבתשתיתהספדנסקי,לדעתהנצח.עםלהתלכדזר

כמרתהזמן,שללאינסופיותובניגודשלפיה,מכניסטית·פיזיקליתתפיסהמצריה

כלהתרחשוכבדהאינסופיהזמןבתרךלפיכךמוגבלת.היקוםשלהאנרגיהארהחומד

ניסוחיו 13סןף.איןעדעצמןעליחזרווהןהאפשריותוהאנרגיההחומדקונסטלציות

תוכנןאתמפורשבאופןמהדהדיםניטשהשלהנצחיתהשיבהלרעיוןבנרגעגרדדרןשל

ליקוייםעלמצביעגרדדרןלערצמה.הרצןושלשבסיומו 1066-1065פסקאותשל

איכרחראאךהנצחית,השיבהרעיוןשלהמכניסטי·פיזיקליבביסוסשרכיםתיארדטיים

המבטאתהקיומית,במשמעותוחראזהרעיוןשלעיקרולטענתו .לחלוטיןאותרדוחה

החזרהאתעיגןניטשהגרדדרן,לטענתהאדם.בנפשהטבועההנצחיותחווייתאת

כירון .הזמןשללאינסרפירתרהחומדשלסופיותוביןלטענתוהקייםבשילובהנצחית

זהיםבאופניםולהתארגןלחזורעליוטען,חראכךסופית,היאהחומדשלשכמותר

עלובעיקרהמדעהישגיעלנשעןלערמתו,גרדדרן,הזמניות.שלהאינסופיהצידלאודך

יוצאפועלהיאהנצחיתהחזרהלטענתומנדלייב.שלהמחזוריתהטבלהמןהמשתמע

הנצחיות,עצמו.החומדעולםשלהיסודתבניותשלמראשוהקבועהמוגבלהמספרשל

באמצעותמשרקעתהיאאלאהזמןשלאינסרפירתרשליוצאפועלאינהגרדדרן,פיעל

שברגע.הנצחזהרגרדדרן,שלכלשוכרעצמו.הזמןבתרךהחומריותהיסודתבניות

שלההנדסיתהנקודהתפיסתכעיןזוהיומתוכם,מתוכההדבירםאתתופסתההכרההזמן'ידיעל

החיה,ההשגהאםכיבזמן,הדבריםאתתופסתההכרהלאכילאמור,נכוןיותראוליכןעלהדברים.

את-הרגעאתמכיראינוההכרהבעלהנעלם":"השכלההכרה,שבכעלהחייםאמצעית,הבלתי

אתמשיגהואכלומר ...אותוחיאםכי-שברגע,החייםאתועמקם,היקפםלכלשברגעהחזיונות

בעודהרגע.בתשהיאהיצירה,מקורוזהברורה.בהכרהאותםמכיראינואבלשלמה,השגההחיים

אבלשלימה,תפיסהאותםתופסתהיאכןעלמחיצוניותם,הדבריםאתתופסתההכרההמקוםידישעל

כוחמידתלפיכמובן,שלמה,הדבריםתפיסתנעשיתוהמקוםהזמןידיעלמתוכם.אותםמשיגהאינה

המכיר.שלהנפשוכוחותההכרה

אמרבכההיתרביןשוניםובהדגשיםבניסוחיםניטשהבכתבילראשונהמופיעהנצחיתהשיבהרעיון 12

 .) 341(סעיףהעליזוהמדעוהחידה"),החזון·עלשלישי,(חלקזדתוסטדה

 • 187עמ' , 2003כרמל,ירושלים,הגות,חייניטשה,ספרנסקי,רידיגר 13
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אתנותןוהמקוםאחת,בנקודההכלהכוללהפרטים,כלאתהכוללהכללאתחתכן,אתנותןהזמן

כזהבאופןסוף.לאיןוהמדוכותהשונותהופעותיובכלהתוכןגילויאתהדיכוי,אתהפרטים,אתהצורה,

סוף,לאיןההתפשטותהואהמקוםךו·פדצופים:בעלתאחתנצחיותהםוהזמןהמקוםלאמוד:אפשר

i וi אחדברגעהנצחיתהחזרהכל-אחתכנקודהסוףהאיןצמצוםהואהזמן. 
שכרגע.הנצחסודוזה

ההתהוות.סמלהואוהזמןההויה,סמלהואהמקוםאו

 14החיים.סודוזה

מצדודינמיותהתהוותזמן,וביןאחדמצדוסטטיותהוויהמקום,ביןמזההגודדון

החוויה,מכנהשהואמהידיעלוהאחרוניםההכרהידיעלנתפסיםהראשונים .שני

חוויהשלזוקוטביתבשניותמעוגןהחייםסוד .בהמשךבהרחבהבושאדוןמושג

והכרה.

ההתגלותומושגהנצחיתהשיבהכובד,מדטין

נובר.מדטיןשלהגותובלבגםעמוקותמהדהדניטשהשלהנצחיתהשיבהרעיון

אתלהציגניתן 15לעיל,שהובאהגולומביעקבשללטענתוובהמשךדעתילעניות

נוברשלכפירושוואתה,אנינוברשלבספדואלוהיםשלכינויוהנצחי','האתה

ייחודימפגשבכללדאותהיכולתנוברלפיניטשה.שלהנצחית''השיבהלרעיון

מהמתרחשבשונהלשיטתו,האדם.אתהגואלתהיאהנצחיהאתהאתאני-אתהשל

כשמתקייםעצמו,מתוךהסובייקטשלפריצהלמעשהאיןשבהםאני-לזקשריבמהלך

שלהשלישיהחלקבפתיחתכנצח.הרגעאתלמעשהחוויםאנואני-אתהשלמפגש

אותועד .זויחסיםמערכתשלהרליגיוזיבממדהדיוןאלעובדנוברואתהאניספדו

שלהחברתיותבמשמעויותהעיוןבסיסעללהבנהניתנתזויחסיםמערכתמעבד,

קובע:נוברפויידבך.לודוויגשלבמשנתוומקורותיומדקסמכתביהעולהה'ניכוד'

הואשנתייחדאתהכלהנצחי.באתהבזהזהנפגשיםהזיקותשלהמוארכים"הקווים

 16הנצחי".לאתהאליו,הדיבראבקוראבייחודושנתייחדאתהכלדדךאליו.אשנב

המפגש,ברגעהזולתשלבפניםשמתגלההואהאינסופיהטרנסצנדנטיהריחוקלא

שלקריאתואלא-מנוכרמבטהואזהמבט-לוינסעמנואלברבדשלמנקדוכטענת

המנוכרהשגרתיהיחסהופךשבוברגעשמתגלההיאהאדםאתהמחפשהנצחיהאתה

והופכיםהעולםהופךאלהברגעיםלאתה.אנישביןממשימפגששללרגעאני-לזשל

אףמתהפךאליהםהאדםשליחסוובהתאםפנימי,לדימוידקולאלממשותהחיים

להיענות.מאדישותהוא

 . 172-171עמ'א,כדךגודדון,כתכיכתוךוהטבע,האדם 14

 • 8העדהלעיל 15

 . 57עמ'שיח,בסודכובד, 16
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קירקגררשלהריאלרגיתבהגרת'החזרה'רעיוןיחדירלהםהתמזגוברברשלבתפיסתו

שבהםרגעיםישמרקס.שלהחברתיתהמחשבהעםניטשהשלהנצחית'ר'השיבה

עצמםבתרךהמסוגריםהסובייקטיבייםלחיינוהעולםשלואדישותוכופלותהמחיצות

לומדברברהנצח.עםכמגעהשוטף,הזמןמןכיציאההנחוויתהשראהשלרגעהופכת

החלקבמהלךמעלהשחראלשאלהמתשובתושמתבררכפימכיטשהכאלהרגעיםעל

של ,ובכאןבעכשיוהנוכחתכלומר:הנצחיתהתופעהאב"מהיראתה:אנישלהשלישי

העמוד:בהמשךשםמשיבחראזרשאלהעל 17התגלרת?"בשםבפינושקדרימה

 .אחדנפשיבמנגנוןולאידעבתתלאברחהדעתנואיןבמציאות,שבממשהתברננרתאלשפנינואבר
ניתןזהשנדע:כךאותרומקבליםכאן,עדנידברמוחזקהיהשלאאתמקבליםשאברהיאהמציאות

בתיאורו:למציאותנאמןעדייןשהיהניצשה,שלוכלשרנונח,"יחליפוה'"וקרריהמקרא:וכלשרן .לנר

 .הברתן"חראמישואלים,ואין"לוקחים

האיש:הכהיצירתומתוךבמילהמילהלקרחניטשהכתבימתוךהציטוט

לו,נדאהמשהר-לתארןשאיןונדקרתרבררדארתפתאוםשלפתעלאמובאכשחראהתגלותהמושג

האדםעובדה.שלהפשוטתיאורהאלאאיברזהמושגוהפילו,נפשרתהוםעדזעזעולאדם,לונשמע

בצררהרבכרדחירת,כבדק,מבזיקרעיוןהברתן;מישואלואיננונוטלהואמחפש;איברשומע,ההוא

מתוךכמראךהרצוןכפירתשלעליונהבדרגהמתרחשהכל ...בידיבדידהחיתהלאמעודימוגמרת.

המשל,שלהדימוי,שלכפייתירתם ...אלוהותשלשלטון,שלהחלטיות,שלהחופש,תחושתשלסעדה

שניםאלפיללכתנאלץשאתהבלביספקאיןבהשראה;שלינסיוביזהר ...ביותר;המפליאהדברחרא

 18הרא".כךשלינסיובי"גםלי:לאמודשאישיהאמישהו,למצואמנתעלאחורנית

 1881יולי-אוגוסטבחודשיםלושאירעההידועהבחוריהעוסקניטשההזהבטקסט

מרריץסנטבאזור Silvaplanaאגםלידשםובשרטטומאריהסילסבכפרכשהותר

ברשהתעוררחששניטשההגדולשהרעיוןכךעלעומדיםניטשהחוקרי .שבשווייץ

במדעלראשונהנרמזהביטוי 19הנצחית.השיבהרעיוןחראאירועאותרבהשראת

אמרכהשלהשלישיהחלקבתחילתבגלויונידוןהרביעי,הספרבסוףהעליז,

השיבהרעיוןבאמצעותניטשהידיעלנוסחהחזריהשלהעירניתרכנהזרתרםטרה.

ארהשראה,מכנהשניטשהאחר,למישורשייכתהחווייתיתמהותהאךשלוהנצחית

 20זרתרםת,ה,אמרבכהשבנצח''הרגעשלהנודעהתיאורהתגלות.המקראכלשרן

ברבר .ברברשלמזכררנרנעלםלאזה,בשםגררדרןשללמאמרוהשראהמקררששימש

 . 84עמ'שם, 17

 • 217-216עמ' , 1978רתל·אביב,ירושליםאלדד,ישראלתרגםהאיש,הנהניטשה,פריזריך 18

 • 200-183עמ'ניטשה,ספדנסקי,דאוהנצחיתהחזרהותודתסילררפלנהאגםלידהחוויהעל 19

לאחוד:נצחיתאדרבהדדךנמשכת"רגע"הזההשער'מןואמדתי.הוספתיהזה!'הרגעאת"'דאה 20

עםתל·אביב,המדמן,אילנהתרגמהזדתרסםדה,אמדכהניטשה,(פריזריךנצח"'משתדעמאחורינו
 .) 241עמ' , 2010עובד,
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ארתהושילבשבוהוא 21בנעררתר,זרמיצירהשהשתכרכמיבדיעבדעצמואתתיאר

המפגש.רגעשלהנצחיטבעובהבנתהבוגרתעולמובתפיסת

כברקהנבואהתיאוראתמזכירהסברוהתגלות.עבורומהילמעשהמסבירניטשה

מררהבספררהנבואהכמהרתבדיוניוהרמב"םשמתארכפיהנביא,שלבראשוהמבריק

משליםדימויים,רעיונות,תכנים,בצורתממשרתישלהתגלותניטשהפיעלנבוכים.

שברברפעולהעליך,הפועלתכאלוהותהנחוויתעובדהזרהאדם.עללכאורהשנכפים

ניטשההנוכחות.שלהתגלותנוצרתלאתהאניביןשמתרחשבמפגשלנוכחות.מתרגם

לושנגלהסלעצוקלמולהטבע,למוללושאירעהלהתרחשותההשראהאתמייחס

המתגליתהנוכחותשלהזרהאפשרותאתמרחיבברברסילררפלנה.אגםלאורךבטיולו

 22רוחניות.יצירותמוללעמידהואףבין-אישייםליחסיםגםבטבע

לחוויהמהתגלות.גודדוןךא.

בבחינתשהיאכהתגלותואתהבאניברברשמתארהמפגשרגעאתשהבינורביםיש

נאבקעצמונוברהאדם.שלהסובייקטיביעולמושמתוךהתנסותכלומרחוריה,

 " Der Moment der Begegnung ist nicht ein 'Erlebnis ',עצמו:הטקסטבגרףזרבפרשנות

das sich in der empfanglichen Seele erregt und selig rundet: es geschieht da etwas 
23."am Menschen לוהקורהמשהרהואההשראהארההתגלותרגעברברמבחינת

התרחשותהיאעצמהההתארעותולפיכךלושמחוצהמהעםמגעבעקבותלאדם

שםהעמודבהמשךנזקקשברברהסיבהזרלעולם.האדםשביןבתורךלוחיצונית

הגרמניתהמילהאולם,ניטשה.שלהאוטוביוגרפיתיצירתוהאיש,הנהמתוךלציטוט

Erlebnis , הרגשהכיוםבעבריתמציינת'חוריה,'למילהימינובתבעבריתהמתורגמת

למושגגררדרן .,.אשהעניקהמקוריהמובןלכ,ךבניגודהתנסות.ארעמוקהאישית

במאמרוניטשהשלהנצחית''השיבהברעיוןבעיוניומעוגןבעבריתשחידש'חוריה'

 24והנצח"."הרגע

הקפהבבתיניטשה(עורך),גולומבבתוךמניטשה",נוברמרטיןשל"השתכרותוגולומב,יעקבראו 21
 . 80-53עמ' , 2004כרמל,ירושלים,וינה,של

עםהחייםשנייה:רשות ...הטבעעםהחייםאחת:רשותהזיקה.עולםייכוןבהןהן,רשויות"שלוש 22

זיקה,מעשהבכלורשות,רשותבכל ...הרוחנייםהמצוייםעםהחייםהשלישית:הרשות ...בני-האדם

עמ'שיח,בסוד(נובר,הנצחי"האתהשלבשוליואנומציציםנוכח,בחינתלפנינושעולהמהכלדרך
78 (. 

23 105 . Martin Buber, Ich und Du, Stuttgart, Reclam, 1995, p חוויה,'רגע-הפגישה("אין'

האדם",עלעליומתארעמשהוהמאושרת:חתימתהעלובאההפתוחה-לקליטהבנפשהמתעוררת
 .) 84עמ'שיח,בסוד

כתביהדפסתלאחרלעבריתחררהזומילהקיים.לאכלל'חוויה'הערךלמשל,יהודהבןבמילון 24

'חוויה.'המילהביצירתגורדוןשחידשלחידושהקוראיםהיחשפותבעקבותהעשריםבשנותגורדון
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בחיבורשהודפסושבעיזבוןמרשימותיושעולהכפימחשבתו,התפתחותבהמשך

ההבדלמהותאתהכרתיתמבחינהלהסבירגורדוןניסהוהטבע,האדםהמכונההשלם

לאדםלוהמתארעתאמצעיתהבלתיהתפיסהלביןהעיוניתההכרתיתהתפיסהשבין

אחרבמישורזוהכרתיתלאתפיסהשלמקורהלשיטתוההכרה.באמצעותשלא

חרבהגודדוןזהבמונחהנעלם'.'השכלמכנחשחראהמישורהנפשיים,החייםשל

עלהנצחי''האתההמונחאתהעדיףשברבדכפיאלוהים,למושגכבתחליףלהשתמש

מסביר:גרדדרן'אלוהים'.המונחפני

"הרריה".משקלעל"חוריה"כצורתשםלחדשאתדשהכדידה,וכאין

עצםאתכרמכיניםשאנחנו"הרריה",למושגהחיים,עצםכמוכןאחד,מצדמקביל,חוריה![המושג

עומדכאילו"חוריה"המושג"הכרה".למושגמקבילהואהשגה,נחכמוכןשני,ומצדהמציאות,

רביןהממוצעההגיוני)(רגםהקוסמיהיקפופיעלכין"הכרה",המושגרבין"הרריה"המושגכיןכאמצע,

ההכרה.רביןההוויהכיןהמסררךהכרחהחוויההיותכמוכן

באשהמשיגמההבדלתשלהשגההכרה.שלהשגהלאהיאהחיים)(שלהחוויהשלזרהשגה

אםכיומושכל,בהירנעשההואכךידישעלאחת,כנקודהוריכוזוהאין·סרפיתההוויהמתוךלהשיג

השגהלפיכך,האין·סרפי.הכללתוךלהשיגבאשהמשיגמהמתוךהתפשטותשלהשגהחיונית,השגה

המוחלטהאחודאתמחזיקההחוויה,שלהנעלמיםצינורותיהדדךשהיא,אלאומודגשת,מוכרתאינהזר

מהנמצאכךידיעלסוף.לאיןהמתפשטתהעולמיתההוויהרביןאחתכנקודהמרכזתשההכרהמהכין

היאהחוויה]שלזר[השגה .האין·סרפיככלרחיהאין·סרפיהכלעםמאוחדשרבההכרהידיעלשמושג

שהיאפרטים,פרטיםאותרמשיגהשההכרהמהכלשלהמוחלטתוהאחדותהמוחלטתהכלליותהשגת

 25מרשכלת.צררהלהםונותנתמכללתםמסדרתם,

שתיזהלמושגייחודית.פנים·שיטתיתמשמעות'חוריה'למונחמעניקגרדדרן

עצםאתמציינתהחוויהשלפיח-אונטולוגיתמשמערת )א(מצטרפות:משמעריות

אפיסטמולוגיתמשמעות )ב(ההתפשטות;עקרוןאתבתרנהכוללתהיאבאשרההוויה

דקלאהיאהחוויהשלמעשה,כךהחוויה.שלהלא·שכליתההשגהאתהמציינת-

שהשימושמרבןההוויה.שללא·שכליתתודעהגםהיאאלאעצמההחוויהמןחלק

האנגלילמונחבדומהאישיתהתנסותהמציין'חוריה',במושגהיוםהמקובל

experience , אתממקםגרדדרןזה.למושגהעניקשגררדרןהמקורימהמרנןמאדשרנה

קדימותכאןמעניקשגרדדרןללמודניתןזהממיקוםההוויה.לביןהחכרהביןהחוויה

בליהחוויהאתלחורתאפשראךהחוויה,בליהחוויהאתלהנידאפשראילחוריה.

הכרח.

הנצחיתחשיבהברעיוןהמוקדמיםבעיוניוכאמורשמקודוחגרדדרני'החוויהמושג

מהבתיאורניטשההשתמששברההתגלותלמושגהסברלמעשהמהרוחלעיל,שנידונו

באירועבמפגש,שמדוברכךעללעמודשרצחברבד,בשווייץ.האגםלידלושאירע

בכתביולהשתמשדבח ijשבח Erlebnisמהמילההסתייגעצמו,באדםדקתלוישלא

 . 87עמ'והטבע,האדםגרדדון, 25
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המיסטית·עמדתואתכשנטשברשחלהמפנהשלטיבולטענתוזההמוקדמים.

 26ראתה.אניבספדושניסחהדיאלרגיתבתפיסהוהמידההמוקדמתסרבייקטיביסטית

אתהאדםהשגתשלאחדאופןעל'חוריה'המילהבאמצעותלהצביערצהגרדדרן

מפגשובמהלךוהכרתיתשכלית·דיסקרדסיביתשאינההתרחשותשלקיומהעלהטבע,

העולם.עםהאדםשל

'העל·ארם'לרעיוןלערצמה''הרצוןביז

'האדם(בלשונוהעל·אדםלרעיוןגרדדרןשלההערכהדבריאתהבאתיזהמאמרבפתח

ביקורת,דבריבצדהאדם","בעייתבמסתרברבדהגדולה.הכפירהבבחינתהעליון')

שלעניינהלעיקרהאדםחייבעייתאתשהפךכמיניטשהשלתרומתואתהדגיש

לדעתוהאנתרופולוגית.השאלהאתאחדאחדמכליותרוקידםהאנושיתהמחשבה

המיוחדהבעייתיממעמדומתעלםהואשאיןהיאניטשהשלהגדולהזכותוברבדשל

תפיסהעצמית,התעלותשללכירוןהחיותמעולםפרץשהואבכךומכידהאדםשל

 27 •פילוסופיכייעודמנסחההעל·אדםשרעיון

ניטשה,שלזהאתסותרלאגרדדרןשלהמוסדישהאידיאלכךעלעמדבדגמן

היהודי·העבדים''מוסדביקורתאתשקיבלכךעלבדדיצ'בסקיכלפיביקורתולמרות

השפעמוסדבדברגרדדרןשלרעיונותיודברשלבסופרכפשוטה.ניטשהשלנוצרי

 schenkende Tugend)28 (המעניקה'הטובה'המידהלרעיוןבדוחםקרוביםוההתפשטות

באופןביקדוברבדוהןגרדדרןהןאולם 29 •בדגמןשלכטענתוניטשהשלבתודתו

לערצמה'.'הרצוןלרעיון'העל·אדם'אידיאלביןניטשהשיצרהגרדדיהקשראתחריף

לכללערצמההרצוןשלקדימותובדברניטשהשללטענתוכ,רנההתנגדותםעיקר

הנדרךלשדרהארלשליטההרצוןשלמוגבלתהבלתיהחיוביתולהצגתואחד,מניע

המכונהלניטשההמיוחסשבקובץהבעייתיותבגללניטשה.שלהמוסדבביקורת

 Paul Mendes-רבן ; 12-9עמ'תשס"ה,.מאגנס,ירושלים,ארם,מקרשמרגרלין,רוןראוזרסוגיהעל 26

, Flohr, From Mysticism to Dialogue: Martin Buber's Transformation of German Socia/ Thought 
1989 , Detroit, Wayne State University Press 

 . 50עמ'תשכ"ב,ביאליק,מוסרירושלים,פילוסופית,באנתרופולוגיהבחינותארם:פניברבר,מרטיז 27

 " Von der schenkendenזרתוסתטרה:אמרכהשלהראשוןבחלקהאחרוןהפרקשלכשמר 28

" Thgend . המרמזאילנהשלבתרגומההנדיבה";המירה"על :) 1975(משנתאלדדישראלשלבתרגומו
"על ) 1909(משנתפרישמזדורשלובתרגומומתנות",הנותנתהטובההמידה"על :) 2010(משנת
ירושלים,גרלרמב,יעקבמבראהוסיףפרישמז,דודתרגםזרתוסטדא,אמרכה(רדארהנותנת"הצדקה
 .) 2015מאגנס,

שביד,גםראוניטשה,שלהמוסרלביקורתגררדרזשלקרבתועל . 25-23עמ'"מברא",ברגמן, 29
 . 53עמ'ד,כרךהיהודית,הרתפילוסופייתתולדות
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בפסקאותקצרדירןהביקורתבדברילעירןלהקדיםברצוני 30לערצמה','הרצון

זדתרםטדה.אמדכהמתוךרלבנטירת

הרצוןאתמצאתישמשרתמישלברצונוואפילולעוצמה;רצוןמצאתיחי,יצורשמצאתימקוםבכל

תמידשחייבהדבראנחנואמדו,הם"ראה"עצמם.החייםליהגידוהזההסודואת ...אדוןלהיות

הרצוןכלל:קלעלאלקיום''רצוןבאמירההאמתאללקלועוביקששירהמי ...עצמועללהתגבר

קיים?להיותלרצותעודיוכלאיךשקיים,מהואילולרצות;יוכללאשאיננו,מהכיקיים!אינו-הזה

רצון-אותךמלמדיםאנחנוככה-אםכילחייםרצוןלאאבלרצון:גםישחיים,שישבמקוםרק

וזוהערכים:קובעיהויעוצמה,מפעיליםאתםורע""טובעלודיבוריכםערכיכםבאמצעות ...לעוצמה!

 ) 192-191(עמ'גדותיה.עלהעולהושפעתהנפשכםשלוהרעדהזוהרוזההנסתרתאהבתכם

החשיבהשלעיוורתשבהעתקהלבעייתיותמודעותוניכרתניטשהשלבדבריו

הפילוסופית,הפעילותעצםלשיטתו,האנושית.לפסיכולוגיהדרוויןנוסחהבירלרגיסטית

ומשרתיםכפופיםהחברתייםהחייםאתורעטובבמושגילהעריךוהרצוןלאמתהרצון
הקיום.בעוצמתלחרשואל-סופיאל-זמנירצוןיותר,חזקיותר,ראשוניאחר,רצון

נסתרכדלקומשמשהמוסרלערכיניטשהעל-פיקררםלערצמהשהרצוןמכאן

והראשוניהמוכחשהמניעעבורולמעשהחראלערצמההרצוןעצמם.הערכיםלקובעי

הערכים.בירורובתחוםהידיעהבתחוםהפילוסופיתהפעילותמאחוריגםשעומד

התעצמותוהתעלותו,אתשבולםמהכלעללהתגברותכליתואדםבכלמצריחרא

~פיינהשהאדרתועצמולקירםהרצוןזהאיןהאדם.שלהנפשית-רוחניתוהתבגרותו

רצוןחראניטשהעל-פיהחייםרצון 31הדררריניזם.בעקבותהתשע-עשרהבמאהרבים

מוגבלארמותנהחראאיןככזה .חייוספראתידירבמרלכתובהמבקשלאדנותבסיסי

האינסופיתהאנושיתשהיצירהמכךלהתעלםאיןזאתלמרותספציפיים.להקשרים

קיומיותאיבריותבעלקירםאלאהקיוםעצםאתלשרתברעדהלאמעודדשניטשה

בסולםהעליוןהערךאיננהכשלעצמהשהערצמההראהגרלרמביעקב .יותרנעלות

עלנוסףזאת 32עליר.ערלהברוח',כ'חרפשיהאנושיוהקיוםהניטשיאני,הערכים

האישיתהאותנטיותאתלהשיגשישאפומנתעלחיובי''פיתויביןניטשהשלהנגדתו

הנתרןמצרילעילשהובאהבפיסקהגם 33להם.האורבהשלילי''הפיתוילמולשלהם

עמ' , 1978שוקןתל·אביב,א,כרךלערצמה,להרצןואלדדישראלשלהמבואראוזובעייתיותעל 30
ישראלתרגםאנטיכירסט,פסיכולוג,פילוסוף,ניטשה:קאופמן,ולסרשלבספרוהנספחכןכמו ; 8-5

 . 1982שוקן,תל·אביב,יובל,ירמיהודבראחריתאלדד,

(בתרגומוהנקרא 121סעיףהעליז,המדעבחיבורוניטשהשלהאנטי-דרוויניסטיהאפוריזםאתראו 31

כמחנך,""שופנהאוארניטשהשלהמוקדםבחיבורוהפרקואתנימוק",אינם"החייםאלדד):ישראלשל
במיוחדשם(ראו 1999מאגנס,ירושלים,לתרבות,חינוךעלמסרתבקובץגולומביעקבוערךתרגם
העורך).של 5הערה

 • 122-103 :) 2010 (נ"טעירןבחברה?"ליישוםניתנתניטשהשלהאדםתורת"האםגולומב,יעקב 32

 • 223-139עמ'תשמ"ז,מאגנס,ירושלים,לפרויד,ניטשהביןלערצמה:הפיתויגולומב,•עקב 33
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שללגילוייםכתנאילעוצמההרצוןעלהעצמיתההתגברותבעצםהחיוביהערכי

 .יותרוטוביםחדשיםעולמות
לעוצמההרצוןאתמעמידלאאלובמובאותניטשהדנים,שחשבולמהבניגוד

היגלשטענוכמויותר,טובעולםלבנותרוציםשאםמבהיראלאלטובלשאיפהמעל

האנושיתהפעילותאתהמניעלעוצמההרצוןשלבעודמתולהכירחייביםותלמידיו,

ודע''טובלכם:אומדאני"אכן .ידיועלהנשלטיםמוסדייםערכיםשלבדמותםומוסווה

 34ושוב".שובעצמועללהתגברחייבהואעצמומתוךכזה!דבר_איןחלוףבןשאיננו

שהםהערכיםלעוצמה,הרצוןידיעלנשלטיםבהיותםמודיםלאאדםשבניכיוון

דקלשרת.מתיימריםשהםמהאתולאהזההרצוןאתמשרתיםלעצמםקובעים

באופןלעסוקישולכןהמוסדיהניווןאתלמנועיכולהזהענייניםלמצבהמודעות

הזוהגדולהההטעיהמפניהעולםעללהגןכדימקודשיםערכיםבניפוץמתמיד

הטובמהולהבהירממעטניטשהיותר.טובעולםלעבדהעולםבהתקדמותהמחבלת

היהלולאשהדיקיומואתמניחשהואבדודאךהפיתוימןלהיזהריששלמענוהזה

שבעוצמה.הפיתויעללהתגברדורשהיהלאקיים,

הרצוןשלהפסיכולוגיתקדימותובטענתבעיקרבביקורתםדניםוכובדגודדון

הםאיןזדתוםטדה;אמדבכהכבדמתוארתשהיאכפיהשלטוניתומהותולעוצמה

כנגדטועןגרדדרןשלילי".ל"פיתריחיובי""פיתוישביןההבחנהלעומקנכנסים

כלשהי.מוסדיתלשיטהאפשרותאיןשיטתושעל·פיקאנטיאנייםבטיעוניםניטשה

אומוחלטלצווימוחלטת,לאמתמקוםבאיןהאנושיים,לחייםיסודבאיןיסודשוםלואיןהמוסד

שלילתבתורעיוור,רצוןיסודעלמוסדהאנושי.ה"אני"שליסודובתורמוחלטתאחריותלהדגשת

היאאבסורדכיאבסורד,פשוטאוסוכלה,פשוטאנושימחשוםשאיןמיסטיקה,הואהעיוור,הרצון

גופהזובהוכחה!ניטשה] ...לתיקוןשאיפהכלאחריות,כל-וממילאהגיון,כלחוקיות,כלכזהבאופן

הואשבוהנח,אותוההגיון'ואתההנדהאתכלקודםהורסהואהתיאיזם,אתהורסשהואממהיותר

שאיפותדברעלשיטתוכלאתהורסהואגופובזהכילומד'צדיךואיןבטבע,אחדותאיןכימוכיח,

היד)כתבעל·פיתוקןהציטוט , 148-147עמ'והטבע,(האדםעליון.ואדםעליונות

לטענתמשמעותה,כלשהןלמטרותמוגבלתשאינהלערצמההרצוןשלראשוניותו

בקיומומכידשהואכךעלמעידהביקורתו .עירורברצוןלמעשהשמדוברגרדדרן'

לניטשההתנגדותוניטשה.שלבתודתושיפודבבחינתוהתקדמותתיקוןשלממדשל

גרדדרןשלבלשונומדובראםגםשכלירת,לכלהרצוןשלקדימותובהנחתמתמקדת

שלתודתועל·פילהניחמאפשרלאזהממדשלחסרונולשיטתו,נעלם".ב"שכל

שכרשימותלכךהלבתשומתאתהמתרגמתמפנה , 240כהעדהשם, . 192עמ'זדתרסטדה,אמדכה 34
הלוא-אמיתותינו!אלהעולםשיתנפץ"אדרבא,הזה:הקטעשלהסירםלמשפטאחדנוסחישהעיזבון

יש"עודהעליז:כמדע 289סעיףאתשחותםלמשפטלטענתהדרמהזהנוסחלברוא!"חדשעולםיש

הפילוסופים".הויהספינות,אלמאחד!יותרואף-לגלותאחדעולם
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לניטשה,בניגודטוען,גרדדרןהערכית-מוסדית.לכמיההמקודשלקיומואתניטשה

 .העירורלרצוןהקודמתמוכרתלאנסתרתשכלירתשללקיומה

נעליסהיותריפים,היותרהרגשותאתמקריביםשלשמההאנושי,הטיפוסהעלאתעללהגידישמה

מקדיביסשלשמה-והווהשחימהולכלאדםלכלהאהבהרגשאתהרחמים,רגשאתהאדם:בנפש

האנושי"האני"שלהמוחלטאיחודודגשאת-האנושייםהרגשותכלשליסודם-העליוןהדגשאת

למעלתכזאתדעהלהעלותבשבילגאוןלהיותבאמתצריךגילוייה?כלועםהעולמיתההוויהכלעם

להתבונןאםעליונה.אמתבתוריקבלוההרגשותומרגישימחשבותחושביאדםשבניעליונה,דעה

כלבכוחלהיטשטשעשויהשאינההעתיקה,הישנה,הפשוטה,האמתנקודתמתוךניטשהשלבתורתו

בעצמותואםכיבתורתו,לאהואניטשהשלכוחוכילדאות,הואעמוקלאחדשים,עליוניםאודותמיני

כיצד-תודתוידיעלולאעצמוידיעללימד-לדעתלימדהואממנה.למעלהשאיןבמידההכבירה

למעשה,הלכההוכיחהואעליונה.עצמותלמעלתשתהיה,מהעצמותותהיהעצמותו,אתאדםמעלה

הבנייןשיהיהבכדיעולמו,בנייןאתלהתחילצריךהואומשםבתוכוהואהיחידשלעולמויסודכי

מבחוץהבנייןאתלהתחיללאלהפ,ךולאמבחוץ,אותושסותרמהכלולדחותהיסוד,אלמתאים

שלהמיוחדעולמובפניעומדיםמידהאודעהדבר,איןכיהראה,הואהבניין.אלהיסודאתולהתאים

פניםבשוםאבל ...ממנו)למדולאדוקאזה(ואתממנוללמודשישמהוזהניטשה,שלכוחוזה ...היחיד

ודורשיםממנוקבלוזהאת(דוקאאליושואפתשהאנושותהעליון,האדםסמלשלוהעליוןהאדםאין

 ) 146-145עמ'(שם,הלכות).שלתליםתליעליו

שלהקיומייםהפנימייםבמניעיםניטשהשלהתבוננותועצםאתמאדמעדיןגרדדרן

זאת,לערמתאישית.כבדרגמאמרדהשהואהאישיתהערצמהסודלדידוזהר-היחיד

קדימותייחוסזאת.מהתבוננותמסיקשניטשההעקרוניותהמסקנותאתמבקדהוא

הכמיהותכמראחדיםרצונותשלראשוניותםאתגרדדרןלדעתרומסתלערצמהלרצון

חבריווכנגדדרדרבניכנגדמרחהשהואהסיבהזרלאחדות.לאהבה,לרחמים,האנושיות

הרצוןשלוראשוניותוקדימותובדברניטשהשלקביעותיואתשמאמציםהציונים

האקזיסטנציאליסטיהממדאתמאמציםהםואיןהשלטון,רצוןעםהמזוההלערצמה,

ספקמטילגרדדרןבמרכז.החברתיהארגוןאתולאהיחידאתהמציבמתורתו,הערלה

טובקירםלערצמההרצוןעצםעלהעצמיתההתגברותבאמצעותלהשיגבאפשרות

ביןפנימיתלסתירהטועןהואהאדונים.מוסדשלבמוסריותולמעשהכופרהואיותר,

נתינה.שללמוסרשאיפתולביןניטשהשלהמוסרביקורת

יעקבניטשהשלמררושלבהרצאותיועירנוסמןעלזרביקורתמרחיבברבד

כותב:הואבהיסטוריה.השררהתפקידעלבררקהאדט

למטרה,מסויםלדברקשורהשבדעתו,מהאתלהגשיםיכולתולומד:אדם,שלששררתואימתכל

שרת,כליאלאהיאאיןרעה;ולאטובהלאלעצמהכשהיאשררתואיןמסוימים,לייעודלמפעל,

ליכולתלאזהאדםמשמתכווןזה,קשרמשנתרופףאומשניתקאבל .לתעודתוראויבלתיאוראוי

המנותקתשלו,זושררהעצמה,לשררהמתכווןלומדקניין,בחינתלשררהמתכווןאלאמשהו,לעשות

שאיןשררהלרוח,המתכחשתשררההאחריות,מןמנוערתשררההיאהיא.רעהבעצמה,והמסתפקת

 ) 49עמ'ארם,(פניהעולמית.בהיסטוריההמחבלהכוחהיאעצמה,אלאלה
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האישיהקיומיבממדדקהמעונייןגרדדרןשלמזחלכאזרחשרנהברבדשלפתרונו

שלתודתואתשזנחניטשהעלמתלונןחראהאישית.לאותנטיותכמקררחערצמחשל

שלתפיסותיהםאלשחזרמיכאלאליווהתייחסלאתה,אנישביןהזיקהעלפריידבך

לטענתניטשה, .) 43עמ'(שם,רחי"חחי"זחמאותשלהצרפתייםהמוסדפילוסופי

מןשערלההאנושי"המחשב"שיתוףכינהשחראמהשלבסרצירלרגיחזלזלברבד,

'דשותהטבעמןהשרנהזהלממדקוראברבד .) 52עמ'(שם,פריידבךשלהפילוסופיה

ביקרדתרכמהעדהמראהבהבהרהמסייםחראדבריואתאזלםהאנושית,'חו:ז:;נדזת

לאשכןחברה,ולאו:זבדרתאזמר:"אנילח.מנוגדתואיננהגרדדרןשללזרקררנה

אזלםקרלקטיביסטית.פילוסופיתאנתדרפרלרגיחלהעמידלכסרת,איןואףאיש,ניסח

(שם,ונחרצה"היאאפשריתלחברואדםשביןהזיקהחכרתעלמיוסדתאנתדרפרלרגיח

 .) 52עמ'

חציוניהמחנהבקרבלחוגיםבמיוחדאךלדניםפרכהוברבדגרדדרןשלביקורתם

האישיהקיומיחיסוראתהמעמידהשבמשנתו,מהעיקרהתעלמהבניטשחשקריאתם

ביקורתיתולאחיוביתהעדנהשיקפואלחקריאותלשיטתםהאנושיים.החייםבמרכז

קשר .לעילשנידוןלערצמח'ל'חדצרן'חעל·אדם'רעיוןשביןחניטשיאניהקישורלגבי

מתיימריםשנניחחברהליצירתפילוסופיתכהצדקההזגיםאותםידיעלהתפרשזה

אחדים.אדםבבניגםכמרהחייםבמאורעותלכאזרחמלאחלשליטה

תל·אביבאוניברסיטת




