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(1900-1844ניטשהפרידריך Friedrich Nietzsche(
בהיותועליומתלותרני,כהן-דתשהיהאביו,שבסקסוניה.)R6cke(חרוקןירהבעלדנ

התבלטניטשהדתית.אוירהבושררהואשרנשיס,רקבושהיובביתגדלוניטשה,Sבן
היוונית,ולתרבותלפילןסןפיהוהערצתןהקלאסיקה,בתחןמיבעיקרמבריקכתלמיד
-1864בבית-ספר.תלמידבהיותןכברבןהתעןררהואייסכילןס,לאפלטוןובעיקר
עבראחר-כךקצרזמןאךבון,באןניברסיטתהאןניברסיטאייסלימןדיןאתהתחיל

לפניעוד,-1869בהנוצרית.הדתאתנטשכברזןבתקופהפילוסןפיה.למדשסלליפציג
באןניברסיטתלפילןסופיהלפרןפסןרניטשהנתמנהכברשלן,הדןקטןרבתןארשזכה
הגרמניהקומפןזיטורעסהדןקיסקשריסניטשהקייסבבאזלשהותןבתקופתבאזל.

ןכמיבמיטבההגרמניתהתרבןתשלהאמיתיכמייצגראהשאןתןואגנר,ריכארד
עצמוניתקכךאחרקצרזמןהיוןני.האמנןתיהגניוסשלמחדשלידתואתשמייצג
שהיההגרמני,הקומפוזיטורשלהארסיתהאנטישמיותבשלרבהבמידהמואגנר,ניטשה

משרתואתנטש-1879בהיהודיס.שלפיזיתלהשמדהשהטיףהראשןןלמעשה
נדדהבאותהשניסעשרןבמשךסיפןק,וחוסרלקןיהבריאןתבשלהאןניברסיטאית

נפש,מחלתשלברןריססימניסלהראןתהחל-1888בוגרמניה.איטליהשןןיץ,על-פני
המציאןת.מןןניתןקאןניסחןסרשלבמצבשרןיהיה-1900במןתןןעדןמאז

מקטעירןבסעשןייסכתבין-ניטשהשלשלמהפילןסןפיתשיטהעללדברקשה
על-פיהבנויהשיטהלכללמתלכדיסשאינסשןניסןעניניסשוניסבנושאיסמחשבות

שלמקןמולושמןרכןפיעלאףהפילןסןפיס.רןבעלשמקןבלכפיןהעניניהלןגיהסדר
עצןמהלהשפעהשזכהןכמיהמןדרניתהפילןסןפיהמאבןתאחדשהיהכמיניטשה
מבקןרתןמכל,יןתראןלינןבעת,הגדןלההשפעתןהמןדרני.העידושלהמחשבהבעןלס

זמנו.תרבןתועלהמקןבליסהערכיסעלהגדןלןת,הפילןסןפיןתהשיטןתעלהנמרצת
חיפןשעל-ידיגסהןנחתהאך-דןגמתהשאיובחריפןתהצטיינהזןבקןרת

ידיעלדברשלןבסופןהאדס,אתשירןממןאחריסמחייביסערכיסאחרבלתי-נלאה
החייס.אהבת

שללפילןסןפיהשאירעכפיןלא-הןבנהסןלפהשמשנתסהפילןסןפיסהסמעטיס
עצמהשמינתהאליזאבט,אחןתןתרמהזהלסילןףמכרעתחרןמהניטשה.

ידיעלניטש.השללאימוצןהביאהעיןןתשלבדרךןאשרכתביןעללאפןטרןפןס
דרכהןממשיכיזןאחןתוהיטלר.שלבגרמניההנציןנאל-סןציאליסטית.המפלגה
כיהרןשסאתליצןרןניסןבנתביןמגמתייסצירןפיסעשןניטשה,שלמדבריןהעלימן
גסהשארביןהניטשיאני.העליןן"ה"אדסשלהתגלמןתאלאאינסןההיטלריזסהיטלר

היהןדילעסהערכהןדבריהאנטישמיןתבגנןתניטשהשלחריפןתהתבטאןיןתהעלימן
בת-זמנן.הגרמניתללאןמיותבןזדברילצדלתרבות,ןלתרומתן

כרכיסשבעהשןקו,ןבהןצאתאלדדישראלשלבתרגןמןבעברית,יצאןלאחרןנה
כמו:החשןביסמכתביןכמהןבהסניטשהמכתבי

זרתוסטראאמרכה
לרעfלטובמעבר

המוסרשללגניאולוגיה
העליזהמדע

שחרדמדומי
לעוצמההרצוו



ניטשהפרידריז
ולרוע"לטוב,יימעברמתוז

היאזותפ"סהשלמקורהבתוצאותיו.ולאהמעשה,אתהמניעהבכוונההמערב,בתרבותמקרבלשהואכפיהמוסר,שלסהותואתרראהניטשה.1
הכרונה-המוצאבהחשבתהמרסרכתחוסהמתבטאאנשיס,שלהחברתיהמוצאחשיבות(כגיזכוציולוגייס-בחלקסשרניס,בגררמיסלדעתר

מרכזיותוהמעשיס,אתהמכוונתההכרח:ערךעצמך"את":"'.בהכוקראטיככללכזומוסרחורתקשורהפילוסופיחמכחינהאךהמעשה).שמאחורי
המקובלהמונ'tראתניטשה;לדעתמאפייניס,אלהכל-חיצונ-יסלהישגיסבניגודוהפנמה,לאינטרוספקציההדרישהאפלטיז.אצלהנפשביי=;שי

וביטריוהסרקראסית,במסורתמאשריותרהיהודית-נוצריתבמסורתמקורוחכוונה;מוסרכללמדוייקאינ~זההיסטורי"אור'j,":"~ם.'~ר:ת:'"ב,",,נ,'
התועלתית,התפיסהאתורואהבכלל,למוס.רכמהותיתזותפיסהמקבלשניסשהלבלשיסישאךהקאנטית.באתיקההואהמרבהקהפילוסופי
ומעמ"הזה,המוסראת,וחהשהראאלאהמוסר,בהגדרתקאנטעסאיפראמסכיסהואזרמבחינהאי-מרכרית.כעמדההתוצאות,אתהמחשיבה

.ולרוע"לטרביימעברשהואתדשאנושי~יאלI'f:מקוב'

חגלהלדעתראךהאדס,רוחשלהעמוקותהשכבותאללהפנמההדרישהאתמקבל.הואייהקדס-מוסרית"לתקופהלחזורדירצד:אינ~:':';';ה
קאנטי.mהסרקראטיהמוסרמןלגמריהשונהחרש,מסוגליימוסר"שיובילהאנושישלאחרטבעכזאתהפנמה

אנרכיזסארהפקררתברררה,בלתימחשבהשלבמרבןאי-רצירנלירתאינהזועמדהניטשה.שלה"אנטי-רציונאליסטית"מבמתרמתבלהכאן.3
במבניסלהבנהנתניסשאיבסבאדס,יותרוהחזקיסהעמרקיסהמניעיסעללהצביעבאההיאהסמרך).בסעיףלהלןשמתברר(כפיוחברתימחשבתי
המהרתירתהשאיפותאתוהןהיסודייסהצרכיסאתהוהמבטאיסייהאכזיסטנציאלייס"הדחפיסהסאלהמניעיסובוופשטיס.-פח:':נוסחיכהגיוניי:

m.בעחלעוצמה"ייהרציזהראניטשה,לפיביותר,הבסיכיהדחףמופשטות.בנרסחאותולאקונקרטיבאופןניטשה)(לדעתנמצאשהוא:פיראדס.
לשפינוזה.-פילרסופיתרמבחינהבפסיכואנליזה,מסויימרתלג-שרתפסיכולוגיתסבתינהניטשה-:;דיו:

32§

יכךוקוראים-האנושותתולדותשלרובןלאורך
שלחוסר-ערכהאוערכההוסקו-פרי-היסטוריה

לפעולהלאחשיבותנודעהלאתוצאותיה:מתוךפעולה
מקובלשעודמהכפיבערךאםכילמוצאה,ולאעצמה
עלהבניםמןנופלקלוןאותאוכבודשאותבסין,כיום

עלמשפיעיםוהכשלוןההצלחההיוכךהאבות,
נכנההפעולה.עלרעותאוטןבןתלחשןבבני-אדם
האנושןת:שלהקדם-מןסריתהתקן.פהבשםזותקןפה

הש-ברבבתאןלםנןדע.טרם!"עצמךאתיידעהצן
אזוריםפניעלהענייניםהתפתחןהאחרןנןתנים

עדצעדאחרצעדהארץכדןרשלןנרחביםמסןיימים
פיעלעןדנמדדפעןלהשלערכהשאיןכך,כדי

בשלמןתן,גדןלמאןרעמןצאה:פיעלאםכיתןצאןתיה
קנה-המידה,ןשלהראייהשלהניכרןעידןנםשכלןלם
הערכיםשלטןןשלהבלתי-מןדעתהתןלדה

שלסימנהזהב"מןצא",האמןנהשלהאריסטןקרטיים
המןסריתכתקןפהלכנןתהרשאיםאנןאשרתקןפה,
הנסיוןנעשהבזאתהמןנח:שלהמצומצםבמובן

איזהתןצאות:במקןםמוצאלהכרה-עצמיתי.הראשןן
לאחררקספקבלישהושגהיפןך!הפרספקטיבההיפןך

לשלטןןהגיעהבכך!אכן:ממןשכיםותנודותמאבקים
במינומיוחדמיצרוהרת-אסונןת,חדשהטפלהאמןנה

82

מוחלטבאןפןנתפרשפעןלהשלמוצאהפרשנות:של
עלחןלקיםהיןלאתחילה;כוונהמתוךכמוצאביותר
הכוונה.שלבערכהטמוןפעולהשלשערכההדעה,
מהוכלהפעןלה:שלעברהוכלייחו-סהכלהיאהכוןנה
לשיבוחאלה,ימינועדכמעטעלי-אדמןתשנעשה
בסימנהנעשהמןסריים,לפילסוףןאףולשיפוטולגינוי

כיוםהגענוכברשמאאך-אמונה-טפלה.אןתהשל
היפוךדבראתמחדשולשקוללשןבההכרחעדהזה

התודעןתשלכןחההיסןד,מןןתמורתםהערכים
אנןאיןהאםהאדםן?שלןהעמקתומחןדשתעצמית
לכנותהיהאהראוימןאשרתקופה,סףעלעומדים
עתכיוס,כמעבר-למוסר:כל,קןדםשליליתבצורה
הבלתי-מוסרנייס,בקרבבקרבנו,לפחןתהחשדרןחש

מכווןשאינןבמהדןקאחבןיפעולהשלהמכריעשערכה
לראותשניתןמהכלבה,מגמתיןתשבגדרמהןכלבה,
שייךאינןעדייןבה,יימןדע"להיותבה,להיןןדעבה,

קליפה;ככלאשרלקליפתה,שלה,השטחלפניאלא
טפחיים'-?לכסןתאךטפחלגלותאמנםתכןנתה
סימפטוםאלאאינהשהמגמהמאמינים,אנובקיצןר,

עלללמדשיצאאותלכךנןסףפירוש,המצריכיםןאות
וכןעצמו;עלכלוםלאכמעטמשמעמדי,רביםעניינים

כה,עדלושהיתהבמשמעותשהמוסר,מאמינים,אנו



אמןנה-קדןמה,אלאהיהלאמןסר-המגמןת,כלןמר,
אןהאיצטגנינןתשבדרגדברארעיןת,אןליפזיזןת,

עלין.להתגברשישמשהןכה,ןביןכהביןהאלכימיה,
המןסרהתגברותאףמהבמןבןהמוסר,עלההתגברןת

טמירהעבודהאותהשלשמהזהיהיעצמן:על
ביןתר,האצילןתלכליןתיהושנןעדהןממןשכת,

דןרנן,בנישלביןתרהזדןניןתןאףביןתרהישרןת
נפשס.שלבןחןאבניבחינת

188§
Laissetל-בניגןד aller•נגדעריצןתמעשההואמןסרכל
משןסעדייןבכךאיןאךייהתבןנה":נגדגסייהטבע",

שלבסיסןעלעומדאתהכברכןאסאלאנגדן,נימןק
ןכלעריצןתשכלמכריז,אתהשממנןמןסר,יזה

לאין-ערוךןהיקרהמהןתיאיסןר.בגדרהס-תבןנהא
עלממןשכת:כפייהשלענייןהיןתןהןאמןסר,שבכל
אתאןפורט-רןיאל··אןהסטןאיותאתלהביןמנת

שבחסןתהבכפייהלהיזכרהראןימןהפןריטאניןת,
ןהיא-4ןלחירןתהלעןצמתהלשןןכלכהעדהגיעה

עמלאיזהןהקצב.החרןזעריצןתהמשקלית,הכפייה
-!ןעסעסבכלןהנןאמיסהמשןרריסעצמסעלנטלן

אןזנסאשרדןרנן,בניאחדיספרןזאיקאיסגסזהבכלל
האיןןלת"למעןלמה?ללא-חןס;למצפןןמשכןהןא

ןרןאיסמטןמטמיסתןעלתנייסשמפטיריסכפיאחת"
שרירןת""לחןקיכניעהיימתןך-לחןכמתס,אותבכך

כךידישעללעצמסהמדמיסהאנארכיסטיסמריסא
אןלס.sברןחס"ייחןפשיסממשייחןפשייס"נעשיס,ס

עדייאןהיהשקייסמהשכלהיא,המןפלאההעןבדה
ל,,ה_הע,נןהעדת,החרמ-אדמןתעלקייס

טה,של,אהשבבאסס,האמבט
ה,נלאזה.כלבאבדל,דהשבהד

ההס";יסך:שרס;צ-עמכאלא
מןעטהלאהסתברןת.דמשנה.אןבמל

אןתהזלאן"הטבעי"ייהטבע"בגדרהןאדןקאשזהלכן,
מצביןהסרחוקיסמהאמו,כלועד!יודעהרסןשליחות

השליטה,הקביעה,הגיבוש,וחירותביותר,ה"טבעייס"
,6רסןשילוחמכל-ייההשראה"שברגעיוהעיצוב

בשעהדוקאמצייתהןאדקותןבאיזוחומרהןבאיזו
בשלדוקאאשראפניהס,באלפילחוקיסשכזאת

המושג(אףמושגיניסוחלכלילעיגוןדיוקסקשיותס
ומרחףרבמשמעירבאנפי,לעומתס-ביותרהקבןע
כפיכנראה,הןאובארץ"ייבשמיסהמהןתיהצדהןא).

נבעימיסלאןרךאחד:ןלכןוןהממןשךהציזתשנאמר,
החייסהסכדאיסשלמענןמשהן,תמידמזהןנןבע

מחול,מןסיקה,אמנןת,טןבןת,מידןתכגוןעלי-אדמןת,
ןאלהי.מטורףמעןדן,מזכן,משהו-רןחניןתתבןנה,

במב-החשדניתהכפייההרןח,שלהממןשךשעבןדה
בתןךבהסכבלעצמןשהוגההכבליסהמחשבות,עיןת
בנטלןאןחצרןת-מלכיס,אןכנסיןתשלענייניססדר

הרצןןאריסטןטכ'יןת,הנחןת-יסןדלפילחשןבעצמןעל
תרשיסלפיהמתרחשכלאתלפרשהממןשךהרןחני

האלאתמקרהבכלגסולהצדיקןשןבשןבןלגלןתנןצרי
בנןקשןתן,בשרירןתן,באלימןתן,זה,כל-הנןצרי

זרתן!Sשבכמכשיר,נתגלהשבן,בחןסר-שחרבאימתן,
סקרנןתהכוחה,להוהןקנן'האירןפיתהרןחאולפה

האמת,למעןאךהזריזהי.תניעותהחסרת-המעצוריס,
ןרןח,כןחמאדהרבהשלתקנהללאאןנדןכדיתוךגס

כבכלבזאת,(כיבהכרחןהןשחתוחןנקו,דןכאו,אשר
זהאדיש,הבזבזניטבעולפיייהטבע"מתנהגמקןס,
אלפישבמשךזאת,נאצל).אךהמרגיזהדרןבמלןא

להוכיחכדיורקאךהיןהןגיסאירןפהשלהןגיהשניס
משהן"להןכיחייהרןצההןגהכללהיפך,ס,כי-משהן
ןקבןעברןרכברלהסהיהשתמידזאת,-עלינןחשןד

חשיבתסכמסקנתלנבןעהיהשצריךמהמראש
האסטרןלןגיסשלעמלסכדןגמתביןתר,הקפדנית
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יאנסניסטית.הרתיתהתנועהמרכזהבינייסבימיהיהבצרפת,סכזר••רסןשליחת•
;חמורולסדרלחוקיותכפיפותהמתוךדווקאהבעהוחופשגמישותכיטוי,עוצמתורוכשתמתפתחת:לשוןזהאופיינילפרדוכסלבלשיסיש.4

דרישהעסיחדהמקובליס,הערכיסבכל:מרידהניטשהבתורתהיסודיתהשניותמתגלהזהבסעיףהאנושית.הרוחהישגיכללגביהדיךוהוא
האדסשלהנתוןהטבעעללהתגברדרישהעסיחדטבעייס,יצריסלדיכויוהתנגדותהטבעמךכחלקהאדסתפיסת;חמורהפנימיתלמשמעת

מצפוני.ולטוהראינטלקטואליליושרקיצוניתדרישהזאתעסאךבורגני",ייהזעירהמוסרמידות;גינויעצמית"ולייטרנסצנדנציה

ייהמרדנציגיושארתועלתניסציניקאיס,לאנרכיסטיס,בבוזניטשהאצלכרוכההיתהבמוסכמותהתחשבותכלללאולחופשלשחרורהשאיפה.5
בעצמו.יוצאהואשנגדהתרבותאותהשלוהדתהאמנותהפילוסופיה,ליוצריבהשוואהאוניס,וחסריכשטחייסניטשהרואהשאותסבמוסכמות",

מטרהלהגשמתבהסטמונהשהיתההעוצמההפנייתתוךאלה,הישגיסשלהעצוסבמשקלההכרהאחרירקרצינילהיותיכולהעברבערכיהמרד
להרוס,באיסהסשאותההתרבותיסודותאתכללהבינולאrעדיאשראנשיסבעיניוהסניטשהיוצאשנגדסוכו'האנרכיסטיסלהס.שמעבר

הישנה.התרבותגדולישלמזוערוךלאיןקטנההאישיתושעוצמתס

אלאבלבד,"דיוניסית"השראהשלאכסטטיתהתפרצותכמתוארתאינההאמנותיתהיצירהלניטשה.לייחסומקובלשאיןצדמודגשכאןגס.6
יצירתסאוהרינסנס,אמנימגדולירביסיצירתלמשללכך,רבותדוגמאותניטשהמביאאחריסבמקומותעצמי.ובריסוןבמשמעתכמותנית

האמן·שלהחברתימעמדומבחינתוהןהנצרות,שלוהנושאיסהאמנותיהרקעמבחינתהןנוקשה,מסגרתבתוךשנוצרהוהיידן,באךשלהמוסיקלית

(דעהעתהעדהאנושותשלהעליוןכהישג-היהודית-נוצריתהמערבתרבות-קצףבשצףמתקיףהואשאותההתרבותאתמעריךניטשה.7
קובעאלאלא-אירופאיות.אחרות,לתרבויותבפנייהטעסכלרואההואאיןמאוד).עתיקותתרבויותעלמדברכשהואלעיתיסמביעהואאחרת

סYעאחבכללהמאפשרתההתפתחותאתיצרווהישגיהערכיהרקאשרהזאת,התרבותאתדווקאדורששהואלמהפכההכרחיתמוצאכנקודת
הארס.פניולחידושלשינויבשורתו



הזההיוסעצםעדשזהכפיאוקדם,בימיהאסיאתיים
מאורעכללגביהתמימה,הנוצרית-מוסרניתבפרשנות

כל-הנשמה",ולייישעשמים""לשםשהואפרטי
החמורהכסלכלהזאת,השרירותהזאת,העריצות
במובןהעובדותהרוח;אתשחינכוהםהזה,והמפואר
האמצעיהנראה,ככלהוא,המעודן,ובמובןהמגושם

אנוורשאיםרוחני,ולגידוללאילוףגםשאין-בלעךיו
אן,\'"""jהי:,\ב!הה':א'הבחינהמובווסר,ב:-:בן,להזבןבן

אתהרסן,שליחותאתלשנואהמצווההואבתוכו,
הצורךאתבתוכורנור.\עןר'אכידי,"i-:רבהח~-ר;'

אתמלמדביותר,קרובותמצומצים"במטרותבאפקים
אתגםמסויימתובמידה-הפרספקטיבותצמצום
למאןתצייתייצייתוהצמיחה,החייםכתנאיהכסל,
שאריתאתותאבדתושמד-,לאממושך:ולזמןדהוא

המוסריכצולי',,(ראר;ניח~הו!~צכ:ןבפניהכבוד
שתבעכפיייקאטיגורי",לאהואאין,\אכןIהטב'.<,!71(

מופנהואינו-)ייולא"אותו(ומכאןהזקןקאנטממנו
אםכיהיחיד),לטבע,לו,איכפתמה(כיהיחידאל

בראשאךלמעמדות,לתקופות,לגזעים,,0(';'''':;'
להאדם.אדם,המכונהבעלי-החיים,סוגלכלוראשונה

201~
שלהערכייםבמשפטיםהשלטתהתועלתיות,עודכל

המבטעודכלעדרית,תועלתיותאלאאינההמוסר,
מבוקשוהבלתי-מוסריהעדהלקיוםרקאךמופנה

ייתכןלאזה:קיוםכמסכןשנראהבמהובדיוקאך-ורק
זהבשלבכברשאכןנניחלרעך",ייואהבתשלמוסרשום

התחשבותשלמתמידיםאךפעוטיםתרגוליםקיימים
סיוע;במעשיהדדיותמתינות,הגינות,רחמים,בזולת,

אלהכלפועליםהחברהשלזהבמצבשכברנניח
שלהכבודבתוארייכונומכןלאחראשרהיצרים
עםהמוחלטת-כמעטהתמזגותםעדטובות"יימידות

עדייןהםרחוקיםההםבימיםייהמוסריות":מושג
עדייןהםההיאבעת-המוסריתהערכיותמתחום

מכונהאינולמשל,חמלהמעשההמוסר.לתחןםמחןץ
רע,ולאטובלארומי,מלכותשלביותרהטוביםבימים

המעשה,ישובחאםואףבלתי-מוסרי;ולאמוסרילא
זלזולגםביותרהטובהצדעלאליויתלווהכבלי-משים

אחרת,פעולהעםאותוכשמעמתיםוזאתכלשהו,
resה-אתהכלל,טובתאתהמשמשת publica.שלבסופו

בחלקהמשני,משהותמידהיאהזולת"ייאהבתגםדבר

אלבהשוואתלראווהתשרירותיותומןהמוסכמותמן
ונראהועומדקבועהחברהשמבנהלאחרהרע.אימת

אימהאותהועולהצפתמבחוץ,סכנותמפניכמובטח
חדשותפרספקטיבותויוצרתהחוזרתהרע,מפני

היצריםמןאי-אלההמוסרית.הערכיותלקביעת
הנפש,חירוףהיוזמה,חשקכגוןוהמסוכנים,החזקים
אלה,כלשלטון,תאוותתאוות-שוהזדון,נקם,שאיפת

בלבדזולאהכלל,תועלתאתבשרתםכה,עדאשר
אחריםשמותשלבהסוואהכמובן-היושנערצים

ורוממווגודלוטופחובהכרחגםאםכי-שנמנומאלה
אויבימפניציבורעלבהגנהתמידלהםנזקקוl''(מכיון

הסכנהכפלייםכפללפתעמורגשתמעתההציבור),
הםלהם,ניקוזתעלותבהעדרמעתה,-שבהם

מוסריים,כבלתיצעהאחרצעדוהולכיםמוקעים
המנוגדיםוהנטיותהיצריםולקלון.לבוזמופקרים
העדריהאינסטינקטהמוסר:כיבודיאחרעתהנלקחים

והפרספקטיבה.Kצעדאחרצעדמסקנותיואתמוציא
הסכנהלציבור,הסכנהמידתמהכיום:היאהמוסרית

בהרפעלותפלוני,במצבפלונית,בדעההצפונותלשוויון,
אסהואהפחדושובפלוני;בכשרוןפלוני,ברצוןפלונית,
בטחונהשוקעת,העדהשלהעצמיתההרגשההמוסר,
ביצריםבהיתקלהנשברו,שדרתה,עמודזהבעצמה,

הםהסוערתשבהתפרצותםביותר,והחזקיםהעילאיים
כלמעלעלאותוומעליםמעבראלהיחידאתמוציאים
שדוקאמכאןהעדרי:המצפוןשלהשפלהמעלהממוצע

הרוחניותונידוי.להוקעהביותרראוייםאלהיצרים
ה-זוואףעצמית,לעמידההרצוןוהעצמאית,הנישאת

ייאמר9יירוע"מעתהכסכנה;נתפסיםהגדולה,תבונה
עלפחדומטיללעדרמעלהיחידאתשמנשאמהכלעל

מקובלתצנועה,לבריות,נוחהשהיאדעהוכלהזולת,
~וכיסתשוקות,שלבינוניותוכלהכל,עלומיושבת
שלאלהבנסיבותאשרעדמוסר.שלוכיבודיםלכינויים

ויותריותרוהולכיםנשמטיםוההשלמה,השלוםמיטב
לחומרהחושיואתיטפחשאדםלכן,וההזדמנותהצורך

להפריעממשחומרהכלמתחילהעתהולקשיות;
אצילותצדק;שלבענייניםאףבריות,שללמצפונם

כמעטבהםישעצמו,בפניאדםואחריותוקשהנישאה
ליואה"טלה"חשדנותס,;,לערררלהעליבכדי

פרכרשלנקודהישנהכבוד.ליתרזוכהה"כבשה",
יוצאיסבהנקודההחברה,בתולדותחולנייםותפנוק

בה.המחבלהפןשעעלאףוהכנותהרצינותבמלואלהגן

ם.נרהעטיעוניולכיךכינוהיטכלהכחיךוישרכ,ערךחסרכמוכךהואשלו)ההיסטוריותההשערותרוכ(כמוניטשהשלההיסטוריהתיאור.8
.הפילוסופיוניתוחו

.260סעיףלהלךראה-ל"רע"יירוע"ביךמכחיןניטשה.9

:--::-.אזלדעת"המאפייניםת,והפשרנהפחדנותהכינוניות,נגדאלאכשלעצמם,המוסרערכינגדמופניתאינהכאןניטשהשלהתקפתו.10
::"נב:י-.הבדלסבחיבכאךמוצגאינו(ה"עדר")והכללהיחידביןהניגודצדק.כגוךמקובליס,מוסרייסערכיסעלמדוברכאשר

.דרישלה",הגד"התבונהוהעצמאית",הנישאת:ייהרוחניותהערכיסמייצגישלוהרצינותהחומרההעוצמה,מבתינת
-נ:".גכיכההחולשהנגדאיפואמופנהניטשהשלהבוזהבינוני.האישאצלוהתנגדותחשדהמעורריסאלה

.עניו:;',לוהפחדהפושעאת"להבין":הרצוןשבהמשךבדוגמאבולטהדברבהס.מאמינהשהחברה

84



ואיןהוגן,כלאמהמשוםלחברהנראהזה,עכיש:
תעניש"ייהענשהצואוה"עונש"שמחשבתספק

מספיקזהאיןייוכיפחד.עליהמטיליםלה,מכאיבים
?העונשעודלמההסיכון?את--כושרמחפושעבבטלבו

זו,שאלהובהציגו-!"איוםמעשההיאההענשהעצם
מסקנותיואתמוציאהפחדנות,מוסרהעדרי,המוסר

סכנה,כלבכלללבטלהיהשניתןנניחהאחרונות.
גםמבטליםהיוממילאפחד,מכלהקרקעאתלהשמיט

עצמויראהעצמוהואבו,צורךעודיהאלאזה;מוסר
אירופהבנישלמצפונםאתלבחוןהבאכל-!כמיותר

והמחבואיםהקפליםאלפימתוךתמידיעלהם,הי
העדרית:הפחדנותצווהיחיד,האחדהצואתסריים,מ

זהאי-פעם!"הארץמןפחדיחדלשאי-פעםוציםנו"
בשםכולהבאירופההיוםקרוילשם,והדרךהרצו-

.II!,,"קידמה

259§

לייצבמניצול,מאלימות,הדדית,מפגיעהלהימנע
זהכפרטיםהבריותביןהזולת:לרצוןבשווההרצוןאת

לנימוסליהפךלמדי,ומגושמתמסויימתמבחינהעלןל,
קירבתם(דהיינן,לכךתנאיםשיהיוובלבדטןב

ושייכותםהערכימידהבקנההכוח,בכמותהאמיתית
שמתכוןניםאימתכלאךאחד).גוףבתוךלזהזה

כעקרוו-האפשרככלאותוולקבועזהעקרוןלהרחיב
רצוןבעצם:זהמהמהרהעדמתגלההחברה,שליסוד

הדיןמןכאןןהניןון.הפירוקעקרוןהחיים,שלשלילתם
לכללהכנעןלאהיסודעדמחשבתיתביסןדיותלחתור

הםעצמםהחייםהנהכירגישןת:שלרפיונותמיני
והחלשהזרהדברתפגיעה,סיגול,שלענייןבמהותם

הזןלת,עלעצמיותצורןתכפייתקשיחות,דיכוי,יותר,
לשםאך12ניצןלןההנחות,ובכלפחותולכלהבלעתן,

מימיםאשרדוקא,שכאלובמליםתמידלהשתמשמה
אשרגוף,אותוגסלשמצה?כוונהבהןהוטבעהימימה
זהעםזהנוהגיסהפרטיםלעיל,הנחתנולפיבקרבן,
מן-בריאהאצולהבכלקורהזהוכך-כשווים
לגופיםשיעשהגוסס,ולאהגוףחיאמנסאסההכרח,

לזה.זהלעשותונמנעיםשבוהפרטיםאשרכלאתזולתו
לרצותלעוצמה,הרצוןהתגשמותלהיותעליושומה
לא-ונותבעלילזכותאליו,למשוךלהתרחב,לגדול,
משןםאםכיכלשהן,אי-מוסריותאומוסריותמתןך
אולם.13לעוצמההרצו(הבםשהחייםןמשוסחישהוא

האירופיתהתודעהגילתהשכלפיהנקודהעודאין
מלאכולוהעולםכיוסזה:כבענייןאטימותההמונית

העתידיםחברהיחסיעלמדעיות,באיצטלותאףהזיות,
וזה-המנצל""לאופיזכריהאלאבהםעלינו,ובאים
מכלהנמנעיםחייםלהמציאהובטחכלובאזני,מצלצל
חברהשלתכונתהאינוייהניצול"אורגאניות.פעולות

תכונתהזומושלמת:ובלתיפרימיטיביתאומושחתת
שלתוצאהאורגאנית,כפעולת-יסודהחיים,מהותשל

נניח,-לחיים.הרצוןשהוא-הואלעוצמה,הרצוןעצס
זוהיהמציאותמצד-חידושזהוהשיטהשמצד

נאנהיהבכךלפחותהיסטוריה:לכלעובדת-בראשית
!עצמנועסכניס

260§

מעודנות,מהןהרבות,המוסרשיטותפניעלבנדודי
שולטותעדייןאוכהעדשלטואשרמגושמןת,מהן

החוזריםמסויימיםקוויםמצאתיעלי-אדמות,
עדבזה:זהוקשוריםקבועהבתדירותיחדומופיעיס
הבדלמהםועלהוצףעיקרייםסוגיםשנילישנתבררו

ועלי-מוסר-עבדיםוישמוסר-אדוניםישיסודי:
והמעורבותהעליונותהתרבויותשבכלמיד,להוסיף

ולעתיםאלה,שניביןלתווךנסיונותמתגליסיותר
ובכשלוןבזהזהבערבובסנתקלאתהיותרקרובות
זהמאדצפופיםהםלפעמים,אכן,זה;אתזההבנתס

נפשבתוךעצמו,אדסאותושלבקרבואף-לזה
הסוגבקרבאונתהווהמוסריתהערכיותהבדלי.14אחת

המבדיללתודעתהנאהתחושתמתוךהגיעאשרהשליט
ה-השלטון,נתיניבקרבאו-לשלטונוהנתוניםוביןבינו

הראשון,במקרההכפיפות.דרגותבכלוהכפופיסעבדיס
מצביאזיה"ט.וב",מושגאתהקובעיםהםכשהשליטיס

מעלה,כציוניהמורגשיםהמהומרוממים,גאיונייסנפש

זויפהItבשהICרוהואיות.mנומלאיבטוחיסלחייסלאושר,שואפת:האנושותהמודרניתבתפיסהביותרמקובלתהנחהעלמערערניטשה.11
-דmובמיפחדיסבסכנות,כרוכותהיוובאמנות,בפילוסופיהוגסבהיסטוריה,הארסשלהגרולותהיצירותכללרעתוהאנושית.הרוחלניווןביטוי
הכוודדני.הליברליזסנציגיעלעליוהשנואההרתשלהגדולותהדמויותאתניטשהמעדיףבכרנוחיות.תנאימתורלצמוחיכולהאינההגרלותבסבל.
רmלכוגמהרהדהארסתICההופרמצבזהוקץ!זהבעינינומטרה,זואין-זאתתופסיסשאתסכפייינחת,אומרהואהסמוכיסהסעיפיסבאחר
כה?"עדהאדסשלעליותיוכלאתחוללגרוליסיסוריסמתורהגידולשרקיודעיסאתסrהא...ונלעג

בוןהעברתםתורדארויr,שלרעיונותולכמההדבריס")כלאביהיא(ייהמלחמההרקליטוסשללמחשבתוניטשהשלקירבתוניכרתכאן.12
החברתי.התחוסאלהביאולוגיהתחוס

ביססהבתורתהסספיסיהעקרוןאתבולראותאפשרזהבסובןהביאולוגי.בתחוסרקולאהמציאותבכלניטשה,לרעתהשולט,העקרוןזהו.13
המאה).שלהעשריסבשנותבאיטליה,במיוחדפוליטיות,ובתנועותפשיסטיותבאידיאולוגיותרב,סילוףכדיתורנוצל,הזה(הרעיון

שלוהןהפרטלהד-בכללהארסשלאופיתכונותמייצגיסהסבעיקראלאבלבד,היסטוריותתופעותאיפואאינסאלהבווסרמינישני.14
שונות.חברות
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הבריותאתמעצמוהאדס'האציל,מרחיקי,sדרגהכקובעי
שכאלה:וגאווהרוממותממצביההיפךאתהמגלות

הסוגשבזהלכן,לבלשיםמידהו:אוימןלהן.בזהוא
במשמעותוזההו"רע"ייטוב"הניגודמוסרשלהראשון

הואו"רוע"ייטוב"הניגוד-ו"בזוי"ייאציל"הניגודעס
שכללקטנוני,לחששן,לפחדן.בזיסאחר"יממוצא
כפוי-המבט,-לחשדןוכוהצרה;בתועלתיותמעייניו

עלקסשאינואדס,שלהכלביהסוגזהעצמו,המשפיל
השקרן;וראשונהובראשהקבצן-החנפן,זהבו,הפוגעים

ייאנוכוזב.המוןשכללאציליס,היאאמונת-יסודזו-
שביווונדיבי-עסעצמסמכניסהיואנשי-אמת"

נסבהמוסריהערךשציוןבעליל,נראההנההעתיקה.
מכןלאחרןרקאדסבניעלמקוסובכלתחילה

שטןעיסהטעןתחמורהכןועלעלמעשיס:יכמסובב
יימדועמעין:בשאלההפןתחיסהמוסרשלהיסטוריוניס

שלהאציליהסןגלשבח?"זוכיסרחמיסמעשיהין
גזקקהןאןאיןערכיס,כקובעעצמורואההאדס

לי,הזקבגדרשהןאיימהמשפט:חורץהואלאישוריס,
עצמןאתרןאההואלעצמוי',כשהואהזקבגדרהוא

הואכבודס:אתלדבריסבכללשמעניקמהבבחינת
הואעצמו,בתןךיודעושהואמהכלערכיסךי.בורא

הקדמיתבחזיתעצמי.פיאורהואכזהמוסרמכבדו:
עללעבורהמבקשתהעוצמההשפע,תחושתניצבת

הרוצההעושרתודעתהגבוה,שבמתחהאושרגדותיה,
האומלליס,כידימסייעיסנדיבי-עסגס-ולנדבלעשר

אסכיחמלה,מתוךלאכמעטאוחמלה,מתוךלאאך
האדסי.8העוצמהגודשמכוחשנתחוללדחףמתוך

לגבורלוכוחאשרעצמו,בואשרהכוחאתמכבדהאציל
מתוךונוקטלשתוק,ואיךלדבראיךהיודעעצמו,עלגס

,דןיראת-כבעצמן,כלפיוקשיחןתחומרהעונג
~,בלכווטןגטעקשוח"לבוקשוח.חמורדברכל

:טגתפיכךעתיקה:סקאנדינאביתבסאגה
אדסשלגאוותוגא.וויקיגגש.למנפשונתפייט

ע:1לחמלעשויהואשאיודווקא,כךעלהיא
,ביבנעןייאשרה"סאגה":גיבןרואומרמוסיף
מיצןההאציליסעוד",יקשחלאלעולסקשוח,

ממאותביןתרהרחןקיסהמהיהגן,כהאשר
כ-לתהזלמעןבמעשהאודווקאבחמלההרןאה

desinteressementיוהמוסשלסימניהאת.
היסמןשנאהעצמן,עלהגאווהבעצמן,האמונה

המוסציןניאלהאףהאנוכיות",ייהעדרכלפיוהלעג
ומפכהרחמיסמפניןזהירןתקלזלזןלגסןעמסהנאצל,

-אהיודעיםהמהבעלי-העןצמה,-החס".ייהלב
להמצאןתיהסהמלכןתזאתשלהס,אמנןתזןלכבד.

-מסןרתןבפנישיבהבפניעמןקהיראת-כבןד
כפןלהיראת-כבןדעלמבןססתהמשפטתורת

עאבןתשללזכןתסןהדעה-הקדןמההאמונה-
למוסהןאןפייניןתהבאיס,הדןרןתשלחשבןנס

.~אנשי-מאידך-וכאשרי;9העןצמהאנשי
נס-אבאורחכמעטמאמיגיסהמןדרניןת"אידיאןת

אכהלןךןמאבדיסן"כעתיד"ה"ייבקידמטינקטיבי
כבזהדיהריהזקגה,בפנייראת-הכבןדאת

ייהאידישלהבלתי-אצילמןצאןעללהעיד
מטעשליטיסשלמןסרסרחןקמכליותראךההן.
כשןסשאיןבעקרןנן,מאדומחמירההןוהשל

משיהאלן;ששןןהמיכלפיאלאאדסעלמוטלת
כשמהכלכלפינחןתה,מדרגהבריןתכלפילנהןג

:•rנעלישלגילןייסבאןתסלאלפחותהפוליטי,אוהכלכליהגופני,כוחסמבחינתייהאדוניס"לעליונותאינהספק,ללאהכוונה,.15
,Yכלל).אליותכווזiזשלאבכיווןבגדמניה,במיוחדונוצלו,ניטשהשלדעיונותסולפו(גסכאזבזמננוכשלהיבדוגמאהמוכדיס

גא~נפשל"מצבילהגיעובכושדסשלפנינו)הסעיףבהמשךוכזהקודמיסבסעיפיסשצויינו(כפישלהסהאופיבתכונותהיא'יהאציליס"
.ומדוממיס"

)1-א-..נשהתועלתנות,הדעת,קלותהפשדנות,זהבינוניות,הקטנוניותהפחדנות,הסדעיסניטשה;בעינימוצקו"דע"טובrבהניגוד.16

-4'0-לגיל,"מהוויסהסבאשרדקאותסשוללוניטשהלעוצמה",ל"דצוזהמנוגדותתבונותהזאלאהמקובל,במובזפרםרי,עאלהבכל

:-כנ::".שאינס"רעיס",חלשיסאותסהמצאתכולההיאליידוע"טובrבההבתנהזאת.לעומתהאדס.שלהעצומהיכולתובכויכורשולחולשה
מוסדי.כדועתכונותיהסאתמגניסולכזמהס,מפחדיסהגדוליס,שלגדלותס

.הבאהסעיףדאה-חילוניתעולסבהשקפתהאפשדיתהאדסשלהיחידההתפיסהזו.71'

Hהסקובלבמוסדהמבונותמידותלאותזמתנגדהואאיזהעליוזי',"האדסשלנפשווגדלותנדיבותואתהדבהמדגישניטשה.18

~:;.:..==:•.ץ-rסהחמתוךבפעולהאואלטדואיזםמסנטימנטליות,כתוצאהרלאהאדס,שלהחזקתלאישיותוכביט,"אותזמעדיךהואאך
הנצדות.אוקנטדדןעלנטיות,עסבכואבק

ךבנגיגהיהדות.שלמהותהאתאמךי',ואתאביךאתייבבךבמצווהלדעתןהמדוכ:זזה,בעניןדאהשניטשהלהעידיש.19
-(האנוש"שלגמוךניווןדאהשבההחדשה,לבריתגמודבניגודעליו,ן~נעדצותהתכונותאתהמדגימותעוצמהדבותדמ,"ות
הבית).חודבןשלאחד
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עליזהסבר**טובבחור*
והסלכיס.היהודיסעסכעיקרהגרמניסיריעלשזוהויינחותיס"בעמיסשנעשוהזוועהלמעשימקוסשנתנוניטשהשלמהתבטאויותיוהסאלה.20
והסלכיסהיהודיסואילוהגרסניס,אתדווקאניטשהמגנהלאומית(מכחינהניטשהשל-מכוונתולגמרירחוקיסייהנחותיס"זהותוהזהמעשיס·הז

פפנהיגי'נוורמטר,ובעלהאחותועל-ידישנערכהומצונזרת,מסולפתבגירסהפורסמוניטשהשכתבילזכורישביותר.החזקיסלגזעיסבעיניונחשבו
בגרמניה).האנטישסיות

נובעתזוהתנגדותניטשה.שלביותרקיצונייסבוזלדבריהמטרהשהסוהסוציאליזס,הדמוקרטיהבעיקרהאלה-הזהמודרניות"ייהאיריאות.21
ניטשהלדעתוהנצרות.היהדותשלחילוניהמשךבהסשר.אהמפניגסאךלעיל,בסעיפיסהובאו'לקסnהיסוד~יס'-שחפילוסופייסרעיונותיומתוך

כתורותאותזמשאירה-לערכיסכמקורבאלוהיסהאמונה-האפשריהיחידיבסיסזוהשמטתצירוק,כלמהסנוטלתזר(חיליז)סקולויזציה
הבא.הסעיףראה-שוריסאדסבניrאשבההטבעיתהחוקיותלעוסתתוקףכלחסרות

.188סעיףלעילראה.22

וביןכהבין,20הנפש"כ"אוותאוהעיניםראותלפיהוא,
גםלהימצאיוכלוכאן-ולרוע":לטוביימעברכה:

והחובההכשרוןהרגשות.מןבהםוכיוצאהרחמים
וזהזה-ממושכתולנקמהממושכת'לאסירות-תודה

בגמול-ושילם,הדקות,-שווי-הדרגהבתחומירק
לךשיהיומסוייםוכורחבידידות,המושגיתהצריפות

מדון,לאהבתקנאה,לרגשתעלות-ניקוז(מעיןאויבים
כלידיד):להיותכדבעישתוכלכדיובעצם,-לשחצנות

אשר,האצילות,למוסראופייניםסימני-היכראלה
ומשום,21המודרניות"ייהאידיאותמוסראיננוכאמור,

פנימתחתלחשפואובלב,לתפסוהיוםקשהכהכך
שלהשניבסוגהדברכןולא-ולגלותו.האדמה
והמדוכאים,שהנכפשיםנניחהעבדים.מוסרהמוסר,

והםבעצמםבטוחיםשאינםהמשועבדים,המעונים,
הצדיהיהמהבמוסר:הוגיםהםכינניחעייפי-עצמם,

ביטוילוודאי?קרובשלהםהמוסרבהערכותהשווה
ואוליהאדם,שלהכוללמצבולגניפסימיתלחשדנות
העבדשלעינומצבו.כוללהאדם,עלמרשיעפסק-דין

ספקנותבוישהעוצמה:איששללסגולותיועויינת
כללגבישבובחוסר-האימוןדקותגםישוחוסר-אימון,

עצמומשכנעהיהברצון-שם,המכובדההואייהטוב"
מעלההואולהיפך,אמיתי.אינוהאושרשםשגם

המשמשותהתכונותכלאתבאורומציףומטעים
שלכבודםמקום'וזההסובל:.שלקיומולהקלת

הלבשללעזרה,המושטתהטובההידשלהרחמים,
כי-החבינות,הענווה,החריצות,הסבלנות,החם,

האמצעיםוכמעטביותרמועילותהןאלהתכונותכאן

,F""

מוסרהקיום.עקתאתלשאתהמאפשריםהיחידים
מחצבתוכורזההתועלת.מוסרבעיקרוהואהעבדים

ואתהעוצמהאת-ו"רוע"ייטוב"המפורסםהניגודשל
מסויימתומידההרועבתוךמשכנתהתחושההסכנה

הבוז.יחסאתמתירותשאינןוחוזקהודקותאימהשל
לפיאימה;מעוררייהרוע"כן,אםהעבדיםמוסרלפי

והרוצההמעוררהואייהטוב"דוקאהאדוניםמוסר
הניגודכבזוי.נתפסהרעשהאדםבעודאימה,לעורר
עבדיםמוסרשללעקביותבהתאםכאשרלשיאומגיע

גם-זלזולשלשמץנדבקזהמוסרשלב"טוב"אףזה,
הטובחייבמקוםמכלהנהכי-ואוהך,קלילהואאם
הואמסוכו:לאלהיותהעבדיםשלהחשיבהאורחלפי

במקצתטפשגםאולינקלה,עלמרומהטוב-לב,
un bonhomme.*העליונה,עלהעבדיםמוסרשידהיכןכל

-ו"תמים".(ישר)ייתם"המליםאתלקרבנוטההלשון
לאוי-!\רהאינסטינקטהחופש,תשוקתאחרון:והבדל

למוסרבהכרחהםאףשייכיםהחופש,רגששלועידוניו
וההתלהבותשהאומנותכשםומוסריותם,עבדים

הרגיליםמאותותיההםשבמסירות,שביראת-הכבוך,
-•22האריסטוקראטיתוההערכההחשיבהדרךשל

בבחינתהאהבהמהמשוםבפשטותיובןכברמכאן
passion-בהחלטהיא-האירופיתסגולתנוזו

על-ידיהומצאההיאכנודענאצל:ממוצאובהכרח
הממציאיםאלה,בני-אדםפרובאנס,מהאביריםפייטני

gaiשלהמפוארים saber**כהלהםחייבתאירופהאשר
-עצמה.אתכמעטהרבה,
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חשיבותוגםמתגלהוכאזלתורתו,המיוחדתהקיצוניתהמשמעותמרוכזתבו;ניטשהשלבהשקפתומכרעתחשיבותבעלהואשלפנינןהקטע.23
וללאבמסקנתיותוניתחשתיארהיחידיםהאנשיםמזהואניטשהממנו.להתעלםאפשרשאיכאתגררקולוהמודרנית,לתקופהניטשהשלהגדולה
בוrשאבעולםבערךפוסרי-הוסניסטיכלשהוrלהאמאפשרותשוםrאלדעתוהאמיתי.האתאיסטשלהחילוני,האדםשלמצבומשמעותאתפשרה

שמקורםוהאידיאליםההשקפותכלאתלעזובהכרחישאלוהיםללאמוחלטים.לערכיםתוקףמקורלךיותיכולה"מוחלטי:אואלוהים,רקאלוהים.
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