
 ן ו ש א ר ק רפ

 בהיסטוריה הנאציתהמרידה
 הנאצי המיתום של התהוותוא.

 עם במרכבתה אסרה בכוחות-איתנים, נישאה אשר הנאצית,המהפכה
 שיעבודה בעול והכניסה וארצות, עמים בזרמה סחפה מיליון, שמונים בןשלם
 הסופי נצחונה ובין בינה כפשע ואפס אירופה, אומות מבני ומעלה מיליון300

 צ שלה הפנימי היסוד-הדוחני היה מה - כולו האנושי הגזע עלוהמוחלט
 ונצחונותיה עלייתה זו, מהפכנית תנועה של המפליאותקורותיה
 פיני- כחזיון אותה מייהדים המחפירה יהתמוטטיתה כשלונותיההמדהימים,
 סימני- כל לפי ואף הפנימית המהות לפי הרי האנושית. ימי בדברימינאלי
 כל בהיסטוריה. ונועז עז נסיון-מרידה הנאציות היתה החיצוניים,ההיכר
 שבנפש האפלה תהומות מנבכי שהעלתה העצומים, נחשולי-ההר'סאותם
 מלחמת-בזק לשם על-ידה גויסו הגרמנית, הקיבוצית ובנפש הגרמניהאדם

 משאת-נפשה כי אחד, פה הכריזו כולם מבשריה כל האנושית.בהיסטוריה
 היטלר, לוחמיה, וראש ומהוללה שנה=, אלפיים אחורנית "קפיצת-ב'זקהיא
 ומכריע, אחרון למאמץ-הסתערות צבאותיו את ושוב שוב לדרבן השתדלןעם
 על קערת-ההיסטוריה את נהפוך "אנו : זו בסיסמת-גירוי אותם מלהיבהיה
 מהלך את ונקבע האנושות דמות את מחדש נעצב אחת יד בתנופתפיה,

 מראש". שנים לאלףההיסטוריה
 והעזה האדם בתולדות גמורה לשבירת-כלים שבשאיפה זוהחלטתיות

 מקרה בדרך שלא ודאי בהיסטוריה, מוצק יסוד כל לקעקע שבהתמודדותזו
 כזו בעצמה והתפרץ קם כזה שרצון-מרידה : ההתעוררות פלא ועלו.צצו
 וריתמה ריתקה זו מרידה שקריאת : הקליטה ופלא הגרמנית, האומהבתוך
 הנאציות כי מוכיחים, כאחד שניהם - הגרמנים ההמונים את כזהבחפזון
 של ישותה במעמקי שחילחלו עזות, ותשוקות טמירים מאוויים להביע.באה
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 פיגרמשה28

 אלא לקום, יכול לא בה ולבעוט בהיסטוריה למרוד הלהט זה זו.אומה
 באומה ואמנם והישגיה. גילוייה כל על בהיסטוריה קיצונית אכזבהמתוך

 ההיסטוריה על-ידי שקופחה תקיפות הרגשת כבר זה השתררההגרמנית
 המדי- הגורמים, אותם כל על ולעמוד להתעמק צורך אין כאןהמודרנית.

 זו. הרגשת-קיפוח וחיזקו שעוררו והפסיכיים, התרבותיים והכלכליים,ניים
 כעם כעם-אדונים, עצמו את ראה הגרמני העם כי  מברצת,  צוברהלפנינו
 אפס האנושי, בגזע עליונה לשליטה הסגו.לות כל אותו חנן הטבעאשר

 ובסטיותיה ,במעשי-העתועיה מידו גזלה והמעוולת, המסלפתההיסטוריה
 עמוק פעמה זו גאוותנית והרגשת-קיפוח העולמי. כתר-השלטון אתהזדוניות
 והשתוי תקומתה בחזון שהשתעשע הפילוסופים, גדול למן הגרמנים,בנפש

 מש- שבת שביושבי לאחרון ועד הגרמנית" הבלונדינית היחיה שלללותה
 "דליטש- : הפזמון את לו מפזם היה ללגימה לגימה בין אשר הבירה,תאות
 לראות יש זו בהכרת-קיפוח כאן, ואולי טלל"ס". איבער דויטשלחנדלאנד,
 את וגם גרמנית-טיפוסית כתנועת-מרידה הנאציות להופעת המסוד-הדוחףאת

 שקדמו והרוח, התרבות בחיי מובהקות גרמניות תופעות כמה להבנתהמפתח
 של פילוסופית שיטה אותה כלום להופעתה. הקרקע את והכשירולנאציות
 החל גרמנים, אצל דוקא ביטויה שיא את מצאה אשר קיצונית,פסימיות

 טהורה, גרמנית לאסכולה כמעט היתה ואשר בשפטנגלר, וכלהבשיפנהויאר
 הגר- בהכרת הטבועה מהרגשת-הקיפוח שלה סם-הארס את ינקה לאכלום
 לאין- שהתגברו זו ואכזבת-מרירות זו והרגשת-קיפוח ? ובתת-הכרתםמנים
 במלחמת- וחרפת-כשלונם תבוסתם כאב על-ידי הגרמנים בלבותשיעור
 מיתוס כי הנאצית. המרידה של המיתוס את שהעלו הן הראשונה,העולם

 למישחק- זו באומה הפאטאליסטי היצר גירוי אלא היה לא עיקרו כלזה
 מלא שלטון להשתלט ,סוף-סוף יצליח הגרמני העליון הגזע או : אחרוןיאוש

 והאבדון. הנשיה בתהום ישקע או כולה, תבל עלונצחי
 התוקפנות רוח ובין הגרמנית האכזבה תורת שבין זה הגיוני קשרעל

 המערב". "שקיעת של מבשרה שפטנגלר, אוסבלד עמד כבר הגרמניםשל

 הגרמנים מלחמת של מהלכה תוך שנכתבו המפורסם, לספרו הפתיחהבדברי
 הפילו- את  המאחדת המטרה על מרמז הוא עולמית, להשתלטותהראשונה
 מאותם אחד  שיא  עצמה המלחמה "כי  הגרמניים,  המיליטריזם  ואתסופיה
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 השקפת-עולם של קויה כל את להגדיר אפשר בהם שרק הכרחיים,תנאים
 המש- את להוסיף רק "עלי : מדגיש הוא מרובה צניעות ומתוך 1, זו"חדשה
 2. גרמניה" של הצבאיים הישגיה בצד יאה מקום יתפוס זה שספראלה,

 הראשי, הנאצי והאידיאולוג בנאציות, שפ4נגלר נלחם למעשה כיואף
 הדי הרי 3, השפטנגלרית" הרצון "חולשת נגד חוצץ יצא גם רוזנברגאלפרד

 ונימוקיו הנאצית באידיאולוגיה בחזקה הידהדו שלו הפסימיסטיתהפריגניזה
 שפטנגלר הגיע שאליה המסקנות מסקנת מה כי היא. לנימוקיה היוההרסניים

 על לקחו תמצית את ? המערב תרבות כל על גזר-דינו את הוציאועם
מעגלות-השקיעה

 בקי
 ספרו חתימת עם מגדיר הוא התרבויות תקופות

 ההיסטוריה, והיא, שלו" בית-הדין גם היא עולמנו של "היסטוריה :לאמור
 וחרצה הגזע, ולמען הכוח למען הצדק ואת האמת את הקריבה"תמיד

 חשובה בעיניהם היתה שהאמת שלמים, עמים ועל אנשים עלמשפט-מות
 4. מהכוה" חשוב והצדקממעשים,

 אותו והעלה היטלר, הנאצית, המרידה מחולל נאחז עצמו זהברעיון
 ולעיני האלוהים לעיני בעמים. הצפון הכוח "מכריע : במלה מלהכמעט
 ההיסטוריה רצונו. את להשליט הזכות יותר שחזק למי ניתנה תמיד,העולם,
 מאבק הוא כולו הטבע לו... מועילה הזכות אין כוח, לו שאין מי :מוכיחה
 5 החלש" על החזק של מתמיד ונצחון חולשה, ובין כוח ביןכביר

 של באיצטלא נתעטף שהיטלר בזה, אינו זו הקבלה שלהקוריוזום
 למיליונים היה אשר קטמף", "מיין הספר את נבחן אם הרי כי זר,רעיון
 ואכן - נמצא חדש, "וונגליין למין לא-גרמניים לאנטישמיים וגםגרמנים
 לקוחים שבתוכו כביכול, המקוריים, הרעיונות כל כי - ולמצוא לבחוןהרבו

 אספו עם ראה, הנאצית המרידה שמארגן הוא, הקוריוזים אחרים.ממקורות
 השפ4נג- שבהלכי-הרוח העצום כוח-ההריסה את אשפתו, לתוך חצי-הרעלאת

 בפירה לידי שלו הפ'סימיות הגיון הביא עצמו שפ4נגלר את גם ואמנםלריים.
 "האדם יותר המאוחר בספרו האדם. של המוסרית הווייתו בכלמוחלטת
 Abendlandes, des Untergang Der : Spengler .86 ,1 שזוי
 זוע. עמ' שם,ב
 lahrhunderts. 20 des Mythus Der : Rosenberg 551 עמ'נ
 Abendlandes, des Llntergang Der .86 11 634 עם,4
 Reden, seine und Leben Sein : Hitler 57 עמ''
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 בגר- המדעית-סוציאלית המערבולת בתקופת ונתפרסם שנכת5 יקה"והטכ
 "כי מערומיו, במלוא האדם את והציג לכת, הרחיק וור'סאיל, שלאחרימניה
 פח- "הבעת אלא אינם האנושיים האידיאלים וכל " חיית-טרף" הנוהאדם

 תקופה, באותה גרמניה של מצבה מתוך שצמחו אלה, ורעיונותדנות"7.
 המאוכזבת בגרמניה נאצית. אידיאולוגיה של ראש-ולענה פורה שורשהיו

 זרם אלה רעיונות היו חוץ, ובמאבק פנים במאבק במאבק-משנה,והקודחת
 הגבוהה הצורה היא "חיית-הטרף הנאצית. המהפכה טחנות על אדירמים
 היית-טרף בעצם הוא מאורגן ו,,עם שפטנגלר הורה 5 חופש" חיי שלביותר
 9 רבות" וידים אחת נשמהבעלת

 שכבת של רובה את ובמיוחד המונים, העבירה זו קיצוניתתורת-יאיש
 הנאצי בשפספרימנט העיוורת האמונה אל - השני הקצה אלהאינטליגנציה,

 אשר תהום, פי לעברי עד הובילה השפינגלרית הפרוגנוזה הרי כיהנועז.
 הכל. - בעצם הבטיחה הרבה, כל-כך הבטיחה והנאציות מפלט. ממנואין
 בהיסטוריה, מהפכני ניתוח על-ידי יסודי תיקון-טעות לתקן אמרההיא

 את ולבנון בולה  האנושות את אהד ומאומץ נמרץ במסע-כיבושלהדביר
 הגרמנים. של כאוות-נפשם ההיסטוריהמהלך

 הרוח שלמון ,תחת, היצרים שלמוןב.
 העוול את לתקן השאיפה איפוא היתה הנאצית למרידההיסוד-הדוחף

  הנאציות מחוללי  בדקו הקיפוח. מקור העיקרי, גורמו חיסול על-ידיההיסטורי
 בתולדות חותמן את שהטביעו האומות מן אומה כל כי ומצאו,בהיסטוריה

 לה. מיוחדות השתלטות וסגולות מכשירי-שליטה לה היו האנושי,המין
 בהיס- שולטת שתהא הגרמנית באומה בחר עצמו הטבע כי וידוע, גלויוהרי
 במת על הראשונה מהשורה נדחפה הגרמנית, האומה היא, ואםטוריה.

 ברור, הרי במעלה, שלישי או שני תפקיד רק למלא ועליהההיסטוריה,
 אותה.  וזייפן סילפו החדישה, ההיסטוריה את אינסו עוינים, אחרים, כוהותכי

 והמזוייפת, המסולפת הזו, ההיסטוריה של מהותה את המציין הדברומהו
 l~echnik, und hKensch : Spengler 14 עמ'"
 שם. שם,'
 17. עמ' שם,'
 54. עמ' שם,י
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13 áהףז¢גו  כי¢זה םו¢קג
כזךםק  הל כגגפל úו כזזגי הúזחúלúה úוז םי הגםזúף╨ זהגúזיזףהúז
,חז¢ז  םיקה .כזגדההז כזךםק םק ¢ףñל íגדקזל íגםáז÷ל íגליñזלז םץ úזי
כוי  םץ ÷╞פ ,ךףקלז םץ úז¢גח ,גזיג╞ז םץ ג¢ñזל .ג¢ñזל-גוז ו╞ז .ו÷ץ

זúגג¢á-ץáךל  חúףה גקץלם חזףג÷ה : ץסדה ג╨ל¢דה חףז÷ íזקל וזהק דפגגל
-גúםáה  גףםז זú╨זיú úג¢זךñגהה úו ,╞ד╨יק-╞פה úו íג¢פגה íגגץáךה

úו  íג╨ñז¢ל ,íגףםזñל-גúםáחז úו ,í╞ה-úקזחú úו ה¢זáדה ,úז¢áדהז

¢זáקם  úז╨זגםץ חזיה .גו¢ףה ה╨÷ñלהז כויל ה¢ז¢á : ה╨÷ñלה ,וגה גי קג
íגך÷╨גךñ╨גוה  ¢דלםז úו  כזךםק  חז¢ה íלז÷םז  םץ זגúזñג¢ה úו כזךםק

.úזג¢וá¢וáה  ,íגגו¢ף-íגגץáךה úו כזךםק

וגדגה╨ל - דגפה úו זלפץ קו¢ - í╨לו" כי ! íג¢וá¢וá ז╨ח╨ו "!   
áגוí  םק úזגפו╨ה - óו" íגפז¢ ז╨ו úזגהם .טי ¢וזú ╞זáי וזה .ז╨ם ז╨ח╨ו
םך╨ק  íג╞לזץ" ז╨ו זףזáñ םק ¢ז╞ .כזגדהה חז¢ה

 ק╞חם úו ג¢זץ╨ "íםזץה !" ,
חז¢ם  הםז╞ד ,זלפץם טףה╨ הםחלם ."íגגחם áגגח" í╞ו קזח¢ם כזלו-גו
íגק╨וה  כזףפלםז úúםז כזלו íגך÷╨גךñ╨גוá "זםק ; ג╨ו" ¢¢חקל úו
ה╨זילה  ,חז¢ה-גםáיל - - כל íגגז╨גץה íגחםו╨ה íגםגףקלהז םק ,וזק-כזגסח

ה÷גס áםק חזיה ,גו¢ףה ¢ףזי םי ╞á¢זלז - ."- ו ,וזהז וקז╨ זñ¢ כזףפל 
הס  úגקז╨ו ,כזףפלáק-íגñזñגהם ,úץ╞-םז÷גקם ךזףגקם ,÷╞זפ ¢זלום םים

úו  םםי╨ק דקזלú", áזגáגך÷גגáזו" ,ץáג÷ז גי םיñ גל הפז¢ק קזי¢ם
-áזו  ,íג╨זלהה זגםץ ¢גיהם úו חúףלה חúזףה úו ¢ץקה ,íהגúזáםם וםז
םים áו כזפ¢ "חזיז .21 וזה סí ףל ,הס  גיúגך÷גג ז╨גגה ,הקםזח  וגה חáזגú, 

╞לץל  קד¢ םק úזג╨לזה : זףזáñ" םק ¢ú ╞áחפ╨ל ╞גלú ה÷זקúה ÷גסחהם

הל  .íזג÷ה-úלחםלá החזיñ, áלג דםקי הלזחá םק קלק ק╞זחñ, á¢ל םי
,úז╨╞חף  íג¢ג╞דלק íקú', áזג╨לזה, ה╨גוק וםו áúז¢ץú םק ,úםזזגו

úףז÷áúז  úז¢הגúהז úץ╞-כז¢úגá .הלז╞ל טזá÷ úול גחפ╨ הם╞ד ,úגקז╨וה
úגñ1╨."הף  íזםק úגחפ╨

-  ,כיו úגגפו╨ה הםד╞ ק¢זףלá הףáז וםל ¢ñזלל םד╨ז'דה : םי" íגםסג╞
ג╨זגץ¢ áגñזñ זהñג╨╞¢ל ,וגהק.הס ,סזזגפו╨ה הףגú קáúד קז╞גחהז הץףזá¢". 

27.  !" ה ד╨ג╨ק~ו¢ : úזחגק" íץ ,"¢םךגה 'לץ
591/391.  í !1ק ,íץ

ú41?כ ,2÷ú!3ג2 'לץ .173 ו 

841.  í 31ק ,íץ
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 הג'ונגל, של הפראי לחוק-הטבע כ'ביכול, רעיונית, פילוסופית הצדקהואף
 שבתופעה, ביותר והפרדרכסלי !". הצודק גם הוא דאלים "כל כיבהכריזה,

 מרדנית למלחמה ניצלו התפתחותו, בשיא האנושי השכל של הישגיו כלשאת
 הישגיו כל על הגרמנית, האומה גניוס ולהכנעתו. הרוח לדיכוי ברוח,וו

 המדע התרבות, הציביליזאציה, שטחי בכל המפוארות והצלחותיוהמרהיבים
 זו. בארבארית למרידה נרתםוהטכניקה

 השמכולה פרי אינן הברוטאלי הכוח והעדפת ברוח זו כפירה גםאמנם,
 זרם היה הרי הגרמנית. הפילוסופיה בחיק ולידתן הורתן בלבד.הנאצית

 אדונים", "מוסר מעלת תור את הג'ונגל במוסר שראה הגרמנית,בפילוסופיה
 לצדק. ואף ליופי לגבורה, הנשגב הביטוי את - בארבאריתובאכזריות

 ניטשה, אצל הנאצית השקפת-העולם של שרשיה את וביקשו טרחוכבר
 של ובסיסמאותיו ניטשה של מפסוקיו בכמה השווה הצד את העלו גםוכבר
 התכונות אותן כל כי ספק, כל מעל נעלה על-כל-פנים קשמפף", ב"מייןהיטלר

 שיקול-הדעת "העדר : הגרמנית הבלונדית בחיה מונה שניטשההטבעיות,
 המעמיקה "התשוקה האיומה", "זחיחות-הלב שבפעולותיה", הישרוהשכל
 הס - וכדומה '1 והאכזריות" הנצחון "תאוות לשלל", "התשוקהלהרס",
 ממעורריה כאחד ניטשה את כיום נראה בין הנאציות. 'של המובהקיםסימניה

 של הראשונים ממבשריו כאחד רק אותו נראה בין הנאצית, המרידהשל
 מאויי- ומלא חריף ביטוי לידי הביא שהוא ודאי הרי המתקרב, המוסריהמשבר
 הביע שניטשה פראיות, שאיפות אותן והנה הגחמנית. האומה של חבוייםנפש

 מיליונים להן נמצאו פרדוכסליות-משעשעות, פילוסופיות בהברקותוהגדיר
 באש עולם לחוק לקבען שעמדו הגרמנית האומה מבני מיליוניםועשרות
 ההיסטוריה. ראתה לא שכמוהו אכזריות, במסעובחרב,

 כל על הסתערותה תכלית את מראש לה קבעה שהנאצייתבמידה
 ההסת- נושא את גם ברור ייחוד לה ייחדה בהיסטוריה, והמוסר הרוחזרמי
 שהמציא בהיסטוריה יסוד אותו כלפי מלחמתה כובד כל את כיוונה :ערות
 - הרוח בשם הפראי הכוח את וריסן ברוח, כות שהפיח הרוח, שלטוןאת
 היהדות.כלפי

 ?""[ )הרשציו( השכל בעולם רודה היהודי אין"כלום
-  מנהיג התריס 

 von Jenseits : Nietzsche 1חB~se, und )3 300 עמ,ה
 204. עמ' היטלר, עמ שיחותןנן
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ááז¢גהú  .úזגפו╨ה ╞חוז ג╨םלץúל úזגלקגך╨וה ,úג╨ץסדה ,םףקךק ך¢גף

íגולז¢ה"  ╞פגי íג╞זהגה זוגפלה úו הםזáחúה ךםúקהם םץ íםזץה :
 ,ה¢גúג

áוק¢  זגה íג╞ז¢ ¢וקí áגלץה ג╞ג-םץ íג╨זגדגםה .íהםק íגםד╨וה íג╞ז¢
áזלñ¢  íגלץה íגץפלוí, áגגםיםי íג╞זהגה זךםúקה םץ íגלץה íג¢חוה
,÷זחה  .íהםק íג╞זהגה זגה íגףגñזלז úזגהם íץ, .'÷זחה íקם ú¢╞דה ח╨זל

íה  זםוק íג╞זהגה úול גלץ הףז¢גו úגá¢ץלה úו íגםלה גחז¢, /÷╞פ,ז
!ú'"óזג╨חז¢, áקí הםקí זלםזñ¢זגú ,פ╞÷' áקí הםקí זלםñ¢ ÷גו¢זí 

íגםד╨והז  ¢÷זחהז גפו╨ה וגפזה הסל úו :ה╨÷ñלה íגךגםקה" íגולז¢ה
╞זáץקםז  íג÷ףñúל ה¢יהá ╞זáץקáז ,íגג╨זפגח íםזוז ג╞זהגה óוזק ה¢יהם
"."úג╞זהגה  חךקá .ג╨חז¢ה כיםז ¢קףו םזñáם úזחף םיל úו úזךםúקהה

כזךםק  ה╞לץקל úזגפו╨ה םץ ,הח╨הה גי ¢ז÷ל חזףג÷ה ג╨ל¢דה וזה
á╨זוקז  חז¢ה úג╞זהגה ,הג¢זךñגהá ה¢¢זץú╨ ╞ז¢לם íד כזךםקá ,חז¢ה íד

.ג╞זהגה -  גחפ╨ה 

úזזםגםוה  .╨ ה'דגñ╨ םק íגגףםו ה╨ק - םו
íגגףםו" úז¢פ╨ה םי הגáññל םק היףהלה úגפו╨ה זי¢ץ הי¢ץל םץ ÷¢ף כלס  םץ כלסה כלםק úץףזה úז¢פ╨ה ╞ץז .ה╨ה ,í÷זלג╨ז גי

 ,¢לזםי
 ,"ה╨ק

גךגה á╨ז¢פú ה-גץפלו .ג╞זהגñג╞זהג הוזזú, úחáוםו הםז áה╨גו ה¢÷גץ 
טיגףםז  íג╞זהגה úו úזקז╨וה כל ט¢╞ה ה¢קגה םק úזחúףúה הוג¢ú, áגץáךז

ופזלה-ú╞ז÷╨ם  ום ז¢קזגג הג¢ז╞ה םק הג¢זךñגהה וםו ג╞ג-םץ ÷סú-áדגñ╨ ╞ץ
íגלחזםה  ג╨ףםלק ,úז¢פ╨ה ╞ץ - .úזםגםום ñזףזñזםגףה גפו╨ה גקו¢ה קו¢ז

הגדזםזוג╞גוה  ,úז¢פ╨á ╞¢ףםך ,ד¢á╨סז¢ סג¢יה ,ק¢זףלá ¢ףáñ ╞זñגה םק
םץז  ,úגפו╨ה ñזúגלה" םק הול ,"íג¢קץה םץ úםגםק ה╨זלוה úג¢פז╨ה

.ה╨ק  הáגקה םו ñזúגל í╞ה ה¢זáדהז םק ץסדה ג╨ל¢דה ג╨ףםל íגגףםו

ג¢á╞י
 íד ,כוי הי¢ץלá הגזםדה ╞ד╨ ,חג¢פ╨ה הל÷ úזגפו╨ה ,íגקדהם

םק áז¢ה-גלקí חג¢קó זםחí, זוúץה זúזםחה" ג╨ל¢דה ,"÷גí וú ¢סז╨á¢ד, 

כוי  הגףזñזםגףה ,úג╨ל¢דה םץ הךגץáה úג╨╞¢לה ¢ñזלá .ג╞זהג-ג¢פז╨ה íדז
-ופח  ה╞לץ úזגפו╨ה וזםלá ,הúזגá÷ץ הקך╨ םי áגú╨ םק ,ה¢קף הםםק úו

88(1
 íג ,לץ 171 כךí"6~ס88ק 6ק í518"(1 6úíוñí 6881ך"

271.  í, ,1ק ,לץ
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 והמוחלטת. השלמה המהפכה לקראת שלה, להט-ההרס מתוך וחתרההאמצעים
 שימשה איתני-עולם, נגד יהודית" כהמצאת-נקם "הנצרות על זותגלית

 מה "כל דבריו: וכה ניטשה, של האנטי-נוצרית בהשקפתו אבן-יסודגס
 השלטון', ו,בעלי ,האדונים' ,החזקים', ,האצילים', נגד אדמות עלישנעשה

 אותו "היהודים, : נגדם ם י ד ו ה י ה שעשו מה לעומת הוא וכאפסכאין
 בזה, רק ולמשעבדיו לאויביו לגמול דבר, של בסופו שידע,עם-כוהנים

 רוחני באורח איפוא, בהם, להתנקם ערכיהם, נכל יסודית הפיכהשחולל
 "מוסר- השלטת ניטשה, לפי איפוא, היא, היהודית הנקמה תכליתבלבד".8'
 האדונים", "מוסר במקום והרחמים, החסד והמצפון, הצדק מוסרהעבדים",

 והאכזריות. התקיפות והאלימות, הכוח חוקהוא
 הפכו מי על-ידי ו נקמתם מעשה את היהודים ביצעו מיועל-ידי

 "האם : וטוען ניטשה, מסביר כך הנוצרי! על-ידי ? המוסר מושגי כלאת
 לכאורה שהיה ,גואל', אותו של באמצעותו דוקא ישראל עם הגשיםלא

 ? נאצלת שאיפת-נקמה של האחרונה תכליתה את ישראל, של ומפרקואויבו

 רבת- אמיתית מדיניות-נקם של הטמירים ממעשי-הלהטים אחד זההאין
 מראש,- ושוקלת איטית ונוקבת, חודרת ראית, מרחיקה נקמה שלהיקף,
 האיש, לאותו בנפש, כלאויבו להתכחש, ישראל נאלץ העולם כלשלעיני
 כלומר - העולם' ש,כל כדי צלב, על להוקיעו ואף נקמתו, כלי בעצםשהיה
 לו"ויי שנזרק פתיון אותו אחרי יגרר - ישראל עם של מתנגדיוכל

 עם והשלמה התפייסות חולשה, של רגש לכל שבז זה, ניטשהברם,
 מאפס-תקוה, אין-אונים ידיו את אסףהגורל,

 היהודים הופעת "עם : בקבעי
 והנעלם שנה, אלפיים זה הנמשך מרד אותו העבדים, מרד המוסר בשטחפורץ

 בהצלחה"י2 שנסתיים משום רקמעינינו
 ענתה הגרמנית, בספרות הגבורה דמויות מעצבי כל ולעומתולעומתו,

 הדמויות, בהצגת מסתפקים שחוקרינו "העובדה רוזנברג: מפיהנאציות,

 רצון בתוכנו נשבר כי מראה, חדש, דבר בעצמם לעצב ביכלתם היותבלי
 הפו- העדר את לעשות הזכות את להם נותן דבר שום אין ואולםהיצירה.
 החדש המיתוס של בעצמתו לפקפק אין הרי כולו. הכלל לגורל שלהםריות
 Bdse, und Gut von Jenseits 291. עם,'1-

 293-294. ע"ע שם,ין
 292. עמ' שם,"2
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ñזúגלהז  '¢פזגה-חזיáז כזלךה ,זí áג¢úזחה íזגה ץגדהם ג╞גם ג1."הץáה
ה╨זלו  ק╞חה דפזל ג╞ג-םץ ד¢á╨סז¢ ה¢זפú áגץלקל-╞ח : íזגי" ú¢¢זץúל
í╞הק  הק╞ח : ñזúגל ,í╞ה ה╨זלו úופזלה úו הגגזךגá ה¢יהá ,ה¢ז¢áה

íגך╨ולח¢÷ךñה  ג╨זףפה וזה זúזו ס¢ ,וםף╨ל ¢קו ¢גñה úו íף÷'ú םק
גג."íלז÷ל  íגל╞ז÷ה ק¢גז úו

úקז╞÷  íג¢í ╞áג¢ז¢í. áגךםחזלז ñזúגל í╞ה íז÷לú á╞ה ,úג¢פז╨ה

דזםזוג╞גוהז  í╞ה" "ג¢וה íז÷לá ╞זñג הúקז╞÷ םק ה╨זלוה .úג¢פז╨ה
úו  גקו¢ה םק úגגפו╨ה הגה áג÷ץ ╞ץ .ו¢גלד וזה ו¢÷ ¢גñהם טגםקהםז

ñםל  ,áםפה ╞גלץהז íז÷לá םלñ ה╨זלוה úג¢פז╨ה úו םלñ ,ה¢זáדה úו
זדגפהק  í╞ה הלחםלהז : íגáםפה" íג¢ץזילה םק úףז÷ú ÷ג¢וáה ,ג÷ז÷ז¢הז

úו áג╨ףל הד¢╞הí גל÷זץלזí, גזזץלí וá¢ו-ג╞í ¢זחá גף╨ú áהזזו¢ם םי 
2╨.=הלהםלה  íלז÷ל כז¢יס-úזáפלם םק גםםח

,ד¢á╨סז¢  í╨לו ה¢קáל םק ú¢זú úז╨ץסדה ,úגפו╨ה í╞÷,ק .ום
ה¢קף  וזה - כזךñזה ך¢חזגךñ ,כגגם¢áל'פ ח¢ך ופלז úוס-םיá ופזל םק
úז¢פ╨ה  כגú á¢זú úזגלקגך╨וה כגáז ú¢זú, úז¢פ╨ה íץ זיףה úו ¢פזג
ú¢פ╨ל - ג¢ו ! ,וזה ,כגגם¢áל'פ ץגáה úו ,הח╨הה גי íו í╨לו קגוה  ם 

: ÷áזיז╨גחז ,ג╞זהג ג¢ה גףם ופזלה גץסדה זםק הגה ,ג¢ך טיז ץ ╞úהגה גףם ז 
úחו  úז¢קףוה,; זקגק ום הגה םםי ג╞זהג וםקז הופל╨ זג÷¢זץó áו הףגך

3"."ה¢זלד  ךץלי úזו╞ז
 וגהק

 םק í╞ ג╞זהג ,גúגלו הםז╞ד ה╞גלú, áוסי
,íג¢פז╨ה  םáה-úםזáחáú זס זñג╨ טי-¢חו .סחוגהם íד הלי כל

¢פזג úזל╨ú גפו╨ה הפףזהú áהק ה¢גףיה-¢ךקלם .גפו╨ה הג╨ל¢דñúזםד 
ג╞זהגה  úז¢פ╨ה םגףג¢ף,,á ג¢ו ,"÷הáזל טיםז הוá ה÷ל╨הה : ñזףגךה"
áה¢ח ñף÷ "áג╞זהגה גם". á╞í םץזףקú זו חז¢ הולךúזג הú¢ זחף זוú לáץג 

52."ץסד-¢זהך  הז¢ה הםץ╨ה ¢úזגí áד úזל╞á הáזךה ,¢úזגá וגה úזל╞ ג¢ך
,ד╨ג╨קזו¢  íםזוז דגה╨ל úזגפו╨ה זלפץá ,דץם גףם זúז╞ץ םק

9)05ú1(50ה  2ג ,íץ 74á 007ג"ך5 :

411.  כד ,íק 'לץ

107.  כ' ,íק 'לץ

81í=ל"ח8כל 652 ל0ךךק0חú")ú 4"5 (3סךú"9814ú 1ם1ק :  2ד ,לץ

)18(1ך4úק((5,

זהס81áךל9  זז ,לץ .01-9 ? כך4" קל כק5ך5 :ג844ץ
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 . ,. . 86.,,-,ו
ן פר1גרכששה

,ל

 26 ף שטות זו הרי לשרי, ישי את לעשות יכולים אתם "אין זו:לאמצאה

 לנו. ישועה בזה ואין הדבר, אותה "שוב ן מזה תצמח תועלת מהוהעיקי,
 ' להיות אפשר הם. פרפורי-עווית רק - גרמנית נצרות גרמנית,כנסיה

 חזרה אלילית, - פירושו גרמניות וגרמני, גרמני". רק או נוצרירק
.

, 

 האלילות "אצורה הגרמנים האיכרים אצל כי קבע, המנהיג, והוא,לאלילות.
 ,', הנוצרית"י2 לקליפה מתחתהאמיתית

 . ההים- גלגל את להסב איפוא היתה הנאציות חתרה שאליההמטרה

 '' להשליך האנושות על זו נסיגת-בזק תוך לאלילות. עד אחורניתטוריה

 שלטון בשם הן אף הדוגלות הקידמה, אידיאות כל את גם גווהאחרי
 :': את נימק המודרנית, האלילות של דברה נושא רוזנברג, והמוסר.הרוח

 הדתות לכל שבדומה בזה, המוסריות האידיאות לכל המוחלטתהתנגדותו
 השקפות-העולם וכל ביהדות, ויניקתן התהוותן מקור השליטות,והאמונות
 אף - ,מעמדי ,ליברליזם', ,חופש', ,אנושות', כיום "הנקראותהחדשות

 יהדות".28 במהותןהן

 של כסות מכל האנושות את לערטל הנאציות שאפה כן כיהנה
ן האחרון עלה-התאנה את ממערומי-האדם להסיר ודתית, מוסריתאידיאה

 אותם לכל דרור קראה הנאציות ומעצמו. מאחרים הבושה רגששל
 קיבוציים-עדריים אינסטינקטים אותם ולכל היחיד שבנפש אפליםיצרים
 עמם נפתלה המודרנית ההיסטוריה מהלך כל תוך אשר הציבורית,שבנפש
 הנאצית, המהפכה נעלות. אידיאות בשם ולרסנם לדפקם והתאמצההאנושות
 תחומי ובכל אלה, השקפותיה הגשימה אמנם תנועת-הגשמה,שהיתה

 בידה עלה בזאת ההלימות. שלטון חוק חוק-לא-חוק, השליטההשתלטותה
 וההרס. הרצח יצרי את השפלים, היצרים את ויותר יותר וולגריתללבות

 וכלוטה, בלומה עצמה את ראתה שנה אלפיים אשר שבאדם,החיה
 וראשונה בראש התפרצה והיא ורסן, מתג כל מעליה להסיר עתהנקראה

- ומדכאיה. מרסניה ראשי את ראתה שבהם באלהלמעשי-נקם

 .. 47. עמ' היטלר, עם שיחות.י
, 51. עמ' שם,זר
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