
בגילומה הצרופה הגרמנית ״הרוחניות על הספר
- הפלסטינים שנה 237 בן דוד{ של מוחו צרופה ת יו
ת מתרדמה ררו הציוני האוטופי הרומאן על מחקר להתעו

עיון

הדם דת
מקו דמות אינה שכטר .רבקה גברת

 המשלבת חוקרת היא בקריית־ספר. בלת
והאי הפילוסופיה הספרות, את במחקריה

הפוליטית. המציאות עם — דיאולוגיה
מיס שכטר, של הראשונים ספריה שני
בת זכו ♦♦, האל והאדם - וקיומיות טיקה

 התמודדותה למרות למדי, קרירות גובות
 העיקריים נושאיה עם המחברת של בכבוד

ה עם ועימותען המערבית התרבות של
 לא' שהביקורת כנראה היהודית. תרבות
 עם רציני באורח להתמודד מעודה טרחה

 ופיות־עקרו<0התרבותיות־פילו השאלות
שכטר־**. מעוררת שאותן ניות,
 השלישי, סיפרה של לקריאת־התגר גם

 הרוחגיות — קוסמי אויב היא שכותרתו
 כברבריות בגילומה הצרופה הגרמנית

 ב־ המתאים ההד בא לא **•*, צרופה
מו בחשבונות ,הרצופה שלנו קרית־ספר

להת המביאים כפולה, פינקסנות של זרים
 ישראלית, חוקרת של מספר־יסוד עלמות

ה האידיאולוגיות עם להתמודד שניסתה
להן. ויכלה — למיניהן גרמניות
פשו היא קוסמי אויב של היסוד הנחת

 נעוצים והיטלר הנאציזם שורשי — טה
 כפי הגרמניים, ובפילוסופיה באידיאולוגיה

שבחר, לותר, מרתין מאז התפתחו שאלה

שכטר רבקה
גרמניות ׳אידיאות

 הפאוליני החלק המיסטי, ״בחלק לדבריה,
 קלווין, הרפורמטור לעומת, הנצרות״, של

הנצ של הנומיסטי ״החלק את שהעדיף
המער לליברליזם שהביאה בחירה רות״,

את שולל ״לותר שכטר רבקה לדברי בי.

 וקיומיות! מיסטיקה — שכטר רבקה *
עמו 150 ,1966 ירושלים; עכשיו, הוצאת

רכה). (כריכה דים
 הוצאת האל! האדם — שכטר רבקה **

 עמודים, 184 ,1975 ירושלים; עכשיו,
רכה). (ריכה
המשו של רעייתו היא שכטר גב' ***

 אברהם אלוף של וגיסתו טריינין א. רר
טמיר. (אברשה)

 קוסמי, אויב — שכטר רבקה '***
 עמודים 262 ירושלים, ;עכשיו הוצאת
רכה). (כריכה

ואו לארסמום קונה הוא ;החופשי הרצון
 הדיעה את אצלו חיזק חיבורו שדווקא מר,

אנושית״. המצאה הינו חופשי שרצון
 שכטר אצל מוכח ל׳ותר של זה טיעון
 המתכונת את קיבלה ״גרמניה :בטענה

 העולם את חילקו הגרמנים לותר. של
 נידהקד המה ממלכת הכשר. לממלכת

צרי היתה ולא האדם של נפשו אל כולה
 דאי־ התפתחו ומכאן חיצוני. מימוש כה

הגרמ הסובייקטיכיזס הגרמני, ריאליזם
התנג את שכטר מביאה וכהוכחה ני״.

ב האיכרים, להתקוממות לותר של דותו
 כי אין חילוני מימסד נגד ״מרד : טענה
 גשמיים. לחיים טעם שאין כיוון טעם,
 החיים את רק לשפר יכול חברתי מרד

הגשמיים...״.
 היא, שכטר גב׳ שמביאה נוספת הוכחה
ש בגרמניה, דת מילחמות של האיחור

 חילונית, כמדינה התארגנותה את מנע
מבו היו כבר ואנגליה שצרפת בתקופה

 מרטין בעניין דבר. לכל כמדינות ססות
 הריפור־ של נוסף פן שכטר מביאה לותר
 היהודים על סיפרו את ומאזכרת מטור

 לאור הוציאו שהנאצים ספר שקריהם, ועל
 ״שלוש השלושים. בשנות רבות במהדורות

 אלו, דברים שנכתבו אחרי שנה מאות
האידיאו לותר. יורשי על־ידי בוצעו הם

למע הנחיות למצוא יכלו הנאציים לוגים
בדבריו״. בכר שיהם

 השקפותיה מדחיית שחלק להניח, סביר
הצעי ״ההגליאנים על־ידי שכטר גב׳ של

בירוש העברית האוניברסיטה של רים״
מק שהחוקרת ובאופן, בצורה טמון לים,
 מרתין בין המשותפים המכנים את שרת
 תורת את תוקפת כשהיא להגל, לזתר

וההת השלילה הנצחית, ״המחזוריות
 שפינו־ של טיעונים ומעדיפה הוות...״

ה,  שכטר הגל. עם מעמתת היא אותם ז
 :קובעת היא כאשר טיעוניה, את מחריפה

שני וניטשה... הגל כין ושוני דנדון יש
 ההכרה; על לוותר ומציעים רוצים הם

 השלמה, מתור עליה לוותר רוצה הגל
 וממשיכה עצמי... הרם מתור — ניטשה
 הנאציים האידיאולוגים ״כל כי וטוענת

 לדפוסים אורגאניים, לדפוסים לחזור ציפו
 הגל, מהכר שעליה 8111:110111:011: טכעיים,

 האידיאולוגיה כימי שונות צורות לבשה
 האידיאולוגים של זו השקפה הגרמנית...

 את סותרת אינה המדינה על הנאציים
 יוצא פועל היא ההיפר, הגל, של השקפתו

 עמדתה, את מחריפה ושכטר מהשקפתו...״
התיאו כל את כאן מזים ״הגל :וטוענת

 הינה שהמדינה ולוק, הוכם מאז ריות
 כיוון, זו, ־להשקפה מתנגד הגל אמנה....
 של העיקרין את קיבל לא הוא שמעולם

 הלק היא האמנה בני־אדס. בין ומתן משא
 זה, פרק מסכמת והחוקרת זה...״ מעיקרון

 ומתן משא של העיקרון את קיבל לא הוא
 מעיקרון חלק היא האמנה כני־אדם. כין

 בקביעה זה, פרק מסכמת והחוקרת זה...״
הגר האידיאולוגיה של היסודות ״כל :כי

 של כמתאפיזיקה שורשם המאוחרת מנית
הגל...״

 לאידיאולוגיה, מבעד הנאציזם, בחינת
 שובות בפילוסופיות משתקפות שהן כפי

בהצג למדי משכנעת שכטר, רבקה בידי
היהו על ההתקפה מן ״חוץ : בנוסח תה׳
 הנאציונל־ האידיאולוגים והיהדות, דים

 את גם הרף ללא התקיפו * סוציאליסטים
החכ הדמוקרטית. החכרה של המרקם כל
 ביססה כרובה, הדמוקרטית, המערבית רה
המער הדמוקרטיות האידיאולוגיות את

 אלו..״ אידיאולוגיות לנתח עלינו ביות׳
 אותן מעמתת אותן, פורשת שכטר ורבקה

 בני־חושך מילחמת אותה את ומבהירה
פילוסופית. אידיאולוגית בבני־אור

 המערב בין ההבדלים, של אחד היבט
:שכטר של בקביעתה מצוי לגרמניות,

נאצים. *

 שכה רכה, יצירה קיימת שכה ״מדינה
 תמידית, הכדלה תמידי, משא־ומתן קיים
ה האפשרות את כמילחמה רואה אינה

 דמוקרטיית ,מדינות פעילות. של יחידה
 מילהמה. לשם מילחמה לקדש פחות נוטות

 מילחמה, לשם מילחמה קידשה ספרטה
הבי של היחידי הביטוי היתה שהיא כיוון

 כמיל־ ראתה לא שאתונה כעוד בה, טוי
 של הפרדוכסלי המצב יחידה. מטרה חמה

לנירוואנה רצון האנושית: המחשבה
במ הנירוואנה מתמדת. למילחמה מביא
הפעל ביטויה את תמצא האורגנית דינה

אח אורגאניים גופים נגד במילחמה תני
רי*...״

טיעו מערכת להבהרת מדגישה שכטר,
 הנאציזם, של חחד־ממדיות בדבר ניה,

האידי ״בין :כי האידיאולוגיים, ושורשיו
 כאמיר, היסטוריון. אין הנאציים אולוגים

מהו מעצם אשר להיסטוריה התנגדו הם
 שלהם...״ האידיאולוגיה את מזימה תה

מזכי שאותו האחד, הגרמני וההיסטוריון1
 בטיעוניה מובא טרייטשקה, שכטר, רה

מאו- דברים לגבי ״דווקא משמעות כבעל

ניטשה פרידריד
20ה־ המאה של הברברים

הגרמ המיסטית התנועה של יותר הרים
 הנאציו־ בתנועה גילומה לידי ,שבאה נית

 כימיו לחם טריישקה גאל־סוציאליפטית...
ב מדבר הוא קרובות לעיתים ובשמאל.

 טרייטש־ 'מקובלת... גרמנית טרמינולוגיה
 עובר הוא אולם התנ״ד, על מסתמד קה
 בה ורואה התנ״ד מילחמת גבול את

יופי...״
 מחשבה חומר שכטר, של בסיפרד, יש

 שנות סוף של בישראל שונים להליכים
 תנומת תוך אל נוגים הירהורים /70ה־

 הישראלי, הימין של שמו יהא או התחיה,
יהא. אשר

עוס שכטר של בסיפרה אחרים פרקים
 השקפות ושאר זרטוסטרא אמר בלה קים

 שאת ניטשה, פרידריד לש למיניהן
הכו תחת שכטר, מניחה שלו, האידיאלים

 שהיא תוך החדש, האל — הארס תרת
 צריך ״האדם :הטוענת להשקפתו מוליכה
 להיות המטרה כשם קיומו על לוותר

 אדם־על־ — (אדמליון 1101נ0ז111011$011
 לעבר השקפתה את מוליכה שכטר, יון)...״
 (נגד אנטי־כריסט ניטשה של סיפרו לעבר
 ש־ ואומר ממשיך ״ניטשה וכותבת: ישו)
 אחרים, של החטאים כשביל מת לא ישוע
 כלבד. חטאיו כעל הצלב על מת הוא אלא
 מורד שהיה סימן הוא שהצלב טוען הוא

 לדעת, טורח אינו ניטשה שוב, פוליטי.
למ רומאי... עונש היה הצלב על שמוות

 במרד הנצרות את מאשים שניטשה רות
 הוא גם הרי הנעלים, נגד הבזויים של

 במיט- מרד עצמו הוא גם למורדים, שייף
הנצרות כזה... למרד הטיף לפחות או פד,

ניט מזדהה שאיתה הרומיות נגד לחמה
 גם והרי מילחמה פירושה הרומיות שה.

 הנעלה הכיטוי את כמילחמה רואה ניטשה
ה שהשמות אומר ניטשה החיים... של

/113x0(1151 חורזים  גם הם ו״ז&מזס \
מש הוא אנארכיסט, הוא הנוצרי זהים.
 אנרכיסט...״ חינו ניטשה שגם אלא מיד.

ד,־ של האחר־נוצריים הטיכסיים והיסודות

הגד פרידריך
בירושלים צעירים היגליאניס

 ניטשה של תרומתו על מעידים נאציזם,
המקורית. מחשבתם בהזנת
 ניטשה את שכטר מבדילה זאת, עם יחד

 בנושא אחרים, גרמניים מהוגי־דיעות
 :מדגישה שהיא תוך היהדות, את ראייתו

היחי המערבי הוגה־הדיעות הוא ״ניטשה
 להתקיים הצליחה שהיהדות הבין אשר די

 את הבדיל שהיא כיוון התנאים, ככל
 אומנם ניטשה של הניסוח מהטכע. עצס
לעצ לקחו היהודים לדבריו מחניף, אינו

 וכדרך הדקדאנטים האינסטינקטים את מם
 ככל העולם עם להסתדר הצליחו הם זו

 שהיהדות איפוא, הכין, ניטשה התנאים...
ל אחרות תרכויות מאשר יותר הצליחה

התקיים...״
 שבה מרתקת, יסוד הנחת מביאה שכטר

למ השתוקקו לא ״הגרמנים טוענת היא
בהשק גם רצו הפ! בלכד, פוליטית דינה

 הרגישו לא הגרמנים משלהם. עולם פת
חיפ הם הנוצרית. המסורת במיסגרת נוח
 ושעל צעד בל על משלהם. שורשים שו

 הם היהודית. כמסורת הגרפגים נתקלו
היה שרק אינסינקטיכית, בצורה הכינו,

 ומכאן מגובשת עולם השקפת הינה דות
 עם שהחלה קנאה כיהדות, הגדולה קנאתם

 באשר ,19ה־ כמאה גברה ודיא לותר
עצ גרמניה בתוככי גורם נעשו היהודים

 ניטשה ״לגבי : ממשיכה ■ושכטר מה...״
 היהודים אחרים, גרמניים׳ ואידיאולוגים

הש שהגרמנים התכונות אותן כעלי היו
 גזע חד־משמעית, תרבות :אליהן תוקקו
 כוח. כעלי היו לא היהודים אולם טהור.

כיהו קינאתם כרוב שהגרמנים ומעניין
 שלמעשה כוח גם להם לייחס החלו דים,

 של השלכה היתה כאן להם. היה לא
 היהודים... על הגרמנים של לכוח הרצון

שחי ניטשה, הרי, שכטר, רבקה ולדברי
 העשרים, המאה של ״הברברים את פש

 עטו בני את לעורר הצליח באמת הוא
 כעם ■רצה הוא כאלו... לברברים להיהפך

 ייהפך זו וכדרך אחדים עמים ישמיד אשר
 :שכטר פוסקת ולכן, אדונים״. לעם

 ההרסני הדיעות הוגה גם הוא ״ניטשה
 והוא האנושית, כהיסטוריה שקם כיותר

 ביותר הרסנית תנועה להקים הצליח גם
המערבית...״ בתרבות
המשמ את גם בוחן קוסמי אויב הספר

הגר המושג של וההשלכות הרקע עויות,
:בחומרה וקובע 1ס1נ0ת$1־31דחג מני
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