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 עמית קרביץ

 בט נוסףמ—היידגר הנאצי, היידגר האנטישמי

 אופן בו אנו מסווגיםיחס לב מה שניתן לכנות "העלאת רף"ל גרמה השואהבהקשרים מסוימים 

כך, אם מביע מישהו באופן מפורש התנגדות לנאציזם ולהשמדת היהודים, נדמה  .אנטישמיות

צורות אולם העלאת רף זו היא במובנים רבים אבסורדית;  שהדבר מקשה על סיווגו כאנטישמי.

ואין לאחר השואה, גם באין מפריע  קיימותשל שנאת ישראל עדיין מת—דשות בצד ישנותח—רבות

הציניות אפשר, בהתאם לאחת ההגדרות . בהתנגדות לנאציזם ולרדיפת היהודיםהן תלויות כלל 

זמנית לדחות -לאנטישמיות, "לשנוא את היהודים קצת יותר ממה שצריך לשנוא אותם ממילא" ובו

 . מעשי הנאציםמכל וכל את 

. שאלת תמיכתו של היידגר מתאפיין, לא אחת, בבלבול דומה היידגר והיהודים סוגייתהדיון ב

. ן זהותה, כמובן, אך אין ולז וזיקה ז סוגיות בעלות ןה הנאצי ושאלת האנטישמיות שלובמשטר 

ה במשטר זה, שתל הו לכל הפחות, התקווא—1933של היידגר בנאציזם בשנת המפורשת תמיכתו 

אם —מה גרם להיידגר שבמחלוקת היא עובדה. השאלה היא—שתהיהת ככל מופרכת וילדותי

הייתה  לפרש התרחקות זו )האם היאבדיוק להתרחק מתמיכתו במפלגה הנאצית, ואיך —בכלל

 . ו פנה המשטר(אליששל היידגר מהכיוון  ה "טקטית"מדובר באכזבאותנטית, או שמא 

כזבתו שאלת אתלוי ב-עשרות שנים באופן בלתי האנטישמיות של היידגר התמידהלעומת זאת, 

 בהןש, של היידגר לאחר פרסום "המחברות השחורות"מהמשטר הנאצי. עניין זה בולט  המוקדמת

יכוח היחיד הרלוונטי והו. 1933רוח אנטישמיים מובהקים גם שנים רבות לאחר -הלכי הוסיף לבטא

העובדה , מצד אחד. ות מדובראנטישמישל איזה סוג ב אפוא בנוגע לאנטישמיות של היידגר הוא

אמור, שנים רבות לאחר שהתרחק כביכול מתמיכתו במשטר כ—בהקשרים שוניםשהיידגר מזכיר 

את הקשר הקונספירטיבי הבינלאומי המסוכן של היהודים יכולה או  העולם"-את "יהדות—הנאצי

להעניק , אפשר מצד שני. מוכריםפים אנטישמיים יטסטריאו לא מתוחכם במיוחד של להתפרש כהד

ולכנותה אנטישמיות "מטאפיזית", כזו  ממד עומק פילוסופי—אם מתעקשים—לאנטישמיות זו

ניחא: המעוגנת היטב בתורתו והמזהה למשל את מה שהיידגר מכנה "שכחת ההוויה" עם היהדות. 

גם שנים לאחר שהתרחק —מטאפיזי" או "רגיל""—היידגר היה ונותר אנטישמיעובדה היא ש

די להיות אנטישמי, ואפילו אנטישמי גמור, אין צורך לתמוך אז גם כיום, כ; וכמהתנועה הנאצית

 . נאצים עשו או חשבוהבהכרח בכל מה ש
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אנטישמי )לכל אורך חייו, גם לאחר שהתרחק מהתנועה היידגר כמה( ו-לזמן נאצי )לפחותהיידגר כ

שורה של שאלות, הנובעות מעובדת מרכזיותה והשפעתה הרבה  מעורריםהם עניינים ההנאצית( 

שמרן בכל הנוגע לתכני מחשבתו, אולם -בנוסף, היידגר היה אמנם ארכי. 20-של מחשבתו במאה ה

היבטים  אימצוהשפעתו הייתה ועודנה כזו, שגם חוגים מסוימים במילייה האינטלקטואלי השמאלי 

תוך  האל ענייניםאני מבקש לדון בבהגותו בהתלהבות. כיצד לגשת לכל הסבך האמור?  מרכזיים

נו רתיעה עקרונית הטעם לכך אי משימוש בטרמינולוגיה של היידגר. השתדלות להימנע, ככל שניתן,

)"האחדות הטראנסצנדנטאלית של  דופן בהקשר זה-יוצאת הדוגמ אין הוא, שכן מלשונו של היידגר

ויליאם ואן " של ערך של משתנה קשור להיות הוא להתקייםאו " עמנואל קאנטל האפרצפיה" ש

גם הם אינם ניסוחים שווים לכל נפש, בלשון המעטה(. השיח הפילוסופי, במיוחד  אורמאן קוויין

 לתחדישים לשונייםאצל פילוסופים שיש להם יומרה לחשוב מחדש על שאלות יסוד, נזקק מטבעו 

, ואין היא , שישקפו את הרגישות המטאפיזית החדשה שתובעת לה ביטויואחרים הכאל ומושגיים

 גורף שימושנוגעת אך ורק ל. הרתיעה שלי זה או אחר בפילוסופיהזרם כ ה בלעדית שלנחל

, שכן ולאנטישמיות בהרת סוגיית יחסו לנאציזםבהקשר הנוכחי, של ה ההיידגריאניתבטרמינולוגיה 

בהקשר ספציפי  הצדקה שיטתית קשה למצוא ולכניעה ללשונו של היידגר לסרבול הטכני נדמה לי כי

    . זה

 היידגר קידםשבה  מביכההו הזויהה, מנופחתה שורשי הרטוריקהבכל הנוגע להעניין המרכזי 

את שלטונו של —ובהתבטאויות אחרות בנאום הרקטורט שלו באוניברסיטת פרייבורג—בברכה

היידגר " של פלוריאן גרוסר, ספרושל היידגר לפוליטי בכלל. היסודי הוא שאלת יחסו  היטלר

בין . לשאלה זו—בצדק גמור לדעתי—מפנה את הזרקור, 2011-בגרמנית ב, שראה אור "והפוליטי

 תליטי, שיכולים להסביר אויחסו של היידגר לפגרוסר בספרו כמה מן המאפיינים של מונה  השאר

 :דוגמאות. הנה כמה משיכתו לתנועה הנאצית

הפוליטי  את—מתוך הצדקות כאלו ואחרות ששאב מן הפילוסופיה שלו בכלל—היידגר ראהראשית, 

ההיגיון למהפך המטאפיזי העמוק לו ייחל.  לי שאמור להכשיר את לבבות האומה הגרמניתבעיקר ככ

בניגוד המכונן את הפוליטי ככזה אינו עצמאי, אלא נגזר כל כולו מאיזו משימה מטאפיזית כוללת. 

הטבע  יקות הפוליטיות הנהוגות מבטאות צד מהותי שללהוגים אחרים, היידגר לא סבר שהפרקט

ו, אם ברוח זפוליטי באשר הוא. ה אתארגוני המציין -האנושי, ולכן גם לא דן כלל בהיבט המוסדי

הרי שאת הפוליטיקה המוסדית ה מטאפיזי עמוק אליו היידגר ייחל, הפוליטי אינו אלא הכנה למפנ
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הרגילה, שבאה לידי ביטוי בשינוי איטי ומצטבר במסגרת אילוצים הנובעים מריבוי של שחקנים 

 רלוונטיים, יש לדחות בהגדרה.

מובילות לכך, שמי שיכול להיחשב הנטיות המוזכרות לעיל של היידגר ביחסו אל הפוליטי , ניתש

ובפעילותם משוקעת  סגולה בלבד, שאליהם מופנה הזרקור-לשחקן פוליטי "אמיתי" הם יחידי

פלורליסטית של המשחק הפוליטי -. במילים אחרות: תפיסה אנטיהמיוחלהמטאפיזי התקווה למהפך 

 של המטאפיזי. מתבקשת מראיית הפוליטי בכלל ככליהיא תוצאה 

המהפכה ו; מהפכנית הנחשב תמיד באספקלריאצל היידגר ולאור כל האמור לעיל, הפוליטי  שלישית

אלפיים כביחס ל ערכה נמדדש וכז אלא שינוי פוליטי במובן המקובל, הנשא היידגר עיניו אינ אליה

ושאמורה להוביל לתמורה כוללת בעולם כולו, ולא  ,שנים של מסורת מחשבה מערביתוחמש מאות 

-ארכימגלומן מצוי אחד הטעמים המרכזיים לכך ש , בין שאר עניינים,אני סבור שכאן. רק בגרמניה

מבחינת תכני מחשבתו אין  זאת, לא מעט הוגים שמאליים דווקא. שכןהיידגר מושך, בכל שמרן כ

הומניזם הנובע מהם בו בערכים דמוקרטייםיזם, , שראה בליברלשמרן מובהק ספק שהיידגר הוא

-אנטיאו "רעיונות" לטובת הופעה  "טענות"לדחות בהקשר הפוליטי  במפורש העדיףש, ועניין מנוון

 המהפכני האופן כלומר; אולם מבחינת הצורה, (מתווכת של מנהיג )"הפיהרר"-בלתיו אינטלקטואלית

 הוגה שמרן כלל ועיקר.אינו  , היידגרהפוליטי אתהוא חושב  לאורו

בחשבון ניתן לסכם את כל המאפיינים הללו, ורבים אחרים שגרוסר מוסיף ומונה, באופן הבא: 

לא היה תחום בעל חוקיות  בעיניוהפוליטי היידגר לא היה כלל הוגה פוליטי, במובן זה שאחרון, 

מעמיס היידגר  מצד אחד. ים זאת הפילוסופים לעיתים(ו שמכנ, כמsui generisמשל עצמו )תחום 

מרוקן את הפוליטי נמצא הוא —בדיוק בגלל זה—צד שניאפשריות, ומ-על הפוליטי ציפיות בלתי

לא רק  .המטאפיזיזה —מעניק לו פשר רק באמצעות טרמינולוגיה הלקוחה מתחום אחרמתוכן, ו

ג'ון המדיני" של  משל"על המ המסכתות חבר חיבור נוסחה לחשוב על היידגר כפילוסוף המשקש

ם מעין אלו, שאינם מתאימים עניין רציני בחיבורי כקורא מיינו כמי שמגלהלוק, אלא קשה אף לד

של היידגר, כפי שהעיר ז'אן אמרי  לשונו. באותו בהקשרים אלההרוח המטאפיזי המאפיין -לקוצר

עוסקת באובססיביות בניסיון  שפילוסופיה זומקום לריאליה חברתית, ומרוב  לא נותרבהזדמנות, 

 ומפוכחת על התמודדות ריאלית בחשבון אחרון, היא מוותרת את מה שלא ניתן לחשוב עליו ללכוד

וגה מעמיק ורציני בתחום אחד, זה הכך קורה שמי שנחשב ל. עם מה שכן ניתן לחשוב עליו ולשנותו

ת המערבית, ורבמס מרכזייםשל פילוסופים  השראה-ורב הקשור בשאלת ההוויה, וכפרשן מבריק

הנתפס להתלהבות כזה בהקשר אחר,  הוגה רדוד ופאתטי, הופך לוהגל ועד קאנט ואפלטון מאריסטו
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השקפתו של היידגר על הפוליטי לא ביותר מהופעתו של אדולף היטלר.  ההמונית והשטוחה

לכל זה, כאמור, ואחרים, מהתנועה הנאצית.  ההשתנתה באופן עקרוני גם כשהתאכזב, מטעמים כאל

חברותיו לאורך מאין קשר לשאלת האנטישמיות של היידגר, שגילויים עקביים שלה ניתן למצוא ב

  . את דעתו על התנועה הנאצית לכביכו גם כששינהעשרות שנים, 

שאמורה אופן בו אנלוגיה שממחישה כיצד הוזמן",  הוויהמחיבורו המרכזי של היידגר, " ההנה דוגמ

פי היידגר, -. עליון המיוחד המנחה אותומחמיצה, בעצם, את ההיג להנהיר את טיבו של הפוליטי

הכרה בעוברת —היידגר בין "יחיד" ו"כלל"יד אצל עד כמה שניתן להפר—לאותנטיות של היחיד דרךה

. כך במקומו מוות ששייך אך ורק לו, שכן איש אינו יכול למות את מותו שלובעובדת מותו העתידי, 

ד שאינו ניתן לפירוש במונחים של איזה "המון" שאליו חמגלה, אם רוצים, כל יחיד לפחות רכיב א

המוות" הוא אופן הקיום -מול-ם שאותו "היות: כשאנלוגיהמציע א משתייך. לאור זאת, היידגר הו

ופן א אוה "מאבקה"כך עצמו ולא אחר, -הואלהיות המחייב אותו, אם רוצים, האותנטי של היחיד, 

 הזירה בה הוא, שכן "קהילה" או "עם" )היידגר משתמש בשני אלה לסירוגין( הקיום האותנטי של

 אותו "מאבק" הוא בעל פוטנציאל משחרר.אותה קהילה מול אפשרות מותה, ולכן מועמדת 

נראית מפתה, במיוחד אם מקבלים את חלקה הראשון, בין האישי לכללי )פוליטי( האנלוגיה כאן 

היידגר מחיל איזה הגיון מסוג זה מלמדים על האופן בו לא מזיק; אולם מעברים מהירים  שנראה

בכך מתעלם היידגר באופן . הפוליטי, תחום אחרעל —מטאפיזיה—" מתחום אחדאקסיסטנציאלי"

גורף מכל ההקשר הייחודי שמזין את החיים הפוליטיים, הקשר שלא ניתן לבארו רק כהרחבה של 

, ולמעשה זהו פוליטית עין של עמקות-יש כאן, אפוא, בעיקר מראיתאיזו "אותנטיות" של יחיד. 

מה  הפוליטי,וקה ביותר של העמ" ו"מהות חושף כביכול אתהיידגר  ;חוסר עניין גמור בפוליטי

ובשאר  , בתכליות ריאליותם מוסדייםשמייתר לדידו את הדיון "הטכני" בצורות ממשל, באילוצי

אינם עניינים טפלים בהקשר  ה. אולם אלתפוליטיהפעולה הייחודי של ההקשר עניינים שיסודם ה

שום טרמינולוגיה מטאפיזית לוצים המכוננים את הפוליטי ככזה, והם בדיוק האיהפוליטי, להפך: 

 .  לא תוכל לעקפם

תמיכתו בתנועה תנודות בהאנטישמיות של היידגר, לעומת זאת, שהתמידה ללא שום קשר ל

כרבים ראשונית יותר, שלא תלויה בתורתו הפילוסופית.  ההנאצית, נראית לי עובד

סוציולוגי כזה או שמאליים, בעלי רקע תיאולוגי או ים או יימנ—מהאינטלקטואלים האירופאים

 והתפתחותו הפילוסופית לא הובילהלפני שהפך לפילוסוף,  היה היידגר אנטישמי הרבה—אחר

רוח יסודי זה, כפי שמעידות "המחברות השחורות". לעובדה ראשונית זו שיווה -עידונו של הלךל
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ם אלמנטים מסוימים ע שזיהה אותה כך ידי-לע ,נופך מזויף של עמקות פילוסופית בדיעבד היידגר

ברוח זו  טענותבחשבון אחרון,  הטענה לפיה "שכחת ההווייה" היא מאפיין יהודי(. בתורתו )למשל

 אינן אלא ריקה" ת"רציונליו "חסרת קרקע" או ,"חסרת שורשים"היהדות היא לפיהן  ,של היידגר

אנטישמי  אלאהיה היידגר לא ם מוכרים ועתיקים; במובן זה יאנטישמי םסטריאוטיפי הדהוד של

 המוני, בנאלי וחף מכל "אותנטיות". —רגיל למדי

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .עמית קרביץ הוא מרצה וחוקר בחוג לפילוסופיה באוניברסיטת לודוויג מקסימיליאן במינכן 


