היידגר933 ,ו .ספק אם יש פילוסוף במאה ה 20-שעורר שנאה עזת כל כן כמוהו

צילוםmages :

ש1ב 1של מרסין היידגר
שלושה תרגומים חדשים לספריו של הפילוסוף הגרמני רב ההשפעה מפגישים
את קוראי העברית עם שפתו הייחודית ,הרלוונטיות של רעיונותיו והקשר בין
הגותו לתמיכתו בריטלר פרויקט מיוחד

הנאצים הי 1הומניסטיס 1T11
באחד מחיבוריו הבהירים ביותר ,שנכתב בתום מלחמת העולם האנייה,
מציג היידגר את ביקורתו הרומנטית על המושג הומניזם .ספרו מספק
נחמה דווקא בזמננו ,כשהטכנולוגיה והכלכלה משנות את הטבע האנושי

נהפך לסובייקט ,והעולם ניצב כנגדו כאובייקט .הוא מייצג את
עפרי אילני
העולם ,והופך אותו לתמונה חסרת עומק.
המדע והטכנולוגיה ,ההופכים את העולם לאוסף נתונים כמו
את היידגר אני רואה תמיד יושב על הספסל שלפני ביתו
ביער השחור ,לידו יושבת אשתו ,שבהתלהבות חולנית לא תיים ,מגלמים מבחינה זו את ההומניזם .מן הצד האחד ניצב האדם,
מפסיקה לסרוג לו גרבי חורף מצמר כבשים היידגרי הרואה בעצמו ישות מיוחדת .מנגד ניצבים הןשים ,המוצגים על ידי
שגזזה במו ידיה .את היידגר איני יכול לראות אלא על הספסל האדם כאובייקטים פיזיים ותו לא .האדם מודד את העולם ומשת
שלפני ביתו ביער השחור ,ליד אשתו ,ששולטת בו באופן מו מש בו; העולם נהפך למכשיר בידיו .התעשייה הופכת את הטבע
למשאב .כך ,למשל ,בחיבורים אחרים מראה הייד־
חלט כל חייה ,שסורגת לו את כל גרביו ושביסיו,
גר כיצד היער נהפך למשאב של תעשיית העיתונים,
שאופה את לחמו ,שאורגת את כלי מיטתו ואפילו
ונהר הריין המובנה לתוך תחנה הידרואלקטרית נה
תופרת לו את סנדליו ...היידגר הוא פילוסוף נעלי
פך למשאב של רשת החשמל הארצית .לעומת זאת,
הבית ושביס השינה של הגרמנים ותו לא ...כל מה
היידגר מתגעגע לפנייה הבלתי מתווכת אל ההוויה -
שקשור בו הגעיל אותי תמיד ,לא רק שבים השינה
לנזשל ,אל האיכר שמעמיד את המזרע לרשות הצ
על ראשו ותחתוני החורף הארוגים ביד ,על התנור,
מיחה ומגן על צמיחתו .גם מי שסורג את תחתוניו
שהוא מדליק בעצמו בביתו שבטוטנאוברג ,לא רק
מקל ההליכה שגילף לעצמו מענפי היער השחור,
בעצמו חורג מן העמדה ההומניסטית )אם כי במק
רה של היידגר ,עבודת הסריגה נעשתה על ידי אש
אלא כל פילוסופיית היער השחור ,שגילף לעצמו,
תו ,אלפרידה(.
כל מה שקשור באיש הטרגי־קומי הזה דחה אותי
התיאור הזה עשוי להישמע כמו דיבור שחוק של
תמיד ,הגעיל אותי נורא ,בכל פעם שחשבתי
מחבקי עצים ,או אפילו כמו קלישאות ניראייג׳ בד
עליו".
תיאור לעגני זה של הפילוסוף מרטין היידגר נכ איגרת על
בר חיבור עם הקוסמוס .ואכן ,הזיקה אינה מקרית לג
תב על ידי הסופר האוסטרי תומס ברנהרד ,ששם ה״הומניזם"
מרי :היידגר הקדים את העיסוק ביחסים בין האדם
לסביבה ,וגם השפיע על המחשבה האקולוגית .בד
אותו בפיו של אחד מגיבורי ספרו "מייסטרים דגולים" מרטץ היידגר
)הוצאת בבל ,מגרמנית :רחל בן־חיים( .ספק אם יש תירגם מגרמנית :דרור
בבד ,רעיונותיו הם רומנטיים במידה רבה ,ויש קר
פילוסוף במאה ה 20-שעורר שנאה עזה כל כך כמו פימנטל ,עורכת :ענבל
בת משפחה בינם ובין צורות וולגריות יותר של הע
קידר .הוצאת מאגנס,
רצת הטבעי והאותנטי .אלא שהעניין חורג מביקו
היידגה אר רוב המבקרים נוטים לתאר אותו בתור  94עמודים 64 ,שקלים
רת אקולוגית מהסוג המוכה לפי היידגר ,גם פשעי
נאצי אפל שמכר את נפשו לשטן .ברנהרד ,לעומת
הנאצים הם אחת הצורות של הפיכת העולם למ
זאת ,מציג את היידגר דווקא כדמות נלעגת וקרתנית,
איש מגוחך עם מכנסיים תפוחים והרגלים תמוהים  -מסוג הטי שאב .היידגר כתב את החיבור רק שנה אחרי תום מלחמת העו
פוסים החכמים בעיני עצמם שאפשר להיתקל בהם באזורי הכפר .לם השנייה .כמו ברוב חיבוריו אחרי המלחמה ,אין הוא מתייחם
אבל מה באמת עומד בבסיס האובססיה של היידגר ליער ,לא־ להשמדת היהודים .אבל בהרצאה מ 1949-הוא טען שגם תעשיית
ריגי הצמר הפשוטים וללחם האפוי באפייה ביתית? מה עומד מא ההשמדה  -או במלותיו ״ייצור גופות בתאי הגזים״  -היא תו
חורי התנגדותו לטכנולוגיה ולחיי העיר? למעשה ,אלה אינן סתם צאה מפלצתית של הפיכת ההוויה למכשיר של האדם .לאור זאת
גחמות של גרמני מהפרובינציה .סגנון החיים הכפרי של היידגר ,אפשר לומר שהביקורת העיקרית של היידגר על הנאצים היתה
הפילוסוף שחי בבקתה ,קשור באופן הדוק להגותו .זוהי פילוסו שהם היו הומניסטים מדי.
על כל פנים ,כל אלה תוצאות גורליות של התכחשות האדם
פיה המבקשת לצמוח מתור היער ,ולא מתוך המוסדות הפוליטיים
והחברה הטכנולוגית .בנזלים אחרות ,זוהי פילוסופיה לא הומני לתפקידו האמיתי מאחר שמהות האדם אינה נקבעת על ידי האדם,
סטית .ועל אף לעגו העוקצני של ברנהרד ,דווקא זה מה שהופך אלא על ידי ההוויה .בדונזה להוגים דתיים ,היידגר נוטע את מש
מעות הקיום מעבר לאדם עצמו ,אך הציר של הקיום אינו אלוהים
אותה לחשובה כל כך ולרלוונטית כל כך לזמננו.
בשונה מהוגים מודרנים שראו באדם את נקודת המוצא לכל אלא ההוויה .אבל מהי ההוויה? היידגר אינו מקל על קוראיו בה־
מחשבה ,אצל היידגר האדם אינו עומד במרכז .מושגים השייכים נהרת המושג הזה" .מה היא ההוויה? היא היא־עצמה" ,הוא משיב.
למסורת ההומניסטית ,כמו חירות ושוויון ,משחקים אצלו תפ הוא מציין ש״ההוויה נותרת במובן מסוים בלתי ניתנת להנהרה
קיד משני .לעומת זאת ,מחשבתו משוקעת בשאלות של טכנולו סופית ואחרונה" ,כיוון שעצם היותה מוסתרת נובעת ממהותה.
גיה ,שפה ועולם .החיבור "איגרת על ה׳הומניזם׳" ,שנכתב ב 194&-ההוויה היא מסתורין ,היא כמו מעבה יער .גורלה הוא להיות מו
ותורגם עתה לעברית ,מציג באופן תמציתי את ביקורתו הנוקבת סתרת; כמו ישו שנולד כדי להיצלב ,גם גורל ההוויה הוא להיות
של היידגר על ההומניזם.
מוסתרת מעצמה.
אבל כדי להאיר את מעבה היער יש צורך להבין את היח
את האיגרת כתב היידגר בתשובה לפילוסוף צרפתי צעיר ,ז׳אן
כופרה ,שהפנה אליו את השאלה "כיצד נוכל להעניק מחדש מו סים בין האדם להוויה .היידגר עושה זאת באמצעות סדרת די
בן לנזלה ׳הומניזם׳?" הרקע הוא האווירה שאחרי מלחמת העו מויים שהם לנזעשה יותר מאשר דימויים בעלמא .לשיטתו ,קיומו
לם השנייה ,והניסיון לשקם את הציביליזציה האירופית מהרי של האדם הוא קפיצה לעבר ההוויה ,מתוך דאגה לשלומה .יש לו
סותיה ,אחרי שהידרדרה לשפל המדרגה .אך לשיטתו של הייד־ שליחות :לנזלא את ייעודה של ההוויה .אבל מה שנדרש מהאדם
גר ,המסורת ההומניסטית לא תמציא מזור לחולייה של אירופה .הוא להיענות באופן פסיבי לקריאת ההוויה .שוב מתברר ההבדל
יותר מכך ,דווקא מה שמכונה הומניזם הוביל את האנושות לאסו בין תפישתו של היידגר ובין וו של הוגים הומניסטים ,למשל ז׳אן־
נה .לתפישתו של היידגר ,ההומניזם מתיימר לטפח את האדם ול פול סארטר :האדם של היידגר אינו אקטיבי  -לא כגורם פועל
שחרר אותו מכבלים ואילוצים  -אבל בכך הוא מנתק את האדם ולא כמי שתופש את העולם .האדם הוא האתר שבו ההוויה נחש
מן העולם .במסגרת תמונת העולם ההומניסטית ,האדם עומד במי פת .אבל גם זה ,רק אם אין הוא מתכחש למהותו.
להיידגר יש שפה ייחודית לו ,שלעתים מכילה במכוון כמה
שור נפרד מן העולם ,בתור יצור חושב או חיה רציונלית .האדם
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משמעויות ונותרת ,כהגדרתו" ,אפופת סוד" .מושגיו גם קשורים
באופן מהותי למבני משמעות ייחודיים לשפה הגרמנית ,שהיידגר
מייחס לה מעמד של מעין שפת קודש פילוסופית .מתרגמיו לע
ברית התאמצו באופן מעורר הערכה ליצוק את המבנים האלה
לשפה העברית ,וכך ,בתרגומי היידגר השונים שהתפרסמו עד כה
מופיעים משפטים שכמותם אין סיכוי למצוא בשום טקסט אחר
בעברית .והנה כמה דוגמאות" :בחינת עצמה מופיעה האדמה רק
כשהיא נשמרת ונודעת בחינת שאינה־נפתהת במהותה")מתוך
"מקורו של מעשה האמנות" ,תרגום :שלנזה צמח(; "התרת־הישות
המכוונת של היש חודרת ומקדימה כל התנהגות המתמידה במ
פתח אשר מתנדנדת בהתרת־הישות")מתוך "על מהות האמת",
תרגום :אדם טננבאום(; "פרשת ההבדל כבר מוהה ,כהיות מכבר
שממנו ההבכרה של עולם ודבר מתארעת")מתוך "השפה" ,תר
גום :דנית דותן ומיכאל פרידמן( .כעת מצטרף אליהם דרור פי־
מנטל ,מתרגם "איגרת על ה׳הומניזם"׳ ,עם משפטים כמו "התא־
רעות השם  -המערה כאמת של הוויה עצמה  -הוא הייעוד
של ההוויה עצמה" .עם זאת ,ספר זה ,המציג את רעיונותיו של
היידגר בתמציתיות יחסית ,הוא דווקא אחד מחיבוריו הבהירים
ביותר .גם אחרית הדבר שכתב פימנטל מסייעת מאוד בהבנה,
והיא בוודאי אחד החיבורים השימושיים ביותר בעברית להבנת
משנתו של ההוגה.
לבסוף נותר לשאול מה סוד הקסם של היידגר  -טיפוס לא
סימפתי)בלשון המעטה( שכתב בסגנון קשה ולעתים בלתי נגיש.
הוגים רבים שהיו פופולריים מאוד באמצע המאה ה 20-איב
דו במידה רבה את השפעתם בימינו ,אבל העניין בהיידגר דווקא
הולך וגובר  -ויעידו על כך גם התרגומים המתרבים של יצי
רותיו לעברית .ייתכן שהדבר קשור דווקא לירידת ההשפעה של
אותם רעיונות פוליטיים הומניסטיים שהפעילו מיליוני אנשים
במאה שעברה .הטכנולוגיה והכלכלה שינו את הטבע האנושי,
והאדם מאבד במהירות את השליטה על גורלו .במידה הולכת וג
דלה משתעבדים בני אדם למבנים חיצוניים להם ,שהם עצמם יצ
רו אותם .טכנולוגיות יעילות משתלטות על התודעה האנושית.
תוצרי הלוואי של העולם התעשייתי משבשים את מחזורי הט
בע והופכים את תנאי החיים על הפלנטה לבלתי נסבלים .האופק
נסגר על חירותו של האדם.
אנו חיים ,אם כן ,בעידן פוסט־הומניסטי .העיסוק ברובוטים
ובבעלי חיים מאפיל על ההתעניינות בשוויון או בחופש .יותר
מאשר בעבר ,המחשבה משוקעת בסביבה ,בתזונה ובגוף .אפשר
לומר שכולנו סורגים עכשיו את תחתוני הצמר שלנו .במצב הזה,
הקריאה בהיידגר מספקת נחמה■ .

