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מרטין היידגר נולד ב־ 26בספטמבר 1889 ,במסקירך ( )Messkirchשבגרמניה.
בין השנים  1913-1909למד תאולוגיה ,מתמטיקה ופילוסופיה באוניברסיטת
פרייבורג ( .)Freiburgלאחר סיום כתיבת הדיסרטציה בשנת  , 1915הוא שימש
כמרצה ( )Privatdozentעד לשנת  . 1923בשנת  , 1927כשהיה כבר פרופסור חבר
באוניברסיטת מרבורג ( ,)Marburgהוא פרסם את ספרו החשוב ׳ישות המך (Sein
 .)und Zeitבשנת  1928חזר לפרייבורג וקיבל את הקתדרה של הוסרל .בשנת
 1933נתמנה לרקטור אוניברסיטת פרייבורג והחזיק בתפקיד זה במשך עשרה
חודשים ,עד חודש אפריל  . 1934בשנת  , 1945בשל קשריו עם המשטר הנאצי,
החליטה ועדת הדנציפיקציה להשעות אותו מתפקידו כמרצה .בשנת  1950בוטל
העונש ,ושנה מאוחר יותר הוא מונה לפרופסור אמריטוס .היידגר מת בפרייבורג
ב־ 26במאי . 1976
היום ,בשלהי המאה העשרים ,ברור לכול שהיידגר ייחשב ,יחד עם ויטגנשטיין,
לאחד הפילוסופים החשובים של מאה זו .היידגר העמיד את שאלת הישות במרכז
הדיון הפילוסופי ובכך שינה את דרכה של הפילוסופיה המודרנית .יחד עם
ניטשה וקירקגור ,הוא קבע את גבולות התחום בחשיבה האקזיסטנציאלית.
כתלמידו של הוסרל ,הראה היידגר את חשיבותן של הפנומנולוגיה וההרמנויטיקה
כגישות מתודיות שהשלכותיהן ניכרות בתחומים רבים של מדעי האדם .זרמים
הקיימים היום בפילוסופיה ,כגון הנאו־פרגמטיזם ,דקונסטרוקציוניזם ופוסט־
סטרוקטורליזם ,מאמצים את הביקורת של היידגר על החשיבה המודרנית בניסיונם
לחרוג מעידן זה .השפעתו של היידגר חורגת מתחום הפילוסופיה והיא מקור
השראה להוגים בתחומים רבים ,כגון ביקורת תרבות ,תורת הספרות ,אסתטיקה,
תאולוגיה ופסיכותרפיה.
היקף כתביו ,עומק מחשבתו והמושגים החדשים שטבע במשנתו — מציבים
אתגרים רבים בפני חוקרי משנתו של היידגר המבקשים להציגה בפני הקורא .זהו
ספר הראשון המביא בפני הקורא העברי את עיקרי הגותו של היידגר .יש בו דיון
על הנושאים המרכזיים שהעסיקו את היידגר מאז שנת  1927ועד לסוף ימיו ,כגון
ישות ,היסטוריה ,יצירת אמנות ,טכנולוגיה והומניזם .מטרתו היא להצביע על
רציפות החשיבה ,על ידי ניתוח פרשני של תפיסתו את האדם ואת הלשון בכתביו
הפרדיגמטיים .הספר מציג את עיקרי הגותו מתוך עמדה ביקורתית ,במטרה לאפשר
לקוראים שאינם מכירים את משנתו להתקרב אליה ולהבינה ,ולקוראים המכירים
אותה לבחון אותה מזווית שונה ,המבליטה את האחדות התמטית והתוכנית שלה.
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קשריו של היידגר עם המשטר הנאצי הוא נושא המחייב התייחסות מפורטת
בספר המציג לראשונה בעברית ,בהיקף כה נרחב ,את עיקרי הפילוסופיה שלג
הנושא לא נידון בגוף הספר כיוון שאינו נוגע ישירות לעניינים הנידונים בו .משום
כך ,ראיתי צורך להוסיף נספח המביא את העובדות הקשורות בקשריו של היידגר
עם המשטר הנאצי ואת הרקע ההיסטורי שבו פעל .נוסף על כך עוסק הנספח
בשאלת הקשר שבין הפילוסופיה של היידגר לבין האידאולוגיה שלו .הנספח בא
לתאר את התפיסה הפוליטית והאידאולוגית של היידגר וכך להוסיף ממד נוסף
לדיון על החשיבה ההיידגריאנית.
ספר זה הוא תוצאה של מחקר שארך שנים רבות .הוא החל בעת לימודיי
לתואר שני ונמשך עד לאחר סיום הדוקטורט באוניברסיטה העברית בירושלים.
תודתי לכל החברים ,העמיתים ,המורים והתלמידים שתמיכתם ועידודם אפשרו את
כתיבתו של ספר זה .לאיבון ,שליוותה אותי ברגעים הקשים של המחקר והכתיבה ;
למנחם ברינקר ,על הדרכתו בכתיבת חיבור הדוקטורט ששימש בסים לספר זה ;
לירמיהו יובל ,על עידודו ותמיכתו בשלבים חשובים בלימודיי .בעת שהותי בבית
הספר החדש למחקר חברתי בניו־יורק ,קיבלתי תגובות רבות־ערך על פירושי
להיידגר מאגנס הלר ומרוברט ברנסקוני; ביקורתו של ריצ׳רד ברנשטיין סיעה לי
להבהיר נקודות חשובות על הקשר בין פילוסופיה לבין פוליטיקה אצל היידגר.
מידידיי אורי ורניק ומייק לוין שאבתי הרבה חיזוק ועידוד .בתקופת המחקר
ניהלתי שיחות רבות עם עמיתיי מיכאל רובק וכריסטוף שמידט שהאירו נושאים
רבים בפילוסופיה של היידגר .יעקב גולומב קרא חלקים מהספר והערותיו הועילו
רבות לשיפורו .גבריאל מוצקין הנחה אותי בעבודת המוסמך ששימשה בסיס
לפרק ב של הספר .דן בנוביץ ,מנכ״ל הוצאת מאגנס ,סייע רבות בהוצאתו .מרים
רון ערכה בכישרון רב ובמקצועיות חלקים נרחבים של טיוטת הספר ותרגומים
של היירגר לעברית .חוה שור סייעה לשיפור הסגנון בנוסח הסופי של הספר
ועמנואלה רובינשטייךברש טרחה על עברית מדויקת .אני מודה מקרב לב לכולם.
כמו כן אני מבקש גם להודות למרכז להיסטוריה גרמנית ע״ש ר׳ קבנר
באוניברסיטה העברית בירושלים ולמשה צימרמן העומד בראשו; ליד אבי
הישוב — קרן רוטשילד; לקרן עמו״ס — הקרן לעידוד מלומדים וסופרים
ולאוניברסיטה בךגוריון בנגב ,על תמיכתם בפרסום הספר.
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