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דברי  לזכרו
וולטר קאופמ ) ,(Walter Kaufmannאחד מחשובי המומחי במאה
העשרי לפילוסופיה הגרמנית ורקעה ההיסטורי והספרותי,
ולאכסיסטנציאליז ,רקעו ומקורותיו ,מסמל בחייו ובפעלו צדדי
אחדי של "המציאות היהודית" –  – la condition juiveבמאה
העשרי.
קאופמ נולד בפרייבורג שבדרו גרמניה למשפחה יהודית
במקורה ,אלא שהוריו עברו לנצרות הלותרנית עוד לפני שנולד .הוא
גדל בברלי כילד גרמני פרוטסטנטי לכל דבר .הוא עצמו מספר
שבגיל עשר שאל את אביו מה טיבו של "רוח הקודש" שבשילוש,
שמורה הדת בבית הספר הצהיר שיש להאמי בו – ומשלא זכה
לתשובה מספקת ,החליט לעזוב את הנצרות ולהתייהד .זאת עשה
בגיל  ,12בו מותר היה לפי החוק הגרמני לאד להמיר את דתו .הוא
דבק ביהדות האורתודוכסית ולמד עברית ,מקרא ותלמוד במלוא

המר %וההתלהבות בסמינר אורתודוכסי לרבני .עוד בשנותיו
האחרונות בגרמניה ראה את ייעודו כרב אורתודוכסי .בשנת ,1938/9
ברגע האחרו  ,הצליח לברוח ע הוריו לאנגליה ,ומש הוא המשי(
לארצות הברית .בשנות מלחמת העול השניה שרת בצבא ארצות
הברית ,ובשנת  1944היה לאזרח אמריקאי.
תו( שנות שרותו בצבא החל בלמודיו ,לראשונה בויליאמס קולג',
בו קבל תואר ראשו בפילוסופיה ,ואחר כ( בהרוארד ,בה עשה את
למודי התואר השני והשלישי )דוקטוראט בשנת  .(1947מיד ע קבלת
התואר השלישי ,הצטר ,לסגל ההוראה של המחלקה לפילוסופיה
באוניברסיטת פרינסטו )פרופסור מ המני משנת  ,(1962ונשאר בה
עד יו מותו.
את שמו כחוקר ופרש טכסטי – ובמידה רבה פרש ומתרג של
טכסטי גרמניי לקורא ששפתו אנגלית – קנה קאופמ במש( השני
כמתרג ומפרש של מקורות ספרותיי ופילוסופיי מגרמנית
לאנגלית )ניצשה ,היגל ,לסינג ,גיתה ,ואחרי( ,וכ כמחבר
של ספרי שהאירו את המחשבה הגרמנית ג "מבפני" – א(
באנגלית .ספרו ניצשה :פילוסו ,,פסיכולוג ,אנטיכריסט ,משנת 1950
)תרגו עברי של ישראל אלדד ,(1982 ,הציע גישה חדשה ואוהדת
לפילוסו ,שנחשב אז בעול הדובר אנגלית כמבשר האידיאולוגיה
הנאצית .ספרו היגל ,משנת  ,1965הציג לקורא האנגלי/אמריקאי
לראשונה את היגל כסופר ופילוסו ,גרמני ,על רקע מקומו וזמנו ,ולא
סת כנציג של "המוחלט" .הוא פרס עשרות ספרי )חלק הגדול
תרגומי מגרמנית( ומאמרי ,רוב בעניני פילוסופיה גרמנית של
המאות התשעֿעשרה והעשרי ,וחלק בעניני פילוסופיה
אכסיסטנציאליסטית בגרמניה ומחוצה לה.
בארצות הברית אבד קאופמ את אמונתו הדתית והיה לאתיאיסט.
בספרו אמונתו של כופר ) (The Faith of a Hereticמשנת  1960הוא
מצדיק בחירה זאת מטעמי היסטוריי ופילוסופיי .למרות זאת,
מעול לא נתק את הקשר הרוחני והרגשי ליהדות .דבר זה נכר בספרו
ביקורת הדת והפילוסופיה )(Critique of Religion and Philosophy
משנת  .1958בספר זה הוא מותח בקורת שלילית על כל הדתות ועל
רוב השיטות הפילוסופיות ,א( בי הדתות הוא מקדיש הערכה

מיוחדת לבודהיז וליהדות – ובעיקר ליהדות .דבריו על היהדות
כתובי תו( שליטה במקורות המקראיי והתלמודיי ,ובהקדמה הוא
מצהיר כי כל התרגומי לאנגלית של טכסטי עבריי וארמיי ה
שלו .בצטוטי מ התלמוד ,הוא מוסי ,,הל( בעקבות הגרסה של
ש"ס וילנה.
בשנת  1962היה קאופמ פרופסור מחקר באוניברסיטה העברית
בירושלי .לא היה זה בקורו הראשו או האחרו בירושלי ,בה
הרגיש כב בית והכיר כמה מותיקי הפילוסופי – בעיקר את מרדכי
מרטי בובר ושמואל הוגו ברגמ  .אילו חי עוד שני אחדות )הוא מת
בגיל  ,59במלא כוחו( ,יתכ שהיה עובר לירושלי לעת זקנה.
המאמר "טירתו של היידגר" ,המופיע כא  ,נכתב במקורו עברית
ויצא לאור ב עיו  ,כר( ט ,חוברת א – 1958 ,חוברת המוקדשת
למרדכי מרטי בובר ליובל השמוני – עמודי  .101–76קאופמ
עצמו פרס תרגו מורחב של מאמר זה באנגלית בספרו משיקספיר
ועד לאכסיסטנציאליז ) ,(From Shakespeare to Existentialismאוס,
מאמרי שיצא לאור בשנת  .1959בהקדמה לאוס ,זה מעיר קאופמ
– והקורא חש כא במידה מסוימת של גאוה – שהמאמר יצא לאור
במקורו בעברית בכר( המוקדש לבובר.
מאז יצא מאמר זה ,התגלו ופורסמו עוד כתבי יד של היידגר –
חלק עוד בחייו של קאופמ – והמחקר והפרשנות של כתבי היידגר
הפכו לתעשייה משגשגת .מטרתנו כא – ובמאמרי אחרי במדור
"זכרו לראשוני" – אינה להציג לקורא את "האמת הסופית
והמוחלטת" )כאילו יש יצור כזה במדע( ,אלא להראות כיצד יכול
מומחה של ממש לצאת נגד הזר ולהביא נימוקי כבדי משקל
לדבריו .קאופמ החל לחשוב מחשבה עצמאית עוד כילד ,ומעול לא
חדל לעשות זאת .באחד מ המאמרי בספר משיקספיר ועד
לאכסיסטנציאליז הוא מתאר חודשי אחדי בשנות החמישי
שבה שהה בגרמניה והתחקה על הנעשה בה בתחו הפילוסופיה –
בתקופה שבה היידגר חזר ללמד ולפרס ,ונחשב לגדול הפילוסופי
החיי .מי שיקרא מאמר זה לא יתחרט על "בזבוז הזמ ".
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