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 הטרור: 
 אירוע ופרשנות )גרמנית( 

ֶטר סלֹוֶטרַדייק על פי ּפֶ
גלילי שחר

אםלנגצהל ומגלבקצגהלע למהלנסבלהפגקלהמתוגרםלכאןלמתוךלספגולי לפטגלס וטגדייקל
Luftbeben – An den Quellen des Terrorsל]געידתלאוויג:לע למקוגותלהטגוג[,ליעניינול
מ למתלהרז,להתיובהלתסתכםלביוגותלהבאות:להתקפתלהרזלי להצבאלהרגמנילע למוצבילהצבאל
הצגפתילב־22לבאפגי ל1915להייתהלאיגועלמכונן.להיאלהביאהל תמוגהלבמוירילהמ למהלו תפניתל
בתפיסתלהקט לויינתהלאתלהבנתלהמגלבלוסביבתלהקיום,לובהלבעתליצגהלאופןללדילי לפגינותל
 יא תלההוויה.לבמובןלזה,להתקפתלהרזלהרגמניתלהיאלאיגועלי לפגינות,לאיגועלי ל"לייפהל
ורי וי".להתקפתלהרזלהייתהלאיגועלי לפגינותלעו מיתללדיה,לכפילימסכםלזאתלס וטגדייק:ל
התקפתלהרזלבתוגלמפע לי להטגוג,להיאלותעיייתלעיצובילהמוצגלוהייללהאקו וריל)"תודעתל
הסביבה"(לבמאהלהעיגים,למצביעותל"ע להאצתלתה יכילהפגינותל—למימע,ללייפתםלי ל

תרגום



ייקלל גד: טי גלס וו טי י 230   הטגוג:לאיגועלופגינותל)רגמנית(לע לפילפת

נתונילגקעלבאמצעותלייתופםלבפעו ותלר ויות".1לוב יוננו:להתקפתלהרזל—להתקפהלייעדהל
יובל אלהיהלרופולי להאויבלא אלסביבתללייו,לו יתגלדיוק,לסביבתלהאוויגלי ול)האוויגלהנלוץל
 ניימה(ל—למרו  ת,ללויפת,לומוציאה־מן־הלבויל)Unverborgenheit(לאתליא תלהיסוד,ל
יא תלהלייםלע להאגץ.להתקפתלהרזל"מפעי ה"למלדילאתליא תלהסביבהלולויפתלומעצבתל

אתליא תלהקיום.לו כן,לבמובןלזה,לזוהילמלווהל)גדיק ית(לי לפגינות.ל
זהלי לס וטגדייקלניענתלאפואלע למליבת־איגועלהמאפיגתלהתבוננותלמלודיתל התי
בקוגותלהדבגיםל)מהלמתגלי?לאיךלהואלמתגלי?(.למליבתולאינהלכפופהל הבלנותלמוכגות,ל
כרוןלההבלנהלביןל"תיאוגיה״ל ״פגקסיס"לאולזוליביןל"אידיאו וריה״ל ״מעיה",לואינהלנרזגתל
מהן,לא אלהיאלדנהלבאיגועלהטגוגלכאיגועלפי וסופיל)אולכמאוגעלי לליילהתודעה(.להתקפתל
הרז,לרופילהידעליהיאלמייימתל)מטאוגו וריה,לא קטגוכימיה(,להטכניקהלהמאפיגתלאותהל
)תעיייה,להימדהלהמונית(ל—לכ לא הלמפגייםלמלדילאתלהלייםלע להאגץ.לתזהלזו,ליס וטגדייקל
מר ר לבספגו,להיאלתזהלבע תלמיק לפנומנו ורי,לוהיאלקיוגהלרםלבהרותולי למגטיןלהיידרג,ל
ובעיקג,לכאמוג,לבדיא קטיקהלי לההוצאה־מן־הלבוי,לי פיהלמוירלהאמתלנידוןלמתוךלתלביגל
י למצבילרי וילולביון.ל פגילדבג־מה,ל דעתלאותולבאמת,להואל הוציאו־מן־הלבוי,לכ ומגל
סתג.למצבילהצביגהלי להרזל)הדליסה,להיימוג,ל  סמנול—ל ליוףלאותול—למתוךלזיקהל מצבילהי
הלייפה,לההפצה,להפיזוג,להגילוף,להיקיפות(להםלמצבילהרי ויל)פגינותלההוויה(,ליכידועל—ל

.)zum Tode(אםל התמידלבקולזהלי ל"פגינות"ל—להםלתמידל" קגאתלהמוות"ל
ואו ם,לתזתלהטגוגלי לס וטגדייקלמסתבכת,לכמובן,לבייקו יםלנוספיםל—להיסטוגיים,ל
צבאייםלוטכנו וריים.לאתלהאיגועלהצבאי,להתקפתלהרז,ליילאפואל גאותלבתוךלההקיגלהמדעי־
טכנו ורי,לומכאןליאיגועלזהלהואל"מוצג"לנוסףלי להתעיייהלבעתלהלדיה.להתקפתלהרזל)בדומהל
 יימוילבמכונותליגייה,לבק יעים,לבגימוניםלובפרזים(להיליתהלאתלהרוףלהאנויילבדגךללדיה,ל
ו כןלרזגהלע להליי יםלמוותללסגלרבוגהלונעדגלכ לירב.לזוהילצוגהלנוספתלי למ למהללומגית,ל
מ למהליבהלמרויסיםללומגיםל—ללומגילר ם,לליותלמיאלוכוללאדםל—לבממדיםללסגילתקדים,ל
ומטגתםלכי יוןל  א־ייעוג.לואו ם,להלומגלהלדילי לה ולמה,לרזלהלגד ,למכ הל אלגקלאתל
תנאילהקיום;להואלמימידלרםלאתלמוירילהמ למהלהקונבנציונ ית.למעתהלכבגלאיןלזולהתקפהל
ע לבנילאדםל)ליי יםלאולאזגלים(לא אלמ למהלע להסביבה.להתקפתלהרזלהיאל כןלפגקלגאיוןל
במ למהלהאקו וריתלי להמאהלהעיגים;ליילודהלנעוץלביןלהיאגלבכךליהיאלהופכתלאתלכוגלל

הלייםל)ההכגלל ניום(ל מתודתלהמוותלההמוני.ל
במובןלזהלאפיגל גאותלאתלליבוגולי לס וטגדייקלכרי וילנוסףלי לתיאוגייתלהמ למהל
הרגמניתליתלי תהלבגאייתלהמאהלהתיעלעיגה,לבתקופתלמ למותלנפו יאון,ליעהליקצינים,ל
הוריםלומיוגגיםלהקדייולמליבהלגבהל יא ותלע להמ למה,למצבילהטבעלי להא ימות,ל
הלוגבן,להקהי הלותודעתלהמוות.להר לופיכטה,לק אוזביץלוק ייסטלתגמו,לכ לאלדלבדגכו,ל
 תיאוגייתלהמ למהלימקצתהל"יוימה"לבי ביםלהאלגוניםלי למ למתלפגוסיהלנרדלצגפת.ל
 מפע לזהלי לספגותלהמ למהלהרגמניתלותיאוגייתלהמ למהלהרגמניתלהיהלהמיךלרםלבמאהל
ג,לIn Stahlgewitternל]בסעגותלהפ דה[,ל נרי גנסטליות העיגים,ל דורמאלבספגולהרדו לי לאי
יבולהעניקלהסופגלהרגמנילפגינותלמלודיתל תלויתלהלייםלמתוךלניסיוןלמ למתלהלפיגות,ל

מתוךלתגרוםלהעמודיםלהגאיוניםלבפגקלמספגולי לס וטגדייקלהמובאל ה ן,לעמ'ל233.  .1
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ההפרזות,להתקפותלהרז,להפציעות,להרסיסהלוגיקבוןלהרופותלבלזיתלהמעגבלבמ למתלהעו םל
הגאיונה.ל ימיםלסיכםלקג לימיטלבספגו Theorie des Partisanenל]התיאוגיהלי להפגטיזן[ל
אתלתגומתםלי ליוצגיםלרגמניםלא הל אלגקל גפוגמהלהצבאיתלוהפו יטיתלבפגוסיהלא אלרםל

 קידומהלי למליבת־ע ללדיהל—למליבהלטגיטוגיא יתלבדבגלמוירילהקיום.ל
ליבוגולי לס וטגדייקל אלנכתבלמתוךלאותולדלקלודלףלי לההרותלהרגמניתלסביבל1800,ל
איןלבולהייכגוןלהתיאוגטיליבכתביולי לימיטלאולהפיכלוןלי לספגותלהמ למהלאצ ליונרג,ל
ורםלאיןלבולכדיל הציעלמבואל פגינותללדיהל יא תלההוויה.לאךלבפגקלזה,לימתוכולהבאנול
כאןלאתלהעמודיםלהגאיוניםלבתגרוםל עבגית,ליילכולל)ותוקףלמסוים(ל סמןלמליבהללדיהלע ל
מימעותםלי לאיגועילמ למהלמסורלהתקפתלהטגוג.לס וטגדייקלמגאהלכילבכולולי להטגוגל
 פתוללו רו  לאלגתלאתלתודעתלהעו םל)היכןלאנולליים?(.להטגוגללויףלומציבלמלדילאתליא תל
הקיוםלמתוךלגדיק יזםלי  תפיסתלהטכניקהלומתוךלהקצנהלי לתפיסתלהסביבה.למימעותול
הרדו ה,לההגסנית,לי להטגוגלהיאלבכךליהואלמעצבלמלדילאתלמגלבילהמליהלכמגלבילמוותל

ומביגלאתלקיומולי להזו תלבתוגלמיליהואל"בג־הימדה".ל

פטר סלוטרדייק, יליד 1947, הוא תיאורטיקן, מסאי ומבקר תרבות גרמני. הוא למד פילוסופיה, 
היסטוריה וספרות גרמנית במינכן ובהמבורג, ומאז שנת 1992 הוא משמש כפרופסור לפילוסופיה 
וללימודי תרבות בבית הספר הגבוה ללימודי עיצוב בקרלסרואה. בעבודותיו, המוקדשות 
למחקר רב־תחומי של תופעות חברתיות ותרבותיות, ניכרים עקבותיה של התיאוריה הביקורתית 
)ובעיקר משקעי ההגות הפוליטית של אסכולת פרנקפורט(, אך טבועים בהן גם סימני הגותו 
של היידגר )שאלת ההוויה וזיקתה ל"ֶטכנה"(, ועיזבונות מחשבתו של ניטשה. חיבורו החשוב 
הראשון, Kritik der zynischen Vernunft ]ביקורת התבונה הצינית[, ראה אור בשנת 1983. 
הספר, שנכתב כמעין תשובה )אירונית מאוד( למפעל הביקורת של קאנט, דן בהשלכות, 
 Sphären במחדלים ובמימושים רדיקליים של פרויקט הנאורות באירופה. עבודתו הגדולה
)שהתפרסמה בשלושה חלקים בשנים 2004-1998( הוקדשה למחקר גלובלי )רב־תחומי, מקיף, 
ספקולטיבי( של מרחבי המחיה האנושיים. כתיבתו של סלוטרדייק היא כתיבה תיאורטית הניזונה 
מדיסציפלינות ראשיות של מדעי הרוח ומיוסדת על ניתוח שיח, מחקר מדיה ואסתטיקה, אך 

לעתים קרובות היא מתגלגלת ומתבטאת בתצורות וכחניות.



מעוז,להקולהגאיוןלי לביצוגילהתע ה,לסיני,ל1971ל)צי ום:למיכהלבג־עם(.


