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Carta de Heidegger a Hannah Arendt 
 

Hivern 1932-1933 

Els rumors que et molesten són difamacions que encaixen perfectament amb altres 
experiències que he hagut de patir els darrers anys. 

No puc haver exclòs jueus convidats al seminari, més que res perquè durant els últims 
quatre semestres no he tingut cap invitació pel seminari. Que no saludo els jueus és una 
xafarderia tan maliciosa que no m’hi penso referir mai més d’ara endavant.  

Com a clarificació del meu comportament envers els jueus, aquí tens els fets següents:  

Aquest semestre, me l’he pres sabàtic i, de cara a l’estiu, he anunciat, amb força antelació, 
que vull que em deixin en pau i que no acceptaré projectes i ni cap cosa semblant.  

De totes maneres, ve un home que vol escriure una dissertació amb urgència. És jueu. 

L’home que ve a veure’m cada mes per ressenyar un treball extens que esta elaborant (no 
és cap dissertació ni cap projecte d’habilitació) també és jueu. L’home que, fa poques 
setmanes, em va enviar un text substancial perquè el llegís amb urgència és jueu. 

Els dos individus de la Notgemeinschaft que vaig ajudar a que fossin acceptats els darrers 
tres semestres són jueus. L’home que, gràcies a mi, va aconseguir una beca per anat a 
Roma és jueu. 

Convido a qualsevol a anomenar això «antisemitisme furibund». 

Més enllà d’això, actualment soc tan antisemita en qüestions universitàries com ho era 
fa deu anys  a Marburg, on, a causa d’aquest antisemitisme vaig obtenir el suport de 
Jacobsthal i de Friedländer.  

Tot això sense anomenar les meves relacions amb jueus (per exemple, Husserl, Misch, 
Cassirer i d’altres). 

I per damunt de tot, això no pot afectar la meva relació amb tu.  

Durant molt de temps, en general he estat força retirat, no només perquè la meva obra 
ha topat amb una incomprensió incompetent, sinó també a causa d’algunes experiències 
personals ben poc agradables que he viscut fent classe. En tot cas, ja fa temps que he 
renunciat a cap mena de gratitud o fins i tot de decència per part dels anomenats 
«deixebles». 

MARTIN HEIDEGGER 

 

 

 

 

 

 

 



el funàmbul 

Carta de Heidegger a Victor Schwoerer1
 

 

Friburg, 2 d’octubre de 1929 

Molt respectat senyor conseller: 

Aquests dies el doctor Baumgarten2 ha sol·licitat una beca a la Notgemeinschaft. 

En l’informe que he enviat voldria afegir la meva petició personal, molt benvolgut senyor 
conseller, que accepteu atorgar a la citada sol·licitud una atenció especial. 

El que podria suggerir només indirectament en el meu informe voldria expressar-ho aquí 

de manera més clara: en tot això es tracta sobretot del fet que estem davant de 
l’alternativa de, o bé donar a la nostra vida espiritual alemanya força i educadors 
veritablement arrelats en la nostra terra, o deixar-la abandonada a la creixent judeïtzació 
en el sentit ampli i estricte del terme. El camí només el podrem recuperar en la mesura 
que siguem capaços, sense agitació ni discussions estèrils, de contribuir a que es 
despleguin forces noves. 

En relació a aquesta gran tasca, restaria particularment agraït si es pogués ajudar amb 
una beca el senyor Baumgarten, a qui voldria fer ajudant meu. 

Vivim aquestes dates els dies més bonics de la tardor en la nostra casa nova i cada dia 
m’alegro d’estar unit a la pàtria per mitjà del meu treball. 

Amb sincera veneració, us saludo, molt respectat senyor conseller. 

Vostre,  

MARTIN HEIDEGGER 

 

 
1 Victor Schwoerer era un dels directors de la Notgemeinschaft (l’organització que promocionava la 

investigació científica a Alemanya en aquesta època).  

2 Baumgarten era un alumne nord-americà de Heidegger.  


