
האובססיהאתרואיםלאמקרוב

לאמקרובאי-אשמה.הפולנית:

אי-האשמהשיגיוןכיצדרואים

הציבוריהוויכוחכלליעלחולש

בפוליןהמקובליםוהפרסי

אי·אשמהשלאובססיה
טוקארסקח-באקיריואנח

פזמירימפולנית:

עללדברכדיבווילנה 2000בקיץנפגשונובלפרסחתנילושה 111
האירוניה,למרבה ,ליזכוריםשםשנאמרוהדבריםמןזיכרון. ~

המוזרות.ותהפוכותיוהגרמניהזיכרוןעלגראסגינטרשלדבריורק

אתבמיוחדמטרידיםבווילנה,גראססיפר ,הקיבוציהזיכרוןטקסי

מושג-זיכרון'מ'עבודתחלקמהוויםאלהטקסיםבארצו.הישןהדור
הואלדבריו; ,רצוניאינוהזיכרוןמסוים.בלגלוגאליוהתייחסשגראס

המציאואלמלאגרמניםהיולאהריהגרמניםאבלקיים.אינואוקיים
היאהגרמניםמןהנדרשתהזיכרוןעבודתמשלהם.לשוניחידושאיזה

ש"מדוברבטענהמידנדחיתבאשמההודאהאךבאשמה','הודאה

שבמשךכיווןבשום-לבזוגישהלטפחממשיכיםאנומרומזת.בהשמצה
מעובדתהיאשוב,בנונתקלתשההיסטוריהעתבכלשנים,עשרות

רובץלאעודההיסטוריהשמטען,אלהיותרצעיריםדורותבידימחדש
ואבות-אבותיהםבמקוםזוכריםוהנכדיםשהילדיםדומהעליהם.

יותררבהבמשמעות[."]נטעניםשהפשעיםדומההשותקים.אבותיהם

גדל".מהםשהמרחקככל

המתמהמהיםההיסטוריונים

מאמרומתוךכאןהמצוטטיםגראס,שלדבריו
טובה,בשורהנושאיאינםהזיכרון"!"שתיקת

שברצוניהצנועהלתרומהטובמבואהםאבל
שכנים,שמעוררהוויכוחבשולילהוסיף
 2בידוובנה.הפשעעלגרוסטומשיאןשלספרו

שבתיממקוםהזההוויכוחאחריעוקבתאני

המערער ,החוץמןמרוחקבמבטבגרמניה.

מבחינהאניאחרת,אועצמיתצנזורה

לאשאחרתהזה,בוויכוחמסוימיםביסודות

לאשגרוסההשערה,מןלהימנעיכולהאיניבהם.להבחיןיכולההייתי
מתכוונתלאאנילפולין.מחוץעבדאילמלאשכניםאתכותבהיה

אופטית:לתופעהאלאהאקדמיה,חוגישלזואוהסביבהשללצנזורה
מקרובמסוימים.דבריםרואיםלאפשוטמבפנים,ובמיוחדמקרוב,

כיצדרואיםלאמקרובאי-אשמה.הפולנית:האובססיהאתרואיםלא
המקובליםוהפרטיהציבוריהוויכוחכלליעלחולשאי-האשמהשיגיון

עצמיתלהתבוננותהאומלל"הסירובאתרואיםלאמכל,ויותרבפולין.
 ,כללעיניהגלוי-מרטוןתומסהנזירהפילוסוףכהגדרת-מעמיקה"

לעינינו.לארק
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הפולניםמתרגמיםכיצדיודעים.שהםמהרקרואיםשאנשיםנדמה
 ?פולניתלאי-אשמה-השואהועלעצמםעל-יודעיםשהםמהאת

-בצדקושלאבצדק-כלקודםמופניתהפולניםיודעיםמההשאלה
תוכניותאתהקובעיםהםשההיסטוריוניםמשוםבצדק,להיסטוריונים.

הגרמניתשהדוגמהמשוםבצדק,לאהספר.לבתיבהיסטוריההלימודים
המוצקהידעעלמבוססתכשהיאאפילו-היסטוריתאשמהכימלמדת
הלאומית.בתודעהבקלותנוצקתאינה-ביותר

עללדברבכללניתןאם-האחריותמוטלתפולניםהיסטוריוניםעל
ההיסטוריוניםהשואה.עליודעיםאינםשהפולניםלמה-אחריות

בזהירות-היתרלעתיםנעוץזהחטאהזנחה.שלבחטאנגועיםשלנו

דרכםבראשיתכברמסוימים.מנושאיםאותםומסיטהבהםהטבועה

בפולין.עת''בטרםפרסוםשלמחירומהוצעיריםהיסטוריוניםיודעים
 ,בפולין'רציני',להיות ,כלקודםרוצה,אקדמיה,אישככל ,היסטוריון

שנויבלתיפולנילהיסטוריוןבמחלוקת.שנוישאינומיהוארציני
בעמיתיובזלזולמהולהבסלחנותמתבונןהואהדרך;אצהלאבמחלוקת
הנחפזים.

אחרונישבהבארץשכאלה,מתמהמהיםהיסטוריוניםשלתועלתםמה

לי;ברורהאינההשתהותםלעולמם?הולכיםולשואהלמלחמההעדים
ארצובניהצפוי:ההמשךאתחזהגראסגינטרידועה.לאתועלתם
ילדיםשגםכנראהאבותיהם.שלההיסטוריהמטעןאתלשאתייאלצו
ואבות-אבותיהםאבותיהםבמקוםלזכורעתידיםפולניםונכדים

העדיםאחרוניאתיטרידולאהפולניםההיסטוריוניםהשותקים.
הקבראלעמםייקחוולשואהלמלחמההאחרוניםהעדיםבשאלותיהם.

שלוההלשנההסחטנותמעשיעללספרניתןשעדייןמהכלאת
שעבדההפולנית<המשטרההכחולה''המשטרהעלהשמאלצובניקים;

מדיהבשלכךונקראההשנייההעולםבמלחמתהגרמניםבשירות
על ; 1940בשנתהפסחאבחגבווארשההפוגרוםעל ,)פ"מ-הכחולים
כפיוידויים,במהלךשמעושמותיהםשאתיהודיםשהסגירוכמרים

 3גרופינסקה;לאנהאולמןמרקשסיפר

יהודה"שויפתשלהתמיםהטקסעלוברדזילוב;בידוובנההפשעיםעל
ליהודיםמכרושפולניםמיםכוסותעלהמלחמה;בתקופתקריות"איש
הרכבות""אקצייתעלזהב;מטבעותתמורתהמוותברכבותנדחסואשר

כ-הרכבותמןהחמושהלאומיהכוחאנשיהורידו,שבמהלכה-1945ב
-המועצות,מבריתחוזריםתושביםיהודים, 200

שחזרויהודיםשלרציחותעללמוות;בהםוירו
המלחמה;בתקופתמהםשגורשואחרילבתיהם

מאותעלובקרקוב;בקיל.צההפוגרומיםעל
המלחמהבתקופתידועות,אינןשעדייןהלשנות
ואחריה.

כללזכוראמוריםבפוליןונכדיםילדיםהאם
ספקאיןואבות-אבותיהם?אבותיהםבמקוםזאת

המתמהמהיםלהיסטוריוניםנחכהאםיקרה,שזה

להתבצרלהיסטוריוניםאפואנניחשלנו.
תומאשיאןכמווננהגהעצמית,בחשיבותם

זה.עללדברנתחילגרוס:

למקורותחדשהגישה
פחותהשואהעלמלמדתימינובתשהסוציולוגיהכתב,באומןזיגמונט

לפרובוקציהאםיודעתאיניהסוציולוגיה.עלמלמדתשהשואהמכפי
גרוס.תומאשיאןשלכתיבתועלכלשהיהשפעההיתהבאומןשל

לאאושבמודע ,כךעלמכליותראותותוקפיםגרוסשלמבקריו
שלבספרוביותרהחשובהדברבעיניתיגר.עליהקוראהואבמודע,

ההיסטוריוניםאתכךכלהמקוממתלמקורות',החדשה'הגישההוארגוס



כמובן.היאקוטים,

יצאהכברזוהשקפהלהשתכנע.יכולתופיעלנקבעאדםשלשערכו
כיוםנחשבלאבקלותשמשתכנעמיהשתנו:הזמניםמזמן.האופנהמן

כיצדהיא,חידהלשוטה.-הצערלמרבה-אלאלקדוש,אולפילוסוף
היום.השקפתםאתלשנותמסוגליםאנשים

האדםהואגרוסשללמקורותהחדשהמהגישהשמשוכנעמיכינראה
 4במצח;האדוםהפנסעםהחולד-השומרעלמילושצ'סלבדיברשבקולו

קיארמונטהניקולההאיטלקיהמבקרדבריכוונושאליוהאדםהוא

> Chiarmonte Nicola <, יאןפנוואליו ,המצפון''נברןעלהכותב
ליפסקייוזףיאןבגטו':מסתכליםמסכנים'פולניםבמאמרובלונסקי
מזובייצקיותדאושמולדת,'אהבותשתיארצות,שתי-'פוליןבמאמרו
וטובים.'עדיניםאנשיםשל'אנטישמיותבמאמרו

וגרוע,מעטקוראיםאנחנונשכחו.שכמעטחשוביםטקסטיםהםאלה
בהתחמקותאמר ,לזכור"לצוותאפשר"איגרוע.יותרעודוזוכרים
בגרמניהשעורר ,) 2.11.1998שפיגל',('דרולזרמרטיןהגרמניהסופר

האמתמןגההפר

משכנעתהיאאחד:חיסרוןישגרוסשמציעלמקורותהחדשהלגישה
וינצנץסטניסלבהפולניוהמסאיהסופרבלב.דהמשוכנעיםאת

> Stanislaw Vincenz < וסוקרטסאפלטוןבהשפעת-פעםאמר-

גורמתלמקורותגרוסשלגישתו'שערורייתית',להםונראיתשלנו
פוסט-רפאיםרוחותלהעלותז'קובסקייאצקלעיתונאיאפילו

טועןגרוסגרוס?שלבגישתו'שערורייתי'כךכלמהמודרניסטיות.
חייבתהשואהניצולישלעדףתלכלשלנוהמוצאשעמדתשבכנים,

ולאשרלקבלהעלינובספקנות,אליהלהתייחסבמקוםלהשתנות;
אותה.

שמדוברלינדמהאךהמקורות,אימותשלבחשיבותולהמעיטאין
בטרםבשמםלדבריםלקרואלאכדישיעור.לאיןחשוביותרבמשהו

ותיקה,מגוביהנמצאתבווארשהחלודנהברחובסיפורים.שניאספרעת,
נשקףלחלוןמבעדמשפחתי.בניעםקרובותלעתיםיושבתאנישבה
בצלליתמכותרחלודנהרחובמוזר:באורחמוכרלינדמהשתמידמראה

כנראה-נושנותמרצפתאבניולידוהקדוש,פיוסושםעלהכנסייה
חשמלית.מסילתשלעקבותטבועיםבהן-וארשהבוגןמסוהאחרונות

עדליהתחוורקורצ'אק,ואיידה,אנדז'ישלסרסואתכשראיתירק
היהחלודנה,רחובמעל ,שכאןהבנתינבערת.אניכמה
הקטן ,הגטוחלקישניביןשחיברהמפורסםהעץגשר

שלאוטובוסיםלכאןמגיעיםכךשבשלהבנתיוהגדול.

כיפותחובשיזריםצעיריםנראוהמגוניהמןתיירים.

שהםהיהנדמה .למדריךומקשיביםהגשוםברחובעומדים
מתפללים.גם
חלודנה.ברחובהמוזנחתבכיכרלחפורהתחילואחדיום

על'כיכרהכתובתעםולוחצלבשםהוצבומהזמןכעבור
בתנועתשתמךקתולי<כומרפופילושקו'יז'יהכומרשם

לידלכיכרשקראוהאנשים ,)-1984בונרצחסולידריות,

בעליהיולאמעונהפולניקדוששלבשמוחלודנהרחוב
אךבווארשה,כיכרותהרבהישזאת,ובכלרעות.כוונות

פקידיגם ,כמוניחלודנה.רחובמעלאחדגשררקיש
שלנוהזיכרוןהזה.הגשראתזכרולאבווארשההרשויות

יש,גרוסיאןשלשלברעיוןיהודים.בושאיןמקוםהוא
ל'גישהזקוקיםכולנוהזה.למצבתיקוןאיזשהו ,כןאם

למקורות.'חדשה
חדשהל'גישהזקוקיםאנומדועמביןאינושעדייןלמי

כמהלפניאמיתי.הואאףנוסף,סיפוראספרלמקורות,'
יאקוסץ.לאזורמסעלאתנוגרפיהסטודנטיםארגנושנים
זאתלעומתבמיוח.דמענייןשאמאניזםשםמצאולאהם

 2005וילנה ,גרפיטיההיסטוריהעלבמינומיוחדזיכרוןיששלמקומייםגילו

במקוםדביוקקפואה,אדמהעלשכןהכפרשלהם.הקרובה
דיוק,ליתר-קבריםעלשחייםהסתברעבודה.מחנהפעםנמצאשבו
אפשריים.בלתיהיו-אדםגוויותהושלכושלתוכההתהוםידעל

אתנוגרפים,להיותחדלושלרגעהאתנוגרפים,בהמוניהם.מתוהילדים
נועדה,זריםשלתפילתםהמתים.לזכרקתוליתתפילהלשאתהתבקשו
שתוגמלומיבהםהיוהמקומיים.שלמצפונםאתלהשקיטכנראה,
היהדיהוכחה,<לשםהסגרתםועלהמחנהמןנמלטיםלכידתעלבעבר
וחינוכינאיביסיפורזהוהקורבן>.שלאופיינית,לבנה,ידכףלהביא

המקומיתהתרבותהתפוררותעלמלמדהואכיעצובהואיח.דגם

אחרות>.תפילותומתבקשותמשפיעות,אינןכברהשאמאנים<תפילות
אצל-הרוחעולםשלממשותואתמוכיחהואמעודד:גםהסיפוראבל

כהשלנוהזיכרוןמדוע ,לשאולזאתבכלראוי .הזיכרוןעלויכוח
ללאשנראה,בענייןכשמדוברעיקשכהציותסרבןהואמדוע ,גחמני

כך?כלונכוןמוסריספק,כל

מאליהןמובנותהעובדותובהצהרות.בעובדותמזלזלהקיבוציהזיכרון
אסתייעושובלהן.מחויבאינוהאנושיהזיכרוןאךלהיסטוריונים,

החינוךתהליךעללהערכהראויההגרמניתהחברההגרמנית.בדוגמה
מגיביםכיצדלראותדיזאתעםהמלחמה.אחריבושהחלההעצמי

העבודהשלביעילותהלפקפקכדימסוימות,מבחןבשעותההמונים
מחדשהעצמיבחברףתשנהמחמישיםיותרבמשךשהושקעההעצומה

סט'בכנסייתולזרמרטיןהסופרשלנאומו('אוטו-רה-סוציאליזציה'),
"הפרקטיקהנגדמחהשבמהלכו , 1998בשנתבפרנקפורטפאול

הגרמנית"החרפהשלפוסקתהבלתישבהצגתההמזוכיסטית

בתשואותנתקבלאושוויץ",עלהזיכרוןשלו"האינסטרומנטליזציה
האינטלקטואליותהאליטותנציגירובםהנוכחים,בקרבממושכות

נגדאולם .לאשורןהעובדותאתידעוהריאלהאנשיםוהפוליטיות.
בכנסייתולזרלמרטיןשהריעוהנכבדיםהאנשיםמחובדיוקאלועובדות

 2006נובמבר-דצמבר
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שלבפניהםלהביטכךכלקשהמדוע
נקשיבשלאמדועובאמת,היהודים?

הטרגדיהב"שפתהמדבריםליהודים

אתלהסבהזכותאתתבעוהםהאמת:מןהפוגהתבעוהםפאול.סט'

ממנה.מבטם

הקשיש,בוניםאיגנץהיהולזרלמרטיןהריעולאקםשלאהיחידהאיש
בגרמניה.היהודיתהקהילהראש

אחריםפשעיעלוידוי
במהאלאבעובדות,עוסקתאינהשלי'ההתמחותתחוםאתנוגרפיה,

העובדותעלמספריםשאנשיםדבריםהעובדות.עלמספריםשאנשים
ניצבשההיסטוריוןמפתיעזהאיןההיסטוריון.בעיני"איוולת"הם
ייאמר'גרוסשללזכותו .הקיבוציהזיכרוןאשלייתלנוכחאוניםחסר

בעובדותרקלאעוסק'הואשלואחריםובחיבוריםידוובנהעלשבספרו
העובדות.עלמספריםשאנשיםבמהגםאלא

השואה,שלבהקשרפולנים-יהודיםיחסיעלויכוחמתעוררכאשר
בהתחלה,הדברים.אותםבתורו'אחדכלואומרים,הפולניםחוזרים

-שלהםהמקודשעת'ה'בטרםטיעוןעלחוזריםכשההיסטוריונים
בפאריס,הפולניתהגולהירחון ,' Kultura '-בהכותביםשגםטיעון

במפתיענוסקתהשיחהכן'פיעלאףקולחת.אינוהשיחה-בוהשתמשו
כדבריאחרים',פשעיעלל'וידויעוברתכשהיאאיכותיתבשלותלאיזו

דוגמאותויספיאנסקי.סטניסלבשלחתונהבמחזההליצןסטנצ'יק,
אתבהמוניהםהמציפיםבמכתביםישאחריםפשעיעללווידויים
אישלבד;גמההפוגעיםמאמריםפרסוםבעקבותהעיתוניםמערכות
כאלהתגובהמכתביהאםיקר'<עורךהיהודים.כלפיהפולניםאשמת
אלה?>ברגעיםגםשולחנךאלמגיעים

אופייניים,נושאיםשלשורהכוללאנטישמיותעלאמיתיפולנישיח
כלומוקרנותמידהנשלפותחיות',ב'תמונותהשארביןהמתגלמים

תמונותכאןלמצואשמצפהמיטועה'שואה'.המילהשנשמעתאימת
כמוישנות,כנסייתיותבקלישאותמתחילזהעם.רצחשלמזעזעות

הכופרים'.היהודיםבעבור'נתפללאובנינו',ראשועלעלינו'דמו
אינההללוהקלישאותשלהימיםאריכות
חוזריםשנהבכלתמיהה:כלמעוררת
לפניהגדולשישייוםבתפילתעליהן

השניםמןתמונהמוקרנתבהמשךהפסחא.

שחורבלבושיהודיהמלחמה:שלפני
בגןהמזרקהידעלספסלעלמתרווח
כברמתכונןהואכאילובווארשהסאסקי
-לנוהרחובות,'לכםההבטחהלמילוי

אחריםיהודיםהבאה,בתמונההבניינים'.

אתכךואחרהרוסיםאתתחילה-ובמלחבלחםמברכיםשחורבלבוש
טורפי·היהודיםהבאהבתמונההרוסים.אתשובכךואחרהגרמנים

אתלראווהמפגיניםלפולין'הסובייטיםבידישהובאוהפולנים,
המלחמה.שלאחרהפולניהביטחוןבשירותשלהםהיהדותואתהקומוניזם
-םיפולנישמותמאחורימוסוויםהפעם-יהודיםהבאות,בתמונות
ובחוצפהוגיירק,גומולקהבתקופתפוליןשלדמהאתמוצצים

הפיננסיתבמאפיהביותרהבכירותהעמדותאתתופסיםלהםהאופיינית
 • 1989אחרי

היאשגםבחרטה,להסתייםחייבאחריםפשעיעלהפולניהווידוי
דברילספרשלאמחויבבתשובההחוזראחר.מישהושלכמובן,תהיה,
איזההיטביודעים"העורכיםדמיונית.פולניתאנטישמיותעלהבל
הנפנוףהאםבחו"ל.פוליןשללמעמדההפולניתהאנטישמיותגרמהנזק

גרוביצקיאלכסנדר-1957בשאלזה?"נזקלתקןאמורבההמלאכותי
 .' Kultura '·ב

יאסיניצהפאבלוההיסטוריוןהסופרבתיאטרליותקרא"חברים!"
> Jasienica Pawel < הפולניתהסופריםאגודתשלבחירותבאספת
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עמנואתלהכתיםמנסהמישהולו'רקהידועות"מסיבות '-1968ב
מהפצתנזקיותרלנולגרוםשעלולדבראין ] ... [אנטישמיתבתווית
"בתשואותמתקבליםדבריואנטישמים".שלאומהשאנובעולםהדעה
 . ' Kultura 'ב·כמתוארוממושכות",רמות

יאצקשלמאמרופרסוםאחריכיום.גםנמשכותוהתרועותהתשואות
פולנים-יהודיםביחסיפומבידיוןלפיהןאזהרות,נשמעושובז'קובסקי

בניוהמשפטבביתפולניתלתבוסהויגרוםפוליןשללעניינהיזיק

 .יהודירכושלהחזרתבתביעותיורק,

פולנית'אנטישמיותשל'פסיכואנליזה
איןפיהשעלתזה,פעםניסחהיניוןמריחהתרבותומבקרתחוקרת
תזהיסודית.פסיכואנליזהזולתמקוללות'פולניותל'בעיותתרופה

ירחון , ' Kultura 'ממייסדי ,ילנסקיקונסטנטיניסחזהבהקשרזהה

בבעייתדיוןשכללדעת,נוכחילנסקינפריס.הפולניתהגולה
מכתביםאחריוגורר ' Kultura 'דפימעלהפולניתהאנטישמיות

ב-הפולני.הכבודעללהגןהנזעקיםנזעמיםקוראיםשללמערכת
זהולצורךפולנים-יהודים,יחסיבנושאמשאל ' Kultura 'ערך 1957
הכותרתאתנשאהשאלוןשלהראשוןהחלקלקוראיו.שאלוניםשלח

היוהתשובותפולנית'.אנטישמיותשל'פסיכואנליזההפרובוקטיבית
הטמונהמסקנהלהסיקנסקילילשגרםדברבאופיין'ואחידותספורות
באומרו'צדקוהסופר><הציירמאלצ'בסקישרפאלייתכן"האםבשאלה:

כמומגיביםהפולנים ?המוניתפסיכוזההיאפולניתשאנטישמיות

תקיפההכחשההבעיה,מןבריחהבפסיכוזה:הלוקיםפרטייםפציינטים
במחלה?"ההכרהאחריעצמםכלפיואכזריותקיומה,עצםשל

הוויכוחכוללאנטישמיות,על-והציבוריהפרטי .הפולניהוויכוח

הנמרצתההאשמהמהיואמנם,הללו.התסמיניםבכלנגועידוובנה,על
הבעיהמןבריחהלאאםהפוגרומים,בביצועשבחברה''החלאהכלפי

ההגוניםהאנשיםלביןשבחברה'החלאה'ביןהיחסומהוהכחשתה?או

רשמהלבדומאלופולסקהבאזורכאשרבה,
האנטי-הפולניתהמחתרתקריובה','ארמיה
שמאלצובניקים? 60,000שלשמותנאצית,

מן-לאודנסקילאחיםהאמפתיהמניין
הפוגרוםשלביותרהאכזרייםהמבצעים

נגרםשבוודאיונזקסבלעל •בידוובנה

לאווירהההבנהפשרמהיהודים?מידילהם
שאוליקטנטנה<"עירבידוובנהששררה

לפנישבהכאב",מרובמדעתהיוצאת

לא-יהודים")?שלאחתחנותולולשרוד'חיתהיכולה"לאהמלחמה
רצחניאינסטינקטנגדלהתייצבהנורא""הקושיעלהתירוציםפשרמה
שכניהם?אתלרצוחהחליטועתהשזההאוכלוסייהמןחלקיםשל
לה?הראוייםידוובנהיהודיאלהאיןכלום-אמפתיהעלמדבריםאם

יאצקוהעיתונאישארוסהתומאשההיסטוריוןאבלזאת,עושה<גרוס

שלבפניהםלהביטכךכלקשהמדועכך>.בשלאותומגניםז'קובסקי
הטרגדיהב"שפתהמדבריםליהודיםנקשיבשלאמדועובאמת,היהודים?
"שפתנגדבמאבקהאםלה?קוראז'קובסקישיאצקכפישלהם",
להסבשלנו'הזכות'עלבמקרה,מגיבים,לאאנחנושלהם"הטרגדיה

 ?מהאמתמןמבטנואת

שלהם"

המדומההעדןגן

למרבה .זוללאפופולרי'לאבפולין'חשודענייןהיאפסיכואנליזה
הפולניםבמיוחד.עקבייםלאאנשיםשלארץגםהיאפוליןהמזל,

אותם.לקרואבהכרחלאאךמסוימיםסופריםלהלללמשל'עשויים,
בהקשרולהפך.לקריאתם,ראויבפיהםשמהוללמהכללאכלומר'



תסביך-אחתפולניתתכונהעודעללהתעכבראויהפסיכואנליטי
מאנשיםדברכללקבלהפולניםמוכניםשלהםהאבלתסביךהודותאב.

ספתכמומרהתרופהאפילומסוימים,מ'אבות'ובפרטמסוימים,
מרטון.תומסהפילוסוףהנזירהואהאלהה'אבות'אחדהפסיכואנליזה.

הפלא,למרבה ,טישנרטישנר.זף 1יהפילוסוףהכומרהואהשניהאב
הפסיכואנליזה.שלמוצהראויבדווקאהוא

בארצות-שחורים-לבניםיחסיעלנכוחיםדבריםכמהכתבמרטוןתומס
בעיהועלהפולנית,האנטישמיותבעייתעלגםלהחילםשניתןהברית,
האזרחיםמלחמתעדכי ,טועןמרטוןקיומה.הכחשתיותר:אףחמורה

במטעיםשרוחביביםשחוריםעדן:כגןהאמריקאיבדרוםהחייםנחזו

גןאתחיסלההאזרחיםמלחמתלקיומם.דאגולבניםאציליםבעוד
לאלחטא.שותפהנעשתהכולההאומההאזרחיםמלחמת"מאזהעדן.

המטעיםבעליאוהמתיישביםשלבנםהזה.החטאמןלחמוקהיהניתן
האכזריותעםלהתעמתחייבהיהפתאוםמשנתו.באכזריותנקרע

 ,הזדוןקיומה:עלידעולאכמותהשיערשלאאכזריות ,בתוכוששכנה
שישיודעכברהואהאנושיות!חוסרהצביעות,הבצע,תאוות ,העוול
קין".אותלהיותעלולזה •בוולהכירלהביטפוחדוהואמצחועלאות
מגןגירושםעםהשלימולאהםעיקשים.היוהלבניםהדרוםאנשי
השחורים.עלבהשלכההזאתהלא-נעימההידיעהעםהתמודדוהםהעדן.

אותהמציגכשהואורקאךלשחורבשנאתולהכירמוכןהלבן"הגזען
האדםיכול ,השחורעלהאשמהאתבהטילוללבנים'.'השחורכשנאת

שראהכפיאדם,אותוש"הואב~טחה,עצמועללומרהדרוםמןהלבן
 " •••פשוטזאתעםויחדמנומסאציל,הוגן,אדיב,חביב,תמיד:עצמו
ופגיעים,רחמיםחסריוטובים,עדיניםפולניםשלהאנטישמיותהאם

יהודיקולכלהמעצימים ,בופתחובטרםהשואהנושאאתהחותמים

טראומטימניסיוןנובעתאינהצודק,קולכלומשתיקיםצודקשאינו
מבוגרים,פולניםהרבהשלמבטםמנקודתהשואה,איןכלוםדומה?

לסופליצובובשיבהלעדהמחבלתבוגדנית,יהודית-גרמניתחזירדתעוד
יכהוינקל ,ירבץגדיעםאריהשם ,ויספיאנסקישלחתר,~בהעדןגן-

;רוואזי?שלהפקוחהעינותחתבמצילתיים
המאבקבתקופתחשובתפקידמילאבסופליצובוהמיתיהעדןגן

לאשליההזההמיתוסהפךולמולדתלביתהשיבהאחרילעצמאות.
"ראוי ,מרטוןתומסכותב ,בהקיץ"לחלוםהופך"כשמיתוסמסוכנת.

ולזנוחתקףאינושכברלקבועמגדלת,לזכוכיתמבעדאותולבחון
לדוןפירושו ,היצירתיתפקידואתשאיבדאחריבכוחבולדבוקאותו.
נפש'.'למחלתעצמנואת

בטוחים?גבולות
לחיותאיךטישנריוזףשלבספרומצאז'קובסקייאצקהעיתונאי

מעברחורגתאינהאדםשל"אחריותוהאחריות:בשאלתמרגיעמשפט
לגבולותמעבר ,כלומרשלו".האפקטיביתהפעולהיכולתלגבולות
זהאיןשלי,הראותמנקודתמוגן.חשז'קובסקיטישנר,האבשהציב

 .נכוןזהואיןצודק
הוא .טישנריוזףאותושהכירכפיהאנושיהמצפוןאתהכירומעטים

לעמדתבניגוד-מסוימיםובמצבים ,המצפוןעליונותעלבתוקףהגן
ניתןשלאכשם ,פרטימצפוןלכפותניתןשלאידעהואהכנסייה.
ההונאהשיטתהשניים.ביןזיקהקיימתוהלוא ,קיבוציזיכרוןלכפות

לעצמךמחילהלהעניקהיא ,טישנרטען ,ביותרהרווחתהעצמית
הואמצפוןפרדוקס:טמוןהמצפוןשלבטבעוהאחרים.אתולהאשים

הואבעתבהאבלמפשע.חפיםלהישארלנוהקוראהמוסרשלקולו
שבקדושים"הקדושלגמרי:הפוךמשהואותנוהמלמדהדת,שלקולה
ביותר".הגדולהחוטאשהואחש

דתייםהיוהפולנים"אילוחד-משמעית:היאטישנרהאבשלמסקנתו

האחריםואתעצמםאתלשכנעכוחםבכלמתאמציםהיולאהםבאמת,
 • .אמןמפשע'.'חפיםשהם

הערות

'גזסהבעיתוןפולניבתרגוםפורסםהזיכרון""שתיקתרגאסגינסרשלמאמרו . 1

 • 11.10.2000ויבורצ'ה',

הוצאתמיכאלוביהיז'יבידילעבריתותורגם 2000בשנתבפולניתאורראהשכנים . 2

 • 2001ושםידאחרונות,ידיעות

הקיבוץסנ,ןואלכסנדריונתמפולנית:תרגמורגופינסקה.אנהמאתסחור'סחורב . 3

 • 2000המאוחד

תורגם .-1943במילושצ'סלבשכתבנגסו',מסתכלמסכן'נוצרילשירהכוונה . 4

'מעריב.'שלהספרותבמוסףוייכרסרפייבדילערבית

'האנטי-התעמולהבמסעממשרתושהודחמבריק,פולניסוציולוגבאומן,זיגמונס . 5

תלבאוניברסיטת 1971-1969בשניםהרצהפולין.אתלעזובונאלץ-1968בציוני'

לומייחסיםבקיימברידג.'והרצהלבריטניה,ישראלאתעזבחיפה.ובאונירבסיטתאביב

מודרנהספרומתוךבהמשךמצטטתהמחרבת'פוסס-מודרניזם.'המושגהמצאתאת

מאנגלית:תרגם ,האנושיההיבט-גלובליזציהספרואורראהבעבריתעם.ורצח
 • 2002אדוםהמאוח;ןקוהקיבוץחזנוב,גרשון

לאתנולוגיהפרופסור ,) Joanna Tokarska-Bakir (סוקרסקה-באקיריואנה

האינטלקטואליותלאחתנחשבתוארשה,באוניברסיטתהתרבותשלולאנתרופולוגיה

 >' Gazeta Wyborcza '(ויבורצ'ה'ב'גזסהלראשונהפורסםמאמרהבפולין.כיוםהמרביקות
עסהמפריהמסותקובץאתפותחהואהשנה.''מאמרבפרסוזכה 2001בינואר-13ב

 • 2006בספטמברעודכןהמאמר .) 2004 (כערפלדברים

פזמירישלבעריכתה ,הפולניהחשבוןזיכרון:עםעימותבאנתולוגיהכלולהמאמר
 • 2007בפברואראורשתראהאדום,קוהמאוחד;הקיבוץהוצאתובתרגומה,

אקטואליה
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