
רצח-עם
ואידיאלווגיה·

קולאקובסקילשק

לראותהניתן :שונותמנקודות-ראותלהתייחסאפשרהיהודיםשואתלא
שלהבלתי-מתקבל-על-הדעתבתולדותיוביותרהשחורכפרק-הדמים

המאהשלוהטוטאליטריזםהנאציונליזםכתופעתאוהיהודי,העם
לומרמענייןדברליאיןהשנייה.לאפשרותמתייחסותהעוותיהעשרים.

 :שקרוימהעלהשואהבהשפעתלעסוקבדעתיאיןואףהיהודים,השמדתעל
וזאת,ישראל,מדינתשלהנוכחימצבהעלובעיקרהעכשווית,היהודית""הבעיה

אולישזהוסבורני' :הואנהפוךכזאת.תגובהשלבטעמהמפקפקשאנימשוםשלא
אנשיםשלזכרונםעללהיש~ןעדייןל_יכואלהבנושאיםדיוןשבוהאחרון""הרגע
מלחמתשעבורםאנשים,העולםאתינהלושניםחמש-עשרהאועשרבעודחיים.
ישראלמרינתשלקיומהלביןבינההקשרהעבר.מןסגורפרקתהיההשנייההעולם
עדיםשהיואנשים,עודיתלבטולאפוליטיותבהחלטותהקשוריםוכלבטיםישכח,
ולקררבנותיה.ההיאלאימה
יהודי.אינניעצמי.אתשאציגהראוי,מןבנושא,רגשיתמעורכותחסרשאיננימכיוון

הניכושובתקופתשתיים-עשרהכןהייתיהמלחמהכשפרצה .יהודיממוצאלאגם
חסולאתזוכראניבווארשה.היתרכיןרכים,במקומותשהיתיכפולין.חייתיהנאצי
אתיום-יוםסיכנוכאשראקטיבי'באופןליהודיםעזרואשרהפולנים,כיןגרתי .הגיטו
זרתקופהשלרובה ..להצילשניתןהמעטיםאתנוםמהגיהלהצילככסיוןחייהם

כמפורשהרגישועצמי'כמוניאזשהכרתיוהפולניםמסתתר~םיהודיםביןהתגוררתי
לרצח-עםקרבןכידוענפלופוליןאזרחימיליוןכשישההקרבנות.עםגורלשותפות

עלזכרונותינומשפיעיםספקללאיהודי.ממוצאפולניםאריהודים,היומחציתםורק
 .ההם.לאירועיםהמתייחסיםוניתוחדיוןכל

העולםמלחמתשלהיהודיםכרצחהנוראהחידושהיהמהאנותמהיםלעתים
(להוציאהנ~ציםשלולאהעשריםהמאהשל"המצאה"אינורצח-עםוהריהשנייה,

כשהכוונהחידוש,אינואידיאולוגירקעעלרצח-עםאףההמתה).טכניקותאת
מטאפיזיים,מטעמיםחיסולשל"פילוסופיה"עלהמושתתתהמוניתלאקסטרמינציה

העולםכמלחמתהארמניםשלההמוניהטבחאמנם,מוסריים,אוהיסטוריים,
באמריקההאינדיאניםרצחגםוכךאידאולוגיות.שוםעלהתבססלאהראשונה
השש-עשרהכמא;דאמריקהכיבוששלהאירופיתכהיסטוריהאם-כיהדרומית.

חיתה,:הסברהלמעשה"פילוסופית"הנמקהמעיןלמצואאוליאפשרוהשבע-עשרה
הכנסיה,ע"ילגמרישנדחתהזאת,תיאוריהנפש.כעלאנושייצוראינושאינדיאני

היותרלכלהמוני.כקנה-מידהלהריגהיסודלהםנתנהלאאךהכובשים,אתשימשה
הרוצחיםחשוב.כלתידברהואאינדיאניהריגתמוסריתשמכחינהלמסקנה,הובילה

והשוניוכשלטוןכאוצרותרצוהםמעשיהם.אתשתצדיקתיאוריהלכנותטרחולא-
למעשיהם,המעצוריםכשכירתלהםעזרקרבנותיהםלביןביניהםהמוחלטהתרבותי

והאכזריותמעשי-האלימותרובעללומראפשרזהדברכאלח.להםוהיובמרה
לא.או"רצח-עם"להםקראו'אםהואאחד .הקולוניאליזםבתחילתשנעשו
בשםכאשרדתלמלחמותרצח-עם-אידאולוגיהמושגקשוראלה,דוגמאותלעומת

יותרארציותסיכותהיואםמשנהזהואיןלהורגהמונית;ןהרצאותנערכוהאלוהות
רצחלהשמדה.נתורץשהובאוהקדוש""הטריואו"החסד",נושאמאחורי

כרצח-עם-להיחשביכולהשלוש-עשרההמאהכתחילתבדרום-צרפת 1הקאטארים

בחירהזכות ·בעליהיותיאורטית,מכחינהלפחותשהחוטים,למרותאידאולוגי'
לאאשראפשרויותבחרטה,ולהודותלדרכם,להתכחשאחרת,לדוקריטנהלעכור
תורשתיתתכונההיאהנאצית,הדוקטרינהעל-פישהיהדותמשוםליהודיםניתנו

ולכןחשוכי-מרפא,יסוד'עדמקולקליםהיהודים .ממנהלהיפטרשאי-אפשר
הנאציתשבאידיאולוגיהאלהמרכיביםכשנישגםאלאטוטאלית.מקוללים

-לתקנהניתןהבלתיהיהודיוהקלקולהגרמניתהעליונות-לדיוננוהמשמעותיים
מהרומנטיזםעודלנומוכריםזאתיאולוגיה_כאידעיסוקשלכסירנות .חידושמשוםאין

פטרוכאמריקה,כזאת,עסקוולוקץ',מאןתומסיותר.רחוקיםמזמניםואףהגרמני,
הכלכליים,כתנאיםהנאציםלהשתלבותכיחסנערכוהיסטורייםמחקרים .ויארצקי

סופריםהראשונה.העולםמלחמתלאחרגרמניהשלוהרגשייםהסוציאליים.
ונטרהיסטורירסופייםכבירוריםלכתהרחיקולשעבר,מרקסיסטיםכרוכםמסויימים,

כדוגמתלטוטאליטריותהתדרדרותעלטיפוסיתתופעההיהלאשהנאציזםלסברה,
אשרחדשה'פוליטיתצורהלדעתםכישרואלהמשטריםשכי .הסובייטיהמשטר
השינוייםשלטבעיתתולדה .הריהיובלתי-אנושית,אכזריתהיותהלמרות

ריזי,ברוכושלככתביוכמצאתזהמסוגאבחכה-כעולמכו.שחלוהגדוליםהטכנולוגיים
האידיאולוגיהחיתהזאתוכפרספקטיבהבורנהאם,וג'יימספולוקפרידריך

היוברוסיההקומוניזםוגםהיאשגםכיווןכחברקטנהמשמעותבעלתההיטלראית
כלתי-כמנע.היסטוריבתהליךכאמצעיםששמשומקומיתמסורתאומקדהשלעניך

בלתי-ניתכיםהיסטורייםכוחותשלפיהזו,קודדתלפרשנותהצדקהשוםאיןלמזלנו

 1982מרץ·מאי

מסויימותתכונותקיימותכאןגםטוטאליטדי.לסדרהעולםאתמוביליםלהכרעה
וריכוזיותהחלטות(כריכוזיותכזהתהליךהמעודדותהטכנולוגיותכתהפוכות

שלוהכלכליהטכנולוגי(הכשלוןאחרותתכונותלעומתןקיימותשלטון),
 .אותרמבטלותואףסותרותכוללתכהערכהאשרהטוטאליטריזם),

קשהתרבותי'אוכלכליהיסטורי'רקעעלההיטלריז.םשלהניתוחאפשרותלמרות
ולוושהצלחתו,ההגיון,ע"ינתפסשאינודמוני,משהובושהיהמהרושם,להשתחרר

של(וכמרבןהיטלרשלהאישיתלהשקעתו ת,,;הרכהבמידהנתאפשרההארעית,רק
"מכשירשלנתורץארתהלפתוראוהיטלר,שלב"יצירתירת"לזלזלאין .רוזנכרג)

הגרמניתהכלכלהשלשמיליטאריזציההנמנע,מןלאשכןהיסטוריות",מגמותכידי
הפולחןהרשמית,הדת(כעזרתגרמניהשללבעיותיהפתרוןלהוותחיתהיכולה
אינוההיטלראיתהאידיאולוגיהשלייחודה .האימפריאליסיות)והשאיפותהמדיני
ההיסטורית.הסכמהעפ"ירקלפיכךמתיישב
המלחמהאתאיפשרוהראשונההעולםמלחמתשתוצאותהדבר,אמתואפילו
לתקומתוגורליהכרחמשוםבכךהיהלאעדייןלכלתי-נמנעת,עשרהאוהשנייה

כוחותתולדתולאאנושימוחשלתולדההיהההיטלריזםההיטלריזם.שלולנצחוכו
להשגתמקרימכשירחיתהלאההיט.לראיתהדוקטרינהאישיים.כלתיהיסטוריים

המוסריתורמתההאינטלקטואליתדלותהלמרותעצמה.בהקשוריםכלתייעדים .
כה,האמינושאנשיםמשרםרקלאממשית,זואידיאולוגיהחיתהסלידה,המעוררת

וכעיקר-מנהיגיםשלהתנהגותםעלכלתי-תלויכגורםשהשפיעהמשוםגםאלא
אשרהיהודיםהרגשמתכונתפעם,לאציינוהיסטוריוניםכאנטישמיות.מדובר
גרמניה,שלהמלחמתייםלמאמציההזיקההמלחמהשלהאחרוניםבשלביהאומצה
רכבותקוריו~תםהוכלהמצעי ttשלאדירותכמרירתדרש endlosungשה-משרם

מנוצליםלהיותהיויכוליםעכדים tערבדיםכתורשהיהודים,עודמהלצבא,הנחוצות
אידיאולוגיים.מטעמיםההרגאתקדמוזאתלמרותיותר.טוב

הנמצאותלאלוהדרמותהאשמותעלרקלאנשענהההיטלראיתהאנטישמיות
היוושכאלהבתוריהודים.היותםאשמתעצםעלקודם-כלאלאהנוצרית,במסורת

שכל'רקולא ;האבסטראקטיהרעאתסימלובכדובדהממשיהרעשלהתגשמותואת
היהדות.מןמוצאו-הרעשכלאלארע,כבחינתהואב"יהודיות"הנגוע

אמנותהפאציפיזם,הליכראליזם,הקומוניזם,יהודית,חיתההפלוטוקראטיה
מטרותלהשגתאמצעירקלאלפיכךהיההיהודיםחיסול :היחסיותותורתהאכנגרד
ולמעןהצדקלמעןגדול,היסטוריאקטלכשעצמוהיההואכלתי-קשורות,כלליות
 .הרע.**עלהסופיהנצחון
אידיאולוגי,בסיסעלרצח-עםשקרוימהשלחדשהבמתכונתכאןמדוברזהבמובן

פאראנויה.אוטירוףפריהיאזושאידיארלוגיהכקבעאםאף
ואינני ?העכשוויבעולמנוראיתההיטלולרגיה-האידיאיורשימתבססיםמהעל

לקבוצותכלומר, ;המלהמוכןבמלואעכשווילהיטלריזםזוכשאלה ::-מת~יח
מגרמניההלקוחותוכפראזולרגיהבסיסמאותהמשתמשותהקטנותהפאנאטירת

למרותתפקיד,ולאעתידאיןלהןמיוחדת.התייחסותשוותאינןאלה .הנאצית
נאחזותשהןהעובדהעצם .מרובהתשומת-לבלהןמקדישיםהתקשורתשאמצעי

כיןכאן,לאלדעתיתקוה.ללאשמצבןהוכחה,משמשתהיטלרשלבסיסמאותיו
אםכייורשיו,אתלחפשישההיטלראיתהאידיאולרגיהשלהישיריםממשיכיה
שלשונותבצוררתביטוילידיושבאומפלתואחרשהופיעוובתמורותבתהליכים

 .העולם-השקפתעלומאבקיםויכוחי~
השתמשהמועטהבמידהרק .שלוגילוי-הלב;;ןיתהההיטלריזםשלהבולטתתכונתו

גרמניה :מטרותיהאתלעולםכישרהבצעקנותכוזבים.במרכיביםזואידיאולוגיה
לאחרלעבדיםאחריםסלאב?יםועמיםפולניםוהפיכתיהודיםהשמדתלכל,מעל

ביצועבתהליכיחיתהזותכניתתרבותם.'הרסלאחר :קריהמשכילות,חיסול
ל"הטעייתכללהזדקקולאובמפלגהבמשטרהב-אס.אס.,כצבא,ומבצעיה-

האידיאולרגיה.להםשהכתיבה.מהעשוהם :התודעה"
שלפיזיתלהשמדההטיפולאאחרותייצוגיותבתעודותאושב"מלחמתי",למרות
קבע " Mein Kampf "-בומעבר.מעברעל-כךהשפיעוהופעתםתוצאותיהודים,
טפילים,מסוכנים,חיידקיםוואמפירים,·שדים,הםשהיהו;יםכ"פשטות"היטלר
ויפה,שנשגבמהכללהרוסמשתדליםהתרבויות,כלשונאיהאנושי,המיןאויבי

ב-כנאומוהיהודים".עםיחדרקשיעלםבעולםלשלוט"האינסטינקטכהםושטבוע
Reichstag שאםהיטלר,אמר ) 1939ינואר-30(בהמלחמהלפכיספוריםחודשים

התבטאויותלחיסולם-הם.תוצאותיהיביאולמלחמה,לגרוםהיהודיםשלבידםיעלה
לאמדועעצמם,אתאנשיםשאלורבזמןלאחררקאבלחד-משמעיותהיוכאלה

כברההשמדהמכונתכאשריותרמאוחרגםשנאמרו.כזמןכרצינותאליהןהתייחסו
 .האמיןלאפשוטהמערבהפולנית,המחתרתבאמצעותהסתננועל-כךוידיעותפעלה

הכיבושבשטחשנעשהעלמושגהמערבבמדינותלאנשיםהיהלאמכך:;כתוצאה
המלחמה.תוםעדהנאצי,

שללאידיאולוגיהאותומשוויםכשאנוחלקית,מתבהרתההיטלריזםשלמשמעותו
שאנאלוגיותלמרות .סטליןבתקופתלקומוניזםלמשלאחרתטוטאליטריתמדינה
היהלנאציונל-סוציאליזם,בניגוד :לים.מהחברלהתעלםאיןלעתים,משענערתכאלה

במכשיריםקטנה,לאכהצלחהכעזרהואאחת.חזות.כעלגדוללמכנההסטאליכיזם
הסוציאליסטית-הומאכיסטית.האוכיברסאליתלמסורתהשייכיםאידיאולוגיים·

פיארלא;מעולםמדיכוי.שיחרדרקתמידניכושים,עלמעולםהכריזלאהסטאליניזם
אויבי-להחלשתהכרחיכמכשירלחזקההכורחאתרקצייןכשלעצמה,המדינהאת

בעולםהמדינהביטולאתהמרקסיסטית,לדוקטרינהבהתאםוהבטיח,החופש,
העמים'לכלעצמאותדמוקראטיה'שיוויון'עלהכריזכ"כ .המשוכללהקומוניסטי

 ....ושלום.אחווה

 lnstitute for the Study of Contemporary Socialע"ישאורגנהבפגישהמנאוםטקסט *
Problems, Seattle Wash הבדולח.ללילהארבעיםשנהיום , 1978בנובמבר

הרצאת),(בעברית 1978 (מרצרסקיקזיימישמאתתליין"עםל"שיחרתהקוראאתלהפנותבצרוני **
אשרטלו,-נאמן-חישלאותנטיפורטרטנדירה,תער:זה ).ע.מהמאוחד,והקיבץוהגיטארתלרחמיבית

לעקורהשכילוולאמדיטוביםשהיומשרםבמלחמה,הפסידושהגרמניםטעןהאחרוןהרגעעד .
 .בארצםהמזיקותהמג~רתאתמשורש
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תפיסהאי-נוכחותאר.נוכחות-רההיטלריזםהסטאליניזםשלהמקריםבשני
אתזיההאשרהסטאליניזםהשיטה.להתעצמותרגםלהחלשהגםגרמהאידיארלרגית

התגשמותאתמהורההואכאילוסוציאליסטיים,וערכיםחלומותכיורשעצמו
למשוךוהטרור),הדיכויבשיא(אפילוהמליםלזריזותהודרתהצליחהישן,ההומניזם

אלפיבעולם.השפעתואתלהגדילזאתובצררהאינטלקטואליםשלרבמספרלצידו
להיותהעשויהזרלעובדה .הקומוניסטילרעיוןכאמונההצטרפומצטייניםמוחות
הדוגמהכאללכ,לשיםישהאנושית,התמימותעלכמרמזתבמלנכוליה,מוזכרת
ברצינותלקחואשראלה, 1:1גאולםשלנר.כמאהאידיארלרגיכוחשלביותרהבולטת

דרךראייהיכולתלעצמםסיגלוואשררכים,היווהםהסטאליניסטית,התפיסהאת
השקפותיהם-שלהעצמאיתלרוחבמאוחרארבמוקדםככנערהאידיארלרגיה,משקפי

נשברכאשרולעתים,למציאות.הדוקטרינהביןקרנפררנטאציהשללמצבוהגיעוהם,
הגיעואףפעמיםעצמם.משלחייםכמרהשבריםקבלובתפיסתם,מבנין-העלמשהר

כלומרהקומוניסטי'הסדרעלטית P.קרמרניפראזרלרגיהשללהתקפותהקומוניסטים
ארעצמי,הרסשלהתחלתייםזרעיםהיוכוזבת,היאאםגםשבאידיארלרגיה,אר

מכפנים.מבקריםלגדלהצליחהפנימיות,לסתירותיוהודרתשהקומוניזם,
 ;נירוניםבשניפעלהרהאמיתירתהמוצהרותהמטרותכיןהזהרתבהיטלריזם.כךלא

לבעלתהתנועהאתלהפוךאיפשרהלארצח-עם,עלבגלוישהושתתההאידיארלרגיה
האינטלקטואליםשלהתנגדותםאמנםרצינית.ערכיתאראינטלקטואליתמגמה

התרבותבבכייתהפעילחלקםגםאךתדהמה,עדזעירהחיתהלהיטלריזםבגרמניה
פוריותהוכיחמסריימרתבתקופותאשר_לקומוניזם,כניגודמועט.היההחדשה
לרראכדליזםחב~;וכעצםכיותרעקרכאצירכל-סרציאליזםהיהשרכים,תרבותכשטחי
תעודת(מלבד'שיממוןרקהכניסולפילוסופיהלאמנותלספרות, :טהורתרבותי

כלכד,מועטיםאינטלקטואליםאליולמשוךעל-כןוהצליחהשכלית)הדקדנציה
שנהמשךתנועה.כשהאמין ,) Martin Heideggerהיידגרמרטיןהואכהם ·שהידוע

הק,מ;כיזם.שלהאידיאולוגיתהגמישותעםכמוכןזאתלהשוותקשה .לערךאחת
מאלהשרכיםהיואכשיראתההיטלריזםלעצמוהתאיםעל-פיהםהקריטריונים,

שלהיחידותשסגולותיובעודחיה,אמונההיההאחרוןהקומוניזם.אתששימשו
דלות .) Blut und Ehre (וכבודדם :צבאיאופיכעלותהיונאציוכל-סוציאליזם

אידיאולרגיהשכןאידיאולרגי,פילוגמנעסותרותתפיסותשליחסיוהיעדרזורוחנית
 .עצמהאתלהזיןמסוגלתאיכההרגי-דעותללא

כצורתממשיותלתמורותכנראהגרמותבלרחביככלרגיכ~ירההיטלריזםמפולת
להתכסותממשיכיםאנומסויימתכמידההמלחמה.שלאחרהפוליטיהמאבק

היהודית""הבעיהלגביעמדותשיכוהיתרביןאשרההם,האירועיםבתוצאות
שקורהכפילהוכיחה,שקשהלמרות,ככוכה,זרשהערהמניח,אניוהאנטישמיות.

 .רחבות-היקףציבוריותתופעותשלוסיבתיותמשמעותלתפוסככסותנותמיד
גדולהגזעיתשנאהקיימתשכייה,.ההעולםמלחמתאחרישכירם,לקבוע,מותר

איכהשהאנטישמיותוכןלפניה,קיימתשחיתהמזרהעולם,חלקיככליותרומסוככת
אולםחזקה"."מדינהשלבפולחןהצורךלגביגםנכרכהזוקכיעזז .להיעלמותצפרייה
האידיארלרגיהשלממושכרתהשפעות·כגלללאקוריםאלהשדבריםלררד~יקרוב

אופןאתשינתההרגל,אתפשטהאשרזראידיארלרגיההוא,כהפוך ;ראיתההיטל
גידולואת ·מרכיביםרכיםמכיעים .מדוברכהןושאיפותשיכארתאותןשלהתבטאותן

כמשטריםהמולאםהחקלאיהמשקשלעצרםגידול-ביניהם ;הכאצירכאליזםשל
 .ואחדותלארמיתמסורתהחסרותחדשותמדינותשלותקומתןשרכים,פוליטיים
זכרתןאתשקבעבולטות,~תגיותכקבוצותשהתפתחהכאצירכליזםלידתרבותית.

אולאום,ללאכאצירכליזםשלתופעהאףקיימתמשלהן'עצמאיותמדינותלבכיית
אלהאפילולארמניות,שתנועותלהעיר,חשוברב-לארמית.כמדינההמרוכזכזה

 'האמורלחוק,"דרישותיהןאתמנסחרתאיכן"כאצירכליסטיות",נהירתןשמודרת
שהןאלאזאת,רקולאונו'.מרחב-מחייהעליונות,אחרים,עלשליטהלהןלהקנות
הזכותארעצמית,להכרההזכרתבמסגרתהלאומיותהשאיפותכלאתמבטאות
רעיוןאתמלהזכירהימנעותתוךכתחומםהיושפעםשטחיםעלמחודשתלשליטה
שאיפותיהםעלמלהצהירהיססולאוהיטלרמרסרליכיאחרת.ארמהכגדהמאבק

הטבעית"מ"עליוכרתןשנבעהניכושיםמדיניותכניהולהודרהם :האימפריאליסטיות
השוללותכאציוכליסטירתאידיאולרגיות'זה.מסוגגישהכדירההיוםאומותיהם.של

שלשוליתתופעההןלצדק,והלועגותמלחמות,המפארותהאדם,זכויותאתכבירור
מזכויותחד-משמעיתכהתעלמותודופןיוצאהיהטוכגצח(מאוהמדיניים.החיים
טריטורי-ומשטריםאימפריאליסטיותשאיפותולאומית,גזעיתשיגאה .האדם)

בין-וסיסמאותפאציפיזםהומניזם,שלמסכותמאחוריכיוםפורחיםאליסטיים
שניתןאירועיםמכמקיםוצדקקידמהלאומית,סו~ךכיותשלכמסווהאחרות.לאומיות
-קמכוךיה).או(אינדונזיהכרצח-עםלראותםבהחלט
זרועותמאזכהרבההשתכרצורותיההאנטישמיות.לגביגםאמוריםהדבריםאותם

כשוליומתקיימותעכשיוחלשותהכןאנטי-יהודיותימניותשתנועותברור,היטלר.
המסורתשלרוכהאתלהכילכהחלטדיראנטי-ציונותהמושג :הפוליטייםהחיים

בלתיתהיהאנטישמייםהםהציונותמתנגדישכלהאמירה,גםאולםהאנטישמית.
 .ביניהם .דתייםארפוליטייםמטעמיםמסוימיםיהודיםגםארתהשולליםצודקת.

רגשותעלהמושתתיםתנועהאראידאהכלהדוחיםהקודם,מהדורסוציאליסטים
מדיני.ולאדתירעיוןשלגישרמרהכהשיהדותהמאמינים,דתייםויהודיםלארמיות,

אנטישמיכלשכמעטהריאנטישמי,הואאנטי-ציונישכלאמתזואיןאםגםאולם
כגלוישדוגליםאו"סתם",יהודיתכשונאיעצמםהמגדיריםואילואנטי-ציוניהוא

מאוד.מועטיםהיהודים,בהשמדת

המלחמהלפכישהתקיימוומהחלוקותמהסדריםבירושהעברואשרשרכיםכתוכים
התנועהשלהיהודיהחלקהאנטישמיות,כגדיצאאז .זולהתפתחותגרמו

(על-מכתהיהודיםכהגירתהאנטישמיםדווקאתמכורבותכמדינותהסוציאליסטית,
אנטי-ציונות,שלבמסגרתנוחמצעלעצמההאנטישמיותמצאהכיוםמהם).להיפטר

הגדולחלקהמתמקםכךותומכיהם.הקומוניסטיתאצלרגםבמערבגםשנתקבלמצע
שכלאומרת,זאת(איןשמאלתנועותהנקראותבתנועותהא(טישמיתהמסורתשל

עלויכריזשישכילהיום,אנטישמישכלנראה,אךאנטישמיים,בהכרחהשמאליים
וחדורת-השיורירן_החופש,הקידמה,כצדככיכוללהימצאיזכהכאנטי-ציוני,עצמו
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זואנטי-ציונות,כמוכןמכוכהשלטוניותמגמותהתואמתאנטישמיותהאנושות).
 'צ'כוסלובקיה Iפוליןהמועצות,כרית :קומוניסטיותכארצותהמלחמהאחריהופיעה
חובההכויהודי,להיותרשםהיותכסכל,כלתיהמצבהיהכמיוחדככריה"מורומניה.
להציגיכולאינוכשושלתו,יהודיםש"כציגים"שמימשוםחרכה,יחד.גםואיסור
רוצהאינואםגם:"יהודי"כרשם"לארם"כסעיףרכדרכזנוכאוקראיני,אוכרוסיעצמו
כאותהלאאפילוהנפרדת,תרבותםאתלקייםזכותליהודיםשאיןמפכיאיסור,ככך.
האנטישמיותלכשהלאבפרליןאחרים.מיעוטיםלבכיהמותרתעלובה,צורה

מסויימיםסקטוריםכצלו-1957 1956הסוערותכשניםרקגדולים.ממדיםהרשמית
ממשיאנטישמיכמסעמטרותיהם-הם.לטובתאנטישמיותסיסמאותכמפלגה
זהמסעהדהוכתמידהימיםששתמלחמתאחרי-11967כרקהשלטונותהתחילו
לאינטנסיביותכהתייחסותאולםהמפלגה.כתרךהשלטוןעלכמאבקקשור

גניה,מאראתלאכזבעשויותשתוצאותיההריהאנטישמית,התעמולהשללהתמדתה
 .בלתי-מזיקכמובןהיהלאשכמזגהרעלכיאם

זהרתהיולאהיהודים,לשואתהאידיאולרגיותשהתגובותלומר,אפשרבסיכום
כעיקרה,ההשמדההתקיימהאדמתהשעלכפולין,ומערכה.אירופהמזרחבארצות
הראשונותכשכיםהיהכךלאמוחלטת.התעלמותאוהקטנהתוךעליהמדברים
ובסרטים.כספריםברומאכים,אישיים,ביומניםהשראהתוארהאז :המלחמהשלאחר

שלהכלליהאופיאתהרשמיתהתעמולהמציינתאחרונותשכשכיםכעודבה,דובר
עקרוןבהיסטוריה.ושוכהמיוחדכפרקהיהודיםשואתאתמלהזכירוכמנעתרצת-עם,

אתכלללהזכירמכליהמלחמהזוועותעלמדבריםשםבכריה"מ,גםמקובלזה
אתלהשכיחשואפתהתעמולהשלהכלליתמגמתה .היהודיםשלהמיוחדגורלם
קרבןכפלוורוסיםפולניםשמלירכיאמכם,ככרןהיטלר.שלהרצחבמדיניותמקומם

המכוונתמירחד,_ההתעלמרתמקרהמבחינתהיהודים"מקרה"היהזאתעםלנאציזם,
בגיוסההשכייההעולםמלחמתתולדותלסילוףהדוגמאותאחתהכהממנו,

הרשמית.הקומוניסטית

פוסקיםכלתירעיונייםחיזוקיםבבריה"מהפופולריתהאנטישמיותמקבלתבינתיים
המוכרותאמונות-טפלותישנות,תכונותבההמגלהממשלתית,תעמולהבאמצעות

מטבעכאותההמפלגהלמנהיגיהחברהאףמחזירהולעתים .שכיביתחורכןמאז
השלטוןלפיראבסורדיטיעוןנוצרואז ;יהודיםעצמםשהם Iבכךאותםומאשימה

זהרעיון .יהודיםעל-ידיהמתבצעהרוסיהעםשלשלטון-דיכויהואהקומוניסטי
בעצםחיתההבולשביקיתשהמהפכההקובעיםכבריה"מ,דיזידכטיםכקבוצותכשמע
רקעעלכך,יהודים.-לכלוראשית ,לאסוריםגרוזינים,פולנים,-זריםיצירת
האנטישמיותריקמתמופיעה Iהקומוניסטיהמשטרכלפיהציבורשלאהדהחוסר

בנקאיםעםהמזוהים(יהודיםההיסטוריהמן.הידועההישנה,הסוציאליסטית
 ;אנטי-יהודי)סטראוטיפעםהמעורביםסוציאליסטייםרעיונות ;וקאפיטליסטים

מפעםחוזרתזומעיןתופעה .הקומוניסטיהשלטון.עםהיהדותמזוהההפעםכאשר
פרלין-ידידותכגדבחתירהבפוליןהיהודיםאתהאשימולמשל 1968כשכתלפעם.
הסטאליניזם.לאכזריותהאחריותאתכראשםהטיחועתובאתהרוסיה
גזעניותמגמות?האםתחילהבכרוכהשטופחזה,לסבךזאת,למבוכהלהתייחסאיך

פאציפיזם,ארכיברסליזם,שלבמלים"ארוזות"כשהןפחות,מסוכנותושוביניסטיות

 32-33מס' , 77עתון



גזעיתשנאהללבןע"מביודעיןהמחושבותפוליטיות,סיסמאות?האםוכר'הומניזם
שוכהובכיסוח ?כזוב"מהדורה"יותרמסוככותאיכןאנטישמיות)(במיוחדולאומית

 .לדיכויחופש,-לעבדותאהבה,קוראיםכשלשנאהיותר,טובאויותרגרועהאם,-
שיוויון?-

ואנטישמיות,שפאשיזםלחשוב,ניתןאחדמצדמאליה.מובכתאיכההתשובה
חסוייםהםבוממצבמחוסכיםפחותהנםהיטלר,אצלכמומלא,לאורהחשופים
אחרת.מזוויתגםהדבראתלראותאפשראבלהומניים.קישוטיםשלמעטהמאחורי
כבודיחסלעוררמצליחות .מזויףבמטעןברוכותכשהןגםאידיאולוגיות,נוסחאות
 .עיןלמראיתגםולו-המיוצגיםלערכים

 40היטלרשלהנוראיםמכסירנותיולהסיקניתןמוסר-השכלאיזהכללברורלאכןעל
אירופהברחבישהדהדהעוד","לאלקריאההיוםישמשמעותואיזומכן,לאחרשכה
עצמה,עללעולםחוזרתאיכהשהיסטוריההאמ-תהטריוויאליתהרייך.כפילתעם

להיטלריזם.דומותסככותבחובןהטומנות.פוליטיותלתופעותבסתירהעומדת
פוליטיים,מתנגדיםלושישמי;כלתוכןמכל"פאשיזם"המושגהתרוקןזאתלעומת
קלאיכנוהיהודיםמשואתהכובעשהלקחלפיכךנוכחיםאנו .זהבכיכרילזכותעלול

 .ראשון.ממבטחשבנושכךלמרותלכיסוח,
לחפשאובהיטלר,והמאמיניםצלב-הקרסאתהעונדיםמאנשיםלהישמרעלינוהאם
כולנו ?לכאציוכליזםביחסומה- ?אנטי-ציוניתלמסכהמתחתהאנטישמיותאת

תנועותקיימותהעולםבכלמאחרות.וסולדיםמסויימותלאומיותתנועותאוהדים
על-הנקראותלאומניותבתנועותהתומכות"שמאל",לעצמןהק;ךאותאידיאולוגיות

ו/אוהמערבית,אירופהארה"ב,לרעתפועלותשאלהבתנאי,"מתקדמות",ידן
שלמההיסטוריהומועילותבהירותמסקנותלהסיקאיפואכרכללאישראל.

זרלמטרהאךהאדם.ובזכויותדמוקרטייםבערכיםכלליתהכרהמלבדההיטלריזם,
שלכר.החדישהההיסטוריהמןאחרותרבותדוגמאותידינובהישגנמצאות

 :אחתעולםהשקפתע"יהנשלטתלמדינהמצוינתדוגמאהיווההשלישיהרייך_
לאבחנתקריטריונים_ולטשטשמקובלותבכורמותהאמונהאתלחסלרצוהנאצים
בעלילדעתםהיו .העליוןגזע rאדוניכמומסויימותאוכלוסיהשכבותרקהאמת.
אחדחלקשכשרקמאליו,ומובןככוכהראייההמציאותאתלראותוהיכולת,הזכות
מעצורים.חסרוספרטיזםמתהווההכל,אתלדעתיומרהבעלהכוהאוכלוסיהשל

זושאידיאולוגיהמהעובדהנבע Iהמערביבעולם ·ההיטלריזםשעוררהזעזועעיקר
המדעיתהטכנולוגית,רמתהשמבחינתבארץאירופה,שלליבהבלבפרחה

היסטוריוניםעסקורבותשכיםהציביליזאציה.למובילותחיתהשייכתוהתרבותית
אווירהאוטהבגדלוואיככמןלר-הימכמושטיפוסים .יתכןהיאך .זובשאלהוסופרים
משוםכגרםהעיקריהזעזועאחרות,במלים ?ואיכשטייןמאןתומסצמחבהתרבותית

השתייכנואליהציביליזאציהבאותהשלנו","קרקעעלצמחשההיטלריזם
ציביליזאציהסובלתממכהליסודעדקשהמחלהעלשמצביעדברכולנו,ומשתייכים

אךהקאפיטליזם,שלכמנעתבלתי ·תולדההיהשההיטלריזםטענו,מארקסיסטים .זו
לאורוגםסטאליןשלמשטרוהתרופפותלאורגםלסתירהוניתכיםחלשיםנימוקיהם
האשימוהקאתוליםהשוק.כלכלתעםדמוקרטייםלמוסדותשישהאמיציםהקשרים

נימוקגםאולם .האלוהיםלזונחיקורהשכךוטענו,התופעה,בגרימתהאז,ואיסטיםאת
המסורתאתהמקיימותשמדינותלהניח,היהאפשרהיה,ככרןלוכימשכנע,איכרזה

הקאתוליםכנראהצדקוזאתעםלדמוקרטיה.דוגמאלשמשעשויותהמוסלמית,
פוטנציאלמכילהביותר,.הגדולכלערךלמדינהאולעםשסגידהבהדגישם,

רצח-עם.כולללכל,המסוגללטוטאליטריזם
הרוחנייםהאבותשהיונאמר-ותרלארפיכטה .הגלכמובולטיםגרמנייםאישיםעל
פריחיתהמזקליכג,החלהגרמניתהפילוסופיהל.כ.שחשבלוקאץ' . NSDAp2של

מלאכותי,משהו .אמכםישכזהכשיחזורלהיטלריזם.הדרךאתסללואשראימפולסים
טמונותשאיןאוניברסלית,להיותהמתיימרתכזולאובוודאיאידיאולוגיה,ואיןהיות
לרעיונותהדתיות,השיטותלכלמתייחסתזואמתועבדות.דיכוישלאפשרויותבה

שוכרת.אציליותולאוטופיותלאומניותלדוקטרינותואכארכיסטיים,סוציאליסטיים
למשל,הנצרותפחות.ויש,יותראלהדת.למטרהמתאימותאידיאולוגיות,אמכםיש
לדיכוי,מתאימהאיכההאיךיאולוגיים-פןךמאלייםתככיהי nעפאותהלשפוטאם

כלעללהשתלטמסוגלהרעזאת.למטרהנוצלה . iהצורבעתזאת,ובכל
שמסוגליםערכים,קיימיםלאלמעשהביותר.והחושבתהטובהאפילואידיאולוגיה,

אךסובלנות.אולימלבדתככיהם,בזכותרקהרעלשרותלהתגייסמבליאיתןלעמוד
וגאןעצמה.כגדפועלתהרעעלבהגנתהשהיאעל·פעםלאמותקפתזאתסגולהגם

לאנשיםמעל-גםככפי;ךאתלפרושהסובלנותעלהאם-נצחיתמחלוקתכידוע
פאשיסטיותלתנועותביחסבמיוחדאמוריםוהדברים ?סובלנותבחוסרהמתנהגים

ערכיעללהגנהאופטימאליתאסטראטגיהעלמדבריםשאנושעהוטוטאליטריות.
איכםטולראכטיות,בשםאכטי-טולראכטייםרעיונותובלימתדיכויהדימוקראטיה.

חופש-ביטוימעניקשהואלמרותלהתקיים,י?ולדמוקראטימשטרלמטרה.קולעים
לאחררקהחופשמן"כטעם-האמירהואילואי-סובלנות,עלהמושתתותלתנועות
 .היטלר.אודלףשלעטופריהיאהחופש",אויביאתשכשמיד

יחסמאשריותרלאהכודמוקראטיתבחברהטוטאליטריותלתנועותסובלנייחסאבל
לעצמהלהרשותיכולהלאהדמוקרטיה,ערכיעללהגןשתפקידהחברה,סובלני.
בהםבמקריםגםזאתעם.אלהערכיםלהרסהמכוונותפעילויותכלפיאדישהלהיות

איןדמוקראטית,חברהשלהרשמימבכסאתלהרוסטוטאליטריותתנועותמצליחות
לגייסהשכילהלא_שהדמוקראטיהאלאכפגמו,הדמוקראטייםשהערכיםאומרתזאת

עללוותרמסויימים,בתנאיםהעדיפו,העםשהמוניארלהגנתה,הנחוציםאמצעים
 .זהמוויתורםלצמוחהעלולותלאכזבותקשרבליאחרים,ערכיםלטובתעקרונותיה

משטריםמתיכלומראלה,כמומקריםצרופימולידיםתנאיםאילולדעתניתןאין
הזה,בקוכטקסהמפתח _שאלתזוהי- ?ולטיוביהלטוטאליטריזםלעבורעלולים

לתארניתןכאלהתנאים .עולמנושלמציאותיותהיותרהבעיותאחתכמובןוזוהי
במסגרתאמינהבצורהלנסחםאפשרותאיןזאתועםהעבר,כסירנותסמךעלבקלות

בלתי-ניתכיםכוחותשלמעורבותםבגללכמובןזאת .לעתידתחזיתשלתיאורטית
ולאתרבותלאכלכלה,לא-הדמוקראטי?הסדרמתמוטטמדועמראש.להערכה

בניגוד,תעמולתית,טכניקהשלעניךגםזהאין .התופעהאתמבהירותפוליטיותסיבות

שבעזרתמוכיחות,היטלרשלשהצלחותיוטען,אשרהקסליי,שסברלמה
ולודבר,בכללהאמיןולאלצםהאנשיםכלאתל"כופף"אפשרטובהאינדוקרינאציה

אמת,ומופרזת.אמינהבלתילינראיתזוקודרתדעה .ביותרהגדולבאבסורדגם
הואפוליטיתאינדוקריכאציהשלההצלחהוסודמסובלנות.שנאהלגייסקלשיותר

היהודיםעםקרהאשרוזה Iלזהותושקלאובייקט-שנאה ..לעזאזלשעירבהעמדת
בגרמניה.

בייאושוהשקועהחמור,במשברהנמצאתלחברה,אפשרימוצאהואטוטאליטריזם
לקבוע,מסוגלתאינה Iהנולדאת.לראותשמנסהזאתלאגם .תיאוריהושום .עמוק
אפשרויותמכלהרעשהואכזהבפתרוןלבחורמסויימתחברהעלו.להשלבבאיזה

הדרסטיהצמצוםבגללבעיקראלאגורם,שהואוהסבלהזוועותבגללרקלא .הפתרון
חברהשלהסתגלותהיכולתולגביאחרותפתרוןאפשרויותחיפושלגביגורםשהוא

 .חדשים.לתנאים
שלההכרחית,לאאם-כיה"טבעית",הצורהכביכולהואהיום,לפחותשוביניזם,

המדינהלרכושפרטיםשללהפיכתםביותרהקלההשיטהטוטאליטרית.אידיאולוגיה
בשםדומיםדבריםלעשותהיהניתןפעם .לאומכ~יםערכיםבשםהפעלתםהיא

בווהבלתי-כלאה,הבלתי-פוסקהליך lהושוב.יעילהאיכהדודרךהיוםהאלוהים,
למספרבמספרםהזהיםלאומיות,קומוניסטיותתפיסותלריבויקומוניזםהופך

טומןעקבישכאציוכלידםכךעלמצביעקומוניסטים,על~ידיהנשלטות ,המדינות
ביותר,כנשגביםמוצהריםלאומייםערכיםכאשרעצום.טרטאליטריפוטנציאלבחובו

למראית-עיןלפחותתואםאינוזהשלרצונואם .הפרטזכויותעללהגןאפשרותאין
ולאמת-למקורהאומהעי,כיהפיכתשלמופתדוגמתהיהההיטלרידם .אלהערכים
 . .ה~חריםהערכיםלכלמידה

אליהנתייחסאםלהיראות,עשויהשהיאכפיטריוויאליתכהתהיהלאכזאתמסקנה
אךהיום,שלבקונפליקטיםלעמודעלינומיבצד ·ממנה,למדיםאנואין .ברצינות
תולדותחשדנות.במשכהלהתייחסעלינורעיונותלאילולדעתלמדיםאנולמצער
עיוותיומבחינתהקרבנותיסודימבחינתמידהבאותהחשובותהיהודיםשואת

בהיסטוריה,מקבילותהיוהרעשלהאינטנסיביותלעצם ;המרצחיםשלדרכיהם
אנשים,האידיאולרגית.ההנמקהחיתהלגמרימיוחדתאולםשלכר,במאהאפילו

מהדוקטרינההחורגתמשאלחלברוחיכוליםאיכםזאת,אידיאהשלתכנהאתהדוחים
אידיארלוגייםערכיםבגללהרעאתלהצדיקהםמרככיםהיכןעד-והיאההיטלרית
אינםשפשוטאוגבולותזהבעניךלהעמידשאי-אפשרהסבורים,אלה, ?כלשהם

שלמרככהבמלואהיטלרשלהרוחנייםכיורשיוהמתפקדיםהםלהגדירם,מסכימים
 •המלה.
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