
מילושצ'סלב 1
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הנכזב*האוהבביתא

ב.

לדעתנוכחהואלסופר.ביתאאתהפךהריכוזבמחנותהניסיון

זהניהיליזםאךניהיליסט.הואבסיפוריו;נרוזה.הואשלושהתחום

מתוךנולדביתאשלהניהיליזם :להפך .·מוסריא ,להבנתי ,אינו

ביתא,אדם.ולבנילעולםנכזבתאהבהמתוךלמוסריות,כמיהה

עולםבמדויקלהציגהסוף,עדללכתרצה ,עיניושראואתשתיאר

 ,במערומיוהאנושיהמיןמוצגבסיפוריולזעם.מקוםהיהלאכברשבו
המתפוגגהתרבות,לאדםשמקנההחסדאותו-ומחסדמרגשותעקור

הרגליעו.דתקפיםאינםהתרבותשלוההרגליםשהצוויםבמקום

חוזרתוהאנושותבתנאיםפתאומיבשינוידיפריך;ענייןהםתרבות

הקדמונית.לפראותה

ברחובותשפסעוהנכבדיםהאזרחיםאותםעצמםאתהשלוכמה

מעלותרביכאנשיםעצמםאתותפסובאמריקהאובאנגליההערים

נהפכיםהיולאכלום ,באושוויץאותםכלאואילוטוב.ושוחרי

מדי.קשיםבמבחניםאדםלהעמידמסוכןאחרים?כמולחיות,

אתשהפקירהאשהלגנותקלכלפיו.כבודתעוררלאהתנהגותו

זאת,עם .מפלצתימעשהזהושלה.חייהאתלהצילכדילמוותילדה

אתומגנהנוחהספהעלבשבתההזההמעשהעלהקוראתאשה

לנוכחהפחדהאםולחשובלעצורצריכהשם,האומללהאחותה

האהבה.מןחזקהיהלאההשמדה

מראש?כךעללהשיבאפשרהאם-לאואוליכןאולי

הקרבהשגילורביםאנשיםגםהיוהריכוז"מחנותשלב"יקוםאולם

אותםהזכירלאביתאאחרים.להצילכדיבחייהםכששילמועילאית

כידוע,שהוא,-באדםממוקדתחיתהלאלבותשומת .בסיפוריו

הריכוז.במחנותשנוצרההחברהשלדבמותהאלא-לחיותהרוצהחיה

לאחריםלהזיקהיהמותרמסוימת:לאתיקהמחויביםהיוהאסירים

כתוב.לאהסכםהיהזהלך.שהזיקוהראשוניםהיושהםבתנאי

אצלנחפשלשווא .יכולתוכמיטבחייואתיצילאחדכל ,לכךמעבר

האסיריםחבריושסיפרו(האמתאנושית.סולידריותשלתמונותביתא

מכפילחלוטיןשונהנשמעתבאושוויץביתאשלהתנהגותועל

חברותוהפגיןבגבורההתנהגהואסיפוריו:מתוךלשערשאפשר

עלגםמפוכחמבטחשךלאוהואקשוחלהיותרצהביתאלמופת).
כמתבונןעצמואתהציגלףמזייףהיההואמזיוף.פחדהוא .עצמו

היהלאחרים,בדומההוא,גםשבמציאותבשעהאחריםששופט

לעצמוביתאייחסמוגזמתכמעטבהגינותההשפלות.סוגילכלכפוף

לעבריתמוושתרגהשבויה,הרוחלושימצ'סלבשלספרוךומתהפרקשלהשניחלקו *

פולניםרוחאנשישלהפעולהשיתוףאתבספרבוחןמילושקשב.בהוצאתאוריראה

בורובסקי>.תדיאושהסופרהוא'ביתא'אוהנכזב'('האוהבהקומוניסטית.העריצותעם

46 
 354גליון

במיוחדלחיוביותשנחשבוויוזמה,פקחףתכמומסוימות,תכונות

במחנה,החלשיםלביןהחזקיםביןה"מעמדי"בעימותהריכוז.במחנה

לברוטליותתיאוריונסקוהאמת,מןלסטותבליעליוסיפרשביתא

כמותה.שאין

לחייהםלהתוודעביתאהחלהאמריקאים,בידיואבארשחרוראחרי

במחנה.החייםהמשךכמוהיהזההמערבית.בגרמניההפליטיםשל

שלטועדייןהנאציזםבתקופתשהשתחררוהאנושיהרועכוחותכל

שלהאכזריתהמדיניותשוח.דשכרות,ג~בה, ,מוסריניווןבכל:

התגשםעתהזהכעס.עוררהמשכברהאסיריםכלפיהכיבוששלטונות

ובעודוושלט,חזרהג'ונגלחוקאךהסתיימה,המלחמה-החלום

אתאדםרמסשובחופש,ועלדמוקרטיהעלסיסמאותמשמיע

אכזרית.באדישותאליהםהתייחסאוממנוהחלשים

עינואתצדואחרדברכללפניאך ,עיןחדמתבונןהיהביתא

וחסרחמלהחסרהיההוא .שמסביבווהרשעותהגועל ,האבסורד

עצרלף ,כךכלנפשמרהיהשלאאפשרפתוח.פצעכולוסובלנות,

במקוםמסוים,אדםעיניולנגדוראהחיסוריםשנותככלותלרגע

איבוכרסםתמידלכולם.המלחמהקץשגרםהטלטלהאתלראות

הואאירוניה.ושלזעםשלבהעוויההתעוותופניו ,פנימישקט

כמהידיעלנשלטיםבמערומיהם,סביבוההמוניםאתראהעדיין

דידו.לגבינסבלבלתיהיהשהואכמותהעולםפרימיטיביים.דחפים

במצבלהישאריכולשאינוחשהואלמשהו.לחתורחייבהיההוא

נשלטים.בלתיוזעםמרישל

להישאראולארצולחזורלבחור:עליוהיהלשעברהאסיריםמןכרבים

ביתאשלהאהדהרוסיה.שללהשפעתהנתונהחיתהפולין .מהגר

איתן.בסיסעלנשענהלאהמלחמהבתקופתמרקסיסטייםלרעיונות

לאדם.המרקסיזםשלהמפוכחתמגישתושנבעהאהדהחיתהזו

הכוונותלאשלפיוהפשוטהעיקרוןאלהובילהביתאשלתפיסתו

חי.הואשבוהחברתיהסדרחוקיאלאבאדם,השולטותהןהטובות

החברתיים.התנאיםאתלשנותצריךהאדם,אתלשנותשרוצהמי

בסגונונוהרוסית.למעצמהאמוןרחשלאהפולנים,ככלביתא,

שאת ,זמננובןסופר ,להמינגוויאוזולהלאמילקרובהיההאלים

"הריקבוןברוסיהשנקראולאלהשיירהיההואבהנאה.קראיצירותיו

מסופרהדיאלקטיקהבארץפלצותיותרשעוררדבראיןהמערב":של

אהבה.ושלרעבשלבסיסייםדחפיםשלבמושגיםהאדםאתהמתאר

ספרותייםעתכתביאליושהגיעואחרילבסוף,רב.זמןהתמהמהביתא

עיקריותסיבותששתינדמהלמולדת.לחזורהחליט ,בפוליןאורשראו

העולם.לתיקוןוהיומרההגדולותהספרותיותהשאיפותאותו:הניעו

ימצא ,לארצומחוץ ,היכן-מוכרלאועדייןמתחילסופרהיההוא

מהפכהשלבעיצומהחיתהפוליןאמו?בשפתשכתבלספריםקוראים

אתלתקןאפשרותחיתהושםזעםטעוןאדםשלמקומוהיהשם-
העולם.

שהתגוררווארשה,תושבילווארשה.וחזרמידידיונפרדהוא

האשפהערמותאתידיהםבמופינוהרוסים,בתיםשלבמרתפים

שיקומההחלכךלסוסים.רתומותעלובותעגלותעלאותןוהעמיסו

ברחבימידוהופצונדפסועתוכתביספריםזאת,לעומת .העירשל

בלתיואפשרויותבסופריםבתמיכתוכסףחסךלאהשלטוןהמדינה.

ולו ,כישרוןבעלשהיהבתנאי ,סופרכלבפנינפתחומוגבלות

פתאומית.בזקמתקפתשלבקצבהתחילההספרותיתהקריירהר.יזע

כפי ,נכבדסופריםבשכרזכהעת,בכתביסיפוריופרסוםתמורת



סגנוןבשפה.היטבשלטהוא .לוראוישהיה

חייוניסיון .ונשכניתמציתיהיהכתיבתו

מבנירביםשללזהדומההיההמלחמהבתקופת

מוכריםהיועליהםשכתבהנושאים .ארצו

מחנות"יקוםעלסיפוריוקובץלהם.ומובנים

השורהמןספרותילאירועהיההריכוז"

הראשונה.

הריאליזםעלבפוליןדוברלאעדיין-1948ב

העממיותשבדמוקרטיותסברו .הסוציאליסטי
פעלהעיכוב .להפיצוהעתהבשילהלאעדיין

ביותרהבוטהההתרסההיהספרוביתא.לטובת

 .פיועלכתבוסובייטיםשסופריםהזרםנגד
שלספרו ,המרכזשכפההמידהאמותפיעל

ספרזאתלעומתפשע,מעשההיהביתא

ללאתקיןהיההנאציתהחייתיותאתשתיאר

פוליטית.מבחינהדופי

אתששנאוהמידהבאותהכמעטהרוסיםאתשנאוהריהפולנים

לפשעיהקוראיםשללבםתשומתהסטתבאמצעותהגרמנים;

האומה.שלפסיכולוגית""הכנהחשובה:מטרההושגההגרמנים,

המוניםרצחעלהפרטיזנים,מאבקיעלהספריםמספרגדלכךמשום

אףהרשמיתהסובלנותגבולותהריכוז.מחנותועלהגסטפובידי

הצבאקרבותעלאפילובאהדהלכתובהיהניתןכיעדהתרחבו

עלאזהגןשהצבאהעובדהלמרות-1939בהגרמניםנגדהפולני

אבלהמועצות.בריתבעינילצניניםשתיתהה"אצילית",פולין

שלממתקפותאותומצילההיתהלאביתאשלהפוליטיתהתקינות

ביתאשמרניות.מידהאמותפיעלספרואתלשפוטרצו 1למבקרים

היהשצריךכפיולאאותוראהשהואכפיהריכוזמחנהאתתיאר

לראותהיהצריךכיצד .שלוהמעידותכלהתגלוכאן .אותולראותו

 • 1ה"נכונה":ההסתכלותתנאיאתלמנותקשהלאריכוז?מחנה

הארגוניםמנהיגי . 2חשאיים;ארגוניםלהקיםצריכיםהיוהאסירים

המתואריםהרוסיםהאסיריםכל • 3קומוניסטים;להיותצריכיםהיו

 • 4בגבורה;ולהתנהגהמוסריבכוחםלהצטייןהיוצריכיםבספר

השקפותיהםפיעלהאסיריםביןההבדליםאתלאבחןהיהצריך

איןביתאשלשבסיפוריובכךהבחינהשהמפלגהכמובןהפוליטיות.

אינםהפולניםשהסופריםהעריכההמפלגהזו.ברוחאחדרכיב 1ול
זאת,עםהסוציאליסטי;הריאליזםלאימוץ ,כלומר-לשינויבשלים

האשימוהםביתא.שלהעיקרייםחטאיואתציינוהמפלגהשלמבקריה

כלומר"מנוונת",לספרותדומותפסימיות,שיצירותיובכךאותו

 ,(כלומרהמודע""המאבקשלרעיוןשוםבהןשאיןאמריקאית,
בניסיוןרכה,בנימהנאמרואלההערותהקומוניזם>.למעןמאבק

החומרמןקורץהואאותו;לעצבהיהוצריךצעירהיהביתאלשכנע.

לבבשוםאותובחנההמפלגהאמיתי.קומוניסטסופרעשוישממנו

אמיתית.שנאהערך:רבאוצרבושטמוןוגילתה

השתכנעהלניניזם-סטאליניזםכתביאתשלמדככלקשוב.היהביתא

לנהרדמתהבושכרסמההשנאהשחיפש.מהאתבדיוקבהםשמצא

לאכלוםלשווא.קדימהשעטהנהר .הכלבדרכווהורסהסוחףגועש

להציבואפילוהנכוןבכיווןהזרםאתמלהסיטיותרפשוט.זההיה
היתהביתאשלהשנאהאותן?שיניעכדיגדולותרוחטחנותמעליו

הקלה!איזוהחברה.לשירותאותהלתעלהיהניתןשימושית,

בורובסקיתדיאוש

שסארטרמקורמאותונבעהביתאשלהשנאה

גועל 1("הבחילה"), " la nausee "לוקרא

חוקיידיעלגדרהמו ,פיזיכיצורהאדםכלפי

 •הזמןבהשפעתלהשחתהומועדוהחברההטבע
אםגםמכבליוולהיחלץלהתרומםצריךאדם

היהשביתאייתכן .נעליובשרוכיזאתיעשה

אבלצרפתי.היה 1ללאקזיסטנציאליסט,הופך

מחשבה .אותומספקהיהלאשזהלוודאיקרוב

משוםבוזשלחיוךבועוררהספקולטיבית

עלנאבקיםפילוסופיםראההריכוזשבמחנה

היתהלאהאדםלמחשבותאשפה.שיירי

עצמיתורמייהערמומייםתכסיסיםמשמעות;

היתההחומרתנועתבקלות.נחשפויחידיםשל

אתספגביתאבאמת.החשובהדבר

המים.אתספוגכמוהדיאלקטיהמטריאליזם

הצורךאתסיפקהזאתהשיטהשלהחומרניהצד

פתאומיתקפיצהלוהתירהדיאלקטיהצדברוטלית;לאמתשלו

ההיסטוריה.ידיעלמעוצבכחומרהאדםשלוראייההאנושיהמיןמעל

עולם-לבדההכותרתשלו.חדשספראורראהקצרזמןתוך
נפשוהלוךעלמעידה-רחמיםוחסרחשוףעולם ,כלומר 2 ,האבן

עלילה;חסריכמעט ,מאודקצריםסיפוריםהכילהספר .המחברשל

האנושיהמצבבהצגתאמןהיההואשראה.אתתיארפשוטהמספר

כפיהמרכזיתאירופההואהאבןעולםחיצוניים.תיאוריםבאמצעות

כיווןהשנייה.העולםמלחמתוקץהיטלרשלהמפלהאחרישתיתה

שלשפעלוהיהבגרמניה,האמריקאיבאזורמהזמןהתגוררשביתא

יבניהםשונים,ומעמדותלאומיםבניאנשיםהםספרוגיבורינושאים.

הבינהשלאהגרמניתהבורגנות ,לשעבראסירים ,לשעברנאצים

שלהמאופקותלמיליםמבעדאמריקאים.וחייליםקצינים ,דבר

שהולידההציווליזציהכלפישיעורלהשאיןדחייהמחלחלת ,הסופר

הקפיטליזםהנצרות,ביןמחברקוהציבביתאההיטלריזם.את

שאפשרזעקההיאונימתוהציוויליזציהקץהואספרונושאוהנאציזם.

וראו ,מוסרועלדתעלתרבות,עלליסיפרתםבמילים:לסכמה

הוביל.זהכללאן

שלהגשמההיטלרשלבשלטונוראה ,מחבריוכרביםביתא,

משמעותבעלהיהוהמהפכהרוסיהנצחוןבאירופה.הקפיטליזם
אךומלחמותסכסוכיםעודשיפרצוייתכןבעתידעולמית.כלל

בשניםוחבריוביתאשכתבוהספריםנחצתה.האל-חזורנקודת

לנוכחהאדםשלהאוניםבחוסרעסקוהמלחמהשלאחרהראשונות

אתואפילו-אנשיםהפךהנאציהטרורמנגנוןההיסטוריה:חוקי
שדאגוופרימיטיביםמפוחדיםליצורים-ביותרהטובותהכוונותבעלי

ביןבחירההקוראיםבפניהציבואלהספריםעורם.אתלהצילרק

לביןבשרם,עללמדושפלותהשאתהישנה,הציוויליזציה

לניצחוןהודותרקלהתגשםהיתהשיכולההחדשה,הציוויליזציה

הדמיוןעלפעלההיאוכךהצלחהשלכוחההיהזהבמזרח.המעצמה
ולאהתקופה,שלהנעלההחוקכהשתקפותנדמתההצלחההאנושי:
שרוסיה(אףממוזלמקריםצירוףושלאנושכוונותשלכתוצאה

השנייה>.העולםבמלחמתלמפלההשערהכחוטקרובההיתה
באמצעיםלהשתמשביתאהשתדלשבוהאחרוןהספרהיההאבןעולם

ליעיליםהנחשבים ,סמויוזעםדקיקהאירוניהאיפוק,כמואמנותיים,
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 .לדעתנוכחמהרהעדהמערבית.בספרות

מיותרת.אמנותייםאמצעיםעלההקפדהכי

חזקשלחץככליותראותושיבחולהיפר'
בכוח,בגלוי'-הדוושהעליותרומהריותר

סופרי .ממנושציפומהזהבמגמתיות.

התחרולמפלגה>הצטרף<ביתאהמפלגה

לקוראים,ונגישהפשוטהכתיבהעליבניהם

ספרותשביןהגבולותטשטושכדיעד

בסיפוריולצקתהתחילביתאלתעמולה.

הואישירה.פובליציסטיקהויותריותר

הקפיטליזם,שללרשעותשנאתואתביטא

לתחומימחוץשהתרחשמהלכלכלומר

ידיעהלמשל'נוטל'היההואהאימפריה.
במלאיהקרבותעל-העיתונותמןכלשהי

שביןמשהועליהומבסס-בהודורעבאו

לתמונה.מאמר

הוא .ן 950ב·האחרונהבפעםאותוראיתי

לפניבווארשה,פעילותומאזמאודהשתנה

-עצמהשהתופעהעדכך
-מבטיחפרוזאיקןשלהידרדרותו

היההואהריסקרנותי.אתעוררה

אתמבזבזשהואלהביןדיוחכם

עםבשיחה ?זאתעשהמדוע .כשרונו

שהחלטותיהםרשמייםפקידיםכמה

את-סופריםשלגורלותהכריעו

אוההיררכיהבראשמקומם

מדיניותםעלשאלתי-בתחתיתה

שלהאינטרסיםהריביתא.כלפי

אתלהפוךמחייביםאינםהמפלגה

מנקודת •גמורלסמרטוטביתא

אילויותריעילהיהביתאראותם,

עללכפותוסיפורים.רומניםכתב

היהפירושומאמריםלכתובביתא

המשאביםשלגרועניהול

לא"איששברשותם.האמנותיים

היתהמאמרים",ממנודורש

עורך ,'נהצרה."זאתהתשובה.

 .ממנולהיפטריכוללאהשבועון'
אתלכתובמתעקשעצמוביתא

שהיוםחושבהואהאלה.המאמרים

ישיר'באורחההמוניםעללהשפיעצריךוכילאמנותמקוםאין
זאתהאפשר".ככלמועיללהיותרוצההואפרימיטיביים.באמצעים

תמידהדגישההמפלגהלגמרי.צביעותמשוללתתשובההיתהלא

והכניע~תהביישנות .הגסטפובידימאסרו

נעלמו.בעבראותושאפיינוהמלאכותיות

 1955מולדת",בעבורךהולמים"לבותינוהרימורכן'ובראשכפוףהלךר i:בעאם

הבעהבעלקומהזקוףגברהיהעתה
המשוררבעבודתו.ומרוכזיובשניהיההואעצמי.ביטחוןשלמובהקת

באותהלהומו·פוליטיקוס.ונהפךלגמריהשתנהפעםשהיההביישן

נשכנימאמרהתפרסםשבועבכלשם.בעלתועמלןהיהכברתקופה

לגרמניהקרובותלעתיםנסעגםהואממשלתי.בשבועוןשלו

מטרהלשרתיצליחלאעיתונאישוםכתבות.שלחמשםהמזרחית,

ספרותיתעבודהשמאחוריוסופרזאתעושהשבהיעילותבאותהזו

כלאתביתאניצלאמריקהנגדהארסייםבמאמריועניין.חסרת

הניהיליסטשלבפניוכשהבטתיהספרות.מלאכתעלשלוהידע

ולאילוחלקלקמדרוןהיאכתיבהכלכמהעדתכופותחשבתיהנכדב'
הרגלייםעמידתשבולמקוםלהחליקלאכדיסופרנדרשמאמצים

אבללהתאמץ,לוהורהבעליל,רציונליבלתיפנימי,צויותר.קלה

הצואתחיסלהמשוחדת,בלתיבאמנותהכירהשלאהחדשה,הדת

אךשבאדם,הפנימייםהצוויםבכלספקהטילאמנםביתאהזה.

זייףולאחיקהלאהואאמיתי.סופרהיההריכוזמחנהעלבסיפוריו

בכתיבתוהכניסיותרמאוחראיש.בעיניחןלשאתניסהלאהואדרב:

כמו-בהשנטמןמרגעהזה,והגרגירפוליטיקהשלאחדגרגיר

גרם-ומתקשהמתגבשתשלה,הצבירהמצבאתשמשנהבתמיסה

חשבתיוסטריאוטיפי.חד-משמעינהיהמאזשכתבמהכללהשתנותה:
סוויפט,ביניהםרבים,מעוליםסופריםהריכך.כלפשוטאינושהדרב

הפוליטיות.להשקפותיהםביצירותיהםביטוינתנווטולסטוי'סטנדל
תחושתמתוךפוליטימסרלקוראיושמעבירשסופרלומראףאפשר

גדולים,סופריםביןמהותיהבדלקייםאך •יצירתואתמחזקשליחות
כביתא.לאנשיםבזמנם,הפוליטייםהמוסדותעלביקורתשמתחו

לסביבתםבניגודשפעלונון-קונפורמיסטיםהיוהגדוליםהסופרים

כרויהבאוזןציפההנייר'עלעטואתשהניחמרגעביתא,ואילו
במפלגה.החבריםלתשואות

כלשטחייםהיוהמגמתית,ולשונםארסיותםעלביתא,שלמאמריו
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אךביותר'הטובההספרותאתרצתההמפלגהלספרות.דאגתהאת
שסופריםעדכך'כלמתוחהתעמולתיתאווירהיצרההיאבה·בעת

פרימיטיביתכתיבהבמלאכתיפליאמיביניהםלהתחרותהתחילו

עיתונאיתלעבודהלהתמסררצהעצמושביתאחיתההאמת •יותר

עצמועללקחגבוהה,הכשרהבעלמומחהשהיההעובדהולמרות

'שרווחרצוןבופעםבקלות.לבצעהיכולהיהמצויפתישכלעבודה
שלוהאינטלקטאתלהכחידאירופים:מזרחאינטלקטואליםבקרב
תהליךבנפשוהתחולללכתוב,התחילכזהכשאינטלקטואל .ידיובמו

בתחוםמסוימתפרשייהלתארעליושהיהלעצמנונדמה .למדימורכב

עליושהוטלהשהמשימההיטבהביןהואהבינלאומית.המדיניות

פונקציונלייםביניהןשהקשריםבתופעותמדוברוכימקרית,אינה

המניעיםשלחשיפהמצריךהיההפרשהשלהוגןתיאורסיבתיים.ולא

היהבקיצור'ביניהם:הדומיםהצרכיםזיהויהנצים,הצדדיםשל

הכניסלעזרתו'הכעסבא·אזאוההיבטים.כלשלמקיףניתוחדרוש
לנתחהחובהמןאותוושחררההדדיותוהזיקותהתלותבסבךסדר

הכלכיההנחהשביסודהעצמיתהרמייהעלכעסהואהדברים.את

קוונןיפולשמאבפחדמלווההיהשלוהכעסהאדם.ברצוןתלוי

אתלפרקהיהצריךברוטלי'היהשהעולםכיוון·הוא.לתמימותו

זהשאיןהביןהסופרביותר.והברוטלייםהפשוטיםלגורמיםהכל
משפיעותהטובותוכוונותיהםאדםבנישלטיפשותםלגמרי:מדויק

שלבצעדאבלהכלכליים.האינטרסיםמןפחותלאאירועיםעל

חוקיםכמד~ידיעלמוגדרותהאדםשכוונותביתאהמחישנקם

לדעתו'דיו'חכםהיההואעליונות:שלהרגשהלונתןזהבסיסיים.
במאמריוהעמדה ."אידיאליסטיותקדומות"דעותעללוותר



אותהחיתההפוליטיים

עלשבסיפוריוהעמדה

אתכשתיארהריכוז'מחנה

היטבלבוששבע,עצמו

דחףבוהיהתמיד •וציני

אתלחשוףדברים,לפשט

כלולהראותהאשליות

במערומיה.הוויה

לכתכשמרחיקיםאך

שלמערומיובחשיפת

לנקודהמגיעיםהעולם
איןכברלאינטלקטשבה

הופכתהמילה .לומרמה

רקוהיאקרבלשאגת
 t 952 ,הפולניהעםשלהרפובליקהחוקתכרזה:שלםומבלתיתחליף

היהתמציתישירלפעולה;

כברהמיליםשבולשלבהגיעביתאמשמעותה.אתיותרטובמבטא

משוםוסיפורים,רומניםלכתוביכולהיהלאהואאותו.סיפקולא

שאגתעלשיתבססוואי-אפשרמתמשךקיוםישולסיפוריםשלרומנים

ללאאותםולנתחבדבריםלהתבונןהצליחלאמעולםבלדב.קרב

נמהרתונעשתההשנאהגברהשלו'השקטאישהחמירככלשנאה.

עץכיעדויותר'יותרפשוטותיונעיבנראובעולםהצורות .יותר

במושגיםמוקףשהואונדמהמשמעותחסרינעשומסוים,אדםמסוים,

הקדחתניתהתלהבותואתלהסבירקלמוחשיים.דברביםולאפוליטיים

כתיבתאחריממכר.סםכמועליוהשפיעהמאמריםכתיבתמעיתונות.

אחתמחשבהולובוחיתהשלאאףמשימה,שהשליםהרגישמאמר

השקטלאוקיינוסהאלבהשביןבמרחבזוטריםעיתונאיםאלפימשלו;
 .בטורהצועדחיילכמובשלוהמשיךביתא .הדבראותואתכתבו

" Und morgen die ganze Welt " :העולם>,כלומחר<ברגמנית

המשרפותשפלטוהשחורהעשןרקעעלכשצעדוהאם-אסחיילישרו

הגרמניםהמוניזאת,ובכלהמונים,שלטירוףהיההנאציזםבאושוויץ.

עמוקים.פסיכולוגייםמניעיםמתוךזאתעשוהיטלראחרישנהו

הצעירהגרמניהנאציזם.להולדתגרםחמףרוחברתיכלכלימשבר

שלהשפלתםאתהמתפרקת,ויימרברפובליקתהכאוסאתראה

התרבותית,העיליתשלהדוחותהסטיותאתעבודה,מחוסרימיליוני
כשאיבדכסף.בשלבכלהכלמלחמתואתאחיותיושלההזניהאת

ההיסטוריה,שלאחרתפילוסופיהאימץבסוציאליזם,התקווהאת

 .וסטאליןלניןדוקטרינתעלפרודיהשחיתה
נכזבאוהבלהיותהיהעשויריכוזבמחנהביתאאתשכלאהגרמניגם

אותוהפכההמפלגתיתשהתעמולהלפניעצמו'כביתאהעולם,של

ולאמונה.למשמעתולניקיון'לסדרשאףהצעירהגרמניגםלחיה.

משהוומלמלוהצוהללמצעדלהצטרףשסירבוארצולבניבזכמה

שלאלהעלוביםשרידיםהחדשה.התנועהשלאי-מוסריותהעל

תדהמה:בועוררוהנתעב,בישוהבכייניםהמאמיניםהאנושיות,

ברגעשלהםהתפלותהמוסריותההסתייגויותאתלהביעהעזוכיצד
שלכשגאולתהשנה,לאלףאחתהמתרחשבהיסטוריה,נדירכה

להשתנות!עמדכולווהעולםמאי-פעםיותרקרובהנראתההאומה

בסביבתךכשאנשיםיותרוטובחדשסדרלמעןלהיאבקקשהכמה

שכאלה!מגוחכותקדומותבדעותמחזיקים

לנגדביתאראהבמאמריו

יותרבוטוחדשסדרעיניו

גאולהותבעידבהישגהמצוי

האויביםאתתיעבהואארצית.

האנושיבאושרלחבלשרצו

הםאיןכלוםלהשמדתם.וקרא

המעזיםאלהכלמזיקים,

שהעולםבשעהדווקאלטעון'
לאכיחדשה,דרךעלעולה

השקפהאנשיםעללכפותטוב

הפחדהבאמצעיפוליטית

כולאיםמיאתוכליאה?

המעמד'אויביאת ?במחנות

האספסוף.אתגרים,הבואת

שכופיםהפוליטיתוההשקפה

אינהכלום-אנשיםעל

אתרואיםאנחנוהנה,איתנו!ההיסטוריהההיסטוריה,זו ?אמיתית

קטניאנשיםרקאכן'חיוניותה.ובמלואבבעירתהההיסטוריהאש

במקוםשולייםפרטיםעלבמחשבהזמןמבזבזיםועיווריםאמונה

המשימה!גודלאתלהבין

מסוגלהיהלאביתאהדופן'יוצאתוחוכמתוהגדולכישרונולמרות

הכישרון'להפך; .המשכרבמצעדטמונותשהיוהסכנותאתלהבין

שאנשיםבשעהלפעולהאותוהמריצושלווההתלהבותהחוכמה

כדייכולתםכמיטבתמרנומזג,קריולאמדילהוטיםלארגילים,

עצמועלנטלביתאהנחוץ.מןיותראהודהבלתילקיסרלתתלא

הפילוסופיהלובשתפניםאילובשאלההתחבטלאהואאחריות.

כיבושעםמשלימהכשהיא-ביותרהאציליתולו-ההיסטוריהשל

הנשק.בכוחהארץהעולם>ומחר- Ajutro cly swiat<בפולנית:

* 
דברלינודעביתאשלהזההדיוקןאתשכתבתיאחריחודשיםכמה

הגזתנורמתגוארשה.בובדירתובוקרבשעתמתנמצאהוא .מותו

בחודשיםביתאאתשראואנשיםדבירה.עמדדולףגזוריחפתוחהיה

הצהרותיויבן'שהפערסברוהקדחתניתבפעילותווהבחינוהאחרונים

פיעלוהעמיק.הלךהחריףבשכלושקלטמהלביןהפומביות
בפערהבחיןלאעצמושהואסבירזההיהלאהעצבנית,התנהגותו

מאיאקובסקי.ולזימיושלהתאבדותועלתכופותדיברגםהואהזה.

פולניםסופרים-ידידיושכתבורביםמאמריםהתפרסמובעיתונות

לצליליבאדמהנטמןאדום,בדגלעטוףארונו'ומזרח-רגמנים.

 ·:·שלה.ביותרהמבטיחהסופרמןנפרדההמפלגההאינטרנציונל.
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