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 .1תפקידו של ההיסטוריון חיוני לחשיפת העבר
וימשיך להיות כזה ,אך זיכרון היסטורי במובן
הרחב של המילה עשוי להיות תלוי ברישום
המאורעות כפי שנעשה על ידי החוקרים ויותר
בייצוגם של מאורעות אלה על ידי סופרים ,מפיקי
סרטים ,אמנים ואחרים.
 .3-4בניסוחו של ראול הילברג ,היו העומדים מנגד
אלה ש"לא היו 'מעורבים' ,שלא ביקשו לפגוע
בקורבנות ולא רצו להיפגע על ידי מבצעי הפשע" .אף
שאחדים הפיקו רווח ממצבם של היהודים
ומהיעלמותם ,מרביתם לא היו אשמים בפשעים
מוגדרים ,ואף שאחדים עזרו לשכניהם היהודים
במעשי חסד קטנים ,הרי שמרביתם אינם ראויים
לכבוד מיוחד על מעשים מופתיים .הם לא היו
גיבורים וגם לא פושעים; הם היו אנשים רגילים
שפקדו אותם ימים קשים ,והם צפו כיצד אחרים
מביניהם חווים זמנים קשים ואכזריים הרבה יותר.
במובן המוסרי התפרשה סבילותם של העומדים מנגד כסוג של שותפות לפשע בשתיקה ,אך תפקידם
היה מ ושתק ולא עורר רגשות שניתן להשוותם לצער ולאימה שעוררו רבים מן הקורבנות או לבוז,
לזעם ולסלידה שעוררו מעשיהם של מבצעי הפשעים.
 .4כפועל יוצא של כמה משתנים מתחוללים שינויים במתאר "השואה" ובמשמעותה .כך למשל,
כתוצאה משינויים אלה עוברת קטגוריית "הקורבנות" תהליך של הרחבה ומכלילים בה גם אחרים
ולא רק יהודים; פרשנויות מסוימות של קטגוריית "מבצעי הפשעים" עשויות לגמד את תפקידים
של "הגרמנים הרגילים" או להעצימו ,ובכמה מקרים קיצוניים אף לכלול בה את היהודים עצמם;
ואשר ל"עומדים מנגד" יש הטוענים שהם צריכים לכלול לא רק את ההמונים בתוך ארצות אירופה
הכבושה אלא גם את האליטות המאורגנות של יהדות ארצות הברית ויהדות בריטניה וכן את
המנהיגות הפוליטית של היישוב העברי בא"י".
 .11מרבית האנשים אינם שואבים את הידע שלהם על הרייך השלישי ועל פשעי הנאצים נגד
היהודים מתוך מחקריהם של היסטוריונים ,אלא מתוך יצירותיהם של סופרים ,במאים ,מחזאים,
משוררים ,מחברים ומפיקים של תכניות טלוויזיה ,מוצגים מוזיאוניים ,עיתונים ומגזינים ,אתרי
אינטרנט ,נאומים והופעות טקסיות של אישים פוליטיים ואנשי ציבור אחרים .לפיכך ה"סיפור" של
השואה הנגיש למרבית האנשים במשך מרבית הזמן הוא במידה רבה תוצר של תרבות פופולרית,
 1הלקט במסמך זה (ציטוטים וטקסט חופשי) הם תוצר התרשמותי האישית בלבד .מומלץ לקרוא
את הספר במלואו כדי להפיק ממנו תובנות חשובות המתאימות לקורא .ד"ר אורנה כץ אתר

1

ואינו נובע בהכרח מן ההיסטוריה של היהודים תחת שלטון הנאצים שהיסטוריונים מקצועיים
מתאמצים לבנותה ,ואינו תואם בהכרח היסטוריה זו.
[ 14-16חופשי] רוזנפלד מבקר באופן חריף את הנשיא רונלד ריגן בביקורו בגרמניה ב .1985-ריגן
התייחס לפשע של אדם אחד (מבלי לציין את שמו) ,ובכך סילף את ההיסטוריה שכן השואה היא
פשע של המונים אשר נשמעו להיטלר ושיתפו עמו פעולה ,כמובן .יתרה מכך – הוא לא ראה פסול
בביקור בבית קברות ג רמני בו קבורים גם חיילי ס.ס .בטענה שגם הם היו קורבנות של האיש הנורא.
המשמעות היא טשטוש ההבדל בין הקורבנות למקרבנים .הוא התייחס רק לקורבן אחד בשמו –
אנה פרנק .ואולם הנטייה לצטט את אנה פרנק היא מסלפת.
[ .16חופשי] אנה פרנק כתבה ביומנה בעת היותה במסתור" :על אף הכל עודני מאמינה כי יצר
האדם טוב בליבו פנימה" .ספק רב אם אכן המשיכה והאמינה בכך בהיותה באושוויץ או בעת
גסיסתה בברגן בלזן .שימוש בציטוט זה יש בו "ניסיון לטהר את העבר ולשכוח במהרה את
זוועותיו".
 .22הפופו לריזציה והמסחור של היטלר ,ואפשר לומר שגם של אישים אחרים מן הרייך השלישי,
אינם לא-היסטוריים ,אלא אנטי-היסטוריים במהותם .התפתחויות אלה מעוותות עם הזמן את
המשמעות ההיסטורית של השואה ומטשטשות את כל המשמעויות המוסריות הטמונות בה.
[ .43חופשי] המונח שואה :היהודים שחוו את השואה לא עשו שימוש במושג זה .בשנים הראשונות
נהוג היה השימוש במושג קטסטרופה או אסון .רק בשנות החמישים תפס המושג שואה את מקום
שאר המושגים .אלי ויזל תרם לשימוש הנפוץ במושג זה במטרה לייחד את האסון של היהודים
מאירועים אחרים שהתרחשו לעמים אחרים .44 .כיום נפוצה יותר ויותר התופעה של הרחבת
המושג והחלתו על כלל הסובלים מנחת ידם של הנאצים .יהודה באואר מתנגד באופן נחרץ לתופעה
זו וטוען שיש בה בכדי לפגוע בייחודיות השואה והסרת הממד היהודי ממנה.
 .48התרבות האמריקנית מחייבת סוף טוב גם לאירועים קשים ביותר .מוזיאון השואה בוושינגטון
בנוי על פי קוד תרבותי זה .הסיום הוא תמיד האמונה באדם ,השחרור על ידי האמריקנים.
[ .102– 71חופשי] יומנה של אנה פרנק עבר עיבוד בעידודו של אביה ולמעשה עוקרו ממנו האלמנטים
שהיה בהם בכדי להכביד על הקהל האמריקני או הגרמני .האמריקנים אוהבים סיפור עם סוף טוב,
הומניסטי ושיש בו תקווה .הגרמנים התקשו לקבל יומן שיש בו האשמה על הירצחה של אנה פרנק,
כמו גם מיליון וחצי ילדים יהודים אחרים .התוצאה היא העלמת טקסטים שנכתבו על ידי אנה פרנק
והיה בהם פחד ,אימה ,זהות יהודית ברורה והפניית אצבע מאשימה כלפי הרוצחים הגרמנים.
כלומר – העלמת כל הרקע ההיסטורי של היומן והפיכתו לאוניברסאלי .כך לדוגמא בעוד ביומן
המקורי קובלת אנה פרנק על רדיפת יהודים לאורך הדורות ותוהה מדוע גזר על היהודים הדבר.
במחזה "עובד" טקסט זה לכלל התייחסות לסבל של עמים שונים ,תוך התעלמות מההיבט היהודי.
ההחלטה לסיים את המחזה בהצהרה של אנה פרנק בדבר אמונתה ברוח האדם ,היא סוג של סילוף.
הדברים אכן נכתבו על ידי אנה פרנק ,אבל הרבה קודם למותה ,וספק ם היא אכן האמינה בהם בעת
שגססה .גם מותה המתואר כ מוות בשלווה אינו הגיוני לאור הנסיבות הקשות של החיים בברגן
בלזן ,המחלות וההתעללויות.
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הצופה הישראלי במחזה אנה פרנק כבר נחשף לגרסה שיש בה התייחסות גם לרקע ההיסטורי –
לטלאי הצהוב ,לנאצים ,להשמדה.
[ .106חופשי]  -בספר 'השוקעים והניצולים' עוסק פרימו לוי בפער ההולך והגדל בין השואה כפי
שהתרחשה ובין האופן בו נתפסת ומצטיירת בדמיון הכללי .הפתרון לדעתו של פרימו לוי הוא לספר
את סיפורה של השואה באמצעות סיפורים אישיים ,באופן שיאפשר להעביר את הסיפור אחד לאחד.
[ .107חופשי] ו אולם עובדתית הסיפור האחד של אנה פרנק אינו מסופר במלואו .בסרט 'שבעת
החודשים האחרונים של אנה פרנק' מובאת עדות של אישה שהייתה עם אנה פרנק ואחותה מרגרט
בברגן בלזן בימים האחרונים לחייהן .היא מתארת מוות נורא ,ממחלת הטיפוס ,חולשה מתמשכת
ודעיכה אכזרית .שום דבר מכל אלה לא בא לידי ביטוי בספרים או במחזות על אנה פרנק .באופן זה
נותר רק "סיפור" מעודן ,אופטימי ,ובפועל – סילוף של המציאות שהייתה מנת חלקם של היהודים
בשואה.
[ .108חופשי] – יתכן מאוד שדווקא האופן הסטרילי כל כך בו מוצג סיפורה של אנה פרנק הוא
שהפך אותו לפופולרי .זהו סיפור שואה ללא שואה ,ללא יהודים ,ללא זוועות.
" .110פשעים אלה כוונו מראש להיות רצח עם ,ומדינה עם כוח פוליטי חזק דאגה לביצועם בצורה
נחושה ושיטתית .לפיכך אירוע שאין לו תקדים היסטורי ושלא ניתן למצוא לו אנלוגיות והשוואות.
לומר זאת אין פירושו כמובן להכחיש כי ישנם כיום אנשים סובלים ,שכן מידי יום מראות לנו
החדשות את ההפך .ואין זה אומר שהצלחנו לחסל בחברתנו תופעות של דעות קדומות ,של חוסר
סובלנות ושל אי צדק הגורמות לכל כך הרבה סבל אישי וקולקטיבי ,שהרי לא הצלחנו בכך .אך
אמירה זו פירושה שכאשר אנו מתייחסים לסבל העכשווי כאל צורה חדשה של 'רצח עם' אנו עלולים
לטשטש את אופיו ואת הסיבות שגרמו לו במקום להבהירו .כאשר כל תופעה של מצוקה אנושית
משנה את פניה ל'שואה' נוספת ,נוטה השואה עצמה להפוך לאמתית פחות ,ללא יותר מתפארת
המליצה .ההרחבה המטפורית של המושג מקלה עלינו את התביעה המוסרית במקום להעצימה".
" .176מספר מצומצם אך בעל השפעה של אינטלקטואלים ,הן בשמאל הקיצוני והן בימין הקיצוני,
השפיע על דעת הקהל של הזרם המרכזי על ידי הפיכת ההכחשה להשקפה לגיטימית".
"[ ]...אצל ממשיכי דרכו הנאמנים בשמאל הצרפתי הרדיקלי ניתן למצוא את הסינדרום הזה :אסור
לאפשר לפשע שנעשה כביכול באושוויץ להסתיר מעינינו את העניין העיקרי ,את סבלם של
המנוצלים האמתיים – העמלים ,אנשי העולם השלישי ,הפלסטינים .מה שהיה באושוויץ אינו ,בספו
דל דבר ,א לא גילוי אחד מבין גילוייו הרבים של המקור האמתי של כל הפשעים כולם –
הקולוניאליזם ,האימפריאליזם ,הקפיטליזם והציונות .מכיוון שהעיסוק הבלתי פוסק באושוויץ,
אינו מאפשר להיווכח בכל אלה ,צריך להיפטר ממנו .אין אפוא מנוס מן המסקנה שבאושוויץ לא
אירע דבר בעל ייחוד .הי יחודיות הזו מתבטלת בסיוע הטענה שלא הייתה השמדה מתוכננת
ושיטתית של היהודים ,אולי לחילופין ,על ידי הטענה שהשמדה מתוכננת ושיטתית ממשית או
סימבולית היא מה שעושים הישראלים בפלסטינים".
[ .176חופשי] קיימות דרכים שונות של הכחשת השואה:
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טענות לפיהן היהודים מדברים יותר מדי על השואה  -סקר שנערך ב 2009-ב 7-מדינות
אירופאיות העלה כי  44%מהמשיבים טענות שהיהודים מדברים יותר מדי על השואה.
באוסטריה ,פולין והונגריה היה האחוז אפילו גבוה יותר;



טענות לפיהן היהודים מנצלים את העבר כדי לסחוט כסף ( 42%מהנשאלים הסכימו עם
אמירה זו)



 .177בדיחות סרות טעם על השואה( .המחבר מבחין בין הומור שסייע ליהודים להתמודד
עם הזוועות במהלך השואה ,ובין בדיחות הלועגות ליהודים ולסבל שלהם);



טענות לפיהן העיסוק המופרז בשואת היהודים מסית את תשומת הלב מאסונות של עמים
אחרים ואפילו משואות אחרות .178 .מגמה זו באה לידי ביטוי במיוחד במדינות הבלטיות
שם נהוג להשוות בין פשעי סטלין לפשעי היטלר .התוצאה – קריאה לקיים טקסים
משותפים לכל הקורבנות .הצהרת פראג ( )2008קבעה כי יש לראות "בקומוניזם ובנאציזם
כמורשת משותפת" .כתוצאה מכך הוגדר מחדש המונח 'רצח עם' כדי שניתן יהיה להחילו
על עמים שונים ולא רק על היהודים .תהליך זה מכוון גם לקביעת יום זיכרון משותף
לקורבנות הנאציזם והקומוניזם ובפועל לטשטוש הייחוד של פשעי הנאצים כלפי היהודים.



 .179בארה"ב באה מגמה זו לידי ביטוי בשינוי שמות המרכזים להוראת השואה למרכז
לחקר השואה ,רצח עם וזכויות אדם.

פרופ' באואר מתנגד נחרצות לתופעות ומגמות אלה וטוען כי המדובר ברביזיה שקרית של
ההיסטוריה העולמית של תקופתנו ,המסלפת בצורה חמורה את אופיין של גרמניה הנאצית
ושל ברית המועצות גם יחד ומרדדת ועושה רלטיביזציה לרצח העם היהודי שביצע המשטר
הנאצי".
[ .188חפשי] רוזנפלד מתאר בפרוטרוט את התהליך בו הופכת השואה לכלי ניגוח פוליטי מצד
מתנגדי ישראל ,כאשר המובילים של מגמה זו הם דווקא יהודים" .לרוב מאשימים עתה את
היהודים בכך שהם משתמשים בסבלם בעבר כתואנה לסבל שהם גורמים לאחרים ,או להסטת
תשומת הלב מן הדיכוי של עמים אחרים .ההאשמות מכוונות באופן בוטה נגד מדינת ישראל :זאת
ישראל שדימויה השתנה והפך למדינה תוקפנית שזיכרון השואה משמש כסות להגנתה.
" .189מאחורי ההיגיון שזיכרון השואה אינו אלא כלי הנותן בידי היהודים כוח לפעול כרצונם עומד
היגיון פוליטי ברור .בשם אושוויץ ,כך טוענים ,מדכאת המדינה היהודית עם אחר באכזריות,
והדברים הגיעו לידי כך שקורבנות העבר מתוארים עתה ,כדבר שבשגרה ,כמבצעי הפשעים של היום
הגרועים כנאצים ,וקורבנותיהם מתוארים כ'יהודים החדשים' .להיפוך התפקידים המגוחך הזה אין
כל בסיס עובדתי אך כוחה הרטורי של ההאשמה הזאת ברור ,והיא מצוטטת עתה תכופות כאילו
הייתה אמת".
[ .192-193חופשי] נורמן פינקלשטיין ,מחבר הספר 'תעשיית השואה' זוכה להצלחה בגרמניה
ומדינות אירופאיות אחרות ,אך אינו נחשב לחיבור רציני בארה"ב .פינקלשטיין ,בעצמו בן לניצולי
שואה ,בדה מליבו קונספירציה יהודית-ישראלית במטרה לנצל את השואה למטרות עשיית כסף.
הינה דוגמא לרמת טיעוניו" :אם כל מי שטוען שהוא ניצול הוא באמת כזה ,נהגה אימי לומר ,כי אז
את מי הרג היטלר?" .רוזנפלד מכנה את ספרו "קשקוש סנטימנטלי וכדברי טירוף מפחידים".
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" .194פינקלשטיין רואה בהתפתחותה של תודעת שואה [ ]...אסטרטגיה שתוכננה על ידי האליטות
היהודיות כדי לחזק את כוחה של המדינה היהודית וכדי 'להפוך כל ביקורת על יהודים ללא
לגיטימית'.
" .196אושוויץ כעובדה היא אולי לא הפיכה .אבל ניתן להפוך ולשנות את זיכרונה .ניתן לנכס אותו,
לסלפו ,להכחישו ,ולכוונו נגד הקו רבנות .אם יימשכו התפתחויות אלה במשנה מרץ ,תהיה התוצאה
ממימוש השאיפה ל'קץ של אושוויץ' לא החזרתו של העם היהודי לייעודו האתי הנעלה ,כפי
שטוענים כמה מן המבקרים [ ]...אלא החזרתו למצבו הפגיע שמלפני אושוויץ ,אשר סייע
להתרחשותה".
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