רודולף הס במשפטו:

תמיד הדגישו כי אם יש ברצונה של גרמניה לשמור על
חייה ,הכרח להשמיד את היהדות העולמית ,וכולנו האמנו
שזאת האמת לאמיתה ] .[...נטלתי עלי את המשימה ]ביצוע
ההשמדה[ כדבר שכבר קיבלתי לפני כן  -לא רק אני ,כל
אחד .חשבתי זאת לדבר נכון לגמרי ] ,[...הכל התאים
בדיוק למה שהטיפו לי במשך שנים
‽ שאלות למחשבה:
 .1מה היה המניע העיקרי של הס לביצוע מעשיו?
 .2מה ניתן ללמוד מכך על טבע-האדם?

הימלר בנאום בפוזנן בפני מפקדי האייזנצגרופן:

רובכם יודעים מהי המשמעות ,כאשר  100גוויות מוטלות
ביחד ,כאשר מוטלות  500או  ,1000להחזיק מעמד בכך,
ועם זאת ,פרט ליוצאים מן הכלל שבחולשה אנושית -
להיוותר הגונים ,זהו הדבר שחישל אותנו .זהו דף מפואר
בהיסטוריה שלנו ,שמעולם לא נרשם ולא יירשם.
יש לנו הזכות המוסרית וכן החובה כלפי עמנו לחסל את
העם שרצה לחסל אותנו .אולם ,אין לנו הזכות להעשיר
את עצמנו ולו בפרווה אחת ,בשעון אחד ,במארק אחד,
בסיגריה אחת  .כיוון שאנחנו משמידים חיידק ,אין אנחנו
רוצים בסוף לחלות מחיידק זה ולמות ] .[...אולם ,בסך
הכל ,אנו רשאים לומר ,שמתוך אהבה לעמנו מילאנו את
התפקיד הקשה הזה ]=רצח היהודים[ ולא נגרם שום נזק
בכך לפנימיותנו ,לנפשנו ולאופיינו.
‽ שאלות למחשבה:
 .1באיזה טיעון הימלר ניסה לשכנע את מפקדי האייזנצגרופן בצדקת דרכם?
 .2מתוך הנחה שדבריו שכנעו את שומעיו ,מה ניתן ללמוד מכך על טבע-האדם?

מן המחקר )ספרו של החוקר אריאל הורביץ(:
בעיני עצמם ,אנשי האס אס לא היו יורשי אטילה .הם ראו
בעצמם בעלים טובים ,אבות טובים ,נושאי תרבות מפוארת
ויוצרי עולם חדש .בין מפקדי האיינזצגרופן שפיקדו על הרצח
הברברי של אוכלוסייה אזרחית בבורות ירי היו כומר ,רופא,
ואינטלקטואלים שונים  -הם לא היו אספסוף ולא פושעי רחוב.
משפחתו של מפקד אושוויץ ,רודלף הס ,גרה אתו במגורים ליד
המחנה ,לא הרחק מתאי הגזים והמשרפות .לאחר "יום עבודה"
במחנה היה הם חוזר הביתה ,מבלה עם אשתו ,ילדיו וכלבו
לצלילי המוסיקה הקלאסית שכה אהב .במשפטו העיד על עצמו
שהוא "אדם רגיל לחלוטין" .לאנשי האס אס היה צורך נפשי
להיראות ,ובעיקר להחשיב את עצמם ,כאנשים הגונים ,בני
תרבות .על אף המלאכה המתועבת שעסקו בה ,אף מפקד מחנה
ריכוז לא פרש מהשירות ,אלא המשיך לבצע את הרצח המחריד.
][...
חנה ארנדט ,פליטה יהודייה מגרמניה הנאצית ולימים חוקרת
אמריקנית ,כתבה ספר המעורר עד היום סערה סביב מסקנותיה
בנוגע לרוצחים הגרמנים .שם הספר ,אייכמן בירושלים :דוח על
הבנאליות של הרוע ,כבר מעיד על עמדתה בשאלה .לאחר שנכחה
בכל שלבי משפט אייכמן ,היא באה לידי מסקנה שהוא לא היה
רוצח סדיסטי וגם לא אנטישמי קנאי ,אלא אדם נורמלי ,שפעל
בזמן המלחמה רק לפי הפקודות שקיבל ,כפי שהיה עושה כל אדם
אחר.

‽ שאלות למחשבה:
 .1כיצד מתוארים הרוצחים ,ומה הביא אותם לרצח?
 .2מה ניתן ללמוד מכך על טבע-האדם?

מתוך "אנשים רגילים" ,ספר המחקר של כריסטופר בראונינג:
בשעות המוקדמות מאוד של  13ביולי  ,1942אנשי גדוד מילואים  101של משטרת
הסדר קמו ממיטותיהם במבנה הלבנים הגדול של בית הספר ששימש להם כמחנה
בעיר הפולנית בילגודאי.
]הם[ היו אנשי משפחה בגיל העמידה ,ממעמד הפועלים ומן המעמד הבינוני הנמוך,
מהעיר המבורג .מאחר שנחשבו מבוגרים מכדי להביא תועלת לצבא הגרמני ,גויסו
במקום זאת למשטרת הסדר .רובם היו טירונים חדשים ,ללא שום ניסיון קודם
בשטחים הגרמניים הכבושים .הם הגיעו לפולין פחות משלושה שבועות לפני כן ] ...
[] .הגדוד הוסע[ אל היעד  -הכפר יוזפוב .זה היה כפר פולני טיפוסי של בתים לבנים
צנועים עם גגות מכוסים קש .בין תושביו היו  1,800יהודים ,הכפר היה שקט לגמרי.
אנשי גדוד מילואים  101של משטרת הסדר ירדו מן המשאיות שלהם והסתדרו בחצי
גורן מסביב למפקדם ,סרן וילהלם טראפ ,שוטר בקבע בן  ,53שהיה ידוע בקרב
אנשיו בכינוי החיבה "פאפא טראפ" .כעת הגיעה שעתו של טראפ לפנות אל
האנשים וליידע אותם על המשימה שקיבל הגדוד.
טראף היה חיוור ועצבני .הוא דיבר בקול חנוק ועם דמעות בעיניו ,וניכר היה בו
שהוא נלחם לשלוט בעצמו בשעה שדיבר .הגדוד ,אמר בעצבות ,צריך לבצע משימה
בלתי נעימה להחריד .המשימה הזאת אינה לרוחו ,זה באמת מאוד מצער ,אבל
הפקודות הגיעו מן הסמכויות הגבוהות ביותר .אם זה יקל עליהם בביצוע המשימה,
האנשים צריכים לזכור שבגרמניה נופלות פצצות על נשים וילדים .אז פנה אל
העניין עצמו .היהודים יזמו את החרם האמריקני שפוגע בגרמניה ,זכר אחד
השוטרים שטראף אמר .בכפר יוזפוב יש יהודים שקשורים לפרטיזנים ,הסביר טראף
לטענת שני שוטרים אחרים .כעת קיבל הגדוד פקודה לאסוף את היהודים האלה.
יהודים זכרים בגיל מתאים לעבודה יופרדו ויילקחו למחנה עבודה .ביהודים
הנותרים  -הנשים ,הילדים והקשישים  -יירה הגדוד בו במקום .לאחר שהסביר
לאנשיו מה מצפה להם ,הציע טראפ הצעה יוצאת דופן :אם מישהו מהאנשים
המבוגרים יותר מביניהם מרגיש שהוא לא מסוגל להתמודד עם המשימה העומדת
]מתוך הגדוד כתריסר
בפניו ,הוא יכול לצאת מהמעגל ולהשתחרר מן המשימה.
ניצלו את האפשרות לא להשתתף ברצח .טראפ לא רצח ,אך כמג"ד נתן מרחוק את
פקודות אלה[.

‽ שאלות למחשבה:
 .1כיצד מתוארים הרוצחים ,ומה הביא אותם לרצח?
 .2מה ניתן ללמוד מכך על טבע-האדם?
 .3איזה טיעונים עזרו לאנשים להסביר לעצמם את הרצח כ"הגיוני"?

מתוך "אנשים רגילים" ,ספר המחקר של כריסטופר בראונינג:
די היה בגרעין של קצינים וחיילים נלהבים ומסורים ,נוסף על קבוצה גדולה עוד
יותר של אנשים שצייתו למדיניות המשטר בשל גורמים נסיבתיים וארגוניים יותר
משהם צייתו בגלל מניעים אידיאולוגיים .לדאבוננו ,הימצאותו של מיעוט קטן ,שלא
רצה להשתתף בטבח הגזעני של המשטר ,למיעוט הזה לא הייתה השפעה כלל וכלל.
] [...לא רק בגרמניה ,אלא בכל חברה הנגועה בגזענות והנתונה לתחושת סכנה
לקיומה ,יכול משטר קנאי לבצע מעשי רצח-עם ורובו של הציבור יהיה מוכן לבצע
פקודות מפלצתיות.

‽ שאלות למחשבה:
 .1לפי בראונינג ,מה גרם לאנשים לרצוח?
 .2מה ניתן ללמוד מכך על טבע-האדם?

מתוך דו"ח החקירה )אחרי המלחמה( של אחד ממהנדסי
"טופף-ובניו" ,שהשתתף ב"שדרוג" מנגנון השריפה בבירקנאו,
:7/3/46
החוקר :ספר לנו על הפטנט שלך לקרמטוריום לשריפה המונית.
המהנדס :בשיחה שניהלתי עם פריפר ב 1942-הוא אמר שבמשרפות יש עומס יתר
בשל מספר הגוויות .החלטתי לבנות משרפה בעלת תכולה גדולה יותר.
החוקר :מה סיפרו לך פריפר ושולצה לאחר נסיעתם לאושוויץ?
המהנדס :בקיץ  1943סיפרו לי שבתוך תאי הגזים באושוויץ הומתו אנשים רבים
וגוויותיהם נשרפו במשרפות ,ושהעומס על התנורים היה גבוה במיוחד כיוון שנהגו
להכניס שלוש גוויות בבת אחת לפתח התנור.
החוקר :ידעת ,אם כך ,שבאושוויץ משמידים אנשים חפים מפשע?
המהנדס :אכן ,מאז קיץ  1943ידעתי שבאושוויץ הומתו אנשים חפים מפשע ונשרפו
במשרפות.
החוקר :על אף שידעת זאת ,תיכננת מיוזמתך קרמטוריום לשריפה המונית בהיקף
רחב יותר?
המהנדס :בתור מהנדס גרמני ועובד חברת טופף הרגשתי שמחובתי להשתמש
במומחיות שלי בתחום זה למען ניצחון גרמניה של היטלר.

‽ שאלות למחשבה:
 .1מה גרם למהנדס לקחת חלק משמעותי בשדרוג-הרצח?
 .2מה ניתן ללמוד מכך על טבע-האדם?

תיאור נסיבות הטבח בפרצ'ב ,מתוך" :אנשים רגילים"

‽ שאלות למחשבה:
 .1מה הביא את השוטרים במקרה זה לרצוח?
 .2מה ניתן ללמוד מכך על טבע-האדם?

מסקנות מנסיבות הטבח בפרצ'ב ,מתוך" :אנשים רגילים"

][...

‽ שאלות למחשבה:
 .1מה הביא את השוטרים במקרה זה לרצוח?
 .2מה ניתן ללמוד מכך על טבע-האדם?

עדותו של סמל ס"ס ששירת בנציבות משמרת גבול בקולומאה
)גנרל-גוברנמנט(
הסיבה שבגללה לא אמרתי לליידריץ )כנראה מפקדו( שאינני יכול ליטול חלק
בדברים אלו היה שפחדתי שליידריץ והאחרים ייראו בי מוג לב .הייתי מוטרד שמא
אפגע בעתיד בצורה כלשהי אם ארשה לעצמי להיות כה חלש .לא רציתי שאצל
ליידריץ או מישהו אחר יווצר הרושם שאינני קשוח כפי שאיש  SSצריך להיות...
מילאתי הוראות לא משום שפחדתי מעונש מוות במידה ולא אעשה זאת .לא ידעתי
ואינני יודע היום על מקרה אחד בו אחד מאיתנו נידון למוות בגלל שלא רצה לקחת
חלק בהרג היהודים .. .חשבתי שאין אני צריך להגיד דבר לליידריץ בגלל שלא רציתי
להראות באור שלילי ,וחשבתי שאם הייתי מבקש ממנו לשחרר אותי מההרג העסק
היה גמור איתי במה שנוגע אליו ,וסיכויי להעלאה בדרגה יפגעו או שלא אעלה
בדרגה כלל .זה מה שחשבתי באותו זמן וזוהי הסיבה לכך שלא אמרתי דבר
לליידריץ.

‽ שאלות למחשבה:
 .1מה הביא את איש ה SS-הזה לרצוח?
 .2מה ניתן ללמוד מכך על טבע-האדם?

עדות מהנדס המיברקיה קיבך ,איינזצגרופה ) Cכנראה מ(1941 -
ברובנו ) (Rovnoהיה עלי להשתתף בירי הראשון ...על כל חייל בכיתת היורים היה
לירות באדם אחד .הודרכנו לכוון לראש ממרחק של עשרה מטרים ,בערך .כיום
אינני יכול לומר מי נתן את פקודת הירי .בכל מקרה ,היה זה קצין מהסגל .מספר
קצינים מהסגל נכחו בזמן הירי.
הפקודה לירות היתה" :היכון לירי! כוון! אש!" .האנשים שפגעו בהם נפלו לתוך
הבורות .אני עצמי שובצתי לכתת היורים .הצלחתי לירות רק חמש פעמים .התחלתי
להרגיש לא טוב ,הרגשתי כאילו אני נמצא בתוך חלום .לאחר מכן לעגו לי בגלל
שלא יכולתי לירות יותר .טוראי אחד או רב"ט ,מהוורמכט ]הצבא הגרמני[ ,אינני
יודע מאיזו יחידה ,לקח ממני את הרובה והחליף אותי בכיתת היורים .הלכתי
ועמדתי בערך חמישים מטר משם .היה ברור שלא הייתי במצב שיכולתי להמשיך
ולירות .המאמץ הנפשי היה גדול מדי בשבילי .כששואלים אותי האם הענישו אותי
על סירובי ,עלי לומר שלא .לא זהו המקרה".

‽ שאלות למחשבה:
 .1מה הביא את איש ה SS-הזה לרצוח?
 .2מה ניתן ללמוד מכך על טבע-האדם?

מתוך זכרונותיה של מליטה מאשמאן ,חברה בנוער-ההיטלראי

