
רכים) I(עמרגליתגלעד 0 " 1יפעת

ושכחהכרוו Iז

והשואהגרמניה



אינההגורפתלהאשמהההתנגדותאלה,היסטוריותבנסיבותזיכויים.
תיאורטית,מבחינהבעוול.מוחלטתהכרהחוסרעלבהכרחמעידה

האבחנהנירנברג"."לקחאתשלמדוגרמניםשהיולהניחיותרסביר
ידיעההמבצע,לצדהתייצבותאותמיכהלרצח,סיועעם,רצחבין

התנגדות,גילוייללאמהצדפאסיביתועמידהפשעיםביצועבדבר
לגיטימיותשאלותמציגהאלאהמשפטית,מהבחינהרקתקפהאיננה

האפשרותאתלשלולכדיאיןזואבחנהבקיוםהמוסרית.מהבחינהגם
נשיאהאישלהנפוצההתחושהמאחול:המלחמה,שלאחרשבגרמניה
המוות,טנחגותהמתואריםלפשעיםקולקטיביתאואישיתבאחריות

וחוסרעורףקשיותשלמבהילהומידהרבים,תירוציםגםהסתתרו
מקורותנדרשיםזואחרונהבנקודהולחקורלהעמיקכדימעורבות.

נוספים.
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אשלאמור

ומקומוולזר-בוביס:פולמוסהאישיהמצפוןעל

הרפובליקהשלהעצמיבדימויההנאציזםשל

הפדראלית

המזוקקפר Iהטא.

מעטיםגרמניםרומניםרקזכוהאחרונות:בשנים 1998בסתיוגרמניה

 ) Ein springender Brunnen (מפכה"יימעייןשללזודומהלהצלחה
ברשימותגבוהמקוםעלהספרשמרשבועותבמשךולזר.מרטיןמאת

הציבורידיעלרבהבהתלהבותכללבדרךנתקבלהואהמכר.רבי

אתנולטהיוסטשיבחוולטדיבעיתון :הביקורתידיועלהרחב

יואכיםערךצייטוגגמידדויטשהבמילים".האמנותיתייההשתעשעות

אתוהגדירמאן,תומאסשלבודגברוקביתהרומןעםהשוואותקייזר

שלהגדוליםהזיכרוןמספריוכ"אחדמופתכיצירתמפכה"יימעיין

ש"מעייןא~למרטיןקבעמרקוררבייגישהשלנו".המאהושלספרותנו

ואמין,מדויקהשלישי,ברייךהגרמניתהפרובינציהיינוףהינומפכה"

בעיתוןבפשטותקבעמאגנאוירגכה".עדקראתישלאכפיורגישהוגן

אתמספרהואדבר.מעבדאינו:ייולזר(טאז)טאגסצייטוגגהשמאלי

 1שהיו".כפיהדברים

מאותארבעהמונההזאת,האוטוביוגרפיתביצירה :שהיו"ייכפי

בגרמניהביותרהחשוביםהגרמניםהסופריםאחדמספרעמודים,

כפיהנאצית,התקופהבמהלךנעוריוועלילדותועלהמלחמה,שלאחד

כריסטהאוקמפובסקיולטרלנץ,זיגפרידגראס,גינתרלפניושעשו

אותההגרמנית,בפרובינציהבזמןלמסעהקוראאתמזמיןהואוולף.

מיעלמספרהואאםמשנהזהאיןריאליסטית.בקפידהמשחזרהוא

1 . hreifen Bengels", Die Welt 1וJost Nolte, "W6rterbaume eines fr 
," 29.7.1998; Joachim Kaiser, "Es war einmal am Bodensee 

Siiddeutsche ZeitlJng 28.7.1998; Friedemann Berger, "Nachruf 
der Literatur des 20 Jahrhunderts", Dresdner Neueste 

," Nachrichten 29.7.1998; Martin Ebel, "Lehrjahre der Sprache 
Rheinischer MeI'kuI' 29.7.1998.; J6rg Magenau, "Abschied von 

. 26.7.1998 ( der Einmischung", TAZ2S 
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המשברעלהתקני,ההיטלראימועל-הידאתלילדיםלהנחילשמבקש
הראשי"ייהמורהעלאוהמשפחתית,המסבאהבאיקהלעלהכלכלי,

מרשימהפסיכוגרמהמפכה"ב"מעיןמשרטטולזרמרטין-הכל-יכול

ולזרשלהסיפרואולםגורל.הרהנתיבעללעלותהעומדתחברהשל
-כהעדבספריושהופיעכפיהעברזיכרונותלסיפוררקמכווןאינו

וחוזרהשבבסיפרהמשתקפתאישית-נרקיסיסטיתמפרספקטיבהסיפור

פרספקטיבתאינוהייחודיאופיואתלרומןשמקנהמה 2שלישי.לגוף

מבקש:ולזרהכתיבהצורתדווקאאלאעצמו,המסופר.אוהסיפור
השפחהעבר.זוויתמתוךורקאךדורובניילדותואתילדותואתלתאר

עלבדיעבדלמספרשנוסףידעמכלחפיםלהיותאמוריםוהתיאור
רבתהמציאותעליותרמאוחרשרכשהידעאתומוראותיה.התקופה
שללאותנטיותכהפרעההמחבררואההנידונההתקופהשלהפנים

שלהמודעהזיקוקאינוהמציאותאתשמעוותמהלדידו,הזיכרון.
3 

 .עצמוהידעאותואםכימכן,לאחרשנאסףהידעמתוךזיכרונותיו

 Keith Bullivant, "Klaus Briegleb, Die Krise des :ראוזהלאפיוז . 2
Erziihlens - 1968 - und danach", in: Klaus Briegleb, Sigrid 

. Weigel, Hansers Sozialgeschichte der deutschen Literatur, vol 
302-339 ,) 1992 , 12, Gegenwartsliteratur seit 1968 (Munchen . כאז

 • 335-334עמ'
הנאצית,התקופהעלהזיכרוזספרותשלהרחבהקונטקסטבמסגרת . 3

מרטיןשלילדותועלהביוגרפיהאתלהשוותביותרמענייזזהיהיה
הפרספקטיבההנאצית.בתקופהבילדותהדנותאחרותיצירותעםולזר

מפכה"יימעייןאתשבוחניםבשעהרקמתבהרתולזרשלהייחודית

ניצולישלהראותנקודתמתוךהזההעבראתהמתאריםספריםלעומת
פרידלנדר,שאולשלמספרו:בהבדלבבירורניכריםההבדליםהנאציזם.

משמשלעברהווהביזהמעברבו ,) 1980(ירושליםהזיכרוןבואעם
הינוהעבר :הווהמפרספקטיבתנעשיתהעבר(בחינתהסיפרכמסגרת

מתארולזרשבההדרךהרילרפלקסיה),ביקורתית,לבחינהמושאתמיד
מתבונןשולזרבשעהעכשווית.התייחסותמכלנקייהההיסטוריהאת

מטה-מישורעלבעקביותנשארהואהמספר,עינידרךבתקופה
 ,) 1994(תל-אביבגורלללאקרטשאימרהשללספרובניגודהיסטורי.

זמן,לאחרשנוסףידעבשלהזיכרוןשלאפשרימעיוותולזרשלדאגתו
שונהמפכה"יימעייןולאירוניה.מכאיבעצמילריסוןאותומביאהאינה

המרוחקתילדותואחר ) Begley (בגליילואיסשלהחיפושמזגםמאוד
חוסרלתהייה,בניגוד .) Wartlme Lies (מלחמה"עיתותיישקריבספרו

ולזרשלהנראטיבהניצולים,שלספריהםאתהמלווהוהספקהביטחוז
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ידעמכלחףמבטכלומרהעבר,עלכזהמזוקקשמבטמאמיןולזר

מבקריוזאתבנקודה-אפשרירקלאהואמכן,לאחרשנרכש

אתמתאר(ולזרהיחידיהאותנטיהמבטשזהואלא-איתומסכימים

שניםלפניכברשהיו").ייכפיאמינה",ייבצורהייבמדויק",הדברים

:ייאניבמינכןשנשאגרמניה",על"לדברבהרצאהזוגישהניסחהוא

מסוגלאינני.לדוגמה,נפשיכאוותבזיכרונילנהוגיכולשאיננימרגיש

מתוךנובעהזיכרוןבינתיים.שרכשתיידעבעזרתזיכרוניאתללמד

שכלניכרמקרובבמבטנוראה.שהיאהיוםיודעאניעליהתקופה,

בתקופהמקורםפרצוףוכלמורהכלצבאי,מופעכלמפלגתית,דמות

שמונה-עדששבגילבחורבהם.ניכראינועצמוהנוראאבלההיא.

מהכללמידה.כלדוחותהתמונות ...באושוויץהבחיןשלאעשרה,

אתבוחןאניכאשרהאלה.התמונותאתשינהלאמאזלישנודע

כללזקוקותאינןשהןלינדמההיום,שלהמידהבקניהתמונות

והזיכרוןאחד,דברהואהרצחניתהרודנותעלהנרכשהידעללמידה.

 ).אא.המחבר.של(ההדגשות 4אחר"דברהוא
עלמצביעהבמינכןולזרשלבהרצאתוהמסתמנתהפאסיביתהעמדה

עצמן,התמונותלבוא.העתידברומןשתופיעהסיפוריתהאסטרטגיה

לתפיסתו,ניתנות,אינןהסביל,הראייהכושרשלהתוצאהכלומר

עלשנודעממהכתוצאהלהשתנותצריכותאינןהןבחינה,אולשינוי

הזיכרוןבזיכרון.שנשמרוהאירועיםמורכבותעלכלומראושוויץ,

ישאותוודימוייםדמויותאירועים,שלסבילמאגרכן,אםחינו,

אירועימכלולאתלפרששמסרבמי :ועודזאתשהוא.כפילהשאיר

אםכיניתוח,בכושרוהניחןהזוכרהקולט,הצופהאינוחעבר

המסרבותהןייבאמת",שקרהלמההאילמתהעדותעצמן,ייהתמונות"

ב"מעייןהמתוארותהזיכרוןתמונותזו,לגישהבהתאם'השכלה'.לכל

ללאהתקופה,למעללילרקע,כלשהורמזבלאלהופיעצריכותמפכה"

שלחייהםעלולהשפעתןהמאורעות,שלתוצאותיהםלגביהרהורכל

יימעייןבכתיבתבהנוקטשהואהשיטהאתלהבהירכדיאחרים.

קצרותהקדמותבשלוש-פעמיםשלושומצביעהמחברשבמפכה",

להישארהןיכרוזליכולתביחסלמדי)(ומפוקפקרבעצמיביטחוןמשקף

שנים.עשרותלאורךשינויללא

4 . MaI·tin Walser, "Uber Deutschland reden. Ein Bericht", Werke 
in zw61f Ballden, Helmut Kiesel (ed.), unter MitwiI'kung von 

. 896-915 , Frank Barsch. Frankfurt a. M. 1997, IX 
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כותרותוההווה.העברשביןהמתחעל-הרומןחלקישלושתבראשי
מקדיםאלהקצריםבפרקיםכהווה".ייהעברהןהללו.הקצריםהפרקים

במלחמהטולסטוילבשלהמסורתבמיטב-העלילהלסיפורולזר
העתים:צוקעלהרהוריואת-הקסמיםבהרמאןתומאסושלושלום
.כאשרזמןלאחרשייראהכפיעצמוהדברמןהואשונהעתההקורהדבר

אליוקרובאתהכיאםכו,שנתקלתהאישלהיותחדלאתהמסתיים,הדבר
כעתהריהווה,שהיהכשעהקייםהיהלאהעכרכיאףלאחרים.מאשריותר
ואולםכעת.עצמומציגשהואכפיהתרחשכאילועצמולהציגמתיימרהוא
אנוהיום ..זמן·לאחרשייראהכפיעצמוהדברמןשונהעתההקורהדבר

דברידענולאההתרחשות,כשעתכעבר,כיאףוכך,כךהיהשזהטוענים
להתהלךאפשרלכולנוהמשותףכעברהיום.אומריםשאנוממהדברוחצי

 .).אא.המחבר.של(ההדגשות 5נגישאינוהאישיהעכרמוזיאון.ככתוך

הטיעוניםשלהראשוןהחלקבבסיסהטמוןהתיאורטיהכשל
שלתיאורטיקניםפנים.לשתימשתמעאינוהללוהתיאורטיים
והדגישוחזרוקוזלקריינהרטאו ) White (ווייטהיידןכמוההיסטוריה,

למערךמלכתחילהכפוףהוא,באשרהיסטוריתמציאותששחזור
היצגכללשוני.ביטויבכלהמצויותוהאידיאולוגיותההשלכות
שלהממדיותולרבהפרספקטיבהלקוצרביטוימעיקרוהואהיסטורי
שלההקדמהפרקימתוךהקצריםשהמשפטיםבעוד 6האנושית.השפה
ניכרבמינכן,נשאשולזרההרצאהאתמזכיריםמפכה"יימעיין

הזיכרוןלניתוקבדרךנוסףצעדמבטאלקדםמבקששהרומןשהטיעון
שמתרחשמהמכלדברידענוש"לאמאחרביקורתי.רפלקסמכל

מןחדבאופןנבדלהאישישהעברומאחרמקום",בקרבתויתרחש
מספרכללשקר,רוצהשאינומספרשכלהריהקולקטיבי,העבר
לוותרחייבבהמשך)בואדוןשעוד(מושגאותנטילהישארהרוצה
החדשה.הגרמניתההיסטוריהשלה"מוזיאון"עלכליל

מחנההיאלייידע"הנסתרתשהכוונהמוכיחהבמינכןההרצאה
אמתקיימתזהטיעוןעל-פילשואה.כלליכמסמןאושוויץהריכוז

כפיהאירועיםמכללהשונהאמתהנידון,לעברבנוגע'אבסולוטית'

.5 
 Martin WalseI', EJl1 SpJiJlgeJldeJ' Bl"1JJlneJl, FI',II1kfuI't il,M . :ראו

. 1998,9 
 Reihart Kosellek: "Vom Sinn und Unsinn deI' Geschichte ",ראו:

319-334 ,) 1997 MeJ'kuJ' 577 (ApI'il . 324עמ'במיוחד . 
.6 
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ברורהזהבטיעוןהאירוניהההיסטורי.במחקרונחשפיםנחשפושהם

שאדם'אמת'היאלהצביעמבקשהטקסטעליהה'אמת'שהריבעליל,

בצורהלשחזראמור ) 1927ילידהואולזר(מרטיןויותרשבעיםבן

בחינהואמנם,בדיעבד).מידיעה'מושפעת'(לאו'אותנטית''מהימנה'

אופייהאתחושפתספרותי,בלבושמעלהשולזרהעברשלמדוקדקת

בחינתהמספר.בחרבההספרותיתהייצוגיםמערכתשלהמחושב

שלהמודעתהבחירהעקרונותאתלאחדאחדחושפתזאתמערכת

מהכללי.באופןבסיפרשלהןהמגמתיהשילובואתמסוימות,סצינות

כמציאותכלומרו'אותנטי',אישיפרטי,כדברלהציגמת'ימרשהמחבר

אתהסותריםבפרטיםכמלאמהרהעדמתגלהכלשהם,מקדמיםנטולת

ייכן"מצביעישלהמדויקהאחוזעלמדברהואכאשר :זוטענתו

במרץהגרמנילרייךאוסטריהשל(סיפוחההאנשלוסעלהעםבמשאל
7 

השםבעלהמשפחתיבפונדקשהתנהלובשיחותאובווסרבורג, ) 1938

לקרואשמוסיפיםככל .) Restauration (רסטורציההמשמעותרב

האישי,העברשלהאותנטיקולולהיותשאמורשמהההכרהמתגבשת

ולאכאלוקולותלשמועמהרצוןמשוחררלהיותיכולולאאיננו

באופןהעבראתלייצגאחרות,ולאמסוימותתמונותלראותאחרים,

הילדותיתמשיכתויוהאן,שלהנאציהחיברותתיאוראחר.ולאכזה

אלהכלבכפר:מסוימותדמויותאוהספר,בביתהתנסויותיולמדים,

ייצוגועלהאישי,התחוםמןהחורגיםאירועיםעלושובשובמצביעים

 :פניםלשנימשתמעותשאינןדיסקורסיביותהשלכותבושישמגמתי
אשמה.מכלחףתמים,עברהואיוהאןשלהעבר

לאופןביחסולזרשלהבחירהאתבבירורהחושפותהסצינותאחת

למפלגהיוהאןשלאמוהצטרפותעלמסופרשבהזוהיאהעברייצוג

אותהשלהגדולההחשיבותאתהמחברהדגיש-1986בכברהנאצית.

שכותרתובספרילדותואתלתארבדעתושישאמרכאשרהצטרפות,

הזה,המהלךעללספריצליחשאםהוסיףהואלמפלגה.אמיהצטרפות

האםייהצטרפות 8למפלגה.גרמניהשללהצטרפותההסברבכךיהיה
כותרתמפכה",יימעייןשלהראשוןחלקוכותרתגםהיאלמפלגה"

מתבררכךזה,פרקהביוגרפיה.שלהמקוריתהתוכניתמןשונה

הגבולולחצייתהעברלייצוגביחסהארכימדיתהנקודהיהיהכמהרה,

 . 151 .) 5(הערהךלזרמרטיןראך . 7

 VolkeI' Hilge, "K6I1igsso1111 von WasserbuI'g", Derראך:זהלעניין . 8
. 149 ,) 31/1998 ( / Spiege 
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שלה"מוזיאון"הטראומה,מופיעהכאןהגרמנית.החברהשל

שלחלקאותו,כלומרלאושוויץהדרךהחדשה,הגרמניתההיסטוריה

איכותישזהבפרקלאווירה 9בתודעה.עודישולבלאכךשאחרהעבר
עסקן ,) Minn (מיןאדון :ענייניתנותרתנימתוזאתועםדתית,כמעט

מפנייוהאןשלאמושלהיסוסיהשאריתאתמפיגהמפלגה,

הדתית,באמונתההאדוקהלאשה,מעניקהוא :למפלגהההצטרפות

צלב,עלתלויישו :נשימתהנעתקתהתמונהלמראהמצוירת.גלויה

והשניהקרס,צלבבדגלאוחזאחדחומים.במדיםגבריםשניולפניו

כתובמהשיקראומבקשתליוהאןקוראתהאםלשבועה.ידומרים

אדולףשלנו.המאבקאתברךייאלוהים, :קוראיוהאןבגלויה.
 Iהיטלר".ס

אתגםמותירהמספרנגיש,אינודולזר,אליבאהאישי,שהעברכיוון

בפשטות:כותבהואשבדיעבד.פירושבלאהזאתהמרשימההתמונה

מילהלאאף IIהזאת".למפלגהלהצטרףרוצהשהיאאמרהייהאם
כאןמעשה.שלאחרשאלהלאאףמקרוב,הדבריםבחינתעלאחת

מוכיח,שהנראטיב,כפיוכאןהמפלגה,אלגרמניהשלדרכהנקבעה

בנוגעאוהאירוע,לזיכרוןבנוגעשאלותלהעלותצורךאורצוןכלאין

המחסוםאתהמסירהגורםועוד,זאתהאם.שלהנוספיםלמניעים

הגלויהמןאחרלאהואלמפלגהלהצטרףלאםומאפשרהאחרון

הקשייםגםההחלטהעלהשפיעובוודאיהעובדות.אתהמסלפת

במפלגהשחברותהקיוותהיוהאןשלאמוהמשפחה.שלהכלכליים

ישאךהמפלגה.כינוסישללמוקדהמשפחתיהפונדקאתתהפוך

אתלהעריךבליהמטעה.הגלויהבלימצטרפתהיתהלאשהיאלהניח

המערךאתלסכםאפשרמוסריות,מידהבאמותהספרותיתהפיקציה

מןגדולחלקועמההאם, :הבאבאופןהזאתהסצינהשלהסמיוטי

שוללהולכואלאבמודע,לנאציזםאמוניםנשבעולאהגרמני,העם

ליצירתוכהקשרגםהגרמנית,כספרותהטראומטיהצדהופעתלעניין . 9

 Sigrid Weige1, "Zur nationa1en Funktion desראו:ולזר,מרטיןשל

," Gesch1echterdiskurses im Gedachtnis des Nationa1sozia1isn1us 
,), A1fl'ed Andersch Die Rote, in: C1audia Mayer-IswaI1dy, (eds 

~ ZwischelJ Traum und Tl'auma - die NatiolJ. Tl'alJSatJalJtiscJJt 

27-, 1994 PerspektivelJ zur Geschichte eines ProbJems. Ttibingen 
 . 29-28עמ'כמיוחדראו , 38

 • 90 ,) 5(הערהולזרמרטין . 10

 . 91 ,) 5(הערהולזרמרטין . 11
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באחריותנושאיםהםולכןאחרת,אוכזוויזואליתתרמיתבאמצעות

למפלגה.הצטרפותםשלהגורליותלתוצאותבלבדמוגבלת
הרומן·מחברעםהמספראתלזהותשלאלהיזהרשחייביםספקאין

שלה,הצעדמתוצאותאמואתלהצילולזר,מרטיןשלהצורךואולם
אוגשטייןרודולףעםניהלשהואבשיחהבבהירותלביטויבא

אנוזאתמשיחה .שפיגלדךהשבועוןשלהמנוחוהמו"להעיתונאי
הצטרפה-ברומןהדמותמןבשונה-שאמוהיאהאמתכילמדים

מרטיןמתאמץכןעל-פיואף . 1933-1932לפניעודהנאציתלמפלגה

האשהאתבאירוניהמהולהבחיבהלשמורשיחהבאותהולזר

תומאסכביכולהיאייאמי :מוסרישיפוטכלמפניוהאדוקההתמימה
מחוץגם 12מעולם".עליושמעהשלאאף ,-20ההמאהשלאקווינס
חוסראוהתמימותשלקורבןהינההאהובההאםהספרותי,לסיפר

המלומדעלללמודמזלההתמזללאשמעולםפשוטהאשההידיעה,
כאן,משמשתהבורותאחרים.רביםנושאיםועלהימי-ביניימי,

מטהר.משחרר,כגורםולזר,בדבריאחריםכבמקומות

ועלתמונותעלארוכותשניםבמשךולזרשלהרהוריודווקא
מאושוויץ,התמונותשלהציבוריתפקידןעלוהביקורתמשמעותן,

בהמשך,ידוברעודשבהבפרנקפורט,בהרצאה-1998בהשמיעשהוא

שלל'הצטרפותההאחריותשבוהזה,במעמדלראותלנומאפשרים
אתהסימבולי,המרכזאתמסלפת,תמונהעלמוטלתלמפלגה'גרמניה
בנושאשלםסופריםדורשלתפיסתוגםזוהיולזר.שלתפיסתומיצוי

קורבנותיה.כלפיהגרמניתהאומהשלהקולקטיביתוהאחריותהשואה
 :מעירהוא )" Unser Auschwitz "(שלנו"ייאושוויץולזרשלבמסתו
להתעורראמורהשבוהזה,המקום ...באושוויץחלקיאתחשייאינני

 13ל
הערה ."ינוגעאינוהמצפון,להופיעאמורשבומקוםהבושה,

וכפרה,אשמההסמלי.למיצויהזהמפתחבמעמדמגיעהזומוקדמת
אחריותכלחשבוןמכללהמוציאבאופןכאןמשולביםוגאולהנפילה

המבורך"·ייהמאבקועללמפלגהההצטרפותעל

 :אוגשטייןרודולףעםכשיחהולזרמרטיןשלתיאורואתראוזהלעניין . 12
אתהצילההאםרגל,פשיטתסףעלעמדהמשפחתישהעסקמאחר

 In Erinnerung kann man nicht befeh1en . :כנמצאהקטעהמשפחה.

Martin Wa1ser und Rudo1f Augstein, "Uber ihre deutsche 

.) 1998 / 45 ( Vergangenheit", Der SpiegeJ 
13 . , Martin Wa1ser, "Unser Auschwitz", Werke in zw6Jf Bii.nden. XI 

 . 168עמ'כמיוחד , 158-172
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מכלמעשה,שלאחרידיעהמכלהמזוקקסיפרזה,סיפרשלבעזרתו

נוספיםפרטיםגםלגמדמפכה"ב"מעייןולזרמצליחשהיא,אחריות

ראוישקרהמהשכללדעתהיהאפשרייכיצד :הנאציהיומיוםשל

הזאתבשאלההפתעהוכלחידושכלאין 14המספר,שואל "?לזיכרון
דומהבאופןהנאצית,בתקופהילדותבתיאורזהמעיןטיעוןובבניית

היימאטשלוהטלויזיהבסדרת ) Reitz (רייץאדגרהבימאיכברהביא

האםאתלתארבנסותושולזר,אלא 15חלקים,אחד-עשרבתכרוניקה
מספריברביםהמקובלמןשונהבאופןשלם,דורואיתההגואלת,

שהמחברככלרייץ,שלדו,יימאטמעברלכתמרחיקההיסטוריה,

כנגדטועןשהואככל 16קיים",ייאינובעצםשהעברלומרמתעקש
יותרעברלהווהלהציעייכדיעברםמתוךהחומקיםאחריםאלמונים

שלכשהמספרהזדככות,כתרגילשלוהנראטיבמתגלהכך l7נוח",
ויותריותרמתוקנןיינהיהבעברשהטיפולכותבספרותיתילדותאותה

עצמושלוהמאמציםעלאירוני,באופןמצביע,הדברלעשור",מעשור

אתלקרוארצויזהבהיבט 18בהווה,להשקפותיוהעבראתלהתאים
-כפוףלהיותרצהלא:יייוהאןהסיפורבסוףיוהאןשלדמותואפיון
בדרישות,אליולבואיוכללאשאישרצה,הואלפחד,ולאלשלטוןלא

(ההדגשות 19מעולםהיהלאשאישכפיחופשילהיותרצהמכליותר
 ,),א,אהמחבר,של

ייהסיפרשלהפואטייםההרהוריםומאחורילחופשהשאיפהמאחורי

גםחופשיחיצונית,דרישהמכלחופשילהיותהרצוןמסתתרהמזוקק"

זיכרונותיהםאתלהשליםדורו,ובנייוהאןבפנישהוצבההדרישהמן

לאאםכדחייהמתגלהכמשחרר,שנראההגורםואולםאותם,ולשקף

שלוכדחייהבהמשך,שנרכשידעשלפרוידיאניבמובןהדחקה

-הילדותעלההגנההגרמני,העברשלמכריעים,נוספים,היבטים
ב"מעייןהופכת-ולזרשלהאחרוניםהרומניםאחדשלכותרתו

 2הידיעה,סאיעקרוןבסיסעלהילדותאתלשכתבלניסיוןמפכה"

 .) 5(הערהולזרמרטיך . 14

אחי-עשךכחכךוניקה-היימאט :רייץאדגרשלהטלוויזיהסררת :ראו . 15

 . 1985פךקיס.

 , 281 .) 5(הערהולזרמרטיך . 16

 . 282 ,) 5(הערהולזרמרטיך . 17

 . 282 .) 5(הערהולזרמרטיך . 18

 , 402 ,) 5(הערהולזרמרטיך . 19
20 . _ Martin Wa!seI-, Die Vel-teidigullg del- Kindlleit, Fral1kfuI-t a_M 
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איגודשלהשלוםפרסקבלתלרגלהתודהבנאוםקצר,זמןכעבור

שהסיפרהתבררבעקבותיו,שהתפתחבדיוזובדבריוהגרמני,המו"לים

השלכותיו,עלהילדות,לאחרשנרכשידעמכלהמזוקקהספרותי

מכלמוחלטלחופשיוהאןשלשאיפתוהפומבי.הדיוזאלגםמועבר
האומהמצפוןלשחרורלקריאההופכתמוסרי,עולמכלכובלת,ידיעה

 .העברזיכרוןמעולהגרמנית

משוחררתנשימהעלב.

זכהמפכה"יימעייזשהרומןאחריקצרזמן , 1998באוקטובר-12ב

פאולוסע"שבכנסייהולזךמרטיןהתייצבלעיל,המתוארתלהצלחה
הגרמני.המו"ליםאיגודשלהשלוםפרסאתלקבלכדיבפרנקפורט,

,אלברטבוברמרטיןלפניועמדובובמקוםיעמודוהואנוסףקצרזמן

הנססמפרון,חורחההאוול,ווצלבזק"ש,נליבלוך,ארנסטשוויצר,

דבריהואגםיישאהפרס,חתניכשארואחרים.מנוחיןיהודייונאס,

אנשישלוסלתההשמנההשנהגםיתאספוההיסטוריבאולםתודה.

פובליציסטים,ופוליטיקאים,מו"ליםגרמניה,נשיא :גרמניםציבור

ביותר,חגיגיתהאווירהשנה,כבכלאחרים.בולטיםואישיםבנקאים,

המרכזייםהאירועיםלאחדנחשבפאולוסע"שבכנסייההטקסשכן

ומדווחבטלוויזיה,משודרהחגיגיהטקסהמדינה.שלהתרבותבחי

נאוםהפעםשגםלכולםברורשנהכבכלהעיתונים.בכלבהרחבה

פרשנויותגליעוררמחלוקת,מעוררקרובותלעתיםאשרהתודה,

שם.רקולאהאינטלקטואלים,בחוגיודיונים

דפיםכמהבעברלרשוםהספיקהכברבפרנקפורטהחגיגהכיאף

 1998שלשהאירועלוודאיקרובהגרמנית,והתרבותהספרותבתולדות

ויכוחנפתחולזרמרטיזשלהתודהנאוםעםכימיוחד.באופןייזכר

גרמניה.שלהנאציעברהעלהציבוריבשיחלחשיבותוערוךאיןאשר

המחלוקותאחתאתשהציתולזרשלנאומודווקאזההיהמדוע

ובאיזוההיסטוריונים",יימחלוקתמאזהגרמניהעברעלביותרהקשות

הספר .) Karasek (קאראסקהלמוטשלהערותיואתגםראו ; 1991 .

 :הילדות"עלייהגבהולזרשלאחרכותרלצטטאםהיבו,
' Verteidigung der Kindheit", "Ordnung und friihes Leid", DeI " 

.) 15.8.1998 ( TagesspiegeJ 
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לוויכוחמעבראףחורגיםהזההדיוןשלשהשלכותיולקבועניתןמידה
 21 ? 1986בשנתההיסטוריוניםביןשהתנהלהנזכר

אותםעלספקללאנמניםוהשלכותיו 1998בשנתשנערךהטקס

השנייה,העולםמלחמתשאחריבגרמניהמשמעותרבירגעים

המתחאתהשטחפניעלהעלונשכחיםוחלומותתמונותכאשר

והשלכותיהןהגרמניהעברלגבישונותחשיבהצורותביןהמתמיד

הואקודמיולביזהנידוןהאירועביןשמבדילמה 22ההווה.לגבי
ביןייהפולמוסלימיםשייקראהסוערהוויכוח :התרחשותומועד

לברליז,מבוןהממשלמוסדותהעברתלקראתהתנהללבוביס"ולזר

השיאמנקודותלאחתהגיעהגרמניהאיחודתהליךכאשרכלומר,

הפרידהשעםהיהנראה 1998שלהסתיובחודשישלו.הסמליות

במועדהגרמני.לעברביחסחדששלבגםלהיפתחעשויבוןמעידן

ייתכןגרמניה,שלהבירהעירלהיותשבהברליןכאשרזה,

מקוםלגבי 1989מאזשהתנהלהנוקבבדיוןחדששלבשייפתח

החדשה.במתכונתההפדראליתהרפובליקהשלהעצמיבדימויהנאציזם

מעורכישירמאכרפרנקהטקס,במהלךאותושהציגומיולזרמרטין

ביטאוצייטונג,אלגמיינהפךנקפוךטךבגרמניה,ביותרהחשובהיומוך

בהיסטוריהחדשדףפתיחתאפשרותלגביגורלייםשהימיםתחושה

איךהמחישודבריהםהשנייה.העולםמלחמתלאחרגרמניהשל

מסותיושפתעםהעברשלהספרותיהתיאורולזרבכתבימשתלב

חדשסיפרליצירתהעברשלהסיפוריהעיבודמגויסוכיצדהפוליטיות,

הקהילותיו"רבוביס,לאיגנץולזרביןשהפולמוסלומרישההווה.של

עלמתחשולזרהביקורתבשלרקהתלקחלאבגרמניה,היהודיות

המחלוקת.שורשהגרמניבציבורהשואהזיכרוןשלהטקסיותהצורות

ולזרעשהמכריע,היסטוריוברגעיוקרתיפרסשבחסותבכךנעוץ

רבהבמידההמשוחררהיסטורילסיפרלגיטימציהלהקנותניסיון

כניסיוךלראותישבוביסאיגנץשלתגובתואתהעבר.זיכרוןמעומס

ביןלנתקהתכוונושירמאכרופרנקשולזרבשעה :נגדיסיפרלהציב

,טעןהעברלביךההווהביךולהפרידקולקטיביזיכרוןלביךפרטיזיכרון

 Jan Ross, "Vorspiele der Berliner Republik. Einראו:זהלעבייך . 21
108-,) 1999 politisches Stimmungsbild", Merkur 599 (Februar 

 . 110עמ'במיוחד , 119

 Klaus Briegleb, UnmitteJbar zur Epoche des NS- :ראו . 22
. 1989,33 . Faschismus, Frankfurt a. M 
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לאלבוביסולזרביןהפולמוס 23יינתק.בלקשרביניהםשישבוביס
חלקאםכיהעבר,שלוזיכרונותיאורודרךעלויכוחרקכן,אםהיה,

המגדירהבאומההציבוריהשיחשלותוכנואופיועלמקיףמוויכוח

ביןבהתנגשותישכיצדשהמחישפולמוסהיהזהמחדש.עצמה

תרומה-הגרמניבהקשרבעיקר-מנוגדיםהיסטורייםסיפרים

 24אומה.כלשלהדימוימרחבלהיווצרותמכריעה

א'יוםבאותושהושמעוההרצאותשתישלניתוחלהציגבכוונתי

שללכרוניקהשייכיםולזרשלנאומומלבדכיפאולוס,ע"שבכנסייה
ההרצאותשתינזנחו.כהשעדשירמאכר,פרנקשלדבריוגםהפולמוס

כמו-מצביעותושתיהןמכריעותבנקודותביניהןמתואמותהיו

הדיוןשלהיקפועל-בוויכוחאחריםמשתתפיםשלרבותהתבטאויות
הפדראלית.הרפובליקהשלהעצמיבדימויהנאציזםשלמקומובדבר

ולזר,מרטיןשלדרכואתבהרצאתולתארביקששירמאכרפרנק
לראותשלאהיהקשהמלכתחילההגרמנית.הספרותשלהרע"ייהילד

מרטיןשללשמוהקשוריםהחששותאתלהחלישניסיוןבהרצאתו
אנשיבעצמםלהיותהשלוםפרסבעלי ...חייביםייהאם :ולזר
שלהלב"טובהפונדקאיייאינושירמאכר,הסבירייולזר", 25 ."?שלום

פשרותוחסרתמפוכחתראייהבעלסופראלאהגרמנית,הספרות

כברולהעמקתו.החשיבהתהליךלהאטתמחויבתשלושהפואטיקה

פרשנותו:אתוהוסיףולזר,אתשירמאכרציטטהרצאתובפתח

מגיעים :הדברפירוש .החשיבהאתלהאטניתןהכתיבה'ייבאמצעות

דבריםיותרחדהבצורהרואיםכךהתפזרו.כברשהשארבשעהרק

הנושאמתבהרכאן 26ועזבונות".גמוריםלאענייניםבשטח,שנותרו
שלהמוכחבכישורו:מדוברשירמאכרשנשאהשבחדברישלהראשון

 Salomon :ראוהקולקטיבילזההפרטיהזיכרוןביןההפרדהלעניין . 23
," Korn, "Es ist Zeit. Die andere Seite des WalseI'-Bubis-Streits 
.) 1,12.1998 ( Fl'ankfurter A11gemeine Zeitung 

שלמאמרואתבמיוחדראו Nationלבין Narrationביןהיחסלעניין , 24

וסיפריםזמניתסמנטיזציהביןביחסבמפורשדןהואבובאבא,ק.הומי

 Homi K, Bhabha (ed.), Nation and Nal'ration , :בקובץהיסטוריים
. 1990 New York/LoI1don 

25 , FI'aI1k Scl1irrmacher, "Sein Anteil. Laudatio", Fl'iedelJSpreis des 

. Deutschen Buchhande1s 1998: Martin Wa1ser. FrankfuI't a. M 
 . 21עמ'במיוחד ,[ 998,2 [ 36-

 . 22 ,) 25(הערהשירמכרפרנק , 26
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לדבראמיתידברביןלהבחיןהשאר,מןיותרלראותלדייק,ולזר,

ההבחנהלשאלתעצמוולזרגםיתייחסנאומושלמרכזיבמקוםכוזב.

המבט.הסבתהיינוהמבט,של ) Topos (הנושאבאמצעותהנכונה

ולזר,לדברימצביעות,הריכוזממחנותהמוותתמונותשבהבנקודה

אתלהביןיש ,).א.אהגרמנים.(בושתשלנו"ייהבושהעלשגרה"יידרך

היוההרצאותששתיכןאםמפליאזהאיןהמבט.אתלהסבהצורך

רצפטיביתקליטהביןלכתיבה,אופטיקהביןהגומליןיחסיאלמכוונות

חשובים Topoiהןנכונהוראייהשגויהראייהרפלקטיבית.הכרהלבין

רגעיםבאותםנזכריםמיידהגרמנית.בספרותובעיקרבספרות,

הקורא/אצלגורמתבנוראההבחנהשבהםהגרמנית,בספרותהמצויים

שלעיניהםאלנמשךהמבטשבהםרגעים-הנשימהלהעתקתהצופה

 2התהום.דנפערתבהם,רגעיםהעץבובותשלאוהאוטומטים

שירמאכרהעלהולזר,שלהחדהראייהכושראתשהזכיראחרי

 :ולזרשללכתיבתושבשבחיוהשניהמכריעהמרכיבאתבהרצאתו
מספרהואמלחמה,שבויהיהשולזרבהזכירוהמשתחררת.הנשימה

בלאייסוף-סוףבקריאהלהמשיךהיהיכולהמחברשבההתקופהעל

שתיהןכנשימה.כמוהקריאהשירמאכר,מדגישולזר,עבורהפרעות".

יייותרולזראתמהנהקריאהקרובותולעתיםהצדקה,דורשותאינן

הולכיםוהכרהנכונההבחנהמדויקת,ראייה 28הנשימה".עצםמאשר
טיעוניואתלפרטממשיךשירמאכרהמשתחררת.הנשימהעםבידיד

בהמוגדרתנקודהלאותהעדולזרשלהייחודיהספרותימפעלועל

פואטיכתהליךכ"מפעל-פינוי",פועלמפכה"יימעייןהרומן
פסולתמילים,שלייקליפותשפתומתוךהמחברמפנהשבאמצעותו

של(ההדגשהמשוחרר"בלתיכלומרזר,דיבורובכללדעות,של
להקשררקשייךאינופואטיפינוישאותואלא 29 ).א.אהמחבר.

 :שהתעוותהציבורילשיחביחסגםלהבינומבקשושירמאכרהספרותי,
אתלטהרולזרשלרצונו ...פואטיותרגלייסעלעומדתולזרשלהפוליטיקה

אשמתהטחתשלהאינפלציהאתשימושמכלללהוציאהאומה,שם

 Gerald Vision, Prob1elns of :ראווהכרהויזואליתתפיסהשללמכלול . 27
. Vision: Rethinking of t1Je CaslJa1 Theory of Pel'ception 

997 ] New York/Oxford . ראובמודרניותאופטיותהפרעותלעניין: 
Andreas Huyssen, "T11e DisturbaI1ce of Vision in VieI1na 

. 33-47 ,) 1998 ( 3 . Modernism", Modernism /lnodel'nityVol, 5, No 

 . 22 ,) 25(הערהשירמכרפרנק . 28

 . 26 ,) 25(הערהשירמכרפרנק . 29
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קרהזהאמנותי:צורךמתוךנבעההיסטוריה,תחושתאתולעוררהפאשיזם
 3עצמו.סלגבילשקרנאלץהיההואשאחרתמפני

ולזר,שלמפעלושלהפניםשניאתמאחדתשירמאכרשלהרצאתו
שניהםאתומתארתהעיתונאי-פוליטי,והפןהספרותי-היסטוריהפן

שואףשלוברומןוחופשית:אותנטית-אמיתיתשפהאחרכחיפוש

העיתונאייםומאמריוהציבורייםובנאומיוהאמיתי,לזיכרוןהמחבר
עםהמתמודדתהגרמניתהאומהעל'אמיתי'דיבורלמעןנאבקהוא

מדועמתבררכךבעליל.שקריותאומוגזמותקולקטיביותהאשמות
לדבריו,עצמי".חיפוששלייתהליךמפכה"ב"מעייןמוצאשירמאכר

מטפלהואהזהברומןכידורו,שלהגדולבפרדוקסכאןמטפלולזר
ועולםסמכותאובדןעםלפתעלהתמודדשנאלצוצעיריםבאנשים

לעתיםמתקשההזקין,ואפילושבגר,משעהאשריידור, :האבות

עםליישובניתןואינוכמעטילדותוזיכרוןכיבילדותו,לבטוח
 31המשחקים".לחדרמחוץשבוצעוהפשעים

המשחקיםבחדרכילדיםדורוובניולזרשלהמפוקפקלציורבנוסף
- 32בוורמאכטלשרתדורו,מבנירביםכמוהתנדב,עצמוולזרהרי-

היסטוריזיכרוןשלשחזורכדישתוךקהלואתלשכנעהנואםמבקש
עדייןעומדהמחברכאילוהסובייקטיבית.המבטנקודתעללפקחניתן

שהואשירמאכרשלבפירושומתמיהההם.בימיםעמדבובמקום

בדברתוססויכוחמתנהלעשוריםכמהשמזהמהנתוןמתעלם
תיאוריםשלהמוצאנקודתובדברוהיסטוריוגרפיהסובייקטיביות

33 
ולזרשלהאמתשדבריאפואפלאאיןוספרותיים.היסטוריים

שפתו.שלה"דיוק"מתוךדשירמכר,אליבאכוחם,אתשואבים
כורחמתוךנובעתולזרשלששפתולשומעיולהסבירמבקששירמאכר

ממעשהשובנהנהשולזרמתבררמכאןלאמת.חתירהומתוךאמנותי

 . 32 ,) 25(הערהשירמכרפרנק . 30
 . 26 ,) 25(הערהשירמכרפרנק . 31

 .) 12(הערהאוגשטיידרודולףעםבשיחהולזרשלדבריוראו . 32
 Hayden White, The Contel1t o[ the Forln: Nal'rativeראו: . 33

Discourse and Historica! Representation. Baltimore/London 
1987; idem, "Historical Emplotment and the Problem of 

[ Truth", in: Saul Friedliinder (ed.), Probing the Limits o 
, Representation: Nazism and the "Fina! So!ution ". CambI'idge 

37-53 , 1992 Massachusetts/London . 33מס'הערההגרמניבמקור . 
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 34הנשימה".מעצםייוגםהקריאה,

אותההופרעהוכיצדמתילשומעיומלגלותנמנעהמרצהאולם

שהכבידהגורםמהואומיאומרואינולהנאה,הפכהשובאשרנשימה,

כלעלשירמאכר,שלהשבחדברימאחורימלכתחילה.הנשימהעל
בנושאהסופרציטוטברורה.מגמהמסתתרתהרטוריים,קישוטיהם

אותהבאמצעותלאמנותו.כבודלתתרקמבקשאינוהזיכרוןחירות

לביןדמיוןביןהדקהגבולעלנעהאשרדרורשאיפתאותהאמנות,
עלהציבוריהשיחאתמחדשלעצבשירמאכרמבקשפוליטית,כוונה
יתמהו:ייבעתידהרהורמעלה,הואולזרעם.יחדהנאציזםזיכרוןנושא

המשיכוהפאשיזם,חיסולאחרישניםעשרותשגםכך,עלהיסטוריונים

הנקימצפונםואתזעמםאתלהזיןהבולטיםהאישיםמביןרבים

בכנסייההנוכחיםגםשירמאכר,לדברי 35אנטי-פאשיסטיים".ברגשות
נדרשיםהמוספים,וקוראיהטלוויזיהצופיואיתםפאולוס,ע"ש

הזיכרוןשיחעלהבאיםהדורותשלחיוכםאתבדמיונםלהעלות

להפוךחייביםאינםהםהיום.בכיפההשולטוהשגוי,הכבול
ולנשוםלשובנכונה,בצורהולראותלשובאלאלאוטומטים,

בחופשיות.

המצפוןבדידותג.

הדיבררשותניתנההפרס,חתןעלנאומואתנשאששירמאכרלאחר

שנשאהתודהנאוםשלהראשוניםהמשפטיםמןכברעצמו.לולזר

וברומןבמינכןבדבריושביטאלאחר :ברורהתמונההסתמנהולזר

העברביןלהפרידהצורךאתמפכה"יימעייןשלוהאוטוביוגרפי
אתלהסיקהזמןהגיעהקולקטיבי,העברוביןנגיש,הבלתיהאישי,

עללהכביד:אין,הבודדהאישילמצפוןהבכורהאתולהעניקהמסקנות
מאורעותלגבינרכשתמידיעההנובעותמכאיבותבשאלותהזיכרון
היההמצפון .למצפוןכלשהןמוסריותבדרישותלבואואיןהעבר,

אינוייכברעציםעלשדיבור,אומרנ.רכטאל,בקריצה.ולזראישיוהינו
האירונית-מנוכרתהנימההופכתבמהרה 36חולים".מהםרביםכיפשע,

 . 36 ,) 25(הערהשירמכרפרנק . 34
 . 29 ,) 25(הערהשירמכרפרנק . 35
36 . Martin Walser, "Dank: Erfahrungen beim VeI'fapen einer 
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לאיימשוררוכןחשובדעות"ייהוגהמזכירהנואםולזעם.לסקפטיות

הפוליטיתההידרדרותעלהשמועהאתברבים iשהפי~חשוב",פחות

בזלצבורגבמסעדהצפהשהואסיפרה"משורר"הגרמנית.האומהשל

טועןכאלה,סיפוריםגזים.תאיועלהשמדהעלרקהחולמיםבאנשים

אינההמציאותמדועעצמו,שואלוהואלשנה,משנהמתרביםולזר,

להרדמהניתןשמצפוניבגללזההאם :בפניוגםכךנחשפת

שהועלופליטיםמעונותעלמדווחיםכאשרמתקומםולזר 3 ד.,,?בקלות
בכלפליטיםמעונותשלהצתותלגל(הכוונהאוהדציבורועלבאש

המחציתבמהלךשהתרחשוואחריםניאו-נאציםבידיגרמניהרחבי

עלמדבריםוהמשוררההוגהוכאשר ,)-90השנותשלהראשונה

לנוכחהגרמניתהאוכלוסייהרגשותקהותועלפוליטיתסמליות

 :אומרהואממול.המוקמיםהנקניקיותודוכניהבועריםהמעונות
כאלהבהצהרותהיוצאיםהאנשיםמטרידה,תחושהאצלייימתעוררת

שהםלהניחסבירלנו.מגיעשזהסבוריםהםכילנו,להכאיברוצים

 38הגרמנים".:בכלבכולנובנו.גםאבלבעצמם.גםלפגוערוצים

אלאהבוערים,במעונותהפליטיםאינםשהקורבנותאפואמסתבר

בלתיתמונותעםלהתמודדהנאלציםהמואשמים,הגרמנים"אנחנו",

הדיבורשלהמיוחדהאופיולזר,על-פיאמינות.בלתיולכןסבירות,

בתוכניותמיוחדביטוימוצאהגרמנים",ייכלנגדהמכווןהפוגע,

נחשפיםש"הגרמנים"טועניםישואכןהתקשורת.באמצעיהזיכרון

המוניםרצחשלמתמשכת"ולייהצגהבושתםשללתמונותהרףבלא

ואותןתמונותאותךשמפיציםאלהאלפונהולזרהנאציזם.בתקופת

איןכאשר"לפעמים, :שירמכרידיעלשהוזכרומילים",שלייקליפות

מתנחםאניאשמה,בישיטיחומבליאליולהביטשאוכלמקוםכבר

 39האשמה".שלשגרהנוצרההתקשורתשבאמצעיבמחשבה

 :נוסףטופוסעולההתקשורת",ייאמצעישלהנושאמשהוזכרכעת,
הזאתהמציאותזרה.בידהמודרכיםהתקשורת"ייאמצעיטופוס

כאשרמודה,הואבנאומוזו:בנקודהלהודאהמהכרהולזראתמובילה
הקשותהתמונותמןמבטוהסבהואההשמדה,מחנותהמסךעלהוצגו

Sonntagsrede", in: Fl'jedelJSprejs des DeutsciJen Bucilhlll1deis 

. 37-51 ,) 1998, Martjn Waisel' (fn25 

 . 43 ,) 36(הערהילזרמרטין . 37

 . 44 ,) 36(הערהילזרמרטין . 38

 . 45 ,) 36(הערהילזרמרטין . 39
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שיכחישרציניאדםאיןאמנםמודה,הואפעם".ייעשריםכברביותר

-בפניוהזההעבראתמציגיםהתקשורתאמצעיאבלאושוויץ,את
מתקומםבתוכייישמשהוחשוהוא 40ביומו",יוםיימדי-ולזרבפני
[לאמצעילהורותובמקוםבושתנו.שלהמתמדתההצגהנגד

מתחילאניבושתנו,שלפוסקתהבלתיההצגהעל ].א.אהתקשורת.

שלהשניהצדאפואהיאהמגוננתהמבטהסבת 41מבטי".אתלהסב

במדויקלראותאכן, .שירמכרלדבריבהניחןשולזרהחדההראייה

המבט.אתלהסבלפעמיםפירושו

ושלאשמהרגשותשלהמכלולמןבמופגןהמרצהנפרדכאן

קץ"לאיןייאושוויץבנאומוגישתואתשאפייןפנימה,התבוננות

) 1979) (Auschwitz urid kein Ende (. אתמיקדולזריותרמוקדם

עצמן.התמונותעלויותרהתקשורת"ייאמצעיעלפחותלבותשומת

הנואשהצורךאםכיהמבט,הסבתהיהלאהפרקעלאזשעמדמה

על-זאתלהביןיכולאחדכלמדי.מוקדםהשתחררנוייאנחנו :להביט

ימי.לכללהימשךלתהליךלתתחייבים:אנחנומאושוויץהתמונותפי

צריךאניהאלה.התמונותמןמבטילהסברוצהתמידאניחיינו.

עצמי"אתלהכריחחייבשאנייודע.ואניבהןלהביטעצמיאתלהכריח

פתיחתשלהאפשרות,לנוכח-1998ב 42 .).א.אהמחבר.של(ההדגשות
אירועיאין-ספורשלעשורולאחרהגרמנית,בהיסטוריהחדשפרק

כמעטהשואה,זיכרוןבנושאהגרמניהציבוריבשיחודיוניםזיכרון

חדהראייההיום,התמונות.ידיעלשניכפווהכורחהחובהונעלמו

זרים,כלומר'האמיתיים',המניעיםחשיפתפירושהאחריםמשל

שכברדיבוראושוויץ,עלה"אוטומטי"הדיבורמאחוריהמסתתרים

להביט,לאהואהכורחהיוםעצמאית.ישותולזר,לטענתלעצמו,סיגל

אינוהמתמדתלהצגההמניע :האמתאתלמאזיניםלהראותאםכי

 43עכשוויות"."למטרותהמצפוןאינוסאםכילזכור,הצורך

קבע-1962בכבר :מסויםשיחשלמוכרדגםעלולזרחזרכאןעד

אשמהייבעקבותכיבל,היינריךנובל,פרסחתןהגרמני,הסופר

 . 45 ,) 36(הערהילזרמרטין . 40

 . 45 ,) 36(הערהילזרמרטין . 41

42 . Martin Wa1ser: "Auschwitz und kein Ende", Werke jn zwoif 

Bil'nden, Hrsg. Helmut Kiesel unter Mitwirkul1g von Frank 

. 633 . Barscl1. Frankfurt a.M. 1997, XI, 631-636, esp 

 . 45 ,) 36(הערהילזרמרטין . 43
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אשר ,).א.אהמחבר.של(ההדגשהאיום"ייאשראיגםנפתחאיומה"

אכןבל 44אלמונים".ייריאליסטיםידיעלשינוצלהגנה"לייכתבהופך
להכללתהתוליךבאשמהגרמניתשהכרההשישיםבשנותכברחשש

הודאהכיחששאףהואותרבותה.גרמניהשלבדימויהלתמיד

בשםבחרולכןהגרמניתהאומהשלהחומרילניצולהתוליךבאשמה

באופןזהטיעוןעלחוזרולזרייאשראי".זה)(בהקשרהנלוזהתואר

אינוהוא.מכרעת.חשיבותלושישנוסףטיעוןומעלהומוסווהישיר

אלאהאשמה,שלייאינסטרומנטליזציה"עלבביקורתעודמסתפק

שהוא,כפיהאוניברסלי.למצפוןפנייהתוךעצמו,המצפוןבשםמדבר

עלינוגרמניה,("למעןגרמניהשלהחלוקהקץאת-1977בניבאולזר,

אז",כמויירועדהיום,גםעומדהואכךפתוח"),הפצעאתלהשאיר

 :ואומר
~להאוהפחדהכלילשמששגרתי,לאיוםלהפוךמתאימהאינהאושוויץ

שלאיכותמקבללריטואלההופךדברחובה.תרגילרקאפילואומוסרית,
 45 •ולחוץהשפהמןתפילה

אינהאושוויץהיום,לביןאזבין , 1998לבין 1977ביןבאנלוגיה

ואתאירועיםאותםשלהזיכרוןאתלשמרמבקשאינוולזרייהפצע".

אתלרפאישאדרבא,הציבורי.במרחבובעיקרגםעליהם,ההרהורים

ולהפסיקאושוויץששמההמוסריתה~להידיעלהמתמשכתהפציעה

בדומההשואה.שלהאינסטרומנטליזציהואתהזיכרוןטקסיאת

ולזר 46עצמו",הקיוםמןחלקהואאשם"להיות-היידגרשללאמרתו
מצפונו.עםלבדנמצאאישכלכלל.מצפוןאינונקי:יימצפוןמדגיש

 47לסמלים".להפוךעלולותבפומביהמתבצעותמצפוניותמחוות

ביסוסוהסובייקט.בממדורקאךהואהאמיתיהמצפוןשלמקומו

שלגישתואתנאמנהמייצגהוא(וכאןולזרעל-פיהמצפון,של

שלהבחנתולנצח.בודדהקייםבהיותהקיים,בייחודיותהיידגר)

 Heinrich B611 ,הכותרת:גםאלאהניסוחים,רקלאאופייניםכאן . 44

Portriit eines Rabbiners. Zum Problen1 del' Judel1 in1 " 
. el' Richter, BestalJdaufiJamJJe וNachkriegsdeutschland", in: Hans Wen 

99 \ 96-\ . Ejne deutsche Bjlanz. Munchen, Wien, Basel 1962, pp 

 . 46 ,) 36(הערהולזרמרטין . 45

 . 47 ,) 36(הערהולזרמרטין . 46

 • 48 ,) 36(הערהולזרמרטין . 47

ייאי-עצמיות"לביןאותנטיקיוםשלייעצמיות"ביןהיידגר
נראטיבביןהקשראתזומכרעתבנקודהחושפת 48(פטפוטים)

מצפונו"עםלבדנמצאאישייכלכיהקביעהמוסרי.שיחלביןספרותי
נגיש"אינוהאישיייהעברהספרותיתלהצהרההדוקקשרקשורה

המשפטיםשנידרישה.מכלחופשילהיותיוהאןשלולשאיפתו

שיחשלצורהכלהחוסמתסובייקטיביותשללהכתרתהמכוונים
שגם,הריקבילאינוהזיכרוןבתמונותהרהורכלאםוביקורתי.חברתי

-ובעתידבעברמעשיךעלעצמיתביקורתשלביטוישהוא-המצפון
אינומצפונו,עםהבודדהאני,שלתחומוואםספק.מכלנקינותר

שלמזיכרונםחופשילחלוטין.חופשינותראנישאותוהרינגיש,
בזכותאחרים.שלמוסריותואףחברתיותמתביעותחופשיאחרים,

"לאכפופים,יהיולאשובדורוובנייוהאןהבוד,דהמצפוןתיאוריית
חופשייםהופכיםעצמםוהםמצפונם,זיכרונם, 49לפחד".ולאלשלטון

שלזוצורהאםלחברה,יקרהמהאבל 50מעולם".היהלאשאישייכפי
ייוותרעברהאםלתרבותיקרהמהבה,תשלוטקיצוניתסובייקטיביות

פומבילדיוןיזכולאושגויהנכונההתנהגותשלשאלותואםנגיש,בלתי
המעגלבתוךלבדו,להחליטיצטרךאישכלאםיהיהמה ?ולהתערבות

דיבר.לאולזראלהכלעל ?ומחדליםמעשיםעלהאישי,

 " ...גךמניתשלומד"מיד.

מןהוטרדוהחגיגיבאירועהנוכחיםמביןבלבדשמעטיםנראה

אתסייםולזרשמרטיןאחריהבודד.המצפוןתיאורייתשלההשלכות

אומר:ייעבורי",אסוציאציהשלפריאינההיידגרשללמושגיםההפנייה . 48

ספרוהוויה''זמןהיידגרשלספרויינותרוינקלר,ויליעםבשיחהולזר

 in: "Die :ולקרוא"לשובעליאותו-20הבמאההיחידהפילוסופיה

tet das Nichts. Ein Gespriich mit Mal·tin Walser וSprache verwa 

Uber Poesie, Politik und die Frage, wieviel Macht der 
9/20 \ Literaturbetrieb wirklich hat". Siiddeutsche Zejtung 

) 1998 September (. היידגרשלביטוייועלGerede -וUneigentlichkeit 

 Martin Heidegger, Sejn und Zejt. Tubingen 1986 , 35-38 , \-67ראו:

. 80 \ 

 . 402 ,) 5(הערהולזרמרטין . 49

 . 402 ,) 5(הערהולזרמרטין . 50
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המוסר"אקדחאתיימכווניםאשרהדעות",ייקלגסיעלבהצביעוהנאום

קם 51הדעות",לשירותלהתגייסעליהםייוכופיםסופריםשלרקתםאל
שריםגרמניה,נשיארמות.תשואותלנאוםוהעניקרגליועלהקהל

הביעואחריםורביםבנקהדויטשההנהלתחבריובדימוס,בתפקיד

ביןנעוהבאיםבימיםשהתפרסמוהפרשנותדברירם.בקולתודתם

מהובשקטעצמנואתונשאליינחשוב :מסויגתבלתילהתלהבותאיפוק

הןכ"מבריק"מוגדרולזרשלנאומו 52מצפון".הקרויהמוזרהדבר
סיך-כתבפודאקקלאוס 53רטורית.מבחינהוהןספרותיתמבחינה
ינס 54ואלגנטית.מתוחכמתבצורההתנסחולזרשמרטיןצייטךנגדךיטשה

וטבאגסצייטךנג 55חופשי".ב"דיבורהצורךאתבחיובהזכיריסן
קבעהואהפוליטיקה.שלההפרטהאתרקמאגנאוירגביקרהשמאלי

 56היום.שלגרמניהשלבולטנציגושהואוחדש,ישןמאחדשולזר

 :מטרתםאתוהשיגוכמעטא'יוםבאותושנישאוהנאומיםשני
חדשהיסטוריסיפרלטובתייבתקשורת"המזויףהשיחחשיפת

איגנץגםהיהפאולוסע"שבכנסייההנאספיםשביןאלאומשוחרר.

נולדבוביסגרמניה.יהודישלהמרכזיהוועדראשיושבבוביס,

ממחנהשחרורולאחר .-1927בשבפולין)וורצלאב(היוםבברסלאו

לשטוטגרטלברלין,דרכואתעשהבצ'נסטוחובהגרמניעבודה

ועדהעםקבלבוביסהודיעהנאומיםהשמעתלמחרתולפרנקפורט.

בוביסולזר.שללנאומוהריעושלאהמעטיםביןהיוורעייתושהוא

מעשהבבחינתהיהולזרשלשנאומומוצלח,בלתיבניסוחטען,

כהעדאשרבעמדותתומךבוביס,הוסיףהסופר,רוחנית".ייהצתה

הימיןשל,הפוליטיקאיםפרייוגרהרדשנהוברפרנץידיעלרקיוצגו

 . 50 ,) 36(הערהילזרמרטין . 51
52 . ," Jost Nolte, "Martin Walser und der Streit um das Gewissen 

.) 13.10.1998 ( Die Weit 

53 . Uwe Sauel'wein, "Die Banalitiit des Guten", Beriiner MOIgenpost 

.) 18.10.1998 ( 
54 . Klaus Podak, "Wir sind alle verletzbar", SuddeutsciJe Zeitung 

.) 18.11.1998 ( 
55 . .) 14.10.1998 ( Jens Jessen: "Bubis und Walser", Beriiner Zeitung 
56 . Jorg Magenau, "Bekenntnisse eines Unpolitischen", Taz 

 Caroline :למשלראיביקירתייסלקיליתבאשר .) 12.1 0.1998 (
Fetsche, "Wir sind wieder wer. Aber wel'?", Der Tagesspiegei 

.) 12.10.1998 ( 
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בציבורממששללזעזועמיידגרמובוביסשלדבריובגרמניה.הקיצוני

ולזר-בוביס.הפולמוסשלתחילתו.זוהיהגרמני

מחלוקתהבאיםבשבועותהתפתחהבוביסשלהתקפתומתוך

עומדיםאחד:בצדמשותףמכנהביניהןשאיןגישותשתיביןפומבית

השניהצדומןבור.דולמצפוןאישילעברזכות,התובעיםותומכיוולזר

פרספקטיבהעל-רבים~הודיםביניהם-ולזרשלמבקריומתעקשים
57 

נצחי.כהווההעבראתלראותממשיכהאשרהזיכרון,תרבותשל

שלמתפשרותבלתיבמסורותרקעסקלאהלוהטשהוויכוחאלא

העברשלהייצוגאופןעלהחדשההמחלוקתאדרבא,תרבותי.זיכרון

תפיסות , 1986משנתההיסטוריונים"לייויכוחבדומהחשפה,הנאצי

זאתהפדראלית.הרפובליקהשלהעכשוויהעצמיהדימויעלמנוגדת

בנטייההראשוניםבשבועותהתאפייןולזר-בוביסשפולמוסמשום

הציבורי.השיחשלהרמטילמידורבולטת

חסרהשאינהלרטוריקהובראשונהבראשהכוונהיימידור",במונח

לזיכרוןהאחרשלזכותועצםעלמערערתוהיאאנטישמיתנימה

שלהביקורתהשתקתשמגמתםקולותנשמעוושובשובהיסטורי.

המושכיםומבחוץמבפניםייגורמיםעלסתומיםרמזיםוהשמעתבוביס

קרובותשלעתיםטענה,,נשמעהולזרשללנאומובהמשך 58בחוטים".

 Jan und Aleida :מצביעיםהתרבותיההיבטשלחשיבותועל . 57
Assmann, "Niemand lebt im Augenblick. Ein Gespriich mit 
den Kulturwissenschaftlern Aleida und Jan Assmann i.iber 
deutsche Geschichte, deutsches Gedenken und den Streit um 

50/1998 Martin Walser", Dje Zejt . עלהצביעפורמןמנפרדגם

שלמסוימיםהיבטיםלהבנתכדרךובוביסולזרביןהתרבותייםההבדלים

ייהדתשלהמפוקפקתבדיכוטומיהזאתעםהשתמשפורמןהוויכוח.

 " Die ji.idische Religion", "Judische (היהודי"ו"הפולחןהיהודית"
" Kult ( מאידךולזרשלוהמבוסס"ייהמודרניהזיכרוןומושגגיסאמחד

המודרניהפוליטיל'מוסרבניגודכביכולעומדאשרזיכרוןיימושגגיסא.

 Amir :ראוהיהודיתהזיכרוןבתרבותהנצחיההווהלענייןהאירופי'".
. Eshel, Zejt der ZfisUl': Jiidische Lyrjker jm Angesjcht del' SchoalJ 

. 1-26 , 1999 HeidelbeI'g 
פאולוס,ע"שלכנסייההמוזמניםעלנמנהא'יוםשבאותופורמןמנפרד . 58

אלגמיינהפךנקפוךטךשלבמוסףהמשיךלולזר,כפייםמחאואשר

המרכזיייהנושא :המרצהשהעלההרעיונותמןאחדיםלפתחצייטונג

רמות.מספרלהםישהאינסטרומנטליזציה'.'מחולליהיהולזרבנאום

חפציםהםבחלקםבניכר.ובחלקםבגרמניהבחלקםיושביםהם

340 

אמצעימשמשאלאבציבור,העברלאזכורמכווןאינועצמוהזיכרון

למניפולטוריםמאפשרתהשואהזאת,לגישהבהתאםאחרת.למטרה
שמעורהמילכלחומריות.ואףפוליטיותזרות,אחרות,מטרותלהשיג
לניצוליעל-פיצוייםהאחרונות,השניםעשריםבמהלךהמתמשךבדיון

ומוסדותדיןעורכישקיימיםספקכמעטאיןהכפייה,ולעובדיהשואה
העבירעצמובוביסואיגנץזאת,מעיןבמסקנהתומכתהתנהגותםאשר

ביןהפולמוסבמהלךשנשמעוהקולותואולםביקורת.אחתלאעליהם
אכןולזרשלדבריוהאםאחרת:שאלהדווקאהעלוובוביסולזר

והוויכוחהגרמניתהאשמההעבר,בייצוגהעוסקלדיוןקשורים
בגרמניה.וזכרםהשואהקורבנותהנצחתאופניעלכשלעצמוהלגיטימי

ולזרשללתביעתומוליכהלאעדייןההנצחהאופנישאלתועוד,זאת
נתקלבהרטוריקה,שלמסויםלסוגכאןהכוונההמצפון.אתלהפריט

רודולףשלחמתו,דוגמת 1945שלאחרהגרמניבשיחשמעורהמיכל
הניו-ייהעיתונות,עלשפיגלדךהשבועוןשלהמנוחהמו"לאוגשטיין,
מדוברהמקרים(בשנידין"עורכישלבגלימותייכרישיםועליורקית"
או ;הכוח)ומוקדיהתקשורתאמצעיעליהודיםשלב'שליטתם'בעצם
 :אדנאוארקונראדהפדראלית,הרפובליקהשלהראשוןהקנצלרדברי

 59 .,,!גדולהמעצמההיאהעולמיתייהיהדות

-הישירהאוהמובלעת-בטענהבמיוחדבולטתלמידורהנטייה

נעליםהםמוסריתמבחינהכיהאינסטרומנטליזציהבאמצעותלהצהיר
רוציםהםובחלקםאינסטרומנטליזציה,מחולליםשאינםאלופניעל

למטפוריקהגםמתייחספורמןחומריים".יתרונותהידמלואלהשיג
אםאוזר,לנתיןמתנכליםבגרמניהאם :וטועןולזרשלהמלחמתית
הריבחו"ל,לאי-נחתלגרוםשעלולהפוליטיתהחלטהכאןמתקבלת

היינוהגרמניםאנואילואשררצח',של'מיליםאותןמיידשמופיעות

נאצית,מדינה:היטלר,השפעהכלחסרותהיו-שטועניםכפיבאמת

 Manfred Fuhrmann, "Gewissenswarte ..וכדומה"אס.אס.שיטות
Muss man Martin WalseI' missverstehen?", Frankfurter 

) 14.10.1998 ( Allgemejne Zejtung . לשונוהיאפחותלאמלחמתית

ייהזיכרון",מפנילהזהירביקששולזרטועןהואראולף.:אולריךשל
להפעיליכולאחד"כלואשררטורי"ייכנשקפועלהאמת""למעןאשר

 UII'ich Raulff, "Das ungeteilte Gediichtnis. Ignatz Bubisכרצונו".
greift Martin Walser an", Frankfurter 'Allgemeine Zeitung 

.) 10.11.1998 ( 

59 . Rudolf Augstein, "Wir sind alle verletzbar", Der SpiegeJ 
.) 4911998 ( 
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מחוץולזרשלהנראטיבאתשמפרששמיהפולמוס,במהלךשהועלתה
החותרתטענהזוכהלכה.להבינואפילומסוגלאינוהציפיות,לאופק

לבחוןמציעאניזאתטענתילביסוסהשיח.מתוךהאחרשללסילוקו
 :באומרםולזרעלבוביסשלהתקפתועלשהגיבואלהשלדבריהםאת

לולהסבירמוכןאניכהלכה.הקשיבלא ].א.א[בוביס,שהואיינראה
טעןתרבותלשידורי SAT 3בתחנת 60פרטי".באופןנוספתפעםזאת

ארוךבמאמר 61ולזר.אתהבין""לאשבוביסבפשטותינסולטר
לדברביקשלאשולזרבורכמאיר,דיטרהספרותחוקרהסבירומלומד
מצולשאינומיתפסשלאמהבדיוקייזה :לדברלתתאלאבנאומו,
רקיירגיליםבורכמאיר,המשייכאלה,אנשים 62הספרותי".בשיח
מנפרדכתבדומהבגישה 63האינפורמציה".שלהמונוסקופיתללשון
אתלהב~ןלאחייבים:האםמוסרשליישאלהשכותרתו,מאמרפורמן
 man Mal·tin Walser ~ Gewlssenswarte: Mu ( "?ולזרמרטין

? lnisvel'steheI1 (, שללפירושואחדהסבררקשייתכןטעןובו
קבעאוגשטייןרודולף 64שגוי".ייפירושאוייאי-הבנה" :בוביס

לעסקי(רמזמפרנקפורט,(קבלן-העל) )" BallI6we "(הבנייה"ש"אריה
יישוליאלנעושהואלקוי",שיפוטייכושרגילהבוביס)שלהדלא-ניידי
 6Sהחברה".

ביוםבהרצאהולזרשללנאוםפירושואתוחיזקחזרבוביסאיגנץ
שולזךוטען , 1998בנובמבר-9בהבדולח","ליללפוגרוםהזיכרון
הגיבאלהדבריםעל 66הדעת".והסחתמבטהסבתשלייבתרבותמצדד

 . K1aus von Dohnany, "Eine Friedensrede. MaI·tin 60 :פיעלמצוטט
Wa1sers notwendige K1age", FIClIJkfllrtel' AllgelJJeliJe Zeitl11Jg 

.) 14.11.1998 ( 
 . BerlilJel· MorgelJpost ) 17.10.1998 (כ:ידיעהפיעלמצוטט . 61

62 . ' Dieter Borchmeier, "Von der po1itiscl1en Rede des Dichtel 
' Heinrich Heine - Thomas Mann - Mal·til1 Wa1ser", Fl·alJkful·tel 

. ) 14.11.1998 ( AllgelJJeliJe Zeitllng 

 .) 62(הערהכורגמאירדיטר . 63

 .) 58(הערהפורמזמנפרד . 64

 ,) 59(הערהאוגשטייזרודולף . 65
66 . Ignatz Bubis, "Wer von Schande spricl1t. Nien1and dal'f die 

Erinnerung al1 die Verbrechen des NatioI1a1sozia1ismlls 
' ausl6schen: Eine Rede zum 9. Novembel' 1998", Fl·ankful·tel 

.) 10.11.1998 ( AllgemeilJe ZeituIJg 
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במאמרגרמניה,בעיתוניהיוקרתיצייטונגגמיינהאלהפרנקפורטר

 6הזיכרון".ךשלבפוליטיקהמדכאהשפללנקודתהגענוייכאן :מערכת

בתויההשתקהסכנתהואולזראתשמדאיגשמהנטעןהמאמרבהמשי

להזהירבנאומוהתכווןולזר 68בהזכרה".העיסוקמתוךהבוקעייהשאון
לביןעסקיםביןלקשררמז-עיסוקמתוךהבוקעהשאוןמפנירקלא

כפויה".הזכרהשלגודשידיעלייהדחקהמפניגםאםכי-ייהזכרה"

אתמייצרמי ?מיעלכופהמי ?גדושהשהמידהלטעוןיכולמיאבל

הייתכן ?ולזרכטענתהתקשורת",ייאמצעיאלההאם ?הזההשאון

 ?התקשורתכליעוצמתעלביקורתמעבירההשפעהרבהגרמנישהיומון

צי'טונגזהידדויטשהדפימעלבוביסלאיגנץהציעפודאקקלאוס
 69לב".בתשומתולקרואלשובהיטב,ולהקשיב"לחזור

לשון,באותהבוביסאיגנץמגיבעליהםאחדים,פולמוסייםבמאמרים

הסוציאלהמפלגהמשורותפוליטיקאילשעברדונאני,פוןקלאוסחוזר

לי:יינדמההוויכוחבתחילתהראשונההתרשמותועל ,) SPD (דמוקרטית

פוןמתאמץהאחריםמכליותרך Oאותו".הביןלאבוביסצודק.שולזר
משתלבותשבוהאופןבנאומן.צדקשוולזרבוביסאתלשכנעדונאני

בפולמוסהמופעליםהמידורמנגנוניאתחושףומגננהמתקפהבדבריו

קובעיםאשרבינלאומיים"תקשורתייכליעלמדברדונאניפוןגם :הזה

לאינסטרומנטלדיציהנוספתהוכחה l 7העמים".ייביןגרמניהשלתדמיתהאת
ייתעשייתלטענתו,בישראלשמכונהבמהמוצאהואאושוויץשל

לשנהמשנהשבומצבעםדונאני,פוןטועןלחיות,עלינוהשואה".

מקוםמפנהההשמדהבמחנותהמבקריםשלהקיומית"ייהתדהמה

שכןנמנעת,בלתיהיאכזאת:ייהתפתחותייגרידא"היסטוריתלסקרנות
ך 2גולגלתא".עםניסיוננוהואבדיוקכזה

ידיעלאושוויץשל Iל/איזונהרקמיועדאינודונאניפוןשלהמאמר

זהובכללבגרמניה,היהודיםהאזרחיםכלאלגםפונההואגולגלתא.

 Deprimierend (Komn1entar), Frankfllrter Allgemeine Zeitung :ראו . 67
.) 10.11.1998 ( 

 . ) 67(הערה Deprimierendראו: . 68

Klaus Podak, "Wir sind a11e ver1etzbar. Fehde statt FI'ieden: Zum 

Streit um Martin Wa1sers Rede" , Siieddeutsche Zeitung 

.) 18.11.1998 ( 

 .) 60(הערהדונאניפוזקלאוס

 .) 60(הערהדונאניפוזקלאוס

 .) 60(הערהדונאניפוזקלאוס
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היוהםאםעצמםאתלשאולש"עליהםואומרבוביס,איגנץאל

אלנשלחואילוהגרמנים,מרביתשלמזוגדולהבגבורהמתנהגים

מןהצוענים.אוההומואים,הנכים,יירק" 1933אחריההשמדהמחנות

על 73הזאת".השאלהעלכנהתשובהלעצמולתתינסהאחדשכלהדין

כפיולזרשלנאומואתהביןבלבדהואשלאבוביס,איגנץמשיבכך

אשרצייטונג,נציונלדויטשהקיצוניהימניהעיתוןאףאלאשהבין,

שהואלפנירבה.באהדהולזרשלקינתואתהדפיסהטקסלמחרת

שהתביעהבוביסטועןחמה,שלוםבדרישתדונאנימפוןנפרד

בפשטותהיאהגרמניםשלבמקומםעצמםישימושהיהודים

 74יימרושעת".

הפעםשגםדונאניפוןטועןלהתפרסם,מאחרתשאינהבתשובתו

שאתהיימפנילתשובתופומבילתתנאלץהואלדבריוהבין.לאבוביס

ולזר,אתהבנתשלאאחרי ...מעוותתבצורהדבריאתמוסר[בוביס]

גםהעלבתרוחני"),(יימציתבוולזרשעלבתואחרי jאותיגםהבנתלא

שלראשכיושבשבוביס,שראויהוסיףדונאני 75(יימרושע")".אותי
הלא-יהודיםארצובבניינהגבגרמניה,היהודיםשלהמרכזיהוועד

פגיעים".ייכולנווכיבעדינות",יותרייקצת

באמצעותשלו.ההבנהלענייןבוביסמתייחסנוספתבתשובה

ומבליטשלוהפירושאתלבססמנסההואולזרמנאוםציטטות

פגיעים,:שניהםדונאניפוןלביןולזרביןהיסודיהדמיוןאתבעוקצנות

שגםוטועןדונאניפוןקלאוסחוזרלמחרת 76שלווה.מבקשיםושניהם
על-פילדעתצריךהיית[בוביס]ייאתה :אותוהביןלאבוביסהפעם

כולנוייאנחנובביטויייאנחנו",כותבאניכאשרשלי,הניסוחים

קתולים,פרוטסטנטים,יהודים,-הגרמניםלכלמתכווןאניפגיעים",
 77ואתאיסטים".בודהיסטיםמוסלמים,

לקושרישותףהיהרונאניפוןשלאביו .) 60(הערהרונאניפוןקלאוס . 73
 .הקשרכישלוןבעקבותלהורגוהוצא 1944יולי

74 . ," Ignatz Bubis, "Ich bleibe dabei: Bubis antwortet DO!1naI1yi 
.) 16,11,1998 ( Frankfurtez' AJJgezlleine Zeitung 

75 . K!aus VOI1 Dohnanyi, "Wir sind verletzbar: Dohnanyi antwortet 

.) 17.11.1998 ( Bubis", Fz'ankfurter AJJgezneine Zeitung 
76 . Ignatz Bubis, "Uber den See!enfrieden: Bubis antwortet 

. ) 19.11.1998 ( Dohnanyi", Frankfurter AJJgemeizle Zeitung 
77 . Klaus von Dohnanyi, "Wer das Wir zerbric!1t: Dohnanyi 

.) 20.11.1998 ( antwortet Bubis", Frankfurter AJJgemeine Zeitung 
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מוטלת-בוביסשלשמומוזכרתמידלא-להביןהאחרשליכולתו

באוניברסיטתבהרצאהמצהירולזרהפולמוס.במהלךבספקושובשוב

האווירמזגתחזיתהיוכאילוספרותייםטקסטיםשקורא:יימידויסבורג

 78שנאמר".ממהההיפךאתלהביןבקלותעלולהבורסה,עלדיווחאו

הפךנקפוךטךשלבמוסףשירמאכרפונקכותבהקריאהלעניין

יישיעורבגרמניהמתנהלולזרשלנאומושמאזצייטונג,אלגמיינה

ייאינושירמאכר,טועןגרמנית",שלומדיימי 79לתושבים".בגרמנית
המוגזםהשילוב,דווקאיבין.והמבין 80היומיום",שפתאתלומד

מוסדותמדענים,פובליציסטים,פוליטיקאים,מצדתגובותשלבחלקו,

עלשאיימהההרמטיותמידתאתמבהיר 8Iפשוטים"ייאזרחיםמצדוגם
הסמינרמנהלאדינג,גרטאפילוהימים.באותםהגרמניהציבוריהשיח

להכתירצורךראהטיבינגן,באוניברסיטתכלליתלרטוריקההיוקרתי

משוםזאתהשנה".יינאוםבתוארבפרנקפורטולזרשלהרצאתואת

הדעות"ייעסקישלהציניתכפילותםאתחשףהמחברשלטענתו

וכביוםהתקשורתאמצעישלרווחיכעסקהשלטוןהפעלתאתוהוקיע

קונצה,ריינרהמשוררקובעדומהבמחווה 82האינטלקטואלים.מצד
המכשפהשהיאמכשפה,בראייבוביס :וולטדיהיומוןעםבשיחה

בוביסהיהודיהופךזובדרךרוחני".שריפהמוקדלההקיםואףולזר,

שבהשריפהלהתלקח.שעתידההשריפהלגורםואףמכשפות,לרודף
 83אדם.חיייאבדו

יישגיאותעלהדיבוריםהזאת,הרטוריקהכיצדלהביןשלאקשה

לאיגנץגרמולתושבים"בגרמניתיישיעורועלובשמיעה"בקריאה

שבוביסהשיחהמןהציבורי.בשיחאנטישמיותנימותלחושבוביס

אתהבנתאכןייהאםשכותרתושפיגל,דךהשבועוןכתבעםערך

78 . Martin Walser, "Wovon zeugt die Schande, wenn nicht von 

.) 28.11.1998 ( Verbrechen", Frankfurter AJJgemeine Zeitung 
79 . Frank Schirrmacher, "See!enarbeit", Frankfurter AJJgemeine 

.) 28.11.1998 ( Zeitung 
80 . Frank Schirrmacher 79(הערה (. 

 ) 53/1998 , 51/1998 (צייטדביקוראיםמכתביאינספורראוזהלעניין . 81

יריעלשנאספוולזרלמרטיןהמכתביםוכז ) 51/1998 (שפיגלודבר
 Frank Schirrmacher (ed.), Die WaJser-Bubis :עיינושירמאכר.פרנק

. 1999 . Debatte, Frankfurt a.M . 
 • 12.12.1998מיום Siiddeutsche Zeitungב:ידיעהפיעלמצוטט . 82

 . Die WeJt(II . 12.1998 (ראו: . 83
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תחושהמתוירקנבעלאלפירושושהמניעלהביןניתן 84 ,,?ולזר
פירושו .אהחרתוויתאתולדבריולולהדביקניסיוןכאןשנעשה

והבנתההגרמניתהשפהעםמהיכרותוגםק Pסללאנבעבוביסשל

כיהיהדומההדיוןבמהליהשונים.ההיסטורייםרבדיהעל

עברומימיםביידיש)נגועהגרמניתהמדבר(יהודי " Mauscheijude "-ל

לשיעוריהזקוקיהודיבן-זמננו,הגרמניהיהודישהואצעיראחנולד
תפרוזכאשרהפולמוס,אחריחודשים 85ימימה.כמימיםבגרמניתעזר

בברלין,השואהאנדרטתלהקמתולזרשלהתנגדותובעקבותמחלוקת

עםלהתמודדבמקום :הציבוריהדיוןשלזותבניתעצמהעלתחזור

דרכיעלהאמיתיתבמחלוקתלהתרכזובמקוםזולתושלהקריאהדרי

באשרספקותלהעלותלנכוןולזררואההעבר,זיכרוןבנושאהחשיבה

ולזר-פולמוסשהסתייםלאחררבזמן 86 •יריביושלההבנהליכולת
באופךולזרשלהסיפראתשמביןמי :הכללבתוקפונשארעודבוביס,

לפניהשיח,כלליאתללמודחייבהמחבר,שלהאמיתיתמכוונתושונה

מלבדהיו,הפולמוסשבמהליהדברמשמעותיחלק.בולקחתשיורשה

בגליי,לואיספרידלנדר,שאולכגוןאחרים,אנשיםגםבוביס,איגנץ

קונרא,דגיורגירייט,דישאסתרברנר,מיכאלקונרט,גינתרויזל,אלי

אתשקראוילינק,ואלפרידהצוקרמןמשהבראונר,ארתורשניידר,נתן

אלהשלקריאתם 87הנואם.מכוונתשונהבאופןולזרשלנאומו

84 . Mora1 verjiihl·t nicht. Ignatz Bubis iiber die Ausc11witz-Debatte " 

und seine Auseinandersetzung mit Mal·tin Wa1sel' und K1aus VOl1 

.) 49/1998 ( Dohnanyi", Der SpjegeJ 
 Christoph Daxe1mii11er, "Das 'Mausche1n''', in: Ju1ius H .ראו: . 85

Schoeps, Joachim Sch1ol' (eds.), AIJtjselnjtjslntJs: VOl·tJl·tejJe tJIJd 
. 143-152 . MytJJel1. Miinc11en/Ziirich 1995, pp 

 Hara1d :ראוולזר,פולמוסשלהמחודשתההתלקחותלעניין . 86
Martenstein, "Die Biil'ger miissen richten", Del' TclgesspjegeJ 
12.6.1999); Martin Wa1ser, "Das Geriic11t: Eine Nachl'ic11t und ( 

ihre Erfinder", Frankfurtel' AJJgel11ejne Zejtung (15. 6.1999);" il1 
entar)", Del' TagesspjegeJ(16.6.1999); und סSachen Wa1sel' (Koml 

Henryk M. Broder, "Die l1eue Wa1sel·-Debatte. Baul11 Ul1d 
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במאי-9בהנאצית,גרמניהלכניעת-57היובללרגלן Oונעלמות.נ

ולזרמרטיןמאשראחרלאשרדר,גרהרדגרמניה,קנצלרהזמין , 2002
עלשנסבההשיחה.במהלךבברליןציבוריתבמהמעלחגיגיתלשיחה
הטיעוןאתולזרהזכירכיום,לאומיתוגאווההגרמניהעברשאלת

ורסאילחוזהישירותקשורה-1933בלשלטוןהיטלרשלשעלייתו

מלחמתלאחרהמובסתבגרמניההבריתבעלותנהגושבוולאופן
ולזרדבריעלהרוחותרעשוהבאיםבימיםן 04הראשונה.העולם

עםלהשתמש.הנאציםהרבובהורסאי"ייאגדתאתלרביםשהזכירו

גרמניהשקנצלרהדברמשמעותמהעצמםאתשאלומעטיםרקזאת,
לאהנאציםמעולהעולםלשחרורהשנהיוםלציוןמזמיןהמאוחדת

זיכרוןאתולהשאירקדימהלנועשישהגישהאתשמסמלמסופראחר

היחי.דשלשיפוטובתחוםהעבר

והתרבותיהציבוריהיוםסדראתזובהזמנהלחזקביקששרדראם

בריתושבעלהריכוונתו)היתהשזוסבורבהחלט(ואניומייצגייצגשולזר
האירועלאחרמספרשבועותהתגלההאלטרנטיביהיוםסדרלכתיבת

לאחרכה.עדידועשהיהממהיותרעודמפוקפקתכדמותבברליןהחגיגי
דומה , 2002ביוניולזר,מרטיןשכתבמבקר'שליימותוהרומןפרסום

 105ל
ברומןאחור.שניםארבעדמיוניתזמןבמכונתחוזרתשגרמניההיה

פולין)(ילידהיהודי-גרמניהספרותמבקרשלדמותואתולזרמשרטטזה

באוראחדים,מבקריםשטענווכפימגוחך,באוררייך-רניצקימרסל

קניגארלאנדרהשלהצגתואופןעלהתגובותבמפגיע.אנטישמי

הנחשברייך-רניצקי,שלקוראלכלהברורהכיאםהבדויה(דמותו

שהפעםאלאלבוא.איחרולאגרמניה)במבקריולמתוקשרלידוע

בהמשכיםהרומןאתלפרסםשרצהולזר,השתנו.החזיתות

לידידוהידכתבאתלשלוחנחפזצייטונג,אלגמיינה!Yנךנקפוךטך

ברומןהמפתחמסצינותבאחתונחרד.קראשירמאכרשירמאכר.פרנק

ידיעלושובשובשהותקףעצמו)ולזרשלדמותו(בןהסופראומר

משיביםכוחותינומחצות,ייהחלאולםקניג,ארלהיהודי,המבקר

ההיטלראיתהמלחמהמהכרזתמדויקציטוטכמעטשהואמשפטאש",

הבהירוושפתההזאתהסצינהשלהסמנטיהשדהפירוקפולין.על

עצמוהחשגרמניסופרשלאלימההתקפה :מדוברבמהלשירמאכר

בגטושהיהשואהניצוליהודימאשראחרלאידיעלמאוים

 .פוליןבאדמתבבורמסתתרכשהואהשואהאימיאתושרדורשה
כחצייתכולוהרומןאתגםכמוהזההמשפטאתהביןשירמאכר

מעשיעל·מחזרהפחותלאשהיאנוראיתכפנטזיהברורה,גבול

לבוא.איחרהלאתגובתוספרותיים.באמצעיםהפעםהרצח,

צייטונג,אלגמיינהפכךנקפוךטךבהבלטהשהתפרסםגלויבמכתב

להורג"יימוציאשהרומןולזראתשירמאכרהאשים , 2002במאי-29ב

 .עיתונודפימעליוכרלאשמקומהאנטישמיותומבטארייך-רניצקיאת
שירמאכר,שלמכתבופרסוםבעקבותשקמההציבוריתהסערה

שזכתהנוספתסערהעםהתמזגהנפרד,מאמרתצריךהמלאהשהצגתה

המהלכיםעלנסבזהפולמוסהאנטישמיות".ייפולמוסלכינוי

מןמלמןיורגןשלבמחלוקתהשנויותוההתבטאויותהפוליטיים

הפוליטייםבתעלוליוידועהיהמלמן .) FDP (הליברליתהמפלגה

לשעברחבר ,) Karsli (קרסליג'מאלאתבמפלגהלשלבובניסיונו

באורחאחתלאהתבטאקרסליסורי.ממוצאהירוקיםבמפלגת

אתלשבורהזמןשהגיעטעןעצמוומלמןבמפלגתו,בפומביאנטישמי

ישראלועלבכלליהודיםעלביקורתהשמעתבדברהעבראיסורי

הגרמני).לעברביחסחדש"דףלייפתיחתשמכווןידוע(טופוסבפרט

הציבוריהשיחלגביבשיפוטכהעדזהירשהיהלמיגםגרמואלהכל

שבועותעיניהם.לנגדמשתנההזהשהשיחלהביןבגרמניההעברעל

בדברלמערכתומכתביםבמאמריםמלאיםהעיתוניםהיוארוכים

אתלשנותהאחרונותבשניםונשנההחוזרהניסיוןבאש",ייהמשחק

גםהעבר,עכבותמכל'משוחרר'שיחלאפשרודרישההדיבור,כללי

 Elisabeth Domansky, "Die gespaltene Erinneין ung", in :ראו . 102

. Manuel Koeppen (ed.), Kunst Ulld Literatur 11ach Auschwitz 
178-196 , 1993 Ttibingen , 180-179עמ'ראוכמיוחד . 

כרודר,הנריקשלפולמוסי.אסגסהחריף.ניתוחואתזהלענייןראו . 103
.) 23/2002 Henryk Broder, "Ende der Schonzeit" (Der SpiegeJ 

 Hubert Spiegel, "Deutschland, am 8 Mai: Martin Walserראו: . 104

diskutiert mit Gerhard Schr6der", Frankfurtel' AJJgel11eine 

.) 2002 , Zeitung (10. Mai 
105 .. 2002 . t a. M ן·Martin Walser, Tod eines Kritikers. Frankfu 
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עצםעלגםאחתלאמושלכתהזוהאוטונומיהועורר,שבשהוא
מבקשיםהפוליטי,הפעולהחופשעםיחד :הגרמניבעברהטיפול
מהרהוריםהמצפוןואתהזיכרוןאתגםלשחררמסוימיםחוגים

אתכ"משחררבארצונתקבלשנאומוולזר,שלהערתועלביקורתיים,
העיתונים,למערכותשנשלחוהמכתבים,אינספורמעידים lס 8המצפון"

שכמעטצייט,דילשבועוןבראיוןשרדרגרהרדשלמשפטגםאבל

הכוונה-אישיזיכרוןלהםשאיןלאנשיםיימגיע :לאזכורזכהולא

 lס 9אשמה",רגשותבלאלחיותשיוכלו-הבאיםולדורותשלילדור

שאנשיםמאליה,המובנתהציפייהאינוהאלהבדבריםשמפתיעמה
מפיההצהרהאםכיאשמה,רגשותבלילחיותיוכלומפשעחפים

העברשלמוחשייםעקבותרוחשתבארץשגדלבכיר,פוליטיקאי
אישי,זיכרוןכלחסריםדורו"ייובנישהואהקרוב,
בלאנותרהלאמשוחררלהווההשאיפה 1989אחריגםזאת,עם

הנאציםמקוםעלהוויכוחלאפיוןהמתאימותהקואורדינטותהתנגדות,
ושמאל,ימיןבהכרחאינןהפדראליתהרפובליקהשלהעצמיבדיוקן
או ) Assheuer (אסהויירכתומאסדמויותמולניצבשירמאכרפרנק

לנראטיבלאתרניתןלאבספרותגם ,) Herzinger (הרצינגרריכארד
סופרותשכתבויצירותשלהגדולהמספרבתוןאחיד,כיווןההיסטורי

בסיפורמטפלותשאינןיצירותהגרמנית,בשפהצעיריםוסופרים
שלבנוכחותוהמלאיםזה,דורשלרומניםאותםדווקאבולטיםהנאצי,
שכברכפיניצב,ההיסטוריהשלהחולימןהמבטהסבתמולהעבר,

 11רנסמאירס,סכריסטוףמאתקיטארה",יימורבוסאחר,במקוםציינתי

בענייןההיסטוריהמןמוכריםלדפוסיםחזרהמבטאהזההשחרוראם
 lס 6ייהיהודי",

 , 1998בסתיולבוביס,ולזרביןהפולמוסשעםשחשבמילכל

בהווההעברשלמקומובנושאהציבורייםהדיוניםעידןהסתיים
(יישחרור" 1995היובל,שנתהמפרץמלחמתעלהמחלוקת _הגרמני

תערוכהעלהמרהוויכוחגולדהגן,סביבהפולמוסייתבוסה"),או
נתחוור-השואהאנדרטתעלהוויכוחהוורמכט,פשעיאתשהציגה

החברהשלהניסיון"ייאופקעדייןהינושהעברספקלכלמעלעתה
עםשהופיעוויומוניםעתכתבישספרים,ברורנעשהשובהגרמנית,
 , 35גיליוןשפיגל,דך(בשבועוןזיכרון"מדייייותרכגוןכותרות

דךבשבועון(כותרת "?האשמהשלתוקפהפגייהאםאו )-1998ב
אלה,ביטוייםהגרמני,ההווהאתיאפיינו )-1998ב 49,גיליוןשפיגל
הפרקיםאת,יכתבולעיןהנראהבעתידלהופיעימשיכושלבטחוהללו
שלמקומםעלתוצאותיוואתסופואתלראותשאיןבוויכוחהבאים

הפולמוסמחדש,עצמההמגדירהאומהשלבתדמיתוהשואההנאציזם
לאחרשנהכשישיםשגםלכלהוכיחו , 2002קיץוויכוחיולזר-בוביס

-וחברתי,היסטוריוגרפיספרותי-ניסיוןכלהנאצית,גרמניהתבוסת
גםאחתובעונהבעתהואהעבר,אתלספראוהיסטורי,סיפרלהציע
לתפיסותבהתאםאותו(ולשכתב)לכתובההווה,אתלעצבניסיון

הגרמנית,הלאומיתלזהותוביחסגרמניה,לגבימנוגדות
היוםסדרבדברשאלותנותרוהשנייההעולםמלחמתתוםמאז

והשתנהשהלןההיסטוריבנראטיבמותנותשהיווהחברתיהפוליטי
התרחבגרמניהשלהתמרוןחופש,כאשר 1989לאחרזאת,עםתדיר,
נושאיםזה,לסיפרביחסהדיוןשלחשיבותוגםעלתהניכרת,במידה

שללצורןבהקשר 1989מאזונידוניםנדונוהפוליטיהיומיוםשל
בדרןמהותיצעדגרמניהבאיחודלראותבגרמניהנרחביםחוגים

תוארכשםנתפסתלא'נורמליות'דבר,לכל'נורמלית'כמדינהלהצגתה
תרבותיתלאוטונומיהכזכותאםכיהפוליטי,בהקשרוזרמורכב

שלסיפורושמראיםכפי lס 7האיחוד,עםמחדששהושגהולאומית,
והפולמוסיםהבוררהמצפוןעלתורתונגיש,הבלתיהעברעלולזר

 " Das Spiel mit dem Feuer: Wieviel Vergangenheit :למשלראו , 106

,) 23/2002 ( vertriigt die Gege11wart", Del' SpiegeJ 
 Thomas Assl1euer, "Ein Normaler :ראוהנורמליותלשיחבנוגע . 107

,) 47/1998 ( Staat?", Die Zeit 
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 1989אחרישניםעשרשגםהעובדה,אתממחישולזר-בוביספולמוס

בעקשנותלאומית,עצמיתמודעותלגיבושהניסיונותכלמכוונים

שלבביקורתשקרהכפיאבלהמצפון,שלושחרורולזיכויומדאיגה,
פאשיזםייהאנטיעלהמתגברת",התיישיםייזמרתבמסתושטראוסבותו

108 . Martin Walser, "Wovon zellgt die Schande, wenn nicl1t von 

.) 28,111998 ( Verbrechen", FralJkfLlrter A!Jgenlel1Je Zeitullg 

109 . ," Eine offene Republik, Ein Intel'view mit Gerhard Schr6der " 

,) 6/1999 ( Die Zeit 
 Amir ,Eshel, "Der WOl'tlallt del' Erin11erung: Christoph ;ראו . 110

Ransmayrs Morblls Kitalll11'a", in: Stephan Braese (ed,), in der 

, 227-255 , 1998 Spl'ac!Je der Tatel', Wiesbaden 
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ולזרשלניסיונותיהםשגםהריהבורגנות,שלפסיכופתי"עדהמופקר

לעבר,הקשורבכלהחשיבהדרכישלשונהלגיבוששירמאכרושל

ההחמצהגםטמונהכאןהפרט,ןןןלרשותלהפנייתןכדרישהמתגלים
 :לבוביסולזרביןלפולמוסביחסהגרמניתהציבוריותשלהגדולה
-לברליןוהמעברהאיחוד-ההיסטוריתהשעהאתלהפוךבמקום
גםהגרמנית,האומהשלהעצמיתבתודעהמחודשלדיוןמוצאלנקודת

 .הגרמניבציבורגדוליםשחלקיםהריהאחר,אלביחסהובעיקר
,ומכאזזיכרוןשלקיומולאילטעוןבכדיהפולמוסאתלנצלהתעקשו

,ואפילולדון,במקוםלעבראחריותאואשמהמכלוכללימקיףלזיכוי

כמדינההפדראליתהרפובליקהשלעתידהעלביקורת,העברתתוך

ייטיהור"עללחלוםממשיכיםשרביםהיהניכרפתוחה,(וחברה)

האשמהשלכ"אינפלציהשנתפסמהנגדהתלהמותכדיתוךהאומה

הלגיטימית-ובשאלההסיפרבתיקוןהתמקדותזה,במצבבפאשיזם",

לזכרהאנדרטהעלהוויכוח(ראוראויסמליייצוגעל-כשלעצמה

לחיפושניסיוןכלרציני,דיוןכלשיתקהבברלין),השואהקורבנות

לממשניתןדרךובאיזושואפים,אנוחברהלאיזו :לשאלותתשובה

 1הגלובליזציהבעידןגרמני""להיותהדברפירושמה ?זושאיפה

גרמניתתרבותשלהפרספקטיבותהפוסט-מודרניזם,אחריהיום,ומהם

בקשותהה,כברהברמאסיורגן 1 12 ?עצמאיתמסורתעלהמבוססת
עללהשיבישכיצדהאנדרטה,עלולוויכוחולזר-בוביסלפולמוס

אשרלאומית,עצמיתמודעותשלהפרספקטיבהמתוךהאלההשאלות
 113אושוויץ,אתלהכיללעולםתיאלץ

·האחרוניםמהניסיונותגםהשתכנעולאשרביםאפואפלאאין

וגורמיםגרמורקכאלהניסיונותאדרבא,ומשוחרר,חדשסיפר

בעקבותלומראפשרהעבר,אירועיעליותרעודמתמקדשהמבט

עלהוויכוחמתוךאחר,דורילמדהיום:בבואאירוניהבליולא

 Strauss, "AnschweIIender Bocksgesang", in: Heinlo :ראו . 111
. UIrich Schacht (eds.), Die seJbstbewusste NatiolJ 

. 26 ; 19-40 , 1994 Frankfurt a.M ./BerIill 
דיבראשרשרדר,גרהרדשלהממשלתיתההצהרהאלמפנהאני . 112

להרגישצריכהשאינהבוגרת,אומהשלהעצמיתהמודעות

לענייזראואיש.כלפינחיתותרגשילאגםאבלאיש,כלפיעליונות

.) 49/1998 ( Reinhard Mohr, "TotaI NormaI", Der SpiegeJ 

113 . Jiirgen Habermas, "Der Zeigefinger: Die Deutschen ulld iIlr 
.) 14/1999 ( DenkmaI", Die Zeit 
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הנמהוהגרמניבהווההנאציזםשל
עצמםהרואיםאנשיםשגורמים,זקיליעזולתםמצפוןעלאחראים

יעiובויוםאותוד .
גרמניה,שלשכנותיה Iומחוצגרמניהבתוךהיהודיםובעיקר

הוויכוחאחרבדריכותלה,ההתפיסתועבורםותוצאותיו,
למרטישל,מיוחדת ' נקייימצפון-זרוןאישיו"כלכלל"מצפוןאינו

למצפונו"עםבדדדור , קיימתהיתהא-iובילהבלתיונותרהמעולם
I ליודעיםהם"דווקא שהעדאחרשגם ,וזכזכרולעולמוילךהאחרון

שלצאצאיהםעלישמור~ל~~ואההפיתויב~נישיעמדוהפושעים
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