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'הדרך האחרונה'אק במיתוס 'דמותו של קורצ                           

'הדרך האחרונה'אק בתיאורי 'הצעת שחרור אישית לקורצ                

 ר אורנה דובדבני"ד: מאת

 

 :קיבל אק'מסופר על הצעת שחרור שקורצ, כמעט בכל הטקסטים שנסקרו

 מתי הציעו איפה הציעו מי הציע מקור

-'מורטקוביץ
 אקובה'אולצ

 באומשלאגפלאץ הגרמנים
רגע לפני העלייה 

 .לקרונות

 – – הגרמנים ברגזילבר

 – – "הרוצחים" ליסנר -לוי

 – – גרמנים שפילמן

 מצטט תיאורים של כותבים  קצין גרמני רותם

 שלנגל
ראש הגסטפו , בראנד
 וארשהבגטו 

כשהוא , תוך כדי ההליכה
 צועד בראש הילדים

קצת לפני העלייה 
 לקרון

 שרפשטיין
ראש הגסטפו , בראנד

 בגטו וארשה
 ברציף הרכבות

כשהילדים כבר 
 הועלו לקרונות

 בפתח הקרון בלוטנאו־פון צייטלין
כשהילדים כבר היו 

 .בקרונות

 זינגמן
המהנדס ס .קצין ס

מארגן ,פראנק הולקה
 הטרנספורט

 ליד הרכבת
כשכמעט כולם היו 

 כבר על הקרונות

 פרלה
לא , נעשה ניסיון שחרור

 ל ידי מיעמצויין 
נעשה בזמן שנודע בגטו 
 שהוא והילדים הולכים

– 

 מארק -הארטלי
הייתה  -תיאור כללי

לא מצויין מי , הצעה
 הציע

– – 

 בכניסה לרציף הרכבות טור פויגטדוק אפנשלאק
כשהילדים כבר היו 

 על הרכבות

 ברמן
שוטרים יהודים 

 (יודנראט)
 באומשלאגפלאץ

לפני העלייה 
 .לקרונות

 

לא , זאת לא הגשה של הצעת שחרור. אק שיפנו לקהילה לעזרה'מספר שהציע לקורצ – רמבה -

שכן , עת שחרורצהצעתו לא הניבה ה. אלא רעיון לבדיקה, אק לחזור לביתו'מכתב שמאפשר לקורצ

 .ק סירב להא'קורצ

 .לא התייחס בטקסט שלו להצעת שחרור  – וינגרטן -

 זה לא שהוא נמנע . אומר במפורש שלא הייתה הצעת שחרור, מניתוץ המיתוסכחלק   – רודניצקי -

https://static.s123-cdn-static-d.com/uploads/4129192/normal_62a51f8eb6f8f.pdf
https://static.s123-cdn-static-d.com/uploads/4129192/normal_62a51f8eb6f8f.pdf
https://static.s123-cdn-static-d.com/uploads/4129192/normal_62a647df9c37b.pdf
https://static.s123-cdn-static-d.com/uploads/4129192/normal_62a51fba2be82.pdf
https://static.s123-cdn-static-d.com/uploads/4129192/normal_62a52259a9648.pdf
https://static.s123-cdn-static-d.com/uploads/4129192/normal_62a52259a9648.pdf
https://static.s123-cdn-static-d.com/uploads/4129192/normal_62b4cb708a25f.pdf
https://static.s123-cdn-static-d.com/uploads/4129192/normal_62b4cb708a25f.pdf
https://static.s123-cdn-static-d.com/uploads/4129192/normal_62a520c9af86b.pdf
https://static.s123-cdn-static-d.com/uploads/4129192/normal_62a520c9af86b.pdf
https://static.s123-cdn-static-d.com/uploads/4129192/normal_62a64d4d92a22.pdf
https://static.s123-cdn-static-d.com/uploads/4129192/normal_62a64d4d92a22.pdf
https://static.s123-cdn-static-d.com/uploads/4129192/normal_62a51ce78c8c7.pdf
https://static.s123-cdn-static-d.com/uploads/4129192/normal_62a51ce78c8c7.pdf
https://static.s123-cdn-static-d.com/uploads/4129192/normal_62a52496957eb.pdf
https://static.s123-cdn-static-d.com/uploads/4129192/normal_62a52496957eb.pdf
https://static.s123-cdn-static-d.com/uploads/4129192/normal_62a5235ab2c42.pdf
https://static.s123-cdn-static-d.com/uploads/4129192/normal_62a5235ab2c42.pdf
https://static.s123-cdn-static-d.com/uploads/4129192/normal_62a51f130c8a5.pdf
https://static.s123-cdn-static-d.com/uploads/4129192/normal_62a64d1373b44.pdf
https://static.s123-cdn-static-d.com/uploads/4129192/normal_62a64d1373b44.pdf
https://static.s123-cdn-static-d.com/uploads/4129192/normal_62a51a2cbf00f.pdf
https://static.s123-cdn-static-d.com/uploads/4129192/normal_62a51a2cbf00f.pdf
https://static.s123-cdn-static-d.com/uploads/4129192/normal_62a64c87d61e1.pdf
https://static.s123-cdn-static-d.com/uploads/4129192/normal_62a64c87d61e1.pdf
https://static.s123-cdn-static-d.com/uploads/4129192/normal_62a5242561137.pdf
https://static.s123-cdn-static-d.com/uploads/4129192/normal_62a5242561137.pdf
https://static.s123-cdn-static-d.com/uploads/4129192/normal_62a63fcbe6635.pdf
https://static.s123-cdn-static-d.com/uploads/4129192/normal_62a63fcbe6635.pdf


 

2 
 

22222222  אוגוסטאוגוסט   

 

 

נושא הצעת השחרור מחזק , גם אצלו .אלא הוא ממש מעיד שלא הייתה, מלתאר אותה -

 .'הדרך האחרונה'את המסר העיקרי שלו בתיאור 

משום כך ננסה לבחון מה התיאורים  .נקודת המוצא בניתוח זה היא שלא ניתן לקבוע אמת הסטורית

החל מימים ספורים אחרי , יש לקחת בחשבון שהתיאורים נכתבו במשך שנים. תורמים למיתוס

 .ועד שנים לאחריהם, התרחשות האירועים

; דרגתם, תפקידם, ואף לעיתים מצויין שמם, ניתן להשוות ולראות שחלק מההצעות הגיעו מגרמנים

יש מחברים . ממי הגיעה ההצעה מפורטובחלק מהתיאורים לא , מפולנים ומשוטרים יהודים -חלק

בחלק . בעלייה לקרונות הרכבתבאומשלגפלאץ ו, היתומים -מבית הממקמים את מתן ההצעה בדרך

כשהילדים כבר היו על  -ובאחרים, אק היה עם כל הילדים'מהתיאורים ההצעה נמסרה כשקורצ

 .אק עדיין עמד בכניסה'הרכבת וקורצ

בנוסף , מתוארת, בחלקם. ללא היסוס, אק סירב להצעה באופן מוחלט ומיידי'בכל התיאורים קורצ

 .להעלות בדעתו להציע הצעה כזאתהתייחסות לבורות של מי שיכול או  בוז, הבעת מחאה, לסירוב

תיארו הצעת , בסקירה זו' הדרך האחרונה'המתארים את מדוע כמעט כל המחברים : נשאלת השאלה

 ?סירב לה והוא, אק'שחרור שהגיעה לקורצ

לא רק שהוא נשאר עם הילדים . אק'תיאור ההצעה נועד להאדיר את דמותו של יאנוש קורצ, להערכתי

בחר לא ו, ;לא רק שהוא בחר לחיות עם הילדים כל חייו; והלך עימם בדרך הקשה והנוראה הזאת

 -לו להשתחרר ולהציל את חייו כשהוצע, ממש ברגע האחרוןגם ; לנטוש אותם ברגעים הקשים ביותר

זה מעצים את גבורתו עוד יותר ממה . להישאר ולא להציל את עצמו, בפעם האחרונה, הוא שוב בוחר

פי ערכיו ללא -פועל על, נאמן לדרכו, מעל כולם, הוא אדם מיוחד ושונה .ת השחרורשהייתה לפני הצע

, שלו ושל הילדים ,האדם -ועל כבוד, אק שומר על אנושיותו'יאנוש קורצ .פיקפוק וללא סטייה מהם

 .הסירוב להצעת שחרור מעצים את דמותו כסמל .כפי שעשה כל חייו

שמגישים הצעה שתשרת את  -ציניים, המציעים את ההצעה מקבלים דימוי של רשעים, מצד שני

שלא יכולים כלל להבין את האבסורד וחוסר , חסרי הבנה בסיסית; עצמםהאינטרסים שלהם 

 -הצלהאק לבדו 'לקורצמחשבה שאפשר להציע עצם החוסר הבנה אנושית ב; של הצעתם ההיתכנות

תפישתו ו אק'קורצ תפיסת הכותבים את דמותו שלתיאורים אלה מבוססים על  .ללא הילדים

חיי בית  אתו ואם מתוך היכרות או ידיעה אודות  מתוך היכרות אישיתאם  – אנושית –ההומניסטית 

 .לאורך כל השנים היתומים

משמשים ', הדרך האחרונה'אק סמוך לסופה של 'וצעה לקורצהתיאורים של הצעת שחרור שה

, גבורה -הם מעצימים את כל אחת מהתודעות שהטקסטים השונים הבליטו. להעצמת המיתוס

כל אחד מהם תורם . מחאה והתרסה, תודעת יהדות, תודעת אב, הומניזם-אנושיות, מנהיגות והובלה

 .סאק בתוך המיתו'ולדמותו של קורצ, ליצירת המיתוס

 


