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״מלחמת העולם השלישית — בה נהרסה התרבות
של אירופה ואמריקה ,ושבה ניסכו כ־ 200מיליון איש
ב־ 24שעות — פרצה באוקטובר .1962
״עם גילוי טילי־התקפה סובייטיים בקובה ,מול חוף
ארצות־חברית ,הטיל הנשיא ג׳ון קנדי מצור ימי עם
האי .אותה שעה חשו אוניות סובייטיות ,עמוסות טילים
נוספים ,לעבר האי המנותק.
״העולם כולו עצר את נשימתו .שעה אחרי שעה,
התקרבו זו אל זו אוניות שתי המדינות .משני עברי
האוקיינוס הוכנו הטילים הביניבשתיים לירי ,מטוסי־
ההפצצה של כוחות-המהלומה נעו בשמיים לעבר יעדי־
הם הקבועים מראש ,כשפצצות״המימן מוכנות להטלה.
״הכל היה תלוי באיש אחד .ניקיטה כרושצ׳וב נתן
את הפקודה — קדימה ! בשעה  17.50של היום השלישי
נתקלה האוניה הסובייטית הראשונה במסך המצור של
חיל״הים האמריקאי .המשחתת ״אלבמה״ ירתה את
היריה הראשונה של מלחמת־העולם"...

כל זה יכול היה ■להיות כתוב בספרי־ההיסטוריה —
באותן ארצות ששרדו אחרי השואה.

אם זה לא קרה ,הרי זה הודות לאיש שהלן*
השבוע לעולמו.
^ אשר הופיע לפתע לעיני העולם ,שנה־שנתיים
^ אחרי מות סטאלין ,נראה כימעט כדמות היתולית.
האיש עצמו כאילו השתדל לחזק תדמית זו דווקא.
קומתו הנמוכה והשמנמנה ,הקרחת המבהיקה ,האף הסולד
הסלאווי של מוז׳יק טוב־לב ,סיגנזן־הדיבור העממי ,ה
משובץ באימרות־עם ופיתגמים של סבתא — כל אלה
יצרו את הרושם שהינו איש מוגבל ,עממי ,משעשע,
אנטי־גיבור ,או גיבור בעל־כודחו.
לא פעם היה שתוי בהופעות פומביות .הוא השתעשע
בחילופי־דברים גסים עם עתונאים זרים .הוא דפק בנעל
על שולחנו בעצרת או״ם )אגב ,לא בנעל שלו ,כפי
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שחשבו בטעות .הנעל הובאה על־ידי אחד מחברי המיש־
לחת הסובייטית(.

אחרי העריץ המגואל בדם ,יוסיף ואסיריו־
נוביץ דגאשווילי ,המכונה סטאלין ,ג׳ינגים־
חאן המודרני ,נראה כרושצ׳וב כליצן שקפפירי,
כאיש שתפקידו כמחזה הוא להפיג את *מתח
לשעה קלה.
העולם קיבל אותו ,שמח לקראתו ,נהנה ממנו.
ולם ניקיטה סדנייביץ' כרושצ׳וב היה רחוק
ל ? מאד מן הקאריקטורה הפשטנית ,שהוא צייר בעצמו.
דמותו היתד .הרבה יותר מסובכת — כשם שהיתר .דרך*
חייו.
בן־הפועלים חסר־ההשכלה ,הכורה הרוסי שגדל ב
אוקראינה ,שעלה בסולם הביורוקרטיה הסובייטית עד
שהפך עוזרו המקורב של סטאלין ,האיש שמילא תפקיד
חשוב בקרב על סטאלינגרד ולאחר מכן בחיסול ניצני
הלאומנות האוקראינית ,שעמד לייד גוויית סטאלין ,שיזם
את הריגת דאש־הבולשת הרצחני לברנטי בריר — .הגיע
לשיא חייו בפברואר  ,1956ברגע שעמד על דוכן הקונג
רס ה־ 20של המפלגה הקומוניסטית הסובייטית ,ונאם
את ״הנאום הסודי״ המפורסם ,בו חשף את פשעי סטאלין.
הנאום ירד כברק על ראשיהם של מאות .מיליונים,
שסטאלין היה בעיניהם — עד לאותו יום — שמש ה
עמים ,גאון כל הדורות ,אבי הפרולטריון הבינלאומי.
נשברו ״לוחות הברית״ של משה שמיר ,נעלמה ״המו
לדת השניה״ של יעקוב חזן ,חרב עולמם של מאמינים
ללא־ספור.

תור כדי כד נשכח שניקיטה כרושצ׳וב היה
עצמו שותה מרכזי ככל אותם פשעים ,שדרך
על ערימות של גוויות כדרכו אל על ,שמעולם
לא היה מגיע אל חצר החאן האדום לולא היה
מוכן ככל עת ללחך את פינכתו ,למלא את
פקודותיו ללא היסום ,לרקוד לפי מיצוותו.
)פשוטו כמשמעו .פעם פקד סטאלין על כרושצ׳וב
לרקוד ריקוד־עם אוקראיני לעיני מישלחת זרה ,כהלצה
משפילה(.

מאחורי חיצוניות עממית ופשוטה זו הת
חבא אדם קשה ,כיצועיסט שלא נרתע משום
דכר .האיש שרכש את לב העולם כחוכמותיו,
לא ידע חוכמות כדרכו אל השילטון.
זכותו של כרושצ׳וב יש לרשום שהצטיין בגילוי
 /לב רב ,בתארו את התקופה ההיא.
יש ויכוח לגבי אמיתות הספר המרתק ,כרושצ׳וב
זוכר .מקורו לוטה בערפל ,ואולי עתה ,אחרי המוות,
ייוודע יותר על איסופו .יתכן שאכן נכתב על־ידי האיש,
הוגנב לחו״ל ,כדי להנחיל להיסטוריה את האפולוגיה
שלו .יתכן שרק חלק ממנו הוגנב ,והשאר שוחזר .יתכן
שחובר כולו ,כטענת הסובייטים ,על-ידי הביון האמרי
קאי — שאסף בקפדנות כל מילה שיצאה מפיו באוזני
ידידים ,מבקרים ,מישלחות ,עיתונאים .כך או כך — יש
לדברים צליל אותנטי ,ואין לי ספק שהתיאור נכון ב
עיקרו .מה גם שהוא מזדהה ,בעיקרו ,עם תיאורו של
דז׳ילס ,הכופר היוגוסלבי ,שתיאר אף הוא את אווירת
החצר של העריץ הגרתי.

התערכותו הכרוטאלית לשכירת המרד
ההונגרי — או חלקו כהצלת העולם ממלחמת■
השמדה נוראה?
אילו זה היה תלוי בי ,הייתי גוזר את הדין לפי
שאלה פשוטה :האם היתד ,ברית־המועצות ,בתום תקו
פת שלטונו ,מקום טוב או רע יותר מפי שהיתה בהגיעו
לשילטון העליון?

התיטוכה לשאלה זו תטה אי! כפות המאז
ניים לצד זכות.
מישטרו של סטאלין היה — כעדותו של כרושצ׳וב
עצמו — עריצות טוטאלית .לא היה בו זכר לשילטון
החוק ,לחופש האדם ,ואף לרחמים פשוטים.
אחרי הרפורמה הגדולה של כרושצ׳וב ,לא הפכה
ברית־המועצות לאוטופיה דמוקרטית .אבל הונחו בה
יסודות לחוקיות ,לליברליזציה .סולז׳ניצין ויבטושנקו
החלו צועדים את צעדיהם הזהירים הראשונים תחת של 
טונו של איש זה .וגם אחרי שהודח לפתע ,אי־אפשר
היה להחזיר את השעון אחורנית.
כאשר נודע לסטאלין שוועד היהודי האנטי־פאשיסטי,
גוף שמילא תפקיד חשוב במאבק נגד הנאצים ,הציע ל
הפוך את חצי־האי קרים למדינת הקורבנות היהודיים —
רצח סטאלין את חברי הוועד ,עד האחרון שבהם.

מסע־רדיפות נגד היהודים היה עלול להגיע
למימדים של שואה ,לולא מת כעוד מועד .עלי
לת הרופאים היתה אות לכאות.
בימי כרושצ׳וב היו מישפטים כלכליים נגד ספסרים
יהודיים ,ופעם התחלקה לשונו בדברו על ה״אברמו־
ביצ׳ים״.

אכל אין להשוות את מצכ יהודי כרית■
המועצות אחרי כרושצ׳וכ למצכם לפני כן.
עצם העובדה שיהודים מעזים כיום לפנות אל ממ
שלות העולם וישראל ,שנחתמות עצומות ,שנודעים ב
עולם הפרטים על משפטיהם — מעידה על התזוזה הכ
בידה שחלה .בימי סטאלין ,היה רק מטורף מעלה אפ
שרויות כאלה על דעתו.

המאזן הכללי הוא ,ק־ נדמה ,ככל זאת
חיוכי.
מובן שאין זה הישג של איש אחד .כרושצ׳וב ביטא
את רוחו של דור שעייף מן העריצות ,שחפץ ליהנות
מהישגי הפיתוח.

יש סצינות כספר זה ,שלא יישכחו בנקל.

הנה סטאלין ,מוקף חבר־מדעיו ,באולם ההקרנה ה
פרטי בקרמלין ,חוזה כדרכו בסרטי־קאובוי אמריקאיים,
שנלקחו כשלל באירופה ,ללא תרגום ,כששר־התרבות
הסובייטי מסביר בנוסח :״הגיבור שולף אקדח ...הגי
בור יורה ...האיש השני נופל ומת...״
הנה אנשי צמרת השלטון ,היושבים במשרדיהם בתום
יום־עבודה ,באפם מעשה ,מחכים להזמנתו של הרודן
הקשיש ,שלא יכול היה לישון ,ועל כן לא הניח לאיש
בסביבתו לישון .המסיבות האינסופיות ,כשגדולי המדי
נה ,אדוניהם של מיליונים לחיים ולמוות ,משתדלים בכל
כוחם להישאר ערים — שמא יירדמו ויעלו על עצמם
את חמתו הקטלנית של הקשיש.
הנה סטאלין עצמו ,בערוב ימיו ,יוצא אל מירפסת
מעון־הקייט ,מבלי לראות איש ,כשהוא ממלמל לעצמו
שאי־אפשר לבטוח באדם ,שכולם בוגדים.

תיאור של ימי־הכיניים ,״אפלה כצהרי■
יום״ — כמדינה שקמה על פי הלכה הומא
ניסטית של יהודי גרמני ,ככוחו של מהפכן מק
צועי גאוני ,שאחד ממעשיו האחרונים היה
להזהיר את עמו ומפלגתו כפני סטאלין ,כצוואה
שנגנזה ע ״י סטאלין ונחשפה ע ״י כרושצ׳וכ.
*

ילו היו קיימים גן־עדן וגיהינום ,בניגוד להלכה
של מארכס־אנגלס־לנין ,היה נערך עתה אי־שם
ויכוח סוער — לאן ?

בדימוס :שנה לפני מותו

מה יטה את כף המאזניים — שותפותו של
כרושצ׳וכ כפשעים שהפילו מיליוני קורכנות —
או עוז־רוחו כחשיפת פשעים אלה ץ

ף• מלחמת העולם השניה ,שלט דור הענקים
סטאלין ,צ׳רצ׳יל ,רוזבלט.
כרושצ׳וב שייך לעידן הבא — תקופה שבה שלטו
אישים שלא היו ענקים ,אך שהיו בעלי אופי אישי חזק,
שהטביעו את חותמם על דמיון העולם — קנדי האמרי
קאי׳ כרושצ׳וב הסובייטי ,ויוחנן ה־ 23על כס הוואתיקאן.
כרושצ׳וב הודח זמן קצר אחרי רצח קנדי ומות
יוחנן .עימו הגיע לסופה תקופת האישים הבולטים .בעו
לם השתלטו אנשי־ד,מנגנון הזהירים ,הפוליטיקאים מן
המניין :ברדנייב וקוסיגין ברוסיה ,ניכסון באמריקה,
חבריהם בארצות האחרות.
בעידן זה הפך כרושצ׳וב לאנאכרוניזם עוד בחייו,
כימעט למוצג מוזיאוני — שנים מעטות בלבד אחרי
שהודח ,זמן רב לפני שהלך לעולמו.
מי שנפל בתקופת סטאלין ,נפל ישר לתוך הקבר.
אחד השינויים הבולטים בימי שילטונו של כרושצ׳וב
היתד ,שיריביו שהודחו — מאלנקוב ,כגנוביץ ,וורושי-
לוב ,בולגאנין  -נשארו כולם בחיים לפחות בעת ההדחה.
-

הנהנה העיקרי מרוח חדשה זו היה פרוש■
צ׳וכ עצמו .הוא מת מהתקף־לכ כגיל _ 77
גורל שמעטים מן הכולשכיקים הוותיקים ,כני
׳
תקופתו של סטאלין ,זכו לו.

