
זיגמונט מילושבסקי "גרעין של אמת" )תרגמה 
מפולנית – ענת זיידמן( ֶּפן הוצאה לאור  - 

ידיעות אחרונות - תל אביב 2014, 388 עמ'.
עובר  גירושיו  שאחרי  שצקי  תיאודור  התובע  הוא  הגיבור  רגיל.  מתח  ספר  לפנינו  הדברים  פני  על 
מורשה הסואנת לעיירת התיירות השקטה סנדומייז'. אלא שגם שם הוא נקלע לחקירת רצח של 
של  הסטריאוטיפים  לכל  מתאים  תיאודור  שונאים.  כל  לה  אין  שלכאורה  אהודה,  מקומית  אישה 
הבלש המודרני הפופולרי. יש לו חזות עגמומית, בסביבות גיל הארבעים פחות או יותר, ציני עם מבט 
מריר על העולם, ובעל אישיות מסובכת ומורכבת שאיננה מובנת אפילו לעצמו. וכמובן הוא מהווה 

מגנט לנשים שמשום מה מוצאות אותו מושך להפליא.

אולם מתחת לשטח הנושא המרכזי הוא היחסים הטעונים בין יהודים ופולנים. הקשר למעשה הוא 
וירטואלי כיום היות ואין כמעט יהודים בפולין. אולם כפי שיודעים כולם, יהודים לא חייבים להיות 

נוכחים כדי להיות אוביקט של שנאה. אפשר להאשימם גם כשאין הם קיימים.

זיגמונט מילושבסקי "גרעין של אמת"
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החקירה מגלה שגופת הנרצחת חסרת דם. הרוצח/ת הקיז את דמה לפני שזרק את הגופה ליד בית 
הכנסת הישן. הזיקה לעלילת הדם ברורה, במיוחד כשליד הגופה נמצאה סכין ממורקת ששימושה 
יהודי למהדרין. מקרה הרצח תואם במידה מפחידה תמונה אנטשימית הנמצאת בקתדרלה הגדולה 
1710 הואשמו  זה בשנת  ואחרי   1698 של המאה השבע עשרה. בשנת  עלילות הדם  המתארת את 
היהודים המקומיים בחטיפת ילד נוצרי לשם שימוש בדמו. פרעות פרצו במקום, ראש הקהילה נרצח, 
ויצאה אף פקודת גירוש כנגד היהודים )שלא בוצעה(. בהמשך לעלילה זו צויירה תמונה מפורסמת 
המראה כמה וכמה שלבים בעלילות הדם. היא מתארת את היהודים המפתים את הילדים הנוצרים 
בממתקים, את שחיטתם והקזת דמם, ואפילו את הכלב האוכל את שאריות הגופה. נראה כי הנרצחת 

נשחטה בצורה המתוארת בתמונה או לכל הפחות קרובה לה. 

מיהו הרוצח/ת? ולמה עשה זאת בצורה כה דומה לשקרים הישנים? האם מטרתו לעורר אנטישמיות? 
ועולים  צפים  איתה  ויחד  לשיא  עולה  התקשורתית  ההתעניינות  כך  ובין  כך  בין  להיפך?  או 
הסטריאוטופים, הדיעות הקדומות, ושלל התיאוריות. וכמובן, רבים טוענים )בסתר או בגלוי( כי 'אין 

עשן בלי אש' וכי ייתכן ובטענות על עלילות הדם ישנו 'גרעין של אמת' )מכאן גם שמו של הספר(.

שלפנינו  והספר  המתח  ספרי  של  במעמדם  שינוי  חל  האחרונות  בשנים 
רבות  היא פעמים  לכך. ראשית, מסגרת ספרי המתח  דוגמא טובה  הוא 
הדרך שבה הסופר בוחן וסוקר את החברה עליה הוא כותב. הספר מהווה 
תפאורה  אלא  איננה  שבו  המסתורין  שאווירת  נוקבת  חברתית  ביקורת 
לתיאור  אלא  למתח  רק  לא  מצפה  הקורא  שנית,  העיקרית.  להצגה 
שגרמו  אלו  ופגמיה,  קשייה,  חולשותיה,  כולל  כולה  החברה  של  ממצה 
לפשע להתרחש. מילושבסקי עומד במשימה זו בכבוד. הוא מציג שלל טיפוסים פולניים הקיימים 
במקביל. החל מאלו הרוטנים ומתלוננים על כל דבר ועניין )מוכרים היטב במנטליות הישראלית( 
ועד לאנטישמים המודרניים שאינם רואים עצמם כגזעניים אך סבורים כי אין מקום ליהודים במדינה 

חברתית ה ביקורת  מהווה  ספר 
שבו  המסתורין  שאווירת  נוקבת 
איננה אלא תפאורה להצ ה העיקרית
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הפולנית. גם ביקורת על ישראל ומדיניותה מוצגת כבדרך אגב. היא מושמעת מפי רב יהודי שהוריו 
ילידי פולין, ובכך מתחמק המחבר באלגנטיות מכל טענה אנטישמית. 

מעניינת העובדה שכל האתרים שאותם מזכיר מילושבסקי קיימים והוא מתארם בצורה מדוייקת 
בית  צוזמיר(.  היה  היהודי  )שמה  בה  חיו  רבים  שיהודים  עיירה  בעבר  הייתה  סנדומייז'  ומעודכנת. 
הכנסת לשעבר הוא כיום הארכיון העירוני, בכנסיה הראשית יש תמונה ענקית שבה מתוארת עלילת 
ובזמנו אף כוסתה מפני  ידי הצייר האיטלקי דה-פרבו  דם לפרטי פרטים. התמונה אכן צויירה על 

המבקרים )היום היא פתוחה לציבור(.

כל זאת הוא עושה מבלי לוותר כמלוא הנימה על הערכים המרכזיים של ספר מתח משובח. תפניות 
העלילה מפתיעות, הסקרנות והמתח של הקורא נשמרים, ועד סוף הספר 

כמעט איננו יודעים מיהו הרוצח האמיתי. בקצרה, הנאה לקריאה.

בשאלה  מדובר  אין  כי  עימו  שנערכו  בראיונות  טען  עצמו  מילושובסקי 
פולנית-יהודית, אלא בשאלה פנים פולנית טהורה, דהיינו, כיצד הפולנים 
לבנות  שניסה  הסיבה  גם  זו  שלהם.  ההיסטוריה  את  לעצמם  מפרשים 
מסגרת אמיתית עובדתית ככל האפשר. הספר שלפנינו הוא ספרו השני 
העוסק בחוקר שצקי )הראשון לא תורגם עדיין לעברית(. נכון ל – 2016 
הוא עובד על ספרו השלישי שאמור לטפל במערכת היחסים בין פולנים 
יחסית  צעיר  בסופר  מדובר  טעון.  פחות  לא  יהיה  הסתם  שמן  לגרמנים 

)יליד שנת 1976( שסביר להניח שעוד רבות לפניו.

מומלץ לכל מי שאוהב מתח וגם למי שמתעניין באנטישמיות ויחסי פולנים יהודים. 

בראיונות מ טען  עצמו  ילושובסקי 
מדובר  אין  כי  עימו  שנערכו 
בשאלה פולנית-יהודית, אלא בשאלה 
כיצד  דהיינו,  טהורה,  פולנית  פנים 
את  לעצמם  מפרשים  הפולנים 

ההיסטוריה שלהם
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