
העולםמלחמתשלבעיצומה,1917באפריל
נוסעובומסתורירכבתקרוןחצההראשונה,1-^־

גרמניהדרךשבשווייץ,מציריךהדרךכלאתשםעלום

שינתההזוהנסיעהרוסיה.בירתפטרוגרדעדושוודיה,

חוקריםהמוניבהעוסקיםומאזהעולם,שלגורלואת
ספרהומאמרים.ספריםשפעעליהונתחברווסופרים

באוניברסיטתלהיסטוריהמרצהמרידייל,קתריןשל

מצטרףובריה"ט,רוסיהלתולדותומומחיתקיימברידג׳
חדשה.מזוויתהפעםאךאלה,לכל

למ־אבלמרתק.ואףבמידעעשירמעניין,ספרזהו

רות

$TS1$למרות$TS1$

$DN2$למרות$DN2$באמתאינוהואפופולריהיסטוריהלספרהתחזותו

סי־בולמצואשיצפהמיאתשיאכזבלוודאיוקרובכזה,

פור

$TS1$סיפור$TS1$

$DN2$סיפור$DN2$שלמה,תמונהשמביאכזההמקובל.במובןהיסטורי
ברוסיה,הקומוניסטיתהמהפכהשלושיטתיתמפורטת
נוסעאותולניןאיליץ׳ולדימירושלומהלכיה,גורמיה

המהפכה.ומנהיגכמחוללברכבת

סתםלאבמבוא:כברמתגלההספרשלהייחודיאופיו

המבוא,שלהרביעיבעמודרקמופיעהלניןשלדמותו
אי־הפראנדההנידחתלעיירהתחילהשהתוודענולאחר

שם

$TS1$אישם$TS1$

$DN2$אישם$DN2$הבוטני",המפרץ"בקצהשבדיה,שלהצפוניבשפיץ
ולעיירהלפינלנד;שבדיהביןהמפרידההיםלשוןלחופי
מת־העיירותשתיביןשבפינלנד.טותיולההמקבילה

חברת

$TS1$מתחברת$TS1$

$DN2$מתחברת$DN2$העוברתהרוסיתלמסילהמשוודיההרכבתמסילת

סנט־פטרבורג,היאפטרוגרד,אלומגיעהפינלנדדרך
רוסיה.שלהישנההבירה

הנסיבותשהגיאוגרפיה,לקוראיםמבהירהזההמבוא

והבי־הפנימיותוהבעיותהדיפלומטיההבינלאומיות,

נלאומיות

$TS1$והבינלאומיות$TS1$

$DN2$והבינלאומיות$DN2$ממלאיםהראשונההעולםמלחמתשגרמה

מימאשרההיסטוריהבמהלכיחשובפחותלאתפקיד

ומרכזהראשיהגיבוראתבורואיםהקוראים,שאנחנו,

העלילה.
נופלוסוף־סוףבמבוא.עמודאלמגיעיםאנחנוואז

לשמשהיהראוישתוכנםהמשפטים,שניעלמבטנו

ההיסטוריהסיפורמעלמסךובהרמתדרמטיתכפתיחה

שכוחות־עיירותשתימפניאחורהנדחקואלמלאהגדול,

אל

$TS1$שכוחותאל$TS1$

$DN2$שכוחותאל$DN2$1917"באפרילהארקטי:האזורשלנידחתבפינה,
מנהיגבעיצומה,הייתהעודהראשונההעולםכשמלחמת

לרוסיהחזרלניןאיליץ׳ולדימירהגולההבולשביקים

השלטוןבמושכותאחזהואהשנהסוףלפניעודברכבת.
החדשה..".המהפכניתבמדינה

הסי־לאהואשלניןלקוראמבהירהמבואכאמור,אך

פור

$TS1$הסיפור$TS1$

$DN2$הסיפור$DN2$ושאח־,1905מהפכתלושקדמההזה.באירועהיחיד

ריה

$TS1$ושאחריה$TS1$

$DN2$ושאחריה$DN2$ההשתתפותנגד1917שלההמוניותההפגנותפרצו

רו־כסאו,עלהצארויתרובעקבותיהןבמלחמה,הרוסית

סיה

$TS1$רוסיה$TS1$

$DN2$רוסיה$DN2$חצי־מהפכניתממשלהוהוקמהכרפובליקההוכרזה

ולצידםקו־נסקי,בראשותכךואחרלבובהנסיךבראשות

הפ־ידיעלשהוקמועממיים)ועדים("סובייטים"פעלו

לגים

$TS1$הפלגים$TS1$

$DN2$הפלגים$DN2$מנשביקיםעדממתוניםלסוגיהם,הסוציאליסטיים

שייקראבמההמהפכה,שלב׳בפרקרקובולשביקים.
היוליאני,הישן,הלוחלפי)אוקטובראוקטובר""מהפכת
המ־הגרגוריאניהלוחלפי,1917נובמבראורוסיה,של

קובל
$TS1$המקובל$TS1$

$DN2$המקובל$DN2$לב־האלהה"סובייטים"יהפכוכיום(,ברוסיהגם

סיס

$TS1$לבסיס$TS1$

$DN2$לבסיס$DN2$ולדימירשלהפוליטיוהכוחהציבוריתהלגיטימציה

מקומו.אתבהותפסלפטרוגרדחזראזשרקלנין,איליץ׳

גרמניכאינטרסהמהפכה

הקומוניסטיתהמהפכההתחוללהשבההשנה,1917

הגדולה","המלחמהשלהרביעיתהשנההיאברוסיה,
בבריתהראשונה.העולםמלחמתיותרמאוחרשתיקרא

מבחי־החלשהשותףרוסיההייתההמערבמעצמותעם

נה

$TS1$מבחינה$TS1$

$DN2$מבחינה$DN2$המפלותהשלטון.יציבותומבחינתוצבאיתכלכלית

היוהרוסיםשספגוכלכלייםובערכיםאדםבחייוהאובדן

השנייהבמחציתיותר.עודאותהוערערומנשוא,כבדים

שה־החליטוהרוסיםהחייליםהזעם:התפרץ1916של

מלחמה

$TS1$שהמלחמה$TS1$

$DN2$שהמלחמה$DN2$למעןהמוניותבהפגנותופתחועליהם,נמאסה
הלוחמת.הקואליציהמןארצםיציאת

מוכתרלאמנהיגבציריך.בגלותאזנמצאלנין

גלגלי
המהפכה
נדחסתהגדולההרוסיתהדרמה

אחתגורליתרבבתלנסיעת

העולם.גורלאתששינתה

והזהבהדיפלומטיהההכנות,

שלמסעושמאחוריהגרמני

מרתקהיסטורינספרלנין,

פרבר//חבצלת

הקוד־הציפייהונייר.מיליםהואשנשקוגייסות,וללא
מת

$TS1$הקודמת$TS1$
$DN2$הקודמת$DN2$לאוראבלאירופה.במערבתפרוץשהמהפכההייתה

לממשהביתה,לחזורשעליולניןהביןברוסיההמתרחש

שהואהייתההבעיהחייו...".כללושחיכההגורל"צואת

הקול־המלחמהממתנגדיהיהלניןבשווייץ.תקועהיה
ניים

$TS1$הקולניים$TS1$
$DN2$הקולניים$DN2$ברי־הפעילולמלחמהוכמתנגדביותר,והידועים

טניה

$TS1$בריטניה$TS1$

$DN2$בריטניה$DN2$אתבפניולסגורכדיהשפעתןכוחכלאתוצרפת

המעברמלבדלרוסיה,משווייץוהמעבריםהגבולותכל

אויבארץהייתהגרמניהופינלנד.שבדיהגרמניה,דרך

שיתוףאבלבפניו,גבולהאתלסגוראינטרסלההיהולא

לבוגד.אותוהופךהיההגרמניםעםפעולה

בא־להיעזרעליוהיהברירה.הייתהלאשללניןאלא

פשרות

$TS1$באפשרות$TS1$

$DN2$באפשרות$DN2$לרוסיהלהגיעכדילפניופתוחהשהייתההיחידה

לפתורעליוהיהכךלשםפוליטית.לפעילותולחזור

הבעיהוגםהפוליטית־דיפלומטית,הבעיהבעיותשתי

כרו־הייתההרוסיםומקורביולניןשלהנסיעההכספית:

כה

$TS1$כרוכה$TS1$

$DN2$כרוכה$DN2$כסף.היהלאולמהפכניםניכרות,כספיותבהוצאות

התכוונוהגרמניםקל:היההדיפלומטיתהבעיהפתרון

בקרבהחדשידידםשיציתוההפגנותהמהומותאתלנצל
וצ־בריטניהעלמוחצתמהלומהולהנחיתהרוסי,הצבא

רפת

$TS1$וצרפת$TS1$

$DN2$וצרפת$DN2$הפ־בענייניהעסוקהתהיהרוסיהבריתןשבתבזמן

נימיים

$TS1$הפנימיים$TS1$

$DN2$הפנימיים$DN2$בגרמנים.להילחםלהתפנותתוכלולא

עודלהכירהקוראאמורהזההרקעמידעכלאת

שס־משוםברכבת","לניןאתלידיונוטלשהואלפני

פרה

$TS1$שספרה$TS1$

$DN2$שספרה$DN2$הסבריםלקוראיולתתמתכווןאינומרידיילשל

מרי־לכול.ידועיםלהיותהאמוריםנחוצים,היסטוריים

דייל

$TS1$מרידייל$TS1$

$DN2$מרידייל$DN2$הכמעטהמסקרן,הנושאאתספרהבמוקדשמה

כנקודתבומשתמשתאבלברכבת","לניןפרובוקטיבי,
שהת־מהעלסופר.לאשעודמהעללספרכדימוצא

רחש

$TS1$שהתרחש$TS1$

$DN2$שהתרחש$DN2$והתפר־עלתהשמתוכןובזירותהקלעים,מאחורי

צה

$TS1$והתפרצה$TS1$

$DN2$והתפרצה$DN2$:וראשיהרוסייםהמנהיגיםשלבמפקדותהמהפכה

טרםאךמארמונוהצאראתשסילקוהשונותהמפלגות

ובמפעליםהעשןאפופיהקפהבבתילהורג;אותוהוציאו
ובעתיד;בהווההמהפכניםהמונישלהצבאוביחידות

המערביבעולםהביוןוראשיהחוץשרישלובלשכות

שהתרחשמהעלסופרלאשעודבמהוכמובן,וברוסיה.

ולדימירשלוהחתוםהסגורהרכבתקרוןומסביבבתוך

הקו־והמנהיגבהווהוהאופוזיציונרהגולהעצמו.איליץ׳
מוניסטי

$TS1$הקומוניסטי$TS1$
$DN2$הקומוניסטי$DN2$,וקבוצהשלוהמאהבתאשתו,עםשיחדלעתיד
והמפותלתהארוכהדרכואתיעשהתומכים,שלנבחרת

רוסיה.הסופי:יעדואל

הכסףאחרעקוב
ברומןלמצואמצפיםשהיינוספרותימהלךזהו

ספרהוארומן,אינומרידיילשלספרהאבלהיסטורי.

כמיהיסטורי־לימודי"טקסטבוק"לאכיאםהיסטוריה,

הערה




הגורל"צואתלממשכדיהביתהלחזורשעליוהבין

afpצילום:1919לנין,איליץ'ולדימירח"ו".כללושחיכה

ועלמחקרעלאלאדמיוןעלמתבססתאינההיאקובל.
יםמתוךובוחרתבדוקות,ועובדותממצאיםשלעושר

הרחבה,המבטנקודתאתשמשרתותאלהאתהעובדות

ויורדתמפורטתפהותכןועלוהמציצניתהמקיפה

מיטיבההיאכיייאמרלשבחהספרה.שללעומק

בידומשבצתאותה,שמשמשותהעובדותאתלבחור

הרחבההיסטוריבהקשרספרהשלהמוקדאתבוטחת

שלוהאינטרסיםההתרחשויותשללעלמוכר,והפחות

המעורבים.הרביםהגורמים

האינט־כיצדלהסבירמרידיילמיטיבההיתרבין

רס

$TS1$האינטרס$TS1$

$DN2$האינטרס$DN2$בת־בריתםרוסיה,שליציבותהאתלערערהגרמני

ההח־מקבליאתהובילבמלחמה,גרמניהאויבישל

לטות

$TS1$ההחלטות$TS1$

$DN2$ההחלטות$DN2$בעצםשביקשמיאתלממןואףלסייעזובארץ

באירופהאלאבארצורקלאהמהפכהאשאתלהצית

בענייןחשובמרכיבבגרמניה.וראשונהובראשכולה,
אתלכסותשנועדהמפורסם,הגרמני""הזהבהיההזה

ציבוריולעיסוקלחקירותלנושאושהפךהמסעהוצאות

הקומוני־נפילתשלאחרוברוסיההסובייטיתברוסיהער

זם,

$TS1$,הקומוניזם$TS1$

$DN2$,הקומוניזם$DN2$ובאנגליה.בגרמניהבילושועבודותחוקריםוהעסיק

ההכנותמתיאורחלקרקלאזהלענייןמקדישההמחברת

כולו:י׳פרקאתאפילואלאהרכבת,למסעהמורכבות

גםכךברכבת","לניןהקולעתהכותרתכמוואכן,"זהב".

במהלכיםצופיםאנושדרכואשנבפותחת"זהב"הכותרת

מעורפלים,מעשיםשלובבלילודיפלומטייםהיסטוריים
עב־ידלשליחתחשדותואפילואנושיותבצעתאוות

ריינית,

$TS1$,עבריינית$TS1$

$DN2$,עבריינית$DN2$פוליטיתלמטרהשנועדכספיאוצרסביבזהוכל

וברורה־לכאורה.מוגדרתוהומניטרית

הדי־שלהחשאייםהנתיביםהקנוניות,הקומבינות,

פלומטיה

$TS1$הדיפלומטיה$TS1$

$DN2$הדיפלומטיה$DN2$,הסוסים""סחרשלהמרכיביםוכלוהכסף

בשטחהומקורביולניןשלהמעברבנושאהגרמניםעם

המפוק־הצלליםדמויותובראשונהובראשמשם,והלאה

פקות

$TS1$המפוקפקות$TS1$

$DN2$המפוקפקות$DN2$בתהליכיםמעורבותשהיולמחצההעברייניותאו

מרתקת.טלוויזיהסדרתלפרנסיכוליםהאלה

מג־גלריהפוגשיםאנוההיסטורייםהאירועיםלצד

הש־במסדרונותוהןהרוסיהצדמןהןאישים,שלוונת

לטון,
$TS1$,השלטון$TS1$

$DN2$,השלטון$DN2$מדינותשלהביוןובגופיהדיפלומטייםבשירותים

והנוטליםבספרהמופיעיםהאישיםמספרהמערביות.

אוליהשמותמןחלקעצום.הואהמגווניםבאירועיםחלק

הזמן,במשךנשכחורביםשמותאבלבמעומעם,זכורים
המהפכהשלבהיסטוריהבקישאינולמימקרהובכל

כמובןהמוכרסטלין,לצדאחריהם.לעקובקשההרוסית

ממשלתראששהיהקרנסקיאלכסנדרולצדלכולם,

ששמומרוסיה,וגלההקומוניסטיתבמהפכההודחרוסיה,

השמותמבחרהסטנדרטייםהלימודספריברובנזכר

בת־שמתאראנציקלופדי,אישים""נספחממש.מבלבל

מצית

$TS1$בתמצית$TS1$

$DN2$בתמצית$DN2$מאודמועילהיהופעילותם,השוניםהאישיםאת

לקו־ובעיקרהדמויות,אחרלעקובשרוציםלקוראים
ראי

$TS1$לקוראי$TS1$
$DN2$לקוראי$DN2$אותםלבלבלעלוליםהרוסייםשהשמותהעברית

במיוחד.

לניןנגדפוסין
שלגורלםאתסוקרלדרך","חבריםהאחרון,הפרק

נטישתהקודמים.בפרקיםשפגשנומהאישיםרבים

שלטוןביןהיחסיםוהידרדרותהקומוניסטיהאידיאל
לפנישניםשלושב־1291,כברהחלוברוסיהלנשלטים

האיכ־מןהחקלאייםהמשקיםהלאמתלנין.שלמותו

רים

$TS1$האיכרים$TS1$

$DN2$האיכרים$DN2$לסףהרוסיתהכלכלהאתהביאההקולחוזיםוהקמת
עללניןהכריזאסוןלמנועכדיכללי.ורעברגלפשיטת
"כמהעםשהתפשרהחדשה(כלכלית)מדיניותהנא"פ

שלכמדיניותוהתאפיינהקפיטליסטיות"פרקטיקות

לאיכריםהמשקיםהוחזרוובמסגרתהמעורבת,כלכלה

בהלאמותשדבקההפועלים",של"אופוזיציהזמני.באופן

ול־לנא"פ,התנגדההרוסיתהחברהשלובפרולטריזציה

נין

$TS1$ולנין$TS1$

$DN2$ולנין$DN2$והלאהמכאןבמתנגדים.לירותחייליםפלוגותשלח

המפל־במסגרתשאיננהפוליטיתהתארגנותכלנאסרה

גה

$TS1$המפלגה$TS1$

$DN2$המפלגה$DN2$,במדינה.השולטתהבולשביקית,האחת

שירוהרוביםלדיקטטורה.הדרךתחילתהייתהזו

ההמו־לחיסוליםלניןשלהקדימוןהיוב־1291בפועלים

ניים

$TS1$ההמוניים$TS1$

$DN2$ההמוניים$DN2$"ולא־השלושיםבשנותסטליןשיזםב"טיהורים

חר

$TS1$ולאחר$TS1$

$DN2$ולאחר$DN2$קרופסקאיה,נדז׳דהאפילוהשנייה.העולםמלחמת
מכוער"הכפשהלמסע"קורבןהייתהלנין,שלאשתו
מרביתסטלין.שלהמדיניותעלביקורתשהביעהמשום

הקו־במדינהשנשארובספר,הנזכריםהרוסיםהמנהיגים
מוניסטית

$TS1$הקומוניסטית$TS1$
$DN2$הקומוניסטית$DN2$במחנותחייהםאתסיימולמערב,ערקוולא

יורים.כיתותמולאוסטליניסטיים)"גולאגים"(עונשין

היהלניןשלהאמיתייםהיריביםשלגורלםדווקא

הזמניםחלוןאתניצלומהםרביםיותר.טובלעיתים

והקו־לניןידיעלהשלטוןתפיסתלאחרשנותרהצר

מוניסטים,

$TS1$,והקומוניסטים$TS1$

$DN2$,והקומוניסטים$DN2$שהשתוללההאזרחיםמלחמתבמהלךאו

ראשוארה"ב.אנגליהלצרפת,ונמלטו,1920עדברוסיה

שלבמכוניתממעצרנמלטקרנסקילשעברהממשלה

לארה"ב.דברשלבסופווהגיעהאמריקאית,השגרירות

זמן...לוהיהשלאמצטערהואכמהתמיד"הדגישהוא
ולגלותהגרמני",הממשלעםלניןשלקשריואתלהוכיח

הגרמני"."הזהבעלהשמועותמאחוריהאמתאת

שימורשלמקאבריבתיאורמסתייםהספר

שלשלטונובימיהאדומהבכיכרלניןשלהמאוזוליאום

בראשלבדושמואתלהעמידבמאמץפוטין.ולדימיר

גופתואתלסלקפוטיןשקלהרוסית,הציבוריתהמודעות

בסערהנתקלאךהמאוזוליאום,מןלניןשלהמתפוררת

מהרעיון.לסגתאותושחייבהציבורית

ציורמוצגהספרבשערלסיום:מאלפתואנקדוטה

שנע־הפניםקבלתאתומתארלנין,מותלאחרשנעשה

רכה

$TS1$שנערכה$TS1$

$DN2$שנערכה$DN2$ראשומעלבפטרוגרד.פינלנד"ל"תהנתבהגיעולו

כמובןזהוגדול.שפםעםבקסקטגברשלדיוקןמוצג

אבלהזה,במעמדנכחלאכלללניןשליורשוסטלין.

אבלבהיסטוריה,התחשבותכל"בלאסוקולוב,הצייר

סטלין"אתלתמונההוסיףבריא,קיומיבאינסטינקט
לרמוזכמולמנהיג.מעלאחת"מדרגהאותוהציבואפילו

כלזוהיבוגר...".מלווהאוכחונךלולשמשיכולשהיה

אחד.בשפםהקומוניסטיתרוסיהשלמהותה

הערה



