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אלון רזניק

שהתחוללו  החברתיות  בתמורות  תזונתיים  צעדים  השתלבו  כיצד  בוחן  זה  מאמר 
של  ההחלוות  בסל  המזון  נכלל  וכיצד  הראשונה,  העולם  מלחמת  במהלך  בגרמניה 
משתקף  שהוא  כפי  יוצג  התהליך  תקופה.  באותה  הגרמניות  הוועדות  ושל  הממשל 
מיליון  כתשעה  נשחוו  שבו   ,)Schweinemord( הגדול"  החזירים  כ"ובח  שנודע  במה 
חזירים – כשליש מכמות החזירים בגרמניה – בצל משבר המזון בזמן המלחמה. וענת 
המאמר היא כי הובח התחולל גם על רקע מאבק חברתי בין החקלאים לעירוניים על 
מקורות המזון. מאבק זה הפך את החזיר מסמל של מזל ואחד מן הסמלים של המהפכה 

התעשייתית הגרמנית לסמל של רעב, ובכך זוהה עם האויב הפנימי והחיצוני.  

המזון קשור בעבותות לתרבותו של האדם. הוא כרוך כמעט בכל מאפייני חייו: במוצאו, 

בדתו, במקום גידולו, בהשתייכותו הפוליטית, במגדרו, במעמדו החברתי־כלכלי, במצבו 

ומעצבות  המייצרות  אנתרופולוגיות  מתפיסות  חלק  הוא  המזון  ועוד.א  והנפשי  הבריאותי 

ניתן לומר  ומסורת.  ואף כולל קודים של תקשורת  ומדיניים של חברות,  מבנים כלכליים 

של  ההיסטוריה  בחינת  לכן,  האדם.1  בני  של  חברּות  בתהליכי  מרכזי  כלי  הוא  המזון  כי 

התעצבות  בדבר  המהותיות  השאלות  של  )פאזל(  בתצרף  חלק  לחשוף  מאפשרת  המזון 

בקורס  תל־אביב,  אוניברסיטת  כללית,  להיסטוריה  בחוג  שהוגשה  סמינריונית  עבודה  על  מבוסס  המאמר   ∗
"מלחמת העולם הראשונה – 101 שנים אחרי" בהנחיית פרופ' בילי מלמן, בשנת הלימודים תשע"ה. 

מישל דה־סרטו, לוסי ג'יארד ופייר מאיול )1998, עמ' 171–198( מציינים בחלקם בספר כי האדם מפגיש  א 

"צירים היסטוריים" שונים כשהוא בא במגע עם המזון. המזון, לפיכך, נושא עימו משמעיות נוספות מלבד הזנה, 
ולמעשה מסמל עבור האדם התרחשויות שונות שעברו הוא, משפחתו וקהילתו. 
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חברות והתנהגותם של פרטים, בזמן ובמקום מסוימים, ולשמש גם ציר לחשיפת רובד נוסף 

בהתרחשויות מוכרות וידועות. 

את  מדגיש   )1918–1914( הראשונה  העולם  במלחמת  בגרמניה  המזון  על  המחקר 

ביעילות  למסד  הגרמני  הכישלון  ואת  הבריטי,  המצור  של  ומשמעותו  מניעיו  תוצאותיו, 

בתוצאותיו  עוסק  המחקר  מן  גדול  חלק  המלחמה.א  בתחילת  האגררי  המשק  כלכלת  את 

הישירות של המצור הבריטי על גרמניה, ובעיקר בשיטה הכלכלית של הקיצוב שהונהגה 

בה בעקבותיו.ב חוקרים כג'יי וינטר )Winter(, אבנר עופר ותיארי בונזון )Bonzon( הדגישו, 

בשיטותיהם השונות, כי סיבה חשובה להפסד הגרמני במלחמה הייתה הכישלון לספק את 

צורכי המזון של תושבי הערים, בעיקר עקב כשלים בקבלת החלטות ורגולציות מיושנות. 

הכשלון באספקת המזון הביא לירידה מוראלית בעורף הגרמני, ולתחושה של חוסר אמון 

ביכולתו של הממשל לספק את צרכי התושבים בשעת משבר. המחקר הכלכלי־חברתי על 

שהביא  השוויון  ובחוסר  שונים  זרמים  בין  הסוציאליים  בעיקר במתחים  התמקד  זו  תקופה 

עימו הרעב.2 המצור הימי על גרמניה והמחסור במזון והרעב בגרמניה בזמן המלחמה היו כר 

פורה למחקר תזונתי, וגם למחקר היסטורי־מדעי על תפיסות תזונתיות בתקופת המלחמה.ג 

במאמר אבחן את יחסי הכוחות החברתיים־כלכליים בין החקלאים לבין העירוניים, ובין 

העולם.  מלחמת  של  הראשונים  בחודשים  הלבן  הצווארון  ולעובדי  לפועלים  ההון  בעלי 

)מאמרי  עיתונאיים  ובטקסטים  ויזואליים  בייצוגים  שהתבטא  כפי  הרוח  הלך  את  אתאר 

 1915 )Elzbacher( משנת  וכן את המלצותיה של ועדת אלצבאכר  סאטירה ומאמרי דעה(, 

בדבר שחיטת שליש מראשי החזיר בגרמניה. שחיטה כה משמעותית של חזירים בזמן כה 

תוצאותיה  בהמשך,  שאראה  כפי  תזונתית.  הן  תרבותית  הן  בכך,  מה  של  דבר  אינה  קצר 

היו הפוכות מהמתוכנן.ד טבח החזירים הגדול הינו אחד מיני הסיבות הרבות להתדרדרות 

אספקת המזון בעורף הגרמני. יש לציין כי במאמר אנסה לבאר ולחקור את השלכות טבח 

החזירים הגדול מן הפן ההיסטורי־חברתי, ואדרש פחות להשלכותיו הכלכליות הישירות. 

שימשו  אלצבאכר,  פאול  הוועדה  ראש  של  היהודי  ומוצאו  החברתיות,  השלכותיו  הטבח, 

תוך  אנטישמיות,  לאגדות  כבסיס  הנאצית  ובתקופה  הראשונה  העולם  מלחמת  בתקופת 

טיפוח אידאולוגיית ה־"דם ואדמה" )Blut und Boden(.ה  

לקריאה בדבר ההשלכות הפוליטיות של המצור הבריטי, ראו: וינסנט )1985(; עופר )1989(, עמ' 285–299.  א 

על התבססותה של תזונת גרמניה בעיקר על דגנים וחלבונים מן החי ראו ווב )1982(.
על התוצאה החברתית הישירה של המחסור, בדמות מרכזי ההאכלה, שיטת הקיצוב ותפיסת הרעב שהביאה  ב 

לקרע בחברה הגרמנית ראו פרקים בספרה של דייויס )2001(. ועל שיטת הקיצוב ראו: אלן )1998(.
על ההיבט התזונתי מנקודת הראות של המדעים ושל היסטוריה של המדעים ראו: ואן־דר קלוט )2003(. ג 

יש הסוברים כי טבח החזירים הגדול היה מנוע משמעותי ביצירת תחושת הרעב, שהביאה למורל ציבורי ירוד  ד 

וקריסת אמון הציבור בממשלה הגרמנית בהמשכה של המלחמה, תחושה שמילאה כנראה מקום מרכזי בהחלטתה 
של גרמניה להיכנע ב־1918.

אידיאולוגיית  של  העיקרי  והמפיץ  הנאצי  החקלאות  שר   ,)Darré( דארה  ריכארד  פרסם   ,1937 בשנת  ה 
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במאמר אבקש לטעון כי יחסי הכוחות החברתיים־כלכליים בגרמניה באותה עת היו מצע 

להלך רוח ציבורי שהפך את החזיר לסמל הרעב, ובכך זיהה אותו עם האויב. הלך רוח זה, 

נוסף לכך, בהשפעת הלך הרוח  היתר, לביצוע חפוז של טבח החזירים הגדול.  בין  הביא, 

העירוני, הפך הטבח למעשה סמלי. כישלונו במתן מענה לרעב ששרר בעורף, קעקע את 

מעמדו של החזיר כסמל מסורתי של מזל, וזיהה אותו עם התוכנית הבריטית להרעבת העורף 

מדינות   – והגלוי  הממשי  לאויב  סמל  העירוני:  בעורף  כפול  למסמן  הפך  החזיר  הגרמני. 

ההסכמה; וגם סמל לאויב הנסתר והפנימי – החקלאי המרעיב את תושבי גרמניה למען רווח 

כלכלי. החזיר לא היה לפיכך רק מזון, אלא גם ביטוי לזרמים תת־קרקעיים שהתנגשו זה 

בזה וצפו על פני השטח במציאות של מלחמה כוללת.

א. השינויים הכלכליים והתפריט הגרמני מסוף המאה התשע עשרה ועד 
למלחמת העולם הראשונה

כדי להבין את המהלך החברתי־תרבותי שהוביל לטבח החזירים ולשינוי בתפיסת החזיר יש 

לבחון את השינוי שהביאה המהפכה התעשייתית בהרגלי האכילה של הגרמנים, במיוחד 

העירוניים. בסוף המאה התשע עשרה הייתה גרמניה בעיצומו של תהליך התפתחות מהיר. 

ההאצה התעשייתית הביאה להקמתם של מפעלי ענק בברלין, ולהפיכתה לבירת התעשייה 

ברלין,  אוכלוסיית  העיר.  תוך  אל  המונית  הגירה  עימו  הביא  התיעוש  תהליך  הגרמנית.3 

1871 כ־827 אלף איש, מנתה ב־1910 )על פרבריה( יותר מארבעה מיליון  שמנתה בשנת 

הייתה לעיר בעלת צפיפות האוכלוסין הגבוהה בעולם.4 בגרמניה בכללותה עלה  ובכך   –

וחמישה  לכשלושים  ב־1871  אחוזים  מכאחד־עשר  הגדולות  בערים  האוכלוסייה  שיעור 

עבודה  ומצאה  ברובה,  כפרית  הייתה  ברלין  אל  שהיגרה  האוכלוסייה  ב־5.1913  אחוזים 

עובדות  בידיים  חמור  מחסור  יצר  זה  מצב  ייצור.  לפועלי  הגובר  הביקוש  עקב  בתעשייה 

בחקלאות, והביא בתורו להאטה בייצור מקורות המזון המסורתיים, בעוד הביקוש למזון של 

העיר הלך ועלה.6 

עקב הביקוש והצורך הגובר במזון עלה כוחם הפוליטי של האיגודים החקלאיים ושל בעלי 

האדמות. במסגרת מדיניות הכלכלה הפוליטית של ממשל ביסמרק הוגדרו ב־1879 "מכסי 

בכלכלה  בין־לאומית  התערבות  מניעת  של  פטריוטי  נרטיב  ליבוי  תוך  והשיפון",  הברזל 

ה־"דם ואדמה"  בגרמניה הנאצית, ספר על טבח החזירים הגדול )שם הספר: Der Schweinemord(. בספר 
הוא מאשים את אצלבאכר ואת חברי הוועדה בהרעבה שיטתית ומכוונת של העורף הגרמני, בפגיעה בגרמניה 
ה־"אמיתית" שייצוגה הוא הכפר ממניעים עירוניים "יהודיים", ובמכירת גרמניה לאויב תמורת בצע כסף. הספר 
חבריה.  של  ולמניעיהם  הוועדה  להחלטות  בנוגע  קשר  ובתיאוריות  ושקריות  גזעניות  בהאשמות  כמובן,  ניחן, 

ראו: דארה )1937(.
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הגרמנית.א מחירי התפוקות החקלאיות הועלו והוטלו מכסי מגן על ייבוא מתחרה של מספוא 

ודגנים.7 נוסף לכך, עקב המחסור בידיים עובדות, הוסב ייצור המזון מן הדרכים המסורתיות 

שגרמו  וגידולים  התרחב,  הגידולים  היקף  ממוכן,  ציוד  הוכנס  החוות  אל  ממוכן.  לייצור 

להפסדים בשל צריכת משאבים מוגברת או ששיטת גידולם הייתה מסובכת החלו להצטמצם 

בהדרגה.   

שהחזיר  כיוון  רווחי.  חקלאי  לענף  חזירים  גידול  הפך  המתהווה  התעשייתית  במציאות 

אוכל כול, אין צורך לייצר עבורו מזון מיוחד. יתרה מזאת, הוא צובר משקל רב ומתרבה 

ומגוונים: בשר למאכל, שמנים  ומשומנו אפשר להפיק מוצרים שונים  במהירות. מבשרו 

ושומן  החזיר  בשר  מוצרי  ותעשיית  חזירים,  לגידול  הסבה  אפוא  עברו  רבות  חוות  וסבון. 

השינויים  עקב   8.1913–1883 בשנים  בממוצע  לשנה  אחוזים  בכשלושה  צמחו  החזיר 

המואץ  הגידול  לבין  החזירים  היצע  שבין  הפער  את  לצמצם  היה  ניתן  לא  החקלאי  בשוק 

לייבא  נאלצה  וגרמניה  מספוא,  של  עצומה  כמות  דרשה  החזירים  האבסת  להם.  בביקוש 

1916 טען  אותו, כך שייבוא המספוא והתבואה כמעט הוכפל בשנים 1900–9.1912 במרץ 

כעשרה  גרמניה  ייבאה  המלחמה  טרם  כי   )Woodbury( וודבורי  רוברט  האמריקני  הכלכלן 

אחוזים מכמות הדגנים למאכל שהיא צרכה, ובין שלושה לחמישה אחוזים מכמות הבשר.10 

משמעות ההתבססות על דשנים, מספוא ומזון מיובאים הייתה אפוא כי מתוך צריכת המזון 

הכוללת בגרמניה ב־1913, כעשרים אחוזים מהקלוריות, כעשרים ושבעה אחוזים מצריכת 

ביבוא  התלות  מיובא.11  ממקור  הגיעו  השומנים  מן  אחוזים  ושניים  וכארבעים  החלבונים, 

מזון, הייתה אפוא משמעותית למדי.

ולעושר בגרמניה כבר במאה השש עשרה, אך רק בתחילת  טוב  היה סמל למזל  החזיר 

תעשיית  של  חשיבותה  בתפריט.  וסמלי  משמעותי  למרכיב  נעשה  הוא  העשרים  המאה 

מוצרי  של  חלקם  ולעליית  המסורתי,  הגרמני  התפריט  בהרכב  בשינוי  התבטאה  החזירים 

הבשר והשומן מן החי בליווי דגנים ותפוחי אדמה. שומן החזיר )שמאלץ(, לדוגמה, נחשב 

עד מהרה למרכיב מרכזי בארוחת הצהריים: הפועלים בארוחותיהם נהגו למרוח אותו על 

הוא  הפיזי הכרוך בעבודה.12  פרוסות לחם מכיוון שהיה עתיר קלוריות הדרושות למאמץ 

נאכל בחגים, בסופי שבוע ובאירועים מיוחדים של המעמדות הנמוכים והפך למצרך יום־

היה  הוא   – ממזון  ליותר  הפך  החזיר  והגבוה.  הבינוני  המעמד  בני  העירוניים  בקרב  יומי 

של  חקלאי  ומסמל  ומסורתי,  כפרי־שורשי  מאוכל  העירוני.ב  והבורגני  הפועל  של  לסמלו 

גרמניה הישנה, הוא הפך למזון המזוהה עם החברה התעשייתית.

ביסמרק עצמו היה יונקר )Junker( פרוסי, ומטרתו העיקרית הייתה להגן על קבוצת הכוח שממנה הגיע  א 

לטובת צרכיו הפוליטיים העתידיים ואל מול התנועות הסוציאליסטיות והקומוניסטיות שהחלו בסוף המאה התשע 
עשרה לצבור פופולריות בקרב מעמד הפועלים הגרמני. ראו: טיפטון )2003, עמ' 170(. 

1912 אף התקיימו הפגנות זעם בברלין בשל העלאת מחירי הבשר על ידי הממשלה. השתתפו בהן  בשנת  ב 
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על  בהרבה  שעלתה  קלוריות  כמות  צרך  הממוצע  העירוני  הגרמני  בה.  וקוץ  אליה  אך 

הממוצע במדינות מערביות אחרות. מיכון המפעלים הפחית את המאמץ שנדרש לעבודה 

הרגלי  לאמץ  השכילו  לא  העירוניים  הפועלים  העבודה.  שעות  לקיצור  היתר  בין  והביא 

אכילה שהתאימו, מבחינה קלורית, למאמץ עבודה פחּות מבעבר.13 הפיסיולוג והתזונאי בן 

התקופה מקס רובנר )Rubner( גרס כי פועל גרמני צורך כ־4100 קלוריות ליום, ואילו פועל 

והחלבונים בתזונה הגרמנית היה גבוה בעשרות  בריטי צורך כ־14.3400 מרכיב השומנים 

אחוזים מן התצרוכת המומלצת לאדם עובד במדינות המתועשות וכמעט כפול מזה המומלץ 

העירוניים  הגרמנים  היו  העולם  במלחמת  הבריטי  המצור  כשהחל  נרמול(.א  )לאחר  לנפש 

הם  במזון,  הקיצוב  והתחלת  המלחמה  ובעקבות  גבוהה,  קלוריות  לצריכת  אפוא  מורגלים 

התקשו להתאים את תזונתם לאורחות חייהם.15 

ב. התפריט העירוני עם פתיחת מלחמת העולם

כבר בפתיחת מלחמת העולם הראשונה, באוגוסט 1914, החלה בריטניה בהפעלת תוכנית 

מגירה שמטרתה להרעיב את גרמניה. לאור התבססותה של גרמניה על ייבוא חומרי הגלם 

וסחורות לגרמניה.  מזון  גלם,  חומרי  ומסחרי על מכירת  הוחלט להטיל חרם כלכלי  למזון 

בקרב  פנימי  אזרחי  לחץ  לעורר  ונועדה  כלכלית,  כמערכה  המלחמה  את  ראתה  התוכנית 

הבעיה  השפרה.  על  והן  התמזה  על  הן  ידועה  הייתה  חרם  להטיל  הכוונה  הגרמנים.16  

הקהל  דעת  את  גם  אך  בגרמניה;  המזון  מומחי  ואת  הממשל  אנשי  את  כמובן,  הטרידה, 

כבר  והעיתונות, שצפו מן הסתם את השלכותיו של המחסור במזון על העורף.17 לדוגמה, 

 Berliner( בימיה הראשונים של המלחמה העיד מאמר המערכת בעיתון ברלינר טאגבלאט

Tageblatt( כי "שאלת המזון בחודשים הקרובים, לצד ההתחמשות הצבאית והכלכלית של 

הצבא, היא הדאגה החשובה ביותר".18 

הגלם  חומרי  ייבוא  לבוא.  איחרו  לא  הגרמנית  החקלאות  על  המלחמה  השלכות  ואכן, 

ירד  הכללי  והייבוא  בריטניה,  שהובילה  האמברגו  בשל  כליל  הופסק  לגרמניה  החקלאיים 

עד לכדי עשרה אחוזים משיעורו בשנים שלפני המלחמה.19 השגת דשן, מספוא וכימיקלים 

לגידול מזון הייתה קשה וכמעט בלתי אפשרית. ובכימיקלים ובדשנים שנותרו השתמש גם 

את  משרתות  שאינן  מסחורות  רוקנו  השווקים  הצבאי.20  המאמץ  לצורכי  המרכזי  השלטון 

בעיקר בני מעמד הפועלים, שטענו כי ידם אינה משגת לקניית מוצרי החיטה והבשר הנחוצים להם עקב עבודתם 
המודרנית. ראו: לינדנברגר )1994, עמ' 282–283(.

הצריכה הממוצעת נקבעה הן על ידי רובנר הן על ידי חוקרים נוספים, ועמדה על כ־3000 קלוריות לאדם  א 

עובד שמשקלו שבעים קילוגרמים ליום ועל כ־2240 קלוריות בממוצע לכלל האוכלוסייה. ראו: עופר )1989, עמ' 
 .)47–43
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הלחימה, היצע המזון הצטמצם לעומת הביקוש הקשיח, ומחירי הסחורות הבסיסיות )בעיקר 

מזון יום־יומי( בעורף האמירו – ובראשם מחירי הבשר והדגנים.21 המזון שהגרמני העירוני 

הפשוט התבסס עליו – חזיר, תפוחי אדמה ודגנים – חדל במהירות להיות בהישג יד. התגובה 

מקסימום  מחירי  הציבה  הממשלה   .1915 בפברואר  לבסוף  הגיעה  למחסור  הממשלתית 

למצרכי מזון ולחומרי גלם שהוגדרו כחשובים. הביקוש המשיך לגבור על ההיצע בחנויות, 

שהיו ריקות למדי. התפתחויות אלו תרמו ליצירת מתח בין הקבוצות החברתיות השונות.

ג. טבח החזירים הגדול: מאבק מעמדי

הגלגל הכלכלי בשוק העבודה התהפך בשל המלחמה: מחסור במשרות בימי שלום התחלף 

עם  הפועלים.  של  מעמדם  התחזק  ובעקבותיו  המלחמה,  בשעת  עובדות  בידיים  במחסור 

תחילת המלחמה והשפעת המחסור על היצע המזון בגרמניה התעורר שיח בדבר ירידת רמת 

שהתקבלו  ההחלטות  על  רבה  השפעה  אפוא  הייתה  זה  לשיח  העירוני.  האזרח  של  החיים 

הייתה  השוק  בכלכלת  ממשלתית  התערבות  בכלכלה.22  התערבותו  ועל  המרכזי  בממשל 

תופעה כלל־אירופית מוכרת שכונתה "סוציאליזם המלחמה". המטרה הייתה לנסות לספק 

את צרכיו הבסיסיים של כוח העבודה בתקופת המחסור באמצעות אסדרה של השוק. 

במאבק החברתי שהתגלע אז בין הפועלים העירוניים לבין החקלאים חל שינוי במשמעותו 

הסמלית של החזיר. כבר בשלבי המלחמה המוקדמים נשמעו בקרב מעמד הפועלים קולות 

שחששו כי העורף הגרמני לא יוכל להתקיים ללא האפשרות להשגת חלבונים ושומנים מן 

בצורה  ולהעלות  להגביל את התוצרת  הוביל את החקלאים  ובדשן  החי. המחסור במספוא 

ניכרת את מחיריהם של מוצרי הבשר. מאבקם של העירוניים בחקלאים סומן כמאבק שבין 

המורעבים  העניים  בין  )החקלאים(;  החזירים  לאוכלי  )העירוניים(  האדמה  תפוחי  אוכלי 

למאבק  הוביל  העירוניים  בקרב  המחסור  )בכפר(.23  לצלחת  הקרובים  אלה  לבין  )בעיר( 

עירוני־כפרי שבו הצרכנים העירוניים חשדו בכל מהלכי הצד החקלאי ולהפך. החשדנות 

בתפוחי  חזיריהם  את  מאכילים  החקלאים  כי  הידיעה  משנפוצה  לטינה  הפכה  העירונית 

טובת  את  שמעדיפים  כמי  הוצגו  הם  בכך  הממשלה.  שקבעה  ההפסד  מחירי  בשל  האדמה 

חזיריהם על טובת העירוניים.24 

משק  לבחינת   )Eltzbacher( אלצבאכר  ועדת  של  להקמתה  הובילה  העירונית  התסיסה 

הראשוניות  מסקנותיה  את  פרסמה  המלחמה,  תחילת  עם  התכנסה  הוועדה  הגרמני.  המזון 

בספרון Die deutsche Volksernährung und der englische Aushungerungsplan בדצמבר 

1914, והוציאה דוח מתוקן בינואר 1915. היא הורכבה מרשימה מכובדת של אנשי כלכלה, 

התזונאי  הוועדה(,  )ראש  אלצבאכר  פול  המשפטן  נמנו  שבהם  הידועים  ועם  ורוח,  מדע 
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פרופ' מקס רובנר והפיסיולוג פרופ' נתן צונץ )Zuntz(.א המלצות הוועדה התבססו על נתוני 

הצריכה הגרמנית בעקבות יבולי 1912–1913, ועל אמות מידה של קלוריות. חברי הוועדה 

– עירוניים כולם – נקטו רטוריקה עוינת כלפי החקלאים. מסקנתם הייתה שנדרשו שינויים 

בהרגלי התזונה הגרמניים, אך עיקר השינוי נדרש מהחקלאים, שאמנם הועדה הבינה את 

מניעיהם הכלכליים בהעלאת מחירי המזון בתקופת מחסור בהיצע, אך ראתה בכך כצעד 

הנוגד את האינטרס הלאומי הגרמני.25 

המלצתה העיקרית של הוועדה קבעה על שחיטה של כתשעה מיליון חזירים )שליש מן 

המצאי הקיים(, שהתחרו עם האדם על משאבי המזון.26 לטענתה, בכמות תפוחי האדמה, 

השיפון והתירס שניתנים לחזירים בשנה ניתן להאכיל מספר כפול של בני אדם.27 האבסת 

החזירים בתפוחי האדמה ובדגנים כתחליף למספוא שלא היה בנמצא עלולה הייתה להוביל 

הדגישה  פעם  אחר  פעם  הממוצעת.  היומית  הקלורית  בכמות  בהרבה  משמעותי  למחסור 

הוועדה את אנוכיותם של החקלאים ואת העדפתם את רווחיהם על פני האינטרס הציבורי. 

הועדה אף ציינה במפורש את הניגוד שבין המלצותיה לבין האינטרס הכלכלי של החקלאים: 

"המניע למסקנות אינו ערך כלכלי, כי אם ערך תזונתי של הפקת המזון. ככל שיבינו את 

חשיבותה של אספקת המזון על הוצאות המלחמה, יכפיפו חקלאינו את התשוקה האישית 

למסחר נאה תחת האינטרס הציבורי".28 

בסיכום הדוח פנתה הוועדה אל הרגש הפטריוטי של האיכרים בניסיון לשכנעם לשתף 

פעולה עם המלצותיה. ניתן להסיק מכך כי הוועדה צפתה כי הם יתנגדו למסקנותיה: "זוהי 

ייטיב עם עצמו בשמירה  הזדמנות החקלאי להראות איתנות ואחווה ציבורית, ולא שאיש 

החקלאים  חבריו  של  הצורך  על  בשמירה  אלא  הטבעית(,  )כנטייה  אישיים  אינטרסים  על 

ושל המצב הציבורי כולו".29 הוועדה הציבה את החזיר בראש, כמתחרה עם האדם בקרב על 

המזון, ותיארה את ההכרח שבשחיטה: "דבר אחד יש לבצע בכל תנאי – להפחית את מספר 

מאיתנו  שוללות  אשר  החיות  את  לסלק  עלינו  כן,  אם  המקנה,  מספר  בהפחתת  הבהמות. 

הוא  שהחזיר  מכיוון  ראשונה,  להישקל  חייבת  החזירים  מספר  הפחתת  לכן,  מזון.  מצרכי 
המתחרה הגדול ביותר של האדם על המזון".30

הרטוריקה בדוח הוועדה מעמידה בין היתר את החזיר כאחראי למצב, אך נוקטת מינוח 

בקרב  לסמל המחסור  החזיר  הפך  כיצד  לראות  ניתן  כך  מטעה.  נראה  שבראייה ראשונית 

העירוניים דווקא באמצעות הרטוריקה הזאת. תיאור החזיר כ"מתחרה הגדול ביותר לאדם", 

והקביעה כי הוא שולל או מונע באופן אקטיבי מהאדם את מזונו, נתנה גושפנקא מדעית 

  beseitigen– להטלת האחריות על החזיר ולהפיכתו לאויב. דוגמה לכך היא הפועל שנבחר

רקטור  היותו  בתוקף  הוועדה  ליו"ר  מונה  אלצבאכר  מקצועם,  בשל  לתפקיד  שמונו  ורובר,  צונץ  לעומת  א 

.)xxvii 'הקולג' למנהל עסקים בברלין. ראו: אלצבאכר )1915, עמ
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שפירושו המקובל הוא לחסל – וזאת כלשון נקייה לשחיטה. חברי הוועדה ניסו אפוא לשמור 

על לשון נקייה שאינה חד־משמעית, אך אולי הושפעו מהלך הרוח המלחמתי של "חיסול" 

האויב. 

לתקופה  מעבר  החזיר,  במחירי  שתחול  הדרסטית  העלייה  את  צפתה  הוועדה  בבד,  בד 

המיידית והקרובה, אם המלצותיה לשחיטה מאסיבית יתקבלו וייושמו, במיוחד בשוק שומן 

החזיר.31 לכן המליצה הוועדה כי חשוב שהמהלך יהיה הדרגתי, וכי יוכנו במהירות מקומות 

זמן. הוועדה הדגישה כי  אחסון ומנגנון שיבטיח את הספקת הבשר שנשחט לשוק לאורך 

יש להתאים את שוק המזון הגרמני לתנאים החדשים, וגרסה כי יצטרך להתבסס מעתה על 

תכנון ממשלתי – כלומר הנהגה של פיקוח מחירים במסגרת סוציאליזם מלחמתי וקביעת 

הקלוריות לאדם על פי תפקידו.32 

מעמד הפועלים העירוני קיבל את דוח הוועדה בהתלהבות. בשיח העירוני ראו בשחיטת 

החזירים הכרח, והוצמד לה הכינוי "טבח החזירים הגדול". המעמדות העירוניים הנמוכים 

תפסו  הם  המזון.  מחירי  לירידת  יוביל  כי  בקוותם  למדי,  חיובית  בנימה  הצעד  את  קיבלו 

זאת גם כנקמה במגדלי החזירים ואולי בחזירים עצמם, שמעלים את מחיר תפוחי האדמה 

ו"חומסים, בתאבונם הרב, את המזון מפיותיהם של הגרמנים הרעבים".33 גורמים בהנהגת 

זיהויו של החזיר עם המחסור, ואת הרטוריקה שנקטה  מעמד הפועלים העירוני ניצלו את 

הוועדה לתיאור החזיר והחקלאים, כדי ללחוץ על הממשל ליישם את המסקנות, וכדי ליצור 

 SPDקשר ישיר בין החקלאים לבעלי ההון. שמועות שנפוצו בעיתונות שתמכה במפלגת ה־

)המפלגה הסוציאל־דמוקרטית הגרמנית( גרסו כי ביום שוק באמצע פברואר 1915 הביאו 

חקלאים כ־10,000 חזירים אל המשחטה המרכזית ומכרו אותם רק למקורביהם בעלי ההון.34 

עסקים  אנשי  יהיו  לא   – לא  ואם  שכזה,  מצב  לנצל  חייבים  ההון  "בעלי  כי  נכתב  בעיתון 

טובים".35 

הזיהוי הרטורי בין החזיר למחסור השליך את האחריות למחסור על מגדליו. בעיתונות 

על  היה  וכי  ההון,  בעלי  כמו  בדיוק  בצע  תאבי  החקלאים  כי  נכתב  הסוציאל־דמוקרטית 

הממשלה להחרים מידיהם את תפוחי האדמה לטובת הפועלים העירוניים קשי היום.36 לנוכח 

 )Bundesrat( השיח הציבורי והלחץ הגובר מצד נציגי השמאל הפוליטי אימץ הבונדסראט

את המלצותיה של ועדת אלצבאכר בדבר שחיטת החזירים. אולם בניגוד להמלצת הוועדה 

חודשים מכניסת ההוראה לתוקף,  כי בתוך שלושה  ביצוע הדרגתי, קבע הבונדסראט  על 

ביוני 1915, יישחטו בין תשעה לעשרה מיליון חזירים.37 המהלך הואץ בעיקר בשל הרצון 

להפיג את הלחץ הציבורי והפוליטי הגובר של מעמד הפועלים. 

של  נוספת  מחירים  להאמרת  חודשים  מספר  לאחר  הגדול  החזירים  טבח  גרם  בפועל 

מחירי בשר החזיר והשומן, ולא הצליח להוריד או להשאיר על כנם את מחיר תפוחי האדמה 

בתגובה   – לחוק  בניגוד   – כמספוא  אדמה  בתפוחי  להשתמש  המשיכו  החקלאים  והחיטה. 
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למחירים הנמוכים שבהם נאלצו למכור את תוצרתם. בכך הם תרמו לעליית מחירי תפוחי 

האדמה בערים. עליית מחירי המזון בחודשים ינואר־יולי 1915, כלומר לפני ואחרי השחיטה 

המאסיבית, הייתה החדה ביותר בחתך חצי שנתי בכל תקופת המלחמה.א בשל המצור הימי 

ולכן  פחותה,  באיכות  מזון  קיבלו  הטבח  מן  שניצלו  החזירים  גם  המספוא,  יבוא  והיעדר 

משקלם ורמת השומן שלהם ירדו. זאת ועוד, המדינה נאלצה להשקיע הון רב בשימור הבשר 

שנשחט ובבניה של מתקני אחסון.38 המחסור שנוצר בשמאלץ, נוכח אי שינוי אורח החיים 

והתפריט בקרב מעמד הפועלים הגרמני, העלה את מחירי בשר החזיר עוד יותר. בתגובה 

הרחיבה הממשלה הגרמנית את תחולת מחירי המקסימום ואת קיצוב המזון גם על מחירי 

בשר החזיר, שומן החזיר ומוצרים משלימים. 

 מספר רב של חוקרים בתקופה ניסו לנתח את החלטת הממשלה לגבי החזירים. במאמר 

מ־1916 הבוחן את מסקנותיה של וועדת אלצבאכר הדגיש וודבורי את הבטחות הממשלה 

ההצהרה  כי  הייתה  המרכזית  טענתו  בפניה.  שהוצגו  המסקנות  מתוך  שנבעו  לעירוניים, 

הממשלתית המבטיחה מזון לכולם הייתה בעייתית ואף מטעה. מאידך הוא טען כי הוועדה 

פעלה מתוך שיקול של הפחתת מספר החזירים ללא בחינת החלופות הקיימות, וכי הערכתה 

יישומו המהיר של  הייתה אופטימית למדי לנוכח המטרה הסופית שנדרשה. לא כל שכן, 

הטבח בידי הממשלה.39 וודבורי טען כי נתוני הבסיס של דוח אלצבאכר היו מוטעים, מכיוון 

שהתבססו על קלוריות שבפועל יובאו מבחוץ, ולא נחשבו במאזן הקלורי שיש להפחית עם 

פתיחת המצור. לעומתו, מקס רובנר ראה את כישלון יישומן של המסקנות כנובע מהרגלי 

גם  האכילה השמרניים של הגרמנים, שהמשיכו לחפש את מנת הבשר לארוחת הצהריים 

בשעת מחסור. הוא המשיך לטעון כי ללא החזיר יכלה גרמניה לעמוד במחסור.40 

ד. השינוי במעמדם של החקלאים: מאיגודים לכוח בשוק החופשי

החקלאי.  לבין  העירוני  בין  ששרר  המתח  את  בבהירות  לאפיין  מאפשר  החזירים  טבח 

והדשן,  המספוא  מחירי  על  הממשלה  של  הפיקוח  מלחמה,  כפתיחת  בעייתית  בסיטואציה 

בתחילת  אקטיבית  להתערבות  הפך  המלחמה,  שלפני  בשנים  החקלאים  התבססו  שעליו 

המלחמה – דרך פיקוח ישיר על מחירי תפוחי האדמה והדגנים. במקביל החלה מדיניות של 

קיצוב מזון בערים.41 החקלאים סירבו לקבל את המצב הכלכלי החדש שנכפה עליהם בשל 

אילוצי המלחמה. הם רצו לנצל את כוחם בשוק הכלכלי כשם שעשו הפועלים עם עליית 

הביקוש וצמצום ההיצע. יתר על כן, פיקוח מחירי תפוחי האדמה והדגנים הפך את ייצורם 

מתוך טבלת מחירי המזון בברלין, על פי המחירים ששולמו בקרב מעמד הפועלים בשנים 1914–1918. ראו:  א 

מירוורת' וצימרמן )1932, עמ' 350(.
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לטובת  והדגנים  האדמה  בתפוחי  השתמשו  מהחקלאים  רבים  ולכן  רווחיים,  ללא  ושיווקם 

האבסת החזירים וחיות המשק. צעד זה אף החמיר את המחסור בתפוחי אדמה ודגנים, וגרם 

לירידה חדה בהיצע. 

ללא  הבטחות  לעירוניים  הבטיחה  לעיל,  וודבורי  שטען  וכפי  זאת,  לעומת  הממשלה, 

כיסוי להורדת המחירים ולהמשך האספקה של מזונם העיקרי, כלומר דגנים, תפוחי אדמה 

ובשר חזיר. היו אלה דווקא החקלאים, ולא הממשלה,  שהבינו את מקור המחסור בייצור 

בקרב  ציבורי  חבטות  לשק  מהרה  עד  אדם, והפכו  ובכוח  במספוא  המחסור  בשל  המזון 

העירוניים, כשלא הצליחו או רצו לספק את המזון שהממשלה הבטיחה.42 מחברים באיגודים 

הפכו  ותחרותי,  קפיטליסטי  במשק  הממשל  על  מאורגנים  לחצים  המפעילים  חקלאיים, 

החקלאים למושא הלחץ של אותו ממשל. בתגובה, הם תלו את בעיית הרעב בעיר במדיניות 

ממשלתית שהושפעה ממוקדי כוח עירוניים. באופן טבעי, הבעיות מבית נתפסו כחמורות 

יותר מן הבעיות שבחוץ, ועל כן פנו החקלאים קודם כול פנימה – אל ההישרדות האישית. 

את  להפנים  שהצליחו  בלא  מזון,  ודרשו  הבעייתי  מצבם  את  הבינו  לא  העירוניים  לדידם, 

הקושי שבגידולו. לדוגמא, אשת חקלאי טענה כך: 

]...[ אם כעת  בשנה האחרונה עבדתי בחווה לבד ורק עם עזרתו של אסיר מלחמה 

תילקח ממני החמאה שלי אמכור את הפרות שלי, שעליהן אוכל לקבל מחיר טוב. 

עבודה  לי  ותהיה  ממני,  אותה  לקחת  יוכל  לא  אחד  אף  אחת,  פרה  לעצמי  אשאיר 

פחותה. לא אתחיל להלקות עצמי למען תושבי ברלין; הם לא באים לעזור ולנקות 

את האורוות שלי.43 

החקלאים חשו כי הצעדים הממשלתיים מכוונים נגדם, וייחסו לצרכן העירוני כפיות טובה. 

באופן אירוני, הם השוו עצמם דווקא לפועלים העירוניים – אלו ששכרם עלה בשל כוח השוק 

שצברו בזמן המלחמה – וחשו כי הממשל מקפח אותם ולוקח מהם את יתרונם הכלכלי.44 

ביטוי לתחושה זו מופיע במכתב ששלח פקיד במזרח וסטפאליה לממשל המרכזי בברלין: 

של  האינטרסים  נשמרים  המזון,  אספקת  של  בשאלות  כי  הרושם  את  מקבלים  "החקלאים 

הצרכנים באופן בלעדי, וכי ההחלטות מתקבלות בשל הלחץ המופעל על ידי מעמד הפועלים 

]...[ התושבים במחוזי חשים כי ההחלטות מתקבלות בצל הפחד מההמון העירוני".45  

מעדויות  השחור.  בשוק  תוצרתם  את  למכור  העדיפו  החקלאים  מן  רבים  זאת,  לאור 

האחרת  רווח;  השגת   – האחת  סיבות:  שתי  היו  השחור  לשוק  לפנייה  כי  עולה  החקלאים 

החקלאית  דברי  הממשלה.  של  החד־צדדיים  למהלכים  בתגובה  המשחק  כללי  שבירת   –

שהוצגו לעיל מבהירים זאת בצורה הטובה ביותר: היא סבורה כי העירוני כפוי טובה, וכי 

הממשלה פועלת נגדה ואיש אינו דואג לה. בראש מעייניה ניצבת הישרדותה, והיא עושה 

זאת באמצעות ניצול כוחה בשוק הכלכלי החדש. 
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את המאבק ב־1915 על היקפו ועצם קיומו של טבח החזירים אפשר לראות גם כמאבק 

בין קבוצות הכוח  זה מאבק חברתי־כלכלי  היה  בין העירוניים לכפריים.  מן המתח  שחרג 

בגרמניה  המחסור  עקב  כי  סובר   )Kocka( קוקה  יורגן  וההיסטוריון  הסוציולוג  בחברה. 

הפערים  והתרחבו  לבן,  הצווארון  אנשי  לבין  הפועלים  מעמד  שבין  הפערים  הצטמצמו 

את  לספק  אחד  כל  של  הניסיון  גבוהים,  מחירים  של  במציאות  ההון.46  בעלי  לבין  ביניהם 

צרכיו הבסיסיים עמעם לכאורה את האינטרסים הכלכליים שעמדו בלב ההפרדה המעמדית. 

במדינות  מאשר  יותר  קיצוני  מעמדי  קיטוב  של  תהליך  בגרמניה  התחולל  בפועל,  אך 

ההון  בעלי  החלו  בעת  בה  ההון.  בעלי  לבין  הלבן  הצווארון  ואנשי  הפועלים  בין  אחרות 

לראות בחוואים בני ברית פוטנציאליים למאבק בהתערבות הממשלתית בכלכלת השוק.47 

התנגדות לבעלי ההון בקרב מעמדות הפועלים לא הייתה אמנם ייחודית לחברה הגרמנית, 

אולם איחוד האינטרסים שבין החקלאים לבעלי ההון היה יוצא דופן, וכמעט שלא התקיים 

במדינות אחרות באותו הזמן. 

איחוד האינטרסים הזה הוביל את העירוניים להציג את הקשר בין החקלאי ובעלי ההון 

באמצעות המונח חזיר בחברה הגרמנית. ביטויים דוגמת "חזיר מלוכלך" או "חזיר עסקי" 

סימל  החזיר  בצע.  תאוות  ומתוך  במרמה  עסקיו  את  שמנהל  מי  לתיאור  פעם  לא  שימשו 

ובעלי  החקלאים  של  ההתנגדות  נרטיב  כי  לומר  אפוא  ניתן  והזחוח.48  השמן  העשיר,  את 

לובה באמצעות תעמולה שיצרה  ההון למדיניות הממשלה בסוגיית טבח החזירים הגדול, 

דיכוטומיה בין "אחדות" ו"סבל משותף" מצד אחד לבין "תאוות בצע" ו"אנוכיות" מן הצד 

השני.49 מעמד הפועלים העירוני התייחס למעמד החקלאים כמי שבשעת מצוקה מוכרים את 

העם הגרמני תמורת רווח קל. הם החלו לזהות את החקלאים עם עושק כלכלי – ברטוריקה 

דומה לזו ששימשה לתיאור בעלי ההון.50 עם התגברות המחסור נתפסו אפוא החקלאים כלא 

פטריוטים, וזוהו עם האויב. 

ה. החזיר כסמל לאויב

ייצוגו  בחינת  באמצעות  לאויב,  כסמל  החזיר  של  הפיכתו  תהליך  את  אתאר  זה  בסעיף 

במקורות  מדובר  עיתונות.  ובמאמרי  סאטיריים  בעיתונים  שהתפרסמו  בקריקטורות 

להציף  יכולה  סקירתם  כן  ועל  הציבורי,  בשיח  ולשלוט  הקהל  דעת  את  לעצב  שהתיימרו 

את המושג החמקמק הנקרא "הלך הרוח" של העירוני הגרמני בתקופת הטבח. הדוגמאות 

ולהאשימו  לאויב, להפכו לשעיר לעזאזל  החזיר כסמל  ניסיון להציג את  שלהלן מבטאות 

בתחלואות העורף הגרמני בשעת המלחמה, במחירי תפוחי האדמה הגבוהים וברעב.

 )Simplicissimus( "ו"סימפליציסימוס )Kladderadatch( "עיתונים דוגמת "קלאדראדאטש
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ימני־ ובעלי השפעה רחבה בקרב הציבור הגרמני.א הראשון נחשב לעיתון  נותני טון  היו 

שמרני. הוא יצא בברלין וקרבתו לקיסר הייתה ידועה. השני, שיצא לאור במינכן, נחשב 

לאופוזיציוני לממשל המרכזי, ופרסם לא פעם ביקורות וסאטירות נוקבות במיוחד עליו ועל 

אנשי הממשל והצבא. בשני העיתונים עברה דמותו של החזיר מטמורפוזה. הוא נשאר סמל 

לעירוניות המשגשגת, אך הלגיטימיות שלו התערערה בשל קישורו הסמלי למגדליו הלא־

פטריוטיים. 

עם תחילת המלחמה הפך החזיר לסמל לאויב החיצוני. גורמים רשמיים כינו את האויב 

הבריטי מוג לב ופחדן ונקטו כלפיו בביטוי "Schwienehund" )חזיר־כלב(.51 בדומה לכך, 

פון  פאול  הגנרל  נראה   1915 במרץ  שיצא  "סימפליציסימוס"  של  מיוחד  מלחמה  בגיליון 

הינדנבורג )Hindenburg( מגרש בחרבו חזיר בר בדמות חייל החובש את כתר הצאר – האויב 

זה כחזיר שיש לגרשו לפני  1(. האויב מוצג בציור  )איור  ואוחז בידו לפיד בוער   – הרוסי 

עולה  הגרמנית  הכללית  בעיתונות  שרווח  מהשיח  בעת,  בה  גרמניה.  את  לשרוף  שיגיע 

כי גם החזיר עצמו סומן כאויב – בעיקר בשל קישורו לתוכנית בריטית להרעבת גרמניה 

ועדת אלצבכר, פרסם העיתון "פרנקפורטר  באמצעות המצור הימי. לאור מסקנותיה של 

על Kladderadatch ו־Simplicissimus, ובמיוחד על הקו שאפיין כל אחד מהם ביחסו אל הקיסר ואל  א 

הממשל שלפני המלחמה, ראו: טיילור )1984(.

איור 1. תיאודור היינה 
תומאס )Thomas( - גנרל 
הינדנבורג מגרש חייל־חזיר 
שחובש את הכתר הרוסי 
 Kriegflugblatter Des
Simplicissimus, 31 March 1915
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צייטונג" )Frankfurter Zeitung(, שנחשב לאופוזיציוני למלחמה, מאמר מערכת שכותרתו 

"החזירים הם האויב". היה זה ניסיון להצדיק את ההחלטה בדבר טבח החזירים ולקעקע את 

דימויו של החזיר בקרב הקוראים. המאמר מבטא את השיח הרווח: "'החזיר הוא האויב', כך 

נאמר לאחרונה, וזה אכן כך". בסוף המאמר מוצגת שחיטת החזירים כסמל למאבק בתוכנית 

ההרעבה הבריטית: "מאוחר, אך לא מאוחר מדי, הם ]הבונדסראט[ מבטיחים לנו כי מהלך 

ההרעבה  תוכנית  עולם".52  עד  אותם  ויבייש  ההרעבה  תוכנית  את  יביס  החזירים[  ]טבח 

התקשרה אפוא עם החזיר, וכישלונו של טבח החזירים להשיג את מטרתו המוצהרת הטיל 

את האחריות והאכזבה, בין היתר, על החזיר עצמו. 

דוגמה יפה לזיהויו של החזיר עם תוכנית ההרעבה הבריטית היא הקריקטורה "גלגוליו של 

2(. הקריקטורה מציגה את הגלגולים האבולוציוניים שעבר האריה  האריה האנגלי" )איור 

האנגלי עד שנעשה לחזיר, וזאת כפרפרזה על האיור המתאר את התפתחותו האבולוציונית 

של האדם. הקריקטורה מבקשת לרמוז על התהליך שעובר על בריטניה בתוכנית ההרעבה 

שהיא משיתה על גרמניה, המתבטא בהמרת סמלה מאריה אציל לחזיר תאב בצע. 

לצד זיהויו של החזיר עם האויב החיצוני, הופנתה אצבע מאשימה גם כלפי מי שנתפס 

כאויב הפנימי: החקלאים ובעלי ההון. הם הוצגו כמי שקושרים קשר עם האויב החיצוני – 

אנגליה, רוסיה, צרפת – שבהלך הרוח בגרמניה כבר זוהו עם החזיר, כנגד הציבור הגרמני 

העירוני. בעלי ההון והחקלאים תוארו לא פעם בקריקטורות כחזירים, ונקשרו אפוא לדמות 

המזוהה עם אנגליה. בגלויה ממחצית שנת 1915 מתוארת משפחה כפרית שיושבת במרתף 

שקירותיו מכוסים נקניקים ובשר. בצידה הימני התחתון של הגלויה נכתב: "הבשר אזל", 

בעוד המשפחה סועדת את ליבה בחתיכות נאות של בשר חזיר. האם והאב שמנים ונפוחים, 

איור 2. קארל אולוף פטרסן )Patersen(, גלגוליו של האריה האנגלי
Simplicissimus, 29 December 1914
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בעלי מראה חזירי, וכלבי המשפחה מואבסים גם הם במנת בשר )איור 3(. בדוגמה נוספת, 

אנשים  "חזירים,  שכותרתו   )Berliner Tageblatt( טאגבלאט"  "ברלינר  בעיתון  במאמר 

לדמם  מיליון  עשרה  "על   :)von Gerlach( גרלאך  פון  הלמוט  העורך  כתב  אדמה"  ותפוחי 

יהיה  חזירים  ללא  בכך!  להכריחם  יש   – ]החקלאים[  ירצו  לא  ואם   ]...[ המולדת!  לטובת 

פעולות!".53  סוף־סוף,  לראות  לי  תנו   ]...[ אפשרי  בלתי  יהיה  אדמה  תפוחי  ללא  בסדר, 

החזירים שעתידים  גרלאך להערכה של מספר  פון  מיליון, מתייחס  במספר שנקב, עשרה 

להישחט. הרטוריקה הפטריוטית )"לטובת המולדת"( מקשרת בין החזיר למגדליו – והופכת 

את שחיטת החזירים לצעד מלחמתי לאומי. 

מדיניות  מול  אל  אינטרסים  אחדות  נוצרה  ההון  ובעלי  החקלאים  בין  שהוזכר,  כפי 

הביקוש  לניצול  משותפת  במגמה  החופשי,  ובשוק  במחירים  הממשלתית  ההתערבות 

המוגבר לבשר חזיר לעשיית רווחים. זיהוי החזיר עם האויב החיצוני המרעיב, ועם הרעב 

ייצוגם של החקלאים ובעלי  עצמו, השליך את תכונותיו של האויב על מגדליו, ולהפך – 

 1915–1914 מהשנים  "קלאדראדאטש"  מגיליונות  ברבים  האויב.  של  לייצוגו  הפך  ההון 

מוצגת אנגליה כבעל הון בעל מראה חזירי שמחזיק בידו שק כסף גדול ומבקש לחלוב את 

כספה של גרמניה ולשעבדה. דמותו של ג'ון בול )John Bull(, שמסמל את המעמד הגבוה 

הבריטי, הוצגה עד מהרה בעיתון זה כאדם שמן וזחוח בעל פני חזיר עגולות, דומה למגדל 

1915 שכותרתה  7 בפברואר  מיום  בקריקטורה   .)3 )איור  החזירים שנראה בגלוית הדואר 

איור 3. הבשר אזל 
גלוית דואר, 1915
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"הסחר העולמי" מופיע ג'ון בול כאיכר שמן. הוא מבקש מילדיו הרזים לבושי הבלויים לעזור 

לו להוריד מן המזווה נקניקייה יפה הנושאת את התווית "הסחר העולמי", ואז יושב ואוכל 

אותה – לבדו )איור 4(. בולטת כאן ההקבלה הפיזית בין החוואי השמן לג'ון בול בעל ההון, 

והקשר הכלכלי המשתמע מכך גם בין החקלאי הגרמני לבין בעל ההון הגרמני. הנקניקייה, 

שבמסורת הגרמנית מורכבת בעיקרה מבשר החזיר, מסמלת את הסחר העולמי, כלומר את 

מה שמזין את הבריטים בעודם מרעיבים את הגרמנים. אך נקניקיית החזיר יכולה גם לסמל 

החוואי  בידי  הנקניקיה  חיסול  זו,  בפרשנות  עימה.  העולמי  הסחר  ואת  עצמה  גרמניה  את 

איור 4. ג'ון בול אוכל לבדו את הסחר העולמי בדמות נקניקייה 
kladderadatch, 7 February 1915
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נכרך עם חיסול הסחר הבינלאומי. קריקטורה נוספת מה־31 בינואר 1915, מראה את צרפת 

 .)5 הדורשת מן הפטרון הבריטי: "תן", כלומר מבקשת ממנו כסף לצורכי המלחמה )איור 

זו נתפס הבריטי ג'ון בול בעיניים הגרמניות כעשיר ונפוח, המחזיק שק כסף  בקריקטורה 

בידו, ומשחד את חבריו לטובת המלחמה בגרמניה.

סייע  והאויב הבריטי  החקלאי הגרמני,  בין החזיר,  הזיהוי שנעשה בהלך הרוח העירוני 

 איור 5. "תן! תן! תן! תן!" צרפת "חולבת" את בריטניה 
Kladderadatch, 31 January 2015
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להענקת לגיטימציה ציבורית לטבח החזירים הגדול כפי שבוצע: במהירות, במענה ללחץ 

ההמון, וללא בחינה מספקת של תוצאות המהלך. 

סיכום

הסדרים  את  שערערה  בגרמניה  המלחמתית  למציאות  דוגמה  מהוה  הגדול  החזירים  טבח 

שסייעו  כוללים  היסטוריים  מהלכים  של  תוצר  היה  הטבח  אז.  עד  שהתקיימו  החברתיים 

להפיכת החזיר לסמל: תהליכי עומק כלכליים בגרמניה שקדמו למלחמת העולם הראשונה; 

פרוץ המלחמה; מדיניות כלכלית  וההרעבה הבריטית שהופעלה עם  הימי  תוכנית המצור 

גיסא, אך המבוססת על התערבות ממשלתית  גרמנית בעלת שורשים קפיטליסטיים מחד 

בשוק מאידך גיסא; תפיסת מומחים הרואה את החזיר כמקור לקלוריות, לשומנים ולחלבונים 

וכמתחרה ישיר באדם; זרמי מעמקים שפורצים החוצה בדמות מאבקים חברתיים בגרמניה 

ופרטית  ותעמולה ממשלתית  ההון;  בעלי  לבין  העירוניים  הפועלים  ובין  לכפר,  העיר  בין 

שביקשה למצוא אויב משותף כדי להאשימו במצב המחסור הקיים. 

פני  על  העלתה  שהמלחמה  החברתיים  למאבקים  אחד  ביטוי  הוא  הגדול  החזירים  טבח 

השטח. כשפרצה מלחמת העולם היה החזיר הגרמני סמל למזל טוב ולשפע, אך עד מהרה הוא 

נתפס בקרב העירוניים כאויב. אלו השליכו על החזיר את האחריות למצב הכלכלי־תזונתי 

הפטריוט  מיהו  האחר;  ומיהו  עימנו  מי  במלחמה:  המחנות  את  באמצעותו  והגדירו  הקשה 

ומיהו הבוגד. היה זה מאבק כלכלי־מעמדי בין קבוצות אוכלוסייה שונות, אך הוא נותב אל 

משמעותו של החזיר כמזון וכסמל. מסמל חיובי, הפך החזיר למייצג של אויב מושבע שיש 

להילחם בו. כסמל, החזיר ייצג את האחר המודר, אשר עליו משליכים את כל תחלואי החברה 

ואשר יש לחסלו – כשם שמחסלים אויב. שחיטת החזירים הפכה אפוא מפתרון של ועדת 

ייצוגו של החזיר כאויב  כנו.  וישיב את הסדר על  לניצחון  מומחים למעשה סמלי שיוביל 

העולם.  במלחמת  הגרמנית  בציבוריות  שרווחה  המלחמתית  בטרמינולוגיה  אפוא  השתלב 

השמדתו של האויב־האחר נתפסה כהכרחית לפתרון מצוקת הרעב מצד אחד ולנקמה באויב 

החיצוני מצד אחר. לא בכדי טענה הממשלה, לאחר שקיבלה את המלצות ועדת אלצבאכר, 

כי יש די מזון לכולם, לו רק האויב ימוגר. ועדת המומחים נתנה ביטוי ללחץ ההמון למיגור 

האויב – ויישומו היה טבח החזירים הגדול.
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