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חנה הרצוג*

הספר הוא כינוס של הרצאות שניתנו בשני כנסים בינלאומיים שנערכו ביוזמה משותפת של 
החוג למדעי החברה והתכנית להוראת השואה במכללת בית ברל, בית טרזין ובית לוחמי 
ניצולות שואה. בכך  וכן  מזווית מגדרית,  חוקרות שואה  הגיטאות. בשני הכנסים השתתפו 
הכנס מגשר בין מחקר, זכירה וזיכרון ומממש את התפיסה הפמיניסטית המבקשת לטשטש 

את ההיררכיה בין שיח אקדמי לשיח ציבורי. 
כל סקירה של ספר ערוך עלולה להביא למידה של אי צדק, שכן אי אפשר להתייחס לכל 
הכותבות, אף שכל אחד מהמאמרים מבקש להאיר סוגיות חשובות שקשורות בנשים ובמשפחה 
בשואה. ומאחר שהעורכת בחרה להאיר את הסוגיה ממגוון נקודות מבט ־ של היסטוריוניות, 
חוקרות ספרות, סוציולוגיות וניצולות ־ מלאכת ההכללה קשה עוד יותר. לפיכך, כסוציולוגית 

שכותבת לכתב עת סוציולוגי, בחרתי להאיר את הספר מנקודת מבט זו.
אחת התופעות הראויות לציון ובחינה היא שבמשך שנים ארוכות נמנעו סוציולוגים מלחקור 
את השואה.� תופעה זו בולטת בעיקר בסוציולוגיה של ישראל. תחום מחקר זה היה לנחלתם 
הכמעט בלעדית של היסטוריונים, ולימים הצטרפו אליהם חוקרי ספרות ואמנות. יתרה מכך, 

בתוך דיסציפלינות אלה התפתחה התמחות בחקר השואה כתחום כמעט אוטונומי. 
יוזמת הכנסים ועורכת הספר, אסתר הרצוג, פעילה פמיניסטית, מספרת שעניינה בשואה 
 ”2000 ־  העתיד  למען  “לזכור  לכנס  כשנקלעה  במקרה,  כמעט  התחיל  מחקרית  מזווית 
שהתקיים באוקספורד בעת שהותה שם.2 “בכנס הכרתי את השואה שלי, כאשה”, היא מספרת 
)עמ‘ ח‘(. המפגש עם חוקרות שואה חיבר אותה, לדבריה, למחקר השואה ולהשלכות שיש 

לשואה “להוויה ולחוויה הנשית בימינו אלה” )שם(. 
הקובץ נשים, משפחה ושואה נאסף ממקום של דיבור בין–דורי של נשים. לאחר הכנס 
שבו פגשה לראשונה את השואה ממבט נשי, מצאה עצמה אסתר בשיח עם אמה שדחפה 
אותה “לכתוב ולהנציח את סיפורה וספור משפחתה בשואה” )עמ‘ י‘, וראו גם עמ‘ 283(. אם 
)הפמיניסטי( נתן בידיה מפתחות לדלתות  מותר לי לפרש את דבריה, הרי המבט המגדרי 
שאמה סירבה לפתוח בפניה כשמנעה ממנה בילדותה “מכאוב של דעת השואה” )עמ‘ י‘(, 
לניצולי  בת  היא  אסתר  לפתוח.  סירבה  גילה,  בני  של  שלם  דור  כמו  שהיא,  לדלתות  וכן 
וחניכי הארץ שגדל על  ילידי הארץ  והיא שייכת לדור  שואה שנולדה עם סיום המלחמה, 

החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת תל אביב  *

באומן בספרו מודרניות ושואה מציע הסבר לתופעה זו. בין היתר, הוא מצביע על הניתוק שבין הדיון   �

הסוציולוגי לדיון במוסר, וראו מאמרה של אדריאנה קמפ )�996( בנושא זה. 

מעניין לציין שגם מחקר של היסטוריוניות וסוציולוגיות מישראל ומגרמניה על הפרק היהודי הנשכח   2

בהיסטוריוגרפיה של מחנה הריכוז לנשים ראוונסבריק, שהיוזמת שלו הייתה הסוציולוגית יהודית בובר 

.)Buber Agassi, 2007, pp. 1–7( אגסי, צמח בדרך מקרה



סוציולוגיה ישראלית י )1(  207 תשס“ח–2008 

הניצולים.  חוויות  כלפי  ומשתק  משתיק  כוח  בה  שהיה  מסורת  והתקומה;  הגבורה  מסורת 
השואה מוסגרה במידה רבה במטפורה של “כצאן לטבח”, שהדור הזה ביקש שלא להזדהות 
עמה. ואף שמשפט אייכמן פער סדק עמוק במסורת זו ופתח פתח למחקר ולהשמעת קולות 
הניצולים, עולם זה נשאר רחוק ומרוחק במשך שנים בפני רבים מבני הדור השני לשואה 
)יבלונקה, �994(. ואולם, כפי שמלמדים אותנו מחקרי העדות, הסירוב לשמוע התקיים בצד 

חוסר היכולת להשמיע, להעיד.
על  נסמכת  טרנסניסטריה”  את  מספרות  “שורדות  זה(  )בקובץ  במאמרה  לנטין  רונית 
אף  לנטין,   .)]�998[  2007( והעד  הארכיון  ־  מאושוויץ  שנותר  מה  בספרו  אגמבן  ג‘ורג‘יו 
היא בת לניצולי שואה, מבקשת לעמוד על מקור ההשתקה בשיח הציבורי של שואת יהודי 
רומניה, והיא נסמכת על חוקרים כשושנה פלמן ודורי לאוב, אך בעיקר על אגמבן, שעוסקים 
בסוגיית אי היכולת להעיד. אגמבן הולך בעקבות פרימו לוי שטען ש“העד המושלם” היחיד 
הוא זה שאינו יכול להעיד ־ המוזלמן. עדות, טוען אגמבן, היא “אל שפה”, “ורק הבושה 
אלינו”  נגישה  בלתי  נשארת  עדותם  ואשר  לתחתית  שהגיעו  באלו  לבהות  מאיתנו  מונעת 
)לנטין, עמ‘ 258(. היא מצטטת את אגמבן שכתב ש“אושוויץ הפכה חלופה לביטוי מילולי 
מפורש, המפחיתה ומעדנת את מה שאיננו מעוניינים לשמוע מפורשות” )שם(. אגמבן מבקש 
מחד  לייצוג  ניתן  כבלתי  אושוויץ  בראיית  שמקורם  ההשתקה  ממלחצי  השואה  את  לחלץ 
גיסא, ומהתפיסה שהשואה מייצגת דבר מה שאסור או שאי אפשר להשוותו לדברים אחרים 
אירוע  של  מהמיקום  חילוצה  באמצעות  בשואה  דיון  לאפשר  מבקש  אגמבן  גיסא.  מאידך 
יוצא דופן, בלתי נתפס ומפלצתי שאין להשוותו עם אירועים אחרים, אך גם להיות מודע 
לפרובלמטיקה של העדות. האמת של המוזלמן מצויה במקום שבו הוא כבר לא אדם, וגם 
לא חי, חף מכל סובייקטיביות. הוא שב לתפקד כסובייקט דרך העדות שכבר אינה שלו. זהו 

הזיכרון או הפוליטיקה של הזיכרון.
גופו את האמת אודות המחנה, אלא מתפקד  נושא על  אגמבן טוען שהמוזלמן לא רק 
כפרדיגמה לביו–חיים של המודרניות המערבית, רעיון שהוא מפתח בדיון על חיים חשופים 
של  לסדרה  הזמני,  החריג,  המצב  את  להפוך  שִאפשר  הוא  הריבוני  הכוח   .)2003 )אגמבן, 
וכך  ידי הריבון,  ו“נורמליים”. במחנה הריכוז החוק מושהה על  הסדרים מרחביים קבועים 
הופך האדם להומו סאקר שמופקר מחוץ לחוק, כשחייו וגופו חשופים לאלימות ישירה. השואה 
בגנום  שמושרשת  אנטישמיות  של  כתוצר  או  האנושית  בהיסטוריה  כתקלה  מוסברת  אינה 
הגרמני, אלא כתוצר מוקצן של הרציונליות האינסטרומנטלית שהיא בלב הסדר הבירוקרטי 
המודרני )Bauman, 1989(. השאלה הסוציולוגית היא מהם התנאים המאפשרים להפקיר 
המאפשרים  התנאים  ומהם   ,femina sacera יש  אם  זה  בהקשר  שואלת  ולנטין  אדם,  חיי 
ותפקודה כמכשיר לטיהור אתני הופכים את  זאת. לטענתה, פגיעותה המינית של האישה 
חייה לחשופים ומפקירים אותה לחסדי הריבון: היא זו שיכולה להיות מומתת או מעוברת, 
שכן  האומה,  כממשיכות  נתפסות  נשים  טומאתה.  בשל  קורבן  להיחשב  יכולה  אינה  אולם 
הן היולדות את הדורות הבאים, ולפיכך חייהן מופקרים בדרך של אינוס המוני )ראו מקרה 
נשים  היהודית  במסורת  הנאצי(.  השלטון  בחר  שבה  )הדרך  המונית  המתה  או  יוגוסלביה( 
לאחר לידה או בעת מחזור הן טמאות. בחייהן החשופים הפך הריבון את טומאתן הזמנית 

לקבועה )לנטין, עמ‘ 26�-260(.
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במאמרה מציעה לנטין שהדיון בשואה ובתנאים לחיים חשופים לא יישאר ברמה של שיח 
אוניברסלי שדובר בלשון גברית, אלא היא מבקשת למגדר את השיח, ובכלל זה את פוליטיקת 
מאותו  נובעת  ‘זיכרון‘  העברית  שהמילה  “למרות  לטענתה  פוליטית.  אלימות  של  הזיכרון 
השורש כמו המילה ‘זכר‘, גם נשים זוכרות” )עמ‘ 259(. לנטין מראה כיצד השכחה, ההזכרה 
והזיכרון של נשים הם תלויי הסדרים מגדריים, ובכך היא ממשיכה את שבירת הטאבו שהחל 
מאמרה החלוצי של ג‘ואן רינגלהיים )Ringelheim, 1984(, שבו נטען שספרות השואה נוטה 
“סכנה  בו  כניסיון שטמונה  בשואה  הנשים  של  מניסיונן  ולהתעלם  מגדרים  עיוורת  להיות 

כפולה” ־ כנשים וכיהודיות.
מדגישה  בישראל,  השואה  בחקר  החשובות  ההיסטוריוניות  מן  דובלון–קנבל,  אירית 
בעבודותיה הרבות שאין להסתפק בחקר הקורבנות אלא לבחון את המקרבנים ואת המערכת 
שבה פעלו. בכל עבודותיה תורמת דובלון–קנבל להבנת האופנים שבהם הריבון ־ השלטון 
הנאצי על שלל זרועותיו ־ הפך את חיי הקורבנות למופקרים וחשופים לאלימות. בקובץ 
המסגרות  בהדרגה  ומוטטו  פורקו  היהודים,  של  הפיזית  להשמדה  ש“קודם  טוענת  היא  זה 
החברתיות של חייהם, מן הרחבות והפורמליות ועד לאינטימיות ביותר. אחד השלבים בדרך 
להשמדה הייתה ההפרדה בין המינים ופירוקה של המשפחה” )עמ‘ 65(. תהליך ההפקרה על 
כל שלביו היה מגובה בהחלטות מלמעלה ובביצוע בשטח. מדיניות הגזע פגעה, לטענתה, 
בשני המינים, אך הסיווג שסיווגו הנאצים את המגדר כתת–סעיף בקטגוריה הגזעית היה בין 

הגורמים שקבעו את מקומן ואת גורלן של נשים וילדים.
מחקר השואה מזווית מגדרית נתון במחלוקת חריפה. התפיסה השלטת בהיסטוריוגרפיה 
של השואה מתנגדת לפירוק ניסיון השואה לניסיונן של קבוצות, בין היתר מתוך חששם של 
מנציחי שואה וחוקריה שמא ייטשטשו גבולות לאומיים בין נשים ושמא יוסט הדיון מהסבל 
היהודי הכללי המשותף לגברים ולנשים כיהודים לדיון בסבל של קבוצות ולהפרטת הזיכרון. 
אך דווקא נימוקי המתנגדים לחקר נשים ושואה חושפים, גם אם לא בכוונת מכוון, את הגבולות 
הנזילים בין זיכרון, מחקר והנצחה, כמו את אופיו הממוגדר והלאומי של המחקר הדומיננטי 
והאנתרופולוגית התרבותית הרטה  הסוציולוגית  )Baumel, 1998(. מאמרה המתורגם של 
נובאוור מאוניברסיטת וינה נדרש לסוגיות אלה, וכותרתו מדברת בעד עצמה: “מגדר מוגזע, 
בחינה  מתוך  בווינה”.  יהודיות  אנתרופולוגיות  מוגזעת–ממוגדרת:  ואקדמיה  ממוגדר  גזע 
של גורלן של שתי אנתרופולוגיות יהודיות ־ אויגניה גולדשטרן ומריאנה שמידל ־ מראה 
נובאוור כיצד הן מתו “מיתה משולשת”: פעם אחת הן מתו מוות חברתי ומקצועי כתוצאה 
מאנטישמיות וגזענות, פעם שנייה הן מתו מוות פיזי עם הירצחן במחנה ריכוז פולני, ולבסוף 
הן מתו מוות מוסדי, כשנשכחו ולא זכו להתייחסות ולהכללה במורשת האנתרופולוגית של 

אוסטריה הן כנשים והן כיהודיות.
לניתוח  כקטגוריה  המגדר  את  שניסחו  מהראשונות  הייתה  סקוט  ג‘ואן  ההיסטוריונית 
היסטורי, כעיקרון מארגן של יחסים חברתיים המבוססים על הבדלים בין המינים, וכמסמן 
יחסי כוח. הכללת המגדר בניתוח היסטורי, כמו במחקר סוציולוגי, אין פירושה הוספת ממד 
לניתוח חברתי שמאיר את עולמן של הנשים, אלא בחינה מחודשת של הסדר החברתי כולו. 

מאמרים רבים בקובץ זה הם בבחינת נדבך חשוב לכתיבה מחודשת זו של השואה.
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