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גיא מירון*

במרץ 2005 השתתפו בטקס חנוכתו של המוזאון ההיסטורי החדש של יד ושם ראשי מדינות, 
שרי חוץ ונציגים בכירים של כארבעים מדינות מכל רחבי העולם, ובהם מזכ"ל האו"ם קופי 
ענאן. תמונת האירוע הזה, שפותחת את הפרק הראשון בספר שלפנינו, מיטיבה להעמיד את 
שאלת המחקר העומדת במרכזו: כיצד הפך זיכרון השואה, רצח העם היהודי בידי המשטר הנאצי, 
לתופעה בעלת ממדים גלובליים בחלוף כמחצית המאה ויותר מאז התרחשותו? מהי המשמעות 
של תהליך זה ומהן השלכותיו על התרבות בת זמננו? מהי "השואה" שאותה זוכרים ועליה 
מדברים ברחבי העולם, וכיצד השיח הטרנס־לאומי עליה מעצב מחדש את דמותה? המאמרים 
בספר זה מנסים להאיר היבטים שונים של תופעה היסטורית חברתית ותרבותית מורכבת זו 

מבעד לדיסציפלינות שונות.
הספר מבוסס על הרצאות שנישאו בכנס שהוקדש לנושא במכון ון ליר בירושלים בשנת 
2009, והוא נערך בידי ההיסטוריון התרבותי עמוס גולדברג והאנתרופולוג החברתי חיים חזן. 
שיתוף הפעולה ביניהם וקבוצת המחקר המגוונת שתרמה מפרי עטה לספר הניבו תוצאה מורכבת 
ומאתגרת. הספר פותח בהקדמה קצרה שמציגה את הנושא ואת היסטוריית המחקר הקצרה 
שלו, ולאחר מכן מוצגים בפני הקוראים בשער המבוא שני מאמרים מרחיבי דעת של העורכים, 

שמציגים את הנושא על מורכבותו.
עמוס גולדברג, שמאמרו פותח בניתוח טקס חנוכת המוזאון החדש ביד ושם, מציג בתחילת 
דבריו את הטיעון כי השואה הפכה ל"סמל מחולל זהות" בעולם המערבי בן זמננו ואילו הכחשתה 
הפכה לסמל של מתקפה כוללת על ערכי היסוד המזוהים עם המערב. במרכז מאמרו עומד ניתוח 
מקורי המציג שני שיחים שונים של השואה ברמה העולמית — שיח אתי ומשפטי המבוסס על 
פוליטיקה פרוגרסיבית, ושיח המושתת על פוליטיקה של זהויות. השיח האתי המשפטי, שראשיתו 
במשפטי נירנברג, נוגע בעיקר בסוגיות אוניברסליות בשאלת הקרבן והאחר. גולדברג מראה 
כי בעקבות השיח הזה, מאז שנות התשעים של המאה הקודמת חלחלו ללקסיקון המשפטי 
הבינלאומי מושגים כגון "טיהור אתני", "פשעים נגד האנושות", פיצוי", "רצח עם" ו"עדות" 
זיכרון השואה. מול "השואה" של שיח זה, שמתמקדת  וקיבלו משמעות חדשה בהקשר של 
בהיבטיה האוניברסליים ואף בלקחים האוניברסליים, מעמיד שיח פוליטיקת הזהויות "שואה" 
אחרת — כזאת שמושתתת על נרטיב אתנוצנטרי ומשתמעות ממנה השלכות אחרות לגמרי. 
לדברי גולדברג, בשיח זה יכול להיות טמון גם פוטנציאל של הרס ואלימות )כפי שנעשה לעיתים 
בשם הסיסמה "לעולם לא עוד"(. גולדברג מציג את ההבחנה החשובה הזאת בדרך עשירה, אם 

כי לטעמי לעיתים דיכוטומית מדי, ומכל מקום דיונו העשיר מעורר עניין רב.
המאמר השני במבוא, פרי עטו של חיים חזן, מציג את יכולתה של האנתרופולוגיה הסוציו־
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תרבותית לתרום להבנת השואה. חזן עומד בעיקר על העדרו של דיון אנתרופולוגי שיטתי 
זו ומציג את העושר שיכול להתפתח  בהיסטוריה של השואה, מאפיין את הסיבות להחמצה 
מדיון כזה בתחום דעת המנוגד מהותית, לטעמו, לכל יצירת היררכיה בין חוויות שונות של סבל 
וקורבן. מאמר זה מציג למעשה את האפשרויות העתידיות הפתוחות לחקר שואה שיצא מעבר 

לגבולותיו המסורתיים של שיח ההיסטוריונים בנושא.
לאחר שער המבוא מובאים בספר שלפנינו כמה שערים בין־תחומיים נוספים. ההיסטוריונים 
פיטר נוביק ואלון קונפינו, שמאמריהם פותחים את השער השני, מציגים עמדות שונות מאוד 
בשאלת הזיכרון הגלובלי של השואה. במאמר אמיץ, שיש לשבח את העורכים על הבחירה בו, 
נוביק למעשה "כופר בעיקר" ומכחיש כי לזיכרון השואה יש אופי גלובלי. ברמה המתודולוגית 
חשובה מאוד בעיניי ההבחנה שנוביק מציע לערוך בין memory )זיכרון(, שהוא חלק ממה שמגדיר 
קבוצה אנושית, ובין mnemonics — מושג שאפשר לתרגמו ל"דפוסי זיכרון", ובהקשר שלנו 
הוא אולי קרוב יותר ל"תוצרי הנצחה". "זיכרון השואה הגלובלי", קובע נוביק, הוא פרי עמלה 
של קבוצת מומחים קטנה, יהודית ברובה שמצליחה לייצר מגוון "תוצרי" mnemonics — אתרי 
הנצחה, סרטי קולנוע ועוד — שמגיעים לכל העולם; אבל אין לבלבל בין התפוצה הזאת ובין 
ה"זיכרון" הממשי של קבוצות שונות ברחבי העולם, שגם אם הן נחשפות לתוצרים הללו — 
השואה אינה באמת חלק מעולמן. לטענתו של נוביק, הלכה למעשה, זיכרון השואה נוגע באופן 
ממשי ליהודים — במידה רבה ליהודים אמריקנים, וכמובן גם ליהודים בישראל — ובמידה 
מסוימת לגרמנים, וכמעט כל תוצרי ה־mnemonics ושיח "הזיכרון הגלובלי" העולה מהם הם 

פרי פעילותם.
זו של נוביק, אלון קונפינו מציג את תפקיד זיכרון השואה העולמי מול  לעומת ביקורת 
"זיכרון מכונן" שקדם לו — זה של המהפכה הצרפתית. בעשורים שלאחר המהפכה הצרפתית, 
טוען קונפינו, היא הפכה בהדרגה לאירוע בעל משמעות סימבולית עמוקה שחורגת מההקשר 
המקומי שלו, ורבים נזקקו לו במאבקים ברחבי העולם. לדבריו, משלהי שנות השבעים ובמהלך 
שנות השמונים של המאה ה־20 החל זיכרון המהפכה לאבד את מקומו כ"זיכרון המכונן" ברמה 
העולמית )בין השאר על רקע שקיעתו של "הגוש המזרחי", ומאוחר יותר — עם התפוררותו(, 
ובנקודה זו אפשר למקם את עלייתו של זיכרון השואה למעמד כזה. דומני שנדרש הסבר עמוק 
יותר מזה שמציע קונפינו במאמרו הקצר לטרנספורמציה הזאת ולהקשר ההיסטורי שהתרחשה בה, 
אך התזה שלו מקורית ומעוררת מחשבה. היבט מעניין נוסף במאמרו נוגע לאופן שבו מושפעים 
תכני השואה ומשמעותה מהפיכת השואה לזיכרון מכונן. לטענתו מדובר למעשה ביצירתה של 
שואה מופשטת מהקשריה הספציפיים, שהותאמה לצורכיהן של חברות שונות. במובן מסוים 
מהדהד כאן הטיעון שהעלה אלווין רוזנפלד בספרו קץ השואה, שתורגם לעברית לפני שנים 
אחדות )רוזנפלד, 2013(, אבל הטון של קונפינו שונה לחלוטין — בניגוד לרוזנפלד הוא אינו מקונן 
על אובדן "השואה המקורית" )או "השואה עצמה"( אלא מתאר תהליך היסטורי־תרבותי מורכב.
השאלות הנגזרות מדיונים אלו עולות בהקשרים שונים במאמרים הנוספים בקובץ. כך למשל 
מיכל גבעוני, שמאמרה פותח את השער השלישי, שמוקדש לזיכרון טראומה ועדות, דנה באופן 
שבו השפיע זיכרון הפסיביות של הצלב האדום מול פשעי הנאצים על התהוות אתוס העדות של 
ארגון "רופאים ללא גבולות". התמונה, כך עולה מדיונה של גבעוני, מורכבת הרבה יותר מקשר 
ליניארי בין זיכרון השואה להתהוות הדמות החדשה של העד ההומניטרי, שהושפעה לא פחות 
ממגוון תהליכים אחרים. דוגמה אחרת להכנסתו של מושג הזיכרון הגלובלי להקשר עולה בדיון 
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שמציעה האנתרופולוגית קרול קידרון, המשווה בין ההעברה של הטראומה הבין־דורית בקרב 
משפחות ניצולי שואה בישראל ובין העברתה )או, במידה רבה, אי־העברתה( בקרב משפחות 
של ניצולי רצח העם בקמבודיה. מהדיון עולה תמונה מורכבת שמדגישה את חשיבותו המכרעת 
של הרקע הדתי והתרבותי בהבנייתה של חוויית הטראומה בקרב בני הדור השני. תרומה בולטת 
נוספת של הקובץ, בשער המאמרים הרביעי המוקדש לפואטיקה של זיכרון השואה, היא מאמרה 
של חוקרת הספרות רינה דודאי, העוסק במתח בין כאב לעונג בייצוגה של השואה בסרט "רשימת 
שינדלר". הדיון הביקורתי של דודאי על תהליך הפיכתו של הסרט לאייקון בולט של זיכרון 
השואה הגלובלי מרמז על ההקשר הרחב יותר של התגבשות תרבות הזיכרון הזאת. במבט כולל 
אפשר לומר שהספר מציע מבט פנורמי וחוצה דיסציפלינות על סוגיית הגלובליזציה של זיכרון 
השואה, מבלי להתחייב לעמדה חד־משמעית — ומתוך כך הוא מעורר חשיבה מורכבת על הנושא.
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