
 

 

 בראשית הייתה השואה

 משה שנר

  נעימה ברזלסקירה: 

לסקור ספר כה מלומד זו כמעט משימה בלתי 

בפנינו משנה רחבת  אפשרית. משה שנר פורש  

של מיפוי וחקר  ,אופקים, מעמיקת דעת וסדורה

תגובות הגותיות של אנשי רוח יהודים לשאלות 

ת והקיומיות שמעלה ניוהפילוסופיות, האמּו

השואה. זהו מפעל שלהבנתי אין דומה לו 

במשמעות של אירועי העוסק  ,בתרבות העיון

 רכיביםהשואה עבור העם היהודי והיחידים המ

קודם לכל התייחסות שלי אני  ,אותו. על כן

מבקשת להמליץ על ספר עתיר דעת זה בפני 

התוהים אחר השאלה של היות יהודי לאחר 

המנעד הרחב של הוגים, סוגיות מתוך  השואה.

אציג רק כמה נושאים שנראה , ת בהןיווהתדיינו

לי מעניין להפנות אליהם את תשומת לבו של 

או  וחשוביותר  מעניין או  הקורא מבלי שאני מנסה כלל ליצור קטגוריזציה של חשוב

  .פחות בספרו של שנר מעניין

תו של הספר אלא לא רק בכותר "בראשית הייתה השואה"שנר אומר לנו 

. ציג את השקפתומאלא  ,תדייןמבאר ומלא רק הוא במקומות שונים בספר בהם 

במשמעות זו שאירועי השואה לא רק יצרו קו שבר בהיסטוריה  ,בראשית הייתה השואה

 ,קיומו בוכמו גם היהודית ובהתבוננותו של האדם היהודי הדתי והחילוני על העולם, 

מסמנים את  םאלא ה ,ההווה שלו ועתידו ,, זהותו, עברויחסיו עם הגויים, אמונותיו

"עבור האדם היהודי השואה היא הכרחיותה של בריאה מחדש של תפיסות היסוד. 

(, 9איננו" )עמ'  02-חווית יתמות גדולה ]...[ העולם היהודי שהיה בראשית המאה ה

גם במקומות ו ,)כך  ומתכוון לעולם היהודי באירופה שבו הוא עוסק בספרו ,אומר שנר

חורבן העולם היהודי שהיה מאגר הכוחות העיקרי בשנר דן  הםברבים נוספים 

שאינו למרות ליהדות אירופה  רק להתחדשות יהודית לדורות הבאים, הוא מתייחס 

, לגבי יהדות יםשפטכמה ממבאר זאת במפורש. נדמה לי שנכון היה ליצור הבהרה ולו ב

  .(נעדרת מספרוההמזרח 

 ירושלים: מאגנס. .תה השואהיבראשית הי(. 0202)שנר, מ' 

 , אורנים, המכללה האקדמית לחינוךד"ר משה שנר
 , אורנים, המכללה האקדמית לחינוךפרופ' נעימה ברזל



 

 

הדיון העיוני עצמו אינו עוסק "באמת ההיסטורית שנר מבהיר כי 

 ר מלכדהאובייקטיבית. ענייננו במבנים תודעתיים סובייקטיביים המשמשים כהקש

עניין אחר בו עוסק שנר . (02עמ' לקח החינוכי העולה ממנו" )הלעיסוק בעבר ההיסטורי ו

מה צריכים להיות דגשי  - לאורך כל הספר הוא במה נכון שיעסקו חוקרי שואה יהודים

שענו דפוסי הזכירה ותרבות הזיכרון. בעניין זה יהלימוד וההוראה, ועל מה חשוב שי

   :דעתו ברורה

מובן מאליו שנכדי הקורבנות ימקדו את לימודיהם בדי אן אי  אין זה
 לוהעוההיסטורי והתרבותי של התליינים, כדי שהם עצמם לא יהפכו למחוללי 

]...[ עולה מחשבה שדיון בשואת היהודים מהיבט כלל אנושי, או מנקודת מבט 
ת, יש בו הדחקה של עולם הקורבן ובריחה מהאימה קהיסטורית קרה ומרוח

 . (2-0 מנבכי הזיכרון )עמ' הלהעו

הוא הנהרת הממד ונושא מרכזי לא פחות בדיונו של שנר נדמה לי שלטענה זו חובר 

  כי: טענת המוצא שלו .ליאוניברסהייחודי של השואה מול הממד ה

אפוא דפוסי היסטוריוגרפיה חדשים. המתח  השואה כמאורע היסטורי יצרה
אף להכללה ולהמשגה ובין רובדי שבין המחקר ההיסטורי, הביקורתי, השו

תה של והממשות שרק העדות האישית יכולה לייצגם, מעמיד בספק את תקפ
שלה באשר  נטיותתהאוהיסטוריוגראפיה מדעית לאחר השואה ואת מידת 

  .(6)עמ'  מראש היא אינה יכולה להכיל את מושאיה

 לבין ,אוניברסלי תמיד (כביכול)בין דיון היסטוריוגרפי שהוא שנר יוצר בכך קישור 

נדמה לי שהתפתחות חקר את הייחוד. כמשמיטה בהכרח  תהאוניברסליהתפיסה 

במיקרו  ההיסטוריה מאז ימי מלחמת העולם השנייה מלמד דבר שונה לחלוטין. הדיון 

 Le Roy) רואה לדורי-להעמנואל , (Ginzburg) רגוגינצב נוסח קרלו היסטוריה

Ladurie) כתיבה  ת חדשות להתמודדות רעיונית ולדרכיפתח פרספקטיבו ,ונוספים

 ההשמדה שנותו(, 0991) והיהודים גרמניה הנאצית הנבנות מהמיקרו אל המקרו. בספריו, 

עם דיון אוניברסלי  ייחודילנדר מתודה מרתקת המשלבת דיון דמגבש שאול פרי (,0222)

 של מדיניות הרצח ושואת היהודים. שונים בהיבטים 

סמן שמביא שנר, אני מבקשת למשנתם של הוגים רבים של מהסקירה הרחבה 

 אם כי ניתן ,מתחוורת באופן מובהק יותר תפיסת עולמו בדיון בהגותםהוגים ששלושה 

צידוק "דיון עשיר וידעני במסורת . לאחר בספר ל סקירותיו המלומדותבכלזהותה 

 , דיתפי הפרשנות החר-ת עליכחלק מתכנית ההשגחה האלוה אהובשהיהודית  "הדין

הרב אליעזר של כמודל של צידוק הדין בהגותו  "הסתר הפנים"מתדיין שנר עם תפיסת 

 ,הכרחי לקיומו של הממד האנושי אמוצא כמוצ  לקח האוניברסלי שהוא וב ברקוביץ

של מדינת ישראל את תקומתה יק שראה ב'מול הלקח של הרב י"ד הלוי סולובייצ זאת

ננו יא ,יק'לובייצוס, טוען את עמו שלו. גם אם שיבת האלוהים להיסטוריה כדי להושיע

  ונית של דרכי האלוהים.ריש לקבל את אי הידיעה העק ,יודעים למה קיים הסבל

ה את אינו מקבל כפשוטיק 'לובייצוס, רים בציונות הדתית לאומיתחכהוגים א

ת שבבסיס המעשה הציוני. גם אם ינסו היהודים להיות ככל המוטיבציה החילוני



 

 

ת היסוד של עם לבדד ישכון, אותו עם ש"גורלו יהוויבהכרח משוקעת בהם הרי  ,העמים

מתקדם לקראת הגשמת ייעודו. תודעת הסבל כן הוא -פי-על-אףו, (001עמ' בבדידותו" )

, ף ישנה אחדותתכל זמן שישנו סבל משוובאחריות בית מזינה את השותפות יהקולקט

הזמנית של אלוהים מההיסטוריה בימי  עדרותיהה(. 020יק )עמ' 'בייצומבהיר סול כך

ידי הוויית המדינה היהודית שתתאפיין באנושיות יהודית. -ענה אם כן עליהשואה ת

נות. המדינה הנה בחזקת יולא צריכה להיות מדינה ככל המד ,מדינת ישראל איננה

אסון השואה שב ומדגיש את  ,משמע .יהודית לקראת הבאותמימוש ההתקדשות ה

 היהודי. ורי והקיומי ההיסטהייחוד 

 ל.והשואה היא נושא דוחק במיוחד. היא נוכחת בכ ,מבאר שנר ,אצל אלי ויזל

השואה היא בבחינת הר סיני טיבית. קת יסוד אישית וקוליתחושת היתמות היא הווי

"זיכרון השואה ושיח השואה לות שטרם התפרש. ואכן טוען ויזל גמעמד הת –חדש 

 אשר הם היו קורבנותיה. כופים עצמם על היהודים", ב

זו בעייתם של עמי  - תם העקרונית של היהודיםילא מלאכת הרוצחים היא בעי
בעייתם של היהודים היא היותם הקורבנות, נבחרותם להיות  [הרוצחים ]...

 (. 022)עמ'  רבנות, חוסר האונים שלהם כציבורהקורבנות, התנהלותם כקו

די שמשפיע באופן מהותי על הדרך בזיכרון היהוהיא מרכיב יסוד  השואהויזל מדגיש כי 

ברית בבה תופסים יהודים את עצמם ואת עולמם. "העם היהודי שלאחר השואה מצוי 

שנר בשם ויזל המבטא תחושה עמוקה  כך ,(022)עמ'  כרונותיו"ילא עם אלוהיו אלא עם ז

וטונומיה כוח של עצמאות מטפיזית וא .ושל כוחות חדשים מזה ,של בדידות וזרות מזה

  :כתיבתו של ויזלשנר מבאר כי מוסרית. 

ם יכולים וצריכים להימשך תוך ינית שחיים יהודיומעלה את הטענה העקר
שאיפה לכינונו של עולם מוסרי גם אם לאחר השואה יש בידי היהודים רק 

  .(002עמ' שברים של מסורת שאיבדה את ודאותה השלימה )

רגישות שיש החוזר ומדגיש את הבתפיסתו של שנר הדהוד לתפיסתו של ויזל נמצא  ,וכך

שיש לשמר לעדות וזאת באמצעות המקום ית הסבל היהודי בשואה, ילטפח כלפי הוו

 .(220עמ' " )]...[ ורבןהאישית ש"אין לה תחליף כאשר מבקשים לגעת בחוויתו של הק

ים קרים יהודושחהדיון מרחב על לדעתו של שנר  מחויבות המוטלתמשתמעת הומכאן 

 ים בנושא השואה.יצריכים לק

את הפרק הרחב ביותר  (Fackenheim) לאמיל פאקנהייםלא בכדי מקדיש שנר 

ומבאר שפאקנהיים עושה מאמץ הגותי משמעותי "כדי להגן על הטענה שהשואה היא כן 

 ,תוהה פאקנהיים ,בנוסף .(099עמ' " )רג מכל מה שמוכר בתולדות האנושותמאורע החו

ברציונליות ובשיח המוסרי האוניברסלי,  ,ת את סוף האמונה בקדמהאה מסמנוהאם הש

"איזו משמעות כמו כן ו את זיכרון השואה,האם יכולה מסורת צידוק הדין להכיל גם 

 אה"וודים כקבוצה וכנושאי מסורת יהודית לאחר השהאפשר לייחס לעתידם של הי

 תמיד על מסקנה הוא נשען מסביר שנר, גם אם אין ,. הנה פאקנהיים(222)עמ' 

אות חייו של העם היהודי "מעידה על הלכי רוח של יקובע שמצ ,פילוסופית בהירה



 

 

 ,(. מלחמת ששת הימיםשם) ]...[" 'ואובדן הביטחון ב'נצח ישראל םליזיציניות וניה

בותיה, חידדו אצל פאקנהיים את ההבנה שהשואה קריה בעוהחרדה שקדמה לה והאופ

 ,השואה אינה עוד אסון היסטורי, דהיינו  העם היהודי.היא מאורע משנה תודעה אצל 

סתו של פאנקהיים יח את תפיכאשר בא שנר להנכ ,רותה. וכאןחודיותה באח  יאלא י

חודיות ידיותה של השואה, הוא שוב נושא את משנתו באשר לאבחנה בין יוחיבדבר י

 :את המחקר ההיסטורי המודרני רקומב לאוניברסליות

א נתפסת במחקר ההיסטורי המודרני, כפופה לחוקיות כפי שהי ההיסטוריה
אחת אוניברסאלית. היא אינה יודעת להתייחס אלא למאורעות שניתן להפעיל 

 (.229)עמ'  עליהם קטגוריות מכלילות של חשיבה רציונאלית אוניברסאלית

י זוועה שנה נבדלת ממעישהנוקטים בקו זה גורסים שהשואה א עןוובהמשך הוא ט

  :טוריה והיא נבחנת למול מעשים אחרים של רצח עםאחרים בהיס

 ,לא רק מבחינת המתודה ההיסטוריוגראפית ושפתו של ההיסטוריון ,לדידם
אלא גם מבחינת תוכנו של המאורע ההיסטורי, נורא ככל שהוא, אין אישוש חד 

  .(שםחודה של השואה )ימשמעי לתביעה בהכרה בי

שלם עם טענה בלתי שלמה זו. אזכיר את  אומר רק שקצרה היריעה מלהתמודד באופן

הרהורים )ויהודה באואר  (0991, השואה וחקרה) דיוניהם ההיסטוריוגרפיים של דן מכמן

קרה לא עוסקים בממד האוניברסלי של הבנת אירועי השואה וח  ה(, 0221 ,על השואה

אתי על בסיס דיון השוו, אלא  (שם) "קטגוריות מכלילות של חשיבה רציונאלית" מתוך

חדה בין אינו מבחין אבחנה חקר השואה זה מכבר   ,היסטורי מבוסס הקשר. יתרה מזו

דיון בממד ובפשר של ההתנהגות האנושית במצבי איום ושליטה,  - אוניברסליההיבט ה

יחודיותה יהבנת  לבין - או ביחס בין מודרנה לנאציזםה, יכפי בדרך ארגונם של משטרי

זיגמונט  ו:ראלעניין זה וקד ברצח העם היהודי )אה כאירוע היסטורי הממושל הש

ובאואר בספר דלעיל המסכם את דרכו  ,0202, מודרניות ושואה, (Bauman) באומן

סת ייחודיותה ימסביר כיצד עשה את הדרך ההיסטוריוסופית מתפוהמחקרית 

  . (ובלעדיותה של השואה כאירוע היסטורי להבנתה כ"רצח עם"

ים של ישהתבוננות בהיבטים האוניברסלקנהיים שנר מציג את טענתו של פא

)עמ'  "חורג מכל הסבר "העובדה המטרידה שהמאורעה בין השאר בשל תאה נעשוהש

ות אמוצא לכך סימוכין במגמה הרווחת של הוראת השואה באוניברסיטו ,(200

באבחנו שהכללה אקדמית זו היא,  ,"Holocaust and Genocide Studies"במסגרת: 

ה אינשמגמה זו יש לומר, אלא  .יים, ויתור על העימות עם הייחוס המוחלטלפי פאקנה

 ,מחקריהם של בראונינגשל המאה שעברה.  שמוניםמאפיינת את חקר השואה משנות ה

הסבר אם גם לנדר ורבים אחרים יצרו את מבנה ההסבר השלם ככל האפשר )דפרי ,גרוס

ידי אנליזה -לאו דווקא על ,רה הסותרת את עצמה(יאמ "שלם" לאירוע היסטורי הוא

, ידי שילוב של דרכי ניתוח מתחום הפסיכולוגיה והסוציולוגיה-לית, אלא עלרציונ

היסטוריה והשילוב בינה לבין -קרוית המתודה של המיבניוסימוכין על ספרות העדות 

 "ב"כל אדםאומר גם שלעתים נדמה לי שהרתיעה מההתבוננות  .היסטוריה-המקרו



 

 

שר לשואה, הוא החשש המובן מפני הסבר אירועי תקופת השואה בהק ו"בכל חברה"

וזאת משום שלהסביר ולהבין נתפס  .תוצאהלבה יסבין הקשר את באופן המדריך 

 לקבל ולהסכים.מו לעתים ברמה הפסיכולוגית באופן שגוי כ

חודיותה של יכאשר זה מציין את י ,ינות עם פאקנהייםיבשלב זה של ההתד

האם " :שואל שנר, שואת היהודים ה שלדיותות כמסמנת את ייחמנירמכונת המוות הג

אה? האם ליהודים המבכים את אסונם משנה אם הפיקו הגרמנים וזו מהותה של הש

 , ומבהיר: (202עמ' " )[...] תועלת מהשמדת יהודים?

ברור שלשואה יש היבט אוניברסאלי שכל בר דעת בעל אוריינטציה היסטורית 
בעבורו  - , אבל היהודיולית ומאוים רגשית מולעומד נבוך אינטלקטוא

העצמית ]...[ הוא הוא דעתו נוגע ביסוד תוה סףודיות מקבלת ממד נוהייח
מו שלו הוא ששליש ממנו נרצח. הוא היה גם כן עשנידון למוות בידי הגרמנים. 

בין המיועדים להכחדה או בין אלה שלא היו נולדים לו הוריהם המיועדים 
 (.200)עמ'  ]...[ היהודים, היו נופלים בפח הנאצי ללהכחדה כמו כ

דגיש שנר בהתייחסו מממשיך ו, (שםמה פירוש להיות יהודי אל נוכח ידיעה זו?" )"

  (:200) (Ross) ון רוס'עדות האישית כשהוא נסמך על גמקומה ותקפותה של הל

ן כרון האישי. כאן מצויים סיוטי הלילה וכאן מצוי הקורביזהו מקומו של הז
כרונותיו האפלים. העיון ההיסטוריוגראפי אינו יכול למצות את יהכבול בידי ז

ם והן כציבור יעמם הניצולים  הן כיחיד נושאים עומקה של חווית הקורבן ש
 (. שם)

ת האובדן, ההזדהות עם הסבל ופיתוח היכולת להיות יאין ספק שעניין שימורה של חווי

לא רק  ,ת חייהם של היהודים בימי השואהיירגשית להוומבחינה קרובים ככל האפשר 

הדורות הבאים. אך גם ן אלא מנוסחים בספרו בשפה של תביעה מ ,מעסיקים את שנר

כהנכחה ואקטואליזציה ת העדות יפית של שימור חוויסואין ספק שהסוגיה ההיסטוריו

של הממד האנושי גם לאחר הליכתם לעולמם של העדים, מעסיקה את הכתיבה 

 של נושא השואה.  והפדגוגיה

 ,הם מרתקיםהקיימים בשדה ההיסטוריוסופי והפדגוגי הדיון ו"הפתרונות" 

דומיניק לה  .כ"נידון למוות"בהכרח היהודי גם אם אין הם מתייחסים לקורא וללומד 

 ,(0226) לכתוב טראומה ,לכתוב היסטוריה בספרוהסוגיה מתמודד עם  (LaCapra) קפרה

משלבים תובנות היסטוריות,  ,(0221) עדותבספרם אוב, ן ודורי למשושנה פלואילו 

 באופן ההתבוננות בסוגיה ההיסטורית של ה"עד המשתתף". ספרותיות ופסיכולוגיות

בו יוצר פסיפס אנושי היסטורי , (0229) יהודי פולין אנופוס, יחוי דרישל המרתק ספרה 

  .לעדותרחב מד היסטורי להעניק מדרייפוס  הצליחה לטעמי

השואה והקמת מדינת  ,שני האירועיםמוצגים ם ייהנוסופיה של פאקבפיל

ויות יסוד של העם היהודי. לאחר השואה יש וכמחוללי תקופה וכמאתגרים ח ,לאישר

 של האל המושיעעדרותו י. למרות ה, טען פאקנהייםהורך בניסוחה של אנושיות חדשצ

בעולמו של כח ונ אה, קולו של האל המצווה ממשיך להיותמההיסטוריה בימי השו

וביתר שאת  ,עוד טרם מלחמת ששת הימיםענות לצו החיים היהודים. יהכוזאת  ,דיהיהו



 

 

)המצווה המתווספת לתרי"ג  606-העלה פאקנהיים את רעיון המצווה ה ,לאחריה

, המוחלטת להמשכיות יהודיתההתחייבות המחויבות לזכור, הקובעת את  ,מצוות(

 ואת לוניים לעשות את העולם למקום טוב יותרההתעקשות של יהודים דתיים וחי

יש להמשיך את מעשה ההתנגדות  .המחויבות להמשך המסורת האמונית היהודית

( 266עמ' ביותר של שפיות הדעת" ) נטיתהאו"הביטוי היהודית מימי השואה שהיה 

שה זה הוא עממבחנו של . , הוא טועןפשר לאחריה את המשך החייםא  אשר ו

עמ' יהודי עם הרוע בעולם שבו אפשרית רק זהות יהודית שבורה )התמודדות של הב

ם בשפתם יבמדינתם של היהודים עם חידוש החיים היהודיכול להתרחש (. התיקון י221

פאקנהיים  ךכ ,(229עמ' כלים של העולמות היהודים )השברי בתוך ישנה -החדשה

ותם פרק עשיר זה ח, שנר המבאר והמנתחאילו ו ,)והבאתי כמובן רק את קצה קצהו(

עד כמה לכפות את זיכרון השואה יחד " ילמה חינוכית עקרונית:ד וגיבמשנתו שלו בהצ

 ,שואל הוא (210)עמ'  עם האוצר של העולם היהודי שחרב, שפתו, על הצעירים היהודים"

מסקנה רוחנית מהשואה בה נהרס ישה מהפכנית המציעה להסיק כשהוא מנסח גועונה 

 . משמע,קון הקבליילתפיסת מעשה התהחזרתו של הפן המהפכני והיא  ,העולם שהיה

לפתוח "פתח רחב למתן לגיטימציה לחילוניות ולחדשנות יהודית בכל הקשור לתכני 

 .(שםתרבות יהודיים" )

 עוסק בחברה הישראליתו, יעיתשהפרק ממוקד ב ספרההשני של  וחלק

ידע גדוש פרק זה נוכית. סת עולמו ומשנתו החייאת תפ בפרק זה רש  . שנר פווהשואה

ה לא סוקר ומנתח את התפתחותשנר בניגוד לקודמיו,  ,ומרובה תכנים. אלא שבמרביתו

וכית והטקסית, , על הנחלתו החיננושאו העיקרי - תרבות זיכרון השואה בישראלשל 

הגותית משלו. יש לכך כמובן יתרונות וחסרונות.  סהמ תמה בבחינאלא מגיש תפיסה של

, שיח לוחמיםבדמותו של הישראלי החדש והשואה בדוברים ובטקסט של  מיקוד הדיון

 בה התנסו ת המלחמה ישיח זה מהקשרו העיקרי והוא חווי מנתקהמעניין בפני עצמו, 

, להתחקות עד כמה השואה מצויה כאןהיא רת הפרק ט. מה עוד שאם מ0962בני דור 

ודאי כאשר אין מביאים את יש בכך, בו(, 216עמ' שנה לאחר סיום המלחמה ) 22כמעט 

ממד אנכרוניסטי משהו.  ,0962-מכיום לדבריהם  שיח לוחמיםתגובותיהם של דוברי 

סוציולוגי, -הממד הפסיכולוגיאת משלבת הלי בפרק זה התבוננות  השחסר ,רוצה לומר

על  ,התפתחות תרבות זיכרון השואה בישראלעם ההגותי אודות שלא לומר הפוליטי 

מע, עיגון בחירותיהם של יחידים ששל סוכני הזיכרון במובן הרחב. מותפקודם תפקידם 

וציבור באשר לזהותם, תבניות הזיכרון שלהם והתייחסותם לסיפור העבר כתהליך 

האישי אל זיכרון הבניית התהליך המתרחש במציאות מסוימת והניזון מממדים אלו. 

שנר מעוגנת בתפיסתו את  משנתו החינוכית של דיון זה.נעדר מגם הוא תוך הקולקטיבי 

שזיכרון היא טיפ היסטורי תודעתי כאשר הנחת היסוד שלו אדם היהודי כפרוטוה

  :השואה מתווה את אמונותיו והתנסחויותיו. למשל

עם ישראל מתחבט היום בעשיית שלום עם שכניו, אויביו בהווה שאולי יהיו 
ואה לא משפיע הניזון מזיכרון הששותפיו בעתיד. האם חוסר האמון הבסיסי 

  . (220)עמ'  ?נים של שלוםכעל יכולתו לרכוש לעצמו היום ש



 

 

אינו ניזון  האם חוסר יכולת זהלת יסוד זו את השאלה הבאה: אאני הייתי מוסיפה לש

 או ?חינוך ופוליטיזציה של זיכרון השואההמהכוונה מודרכת של סוכני זיכרון, משטור 

ולבבי, אולם כזה שמתייחס בביטול וחוסר שראל התפתח ציבור חם י"לא מקרה הוא שב

(. שםון לימד אותו שאין בהם ממש" )יאמון למילים ואמירות גבוהות ושפה ערכית. הניס

סקנות מבהכרח הן האם אלו ישראלי בלבד? -האם זה ניסיון יהודיהייתי מוסיפה לכך, 

נה פרי ניסיושהיא רחבה יותר ה תרבותית תופעמייצגות שמא הן של יהודים? או 

לאחר מלחמת העולם  "האיזמים"המצטבר של  התרבות המערבית עם התפרקות 

-ואציין רק את הדה ,? לעניין זהפילוסופיהמתגלמת בדיונים בתחום ה, אשר השנייה

, התאוריה הביקורתית על כוח וידע שפיתח (Derrida) ביזם של דרידהיטוקרטקונס

 הובסבאום או למשל:ר) תופוקו, והשלכותיהם על הדיון ההיסטורי והספר

[Hobsbawm] ,ג'אדט ;0999, המאה העשרים הקצרה - עידן הקיצוניות [Judt],  אחרי

הארנבת , [de Wall] דה ואל ;0202, פרויקט לזרוס, [Hemon] המון ;0200, המלחמה

 (.והרשימה ארוכה ,0222, המהגרים, [Sebald] זבאלד ;0200, בעלת עיני הענבר

ישנה תרומה רעיונית  התשיעית של שנר בפרק איסלכתיבתו המ ,לצד זאת

בלתי מבוטלת לפדגוגיה של השואה. השאלות והתכנים שהוא סוקר ומציע לטקסי יום 

כיצד לשלב את הממד האישי של ההתייחדות עם המיתוס הלאומי, הם מאירי  ,השואה

 כחשוב ומשמעותי הכיוון האלטרנטיבי שהוא ,עיניים. במיוחד נראה לי )ולא מהיום(

שאלה שהוא חוזר ומציג לאורך מציע למסעות בני הנוער לפולין, כיוון המבוסס על ה

( ועם תהייתו כיצד יש 612"האם באמת המפגש עם הרוע מחזק את הטוב"? )עמ'  ספרו:

נו את אובדנו של עם שלם, תקוות וחלומות, שפות ילהנכיח בפני צעירים יהודים בני ימ

כרות עם יא להתוות למסעות יעד נוסף/אחר והוא הותרבות. הצעתו החשובה של שנר הי

גם  שיחה שתיגע בהם כמו םאתעולמם, חייהם ותרבותם של היהודים שנכחדו, לייצר 

צעירים אלו  כו, לדעתו, יהפשבתוכם חיו היהודים. כךולאומים תתוודע לחברות 

 (.616עמ' ני ובעיצובה של תרבות הזיכרון )שתפים במהלך הפרולש

הורים הוא בן ל . משהמאוד של שנר הוא גם ספר אישיות. ספרו ומילים אחרונ

והוא גם בן  ,בסיפורת שלה ובפדגוגיה המתלווה אליה ,בחקר השואה י זכויותעתיר

חשתי , ובמיוחד לקראת סופו ,לוחמי הגטאות. במהלך  קריאת הספרקיבוץ לקהילת 

וכה, אני חושבת במעורבות זו. מהיותי מצדדת בכתיבה בה הכותב מבאר את עצמו לת

 שמשה צלח זאת בהכרה ברורה וביושרה אקדמית וחינוכית.

  

 


