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גלגוליו של סיפור 
היסטורי:

"הסופות בנגב" בהיסטוריוגרפיה היהודיתא 

אברהם רוט

והשוואה הם כלים בסיסיים של מחקר מודרני הטוען לתוקף  ניתוח, הפשטה  פירוק, 
אוניברסלי של טיעוניו. מנגד עומד הסיפור כמכלול, שעלילתו שזורה במתווי סיבתיות 
הגלומה  המשמעות  משתנה  כיצד  קונקרטיים.  ובמקומות  במעשים  בדמויות,  ומעוגנת 
בסיפור ההיסטורי עם שינוי ההקשר והמוטיבציה המחקריים? במאמר זה ייבחנו תמורות 
כאלה ביחס לסיפור ההיסטורי שכותרתו "הסופות בנגב" ושעניינו בשורה של פוגרומים 
"קלאסית"  דרך  מציג  המאמר   .1882–1881 בשנים  הרוסית  באימפריה  שהתרחשו 
ודרך "רוויזיוניסטית" לספר את הסיפור ומצביע על הכשל ברוויזיוניזם שמציג את שינוי 

הפרספקטיבה כשינוי מהות.

בכל  פיה  שעל   )narrative paradigm( הנרטיב  פרדיגמת  תאוריית  את  ניסח  פישר  ולטר 

תקשורת משמעותית בין אנשים, האדם "מספר סיפור" )storytelling(. לשיטתו, יש להחיל 

את התאוריה הזו גם על המחקר ההיסטורי, ויש להטיל ספק בהבחנה בין נרטיב לבין טיעון. 

מתוך כך, תצורות של כתיבה היסטורית שבדרך כלל נהוג לבחון אותן על פי קריטריונים 

מאמר זה הוא עיבוד מקוצר של עבודה פרוסמינריונית בקורס "היסטוריה ותרבות" שכתבתי בשנת 2006   *
בהנחיית עודד היילברונר במסגרת לימודיי בבית הספר להיסטוריה באוניברסיטה העברית בירושלים. כמו כן 
משולבים בו פירות מחקר שנעשה במהלך כתיבת ספר לימוד על ההיסטוריה של יהודי רוסיה במאה התשע־עשרה 

כחלק מפרויקט שניהלה חוה שגיב במכון מנדל למנהיגות בירושלים. 
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של היפותזות ותזות או על פי חלוקות תמטיות לתקופות ניתנות להבנה כהבניה עלילתית 
1.)emplotment(

במחקר  אסכולות  שתי  של  סיפוריהן  את  השוואתית  לבחינה  להעמיד  בחרתי  זו  ברוח 

ההיסטורי על "הסופות בנגב" – השם שניתן להתפרצויות האלימות נגד יהודי רוסיה בשנים 

רבים  וחוקרים  היהודית,  בהיסטוריוגרפיה  תפנית  נקודת  מהווה  התקופה  1882–1881.א 

מזהים בה נקודת מוצא לסיפוריהם השונים על היהודים למן שלהי המאה התשע־עשרה. 

ראשיתה  מכוננים:  תהליכים  של  שורה  התקופה  אירועי  ברקע  מאתרת  המחקר  ספרות 

של הלאומיות היהודית; תחילתה של הגירה המונית של יהודים אל מחוץ לגבולותיה של 

הקיימת  היהודית  בהנהגה  רוסיה  יהודי  של  האמון  אובדן  הברית;  לארצות  בעיקר  רוסיה, 

)"אוליגרכיית פטרבורג"( והתחלפותה  בהנהגה חדשה; אובדן האמון בשלטון הרוסי ופנייה 

ל"אוטו־אמנציפציה";  והפנייה  לאמנציפציה  מהציפייה  אכזבות  מחתרתית;  לפעילות 

ראשית התיישבות חלוצית בארץ ישראל – "העלייה הראשונה".

ואולם, הפרעות האלה אינן האירועים היחידים שהתרחשו באותה תקופה. יש להוסיף להן 

את הטלטלה הפוליטית – בעיקר חילופי השלטון בעקבות ההתנקשות בחיי הצאר אלכסנדר 

במחצית  ידעה  שרוסיה  ארוכות־הטווח  הכלכליות־החברתיות  התהפוכות  ואת   – השני 

השנייה של המאה התשע־עשרה. ההיסטוריונים מדגישים פנים שונות של האירועים הללו, 

ולפיכך הם מספרים את הסיפור ההיסטורי בנוסחים שונים.

ההיסטורי  הסיפור  את  פעמיים  אספר  שלפנינו  החיבור  של  הראשונים  הסעיפים  בשני 

והרבגוניים  הרבים  המשניים  המקורות  בין  סינתזה  באמצעות  בנגב"  "הסופות  ששמו 

ברוח  תיעשה  העלילה  הבניית  הראשון  בסעיף  קרובים.  ובנושאים  זה  בנושא  העוסקים 

על  הגדול  שחיבורו  דובנוב  שמעון  הוא  זו  גישה  של  הראשי  מייצגה  הקלאסית.  הגישה 

יהודי רוסיה פורסם בראשונה ב־1920. בסעיף השני יעוצב הנרטיב ברוח ההיסטוריוגרפיה 

 ,)Rogger( רוגר  ובהנס   )Aronson( ארונסון  במיכאל  בחרתי  שלייצוגה  הרוויזיוניסטית 
שפרסמו את עבודותיהם בשנות השמונים והתשעים של המאה העשרים.ב

ביטוי זה הוא למעשה שם צופן למאורעות הללו שהתקבל בעיתונות העברית היהודית באוקראינה, מכיוון  א 

שלא יכלה לכתוב בגלוי שנעשו פרעות ביהודים. משמעות המילה פוגרום ברוסית היא סופת רעמים, והמילה 
"נגב" משמעותה דרום )ישראל ברטל, עמ' 186(. אטימולוגית, המילה "פוגרום" התפתחה מהפועל "פוגרומיט" 
שמשמעו לשבור או למחוץ ולכבוש. על פי המילון האקדמי של השפה הרוסית מראשית המאה התשע־עשרה, 
משמעות המילה היא "הרס בעת פלישה עוינת". עם זאת, המילה הושאלה בעיקר לתיאור אלימות אנטי־יהודית 
נעשה  גם  פוגרום  במילה  ו־1919–1921.   1906–1903  ,1882–1881 של  הפרעות  בעקבות  הרוסית  באימפריה 
שימוש אנאכרוניסטי לתיאור פרעות שנערכו בתקופות אחרות באזור של רוסיה, ובאיזורים אחרים שבהם שכנו 

יהודי התפוצות )Klier 1922a, עמ' 13(. 
רוגר )2002–1923( התחנך בגרמניה בצעירותו, נמלט מהמשטר הנאצי ב־1939 והיגר עם משפחתו לארצות  ב 

הברית, שם כיהן כפרופסור להיסטוריה של רוסיה באוניברסיטת קליפורניה בלוס אנג'לס. ארונסון נולד בטקסס 
ב־1942, קיבל את תואר הדוקטור מ־Northwestern University וחי כיום בישראל )רעננה(.
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כבר כאן ראוי לומר ש"קלסי" אינו מזוהה בהכרח עם ישן, והרוויזיוניסטים לאו דווקא 

היא  דובנוב  של  הקלאסית  גישתו  להלן(.  שאראה  )כפי  ידועות  היו  שלא  סוגיות  מעלים 

של כתיבת היסטוריה נרטיבית במובן הקונוונציונלי של המילה, ואילו הרוויזיוניזם מכוון 

מבקשים  אם  לכן,  מורכבת.  כתיבה  לו  ואופיינית  ארוכות,  בהם  דן  פרטניים,  לנושאים 

דומה.  סוגה  או  דומה  דגם  פי  על  אותן  לייצג  נדרש  הגישות  שתי  את  להשוואה  להעמיד 

בחרתי להציב תחילה את שתי הגרסאות זו מול זו על פי הדגם הסיפורי הפשוט, ולא לנקוט 

את השיטה הביקורתית־אנליטית המבודדת את נקודות המחלוקת. מתוך העמדה כזאת נוכל 

להתחקות אחר הנרטיב של הגרסאות השונות ולחדד את השוני ברמה ההוליסטית־סיפורית. 

זאת אעשה בסעיף השלישי של החיבור אשר בו גם אתאר את ההבדלים, הצורמים בחלקם, 

בין שתי הגרסאות. 

מכוונת  יד  הייתה  האם  השאלה  הוא  ההשוואה  במרכז  שיעמוד  המרכזי  המחלוקת  ציר 

בעניין  טענותיהם  את  מלא  בפה  השמיעו  אמנם  הפלוגתא  בני  הפרעות.  מאחורי  שעמדה 

זה, אך המשמעות האמיתית של המחלוקת באה לידי ביטוי בראיית הסיפור של "הסופות 

בהם  לערב  בלי  ונפרדים  שלמים  סיפורים  כשני  הגישות  שתי  מהצגת  כמכלול.  בנגב" 

חלקי  בין  המקשר  השני  חוט  עלילתית.  שזירה  של  סוגים  שני  מצטיירים  רפלקטיבי  דיון 

הסיֵּפר של הסיפור הקלאסי הוא הסיבתיות התכוונותית; ולעומת זאת, דווקא הספונטניות 

והמקריות הם שיטווי את הנרטיב הרוויזיוניסטי. 

אחת ממטרותיי היא להציג דרך התמודדות עם סוגיה היסטורית שכבר נכתב עליה רבות. 

חלקו הראשון של החיבור המציג את שני הסיפורים ההיסטוריים במערומיהם אמור לתאר 

את המבוי הסתום ברובד אחד של המחקר; חלקו השני מעביר את הדיון לרובד המאפשר 

מוצא. מבחינה זו, מבנה החיבור שלפנינו הוא גם ייצוג של חווייתי האישית בניסיוני לחקור 

את ה"סופות בנגב". מלבד זאת, הסיפורים הללו כוללים הצגה מפורטת הן של הרקע הכללי 

הקונקרטיים  ההיסטוריים  האירועים  של  הן  הרוויזיוניסטי(,  בסיפור  )בעיקר  התקופה  של 

שעליהם הדיון נסוב.

ניתן לומר בתמצות שהמסקנה המתקבלת היא שהגישה הקלאסית מתגלה כמי שמגוללת 

את הנרטיב של שנאת היהודים )או 'האנטישמיות המיובאת מגרמניה'(, ואילו הרוויזיוניזם 

טומן בחובו דה־פרסונליזציה של האשמה והחלפת הסיבה לאירועים בהסברים המושתתים 

מהגורמים  איזה  ובהן:  שאלות,  כמה  מעלה  זו  הבחנה  משך.  ארוכי  תהליכים  על  בעיקר 

ההיסטוריים הוא הייחודי: העוינות ליהודים, או היהודים עצמם? או שמא אין גורם ייחודי, 

קולקטיב  של  או  יחידים  של  באופיים  קשור  שאינו  דטרמיניסטי  במכניזם  מדובר  אלא 

כלשהו? מהי המוטיבציה ומהי הרלוונטיות של הסיפור ההיסטורי בשתי הגרסאות השונות? 

לסוגיות אלו אשוב בחלק השלישי של חיבור זה ובסיכום.
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א. "הסופות בנגב": הסיפור הקלאסי

עלילה
היהודיות  הקהילות  בחיי  חדש  פרק  לפתיחת  האות  את  נתן  השני  אלכסנדר  הצאר  רצח 

ברוסיה, שמנו באותה עת כ־4,300,000 נפש.2 תקוותם של רבים מהיהודים להפוך לחלק 

אינטגרלי מהחברה הרוסית נגוזה, והשקט היחסי שממנו נהנו הופר. שנאת היהודים, שגברה 

שנעשו  פרעות  של  בשורה  אלים  ביטוי  לידי  באה  האירועים,  שלפני  האחרונות  בשנים 

ביהודים. המאורעות פרצו חודש וחצי לאחר רציחתו של ה"צאר המשחרר" אלכסנדר השני 

על ידי הארגון המחתרתי "רצון העם" ועלייתו לשלטון של בנו השמרן, אלכסנדר השלישי, 

שהושפע מהדעות האנטי־יהודיות של סביבתו. 

את  הדגישו  הרשמיים  הגופים  כבדים.  חששות  הציבור  בקרב  עוררה  ההתנקשות 

מעורבותם של יהודים ברצח. בפועל אמנם הייתה מעורבות כזאת, אך היא לא הייתה עמוקה 

במיוחד.א גם העיתונות רמזה על אשמתם של היהודים ברצח הצאר, ואף הוסיפה שהם זוממים 

יותר. בדרום נפוצו שמועות על התארגנות למתקפה נגד היהודים, ואכן  משהו נורא עוד 

הייתה התארגנות שכזאת. שליחים מסנט פטרבורג הגיעו לערים הגדולות, ייליסביטגרד, 

אודסה וקייב, וניהלו שם משא ומתן עם קציני משטרה בכירים כדי שלא ימנעו את המתקפה 

הקרבה. נציגים רמי מעלה של סוחרים ופועלים פנו לעם בתחנות הרכבת ונאמו בפני ההמון 

על הצורך להעניש את היהודים, ואפילו דיווחו שיש על כך צו )אוקאז( מפורש של הצאר. 
הפוגרומים תוכננו בקפידה ובדקדקנות. תאריך היעד נקבע לחג הפסחא הקרב.3

שברוסיה  ייליסביטגרד  בעיר  זה  היה  הראשון.  המאורע  התרחש  הפסחא  חג  בימי  ואכן 

נשלח  צבאי  כוח  יהודים.  היו  נפש(   15,000( מתושביה  שכשליש  )נובורוסיה(,ב  החדשה 

לעיר בשל התגברות ההתרעות על הפגיעה המתוכננת ביהודי העיר. ב־15 באפריל 1881, 

ביום. הם  בו  יוזמי הפוגרום פעלו  והחיילים הוצאו מהעיר.  ניתן האות  ביום הרביעי לחג, 

שלחו רוסי שיכור לבית מרזח של יהודי, ומשגירש בעל בית המרזח את השיכור החל ההמון 
שהתקהל בחוץ לצעוק "היהודים מכים בנו" ובכך פרצו המהומות.4

עד מהרה התפשט הפוגרום על פני העיר כולה. באין מי שימנע בעד המון המתפרעים, 

התנפלו הללו על בתי היהודים, בזזו את רכושם וזרעו הרס רב. רק ביום השלישי נשלחה 

יהודייה בשם חסיה גלפמן הייתה בין הקושרים וסיפקה מקלט למתנקשים. לאחר רצח הצאר נתפסה גלפמן  א 

בטרם  התאבד  המחתרת,  מפעילי  היה  הוא  שגם  סבלין,  ניקולאי  זוגה,  בן  דירתה.  על  המשטרה  של  בפשיטה 
תפסוהו. חסיה נשפטה ונידונה למוות, אך מכיוון שהייתה בהיריון חייה ניצלו: התלייה נדחתה, ולקראת הלידה 

הומתק גזר הדין. לאחר שחסיה ילדה , נלקח התינוק ממנה. זמן קצר אחרי כן היא מתה. 
רוב הפרעות התרחשו בפלכים של אוקראינה ורוסיה החדשה שבדרום מערב רוסיה, כלומר בחלק המרכזי־ ב 

דרומי של תחום המושב. 
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זו הייתה התבנית החוזרת ברבים מן הפוגרומים  תגבורת צבאית, והמהומות בעיר שככו. 

ההוראה  ניתנת  השלישי  ביום  ורק  מרוסן,  בלתי  פוגרום  של  יומיים  לבוא:  עתידים  שהיו 

לדכא את הפרעות.5 בתוך שבוע ימים התפשטו הפרעות ל־33 יישובים באזור )פלך חרסון(.6 

לפרעות נלוו הרס וביזה, בתואנה שהיהודים אשמים ברצח הצאר וכי ניתנה הוראה מגבוה 

להתנקם בהם.

מפלך חרסון הצפינו הפרעות ועברו לעיר האוקראינית קייב. ארגון סודי הפיץ בעיר את 

אביו,  רצח  על  היהודים  את  להעניש  שיש  האומר  השלישי  של אלכסנדר  צו  על  השמועה 

ושמי שלא יעשה זאת ייענש. ביום ראשון 26 באפריל החל הפוגרום שתוכנן בדיוק ליום הזה 

בידיעת ראשי העיר. בהינתן האות החל ההמון להתנפל על בתי היהודים באחת משכונות 

לחלוטין.  נהרס  כנסת  ובית  לבוזזים  שלל  לרחובות  הושלך  היהודים  של  רכושם  העיר. 

הפרעות עברו למרכז העיר והתפשטו במהירות לכ־50 מכפרי האזור. בעיירה אחת הובערו 

התרחש  אחרת  בעיירה  נאנסו.  רבות  ונשים  לאש  הושלכו  מהיהודים  כמה  היהודים,  בתי 

מקרה חריג שבו היהודים יצאו אל הפורעים מזוינים באלות והצליחו למנוע מבעדם לבצע 

את זממם. ברוב המקרים לא הותר ליהודים להתגונן, ולעיתים כשהתגוננו, הם נרצחו בידי 

הפורעים. בדרך כלל הצבא המתין, ורק לאחר שכבר נגרם נזק כבד החל לדכא את המהומות 

ביד קשה. במקרים מעטים דוכאו המהומות בעודן באבן.

עיירה יהודית באוקראינה לאחר פוגרום 7.1881

מקייב פשטו הפרעות לאזורים סמוכים ונמשכו לתוך חודש מאי 1881. בד בבד פרצו פרעות 

הפוגרומים  אחד  התרחש  במאי   7 עד  מ־3  וטרביה.  חרסון  ייקטרינוסלב,  באזורים  בדרום 
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הגדולים בעיר אודסה. שם פעלו המשטרה והצבא בסיוע יהודי העיר נגד המתפרעים. מניין 

האסירים הגדול אחרי הפוגרום כלל גם יהודים רבים שניסו להגן על עצמם. יחדיו נענשו 

זה  פוגרום  לאחר  אניות.  שלוש  על  אחדים  לימים  זה  בצד  זה  בכליאה  ומתגוננים  פורעים 
נרגעו הרוחות אט־אט, ומאמצע חודש מאי שככו המהומות לכשבעה שבועות.8

ב־30 ביוני חודשו הפוגרומים בעיר פריאסלב שבפלך פולטבה, לאחר שזעם בני המקום 

התעורר עקב הגעתם של פליטים יהודים מקייב. פרעות נוספות התרחשו בפלך זה ובפלך 

השכן צ'רניגוב עד שבאה הפוגה נוספת באמצע אוגוסט. בתקופה זו הוצתו בזדון שריפות 

הייתה  שם  ובליטא(,  בבלרוס  )בעיקר  המושב  תחום  בצפון  ליהודים  נזק  להסב  שנועדו 

האכיפה נוקשה יותר. ככלל, במקומות ובזמנים שלא הייתה אפשרות לפוגרום גלוי עברו 
שונאי היהודים להצתות חשאיות.9

בסוף 1881, כשכבר נדָמה שגל הפוגרומים הסתיים, הופתעו הקהילות היהודיות מפוגרום 

נוסף במקום בלתי צפוי, בעיר הפולנית ורשה, בקצהו המערבי של תחום המושב. הפוגרום 

הקתולית  בכנסייה  המולד  חג  מיסת  שנערכה  בעת  שם  שהתרחשה  מהומה  לאחר  החל 

במרכז העיר. צעקות "שריפה" הטילו בהלה בבאי הכנסייה, ובניסיונם לנוס נהרגו עשרות 

מהמשתתפים במיסה. היהודים הואשמו במעשה, ומיד פרצו בעיר מהומות, שדוכאו רק ביום 

24 יהודים נפצעו וכ־1,500 דירות, חנויות ובתי כנסת נהרסו ונשדדו. הפוגרום  השלישי. 

בוורשה גרם לקהילות היהודיות להבין שאין אזור חסין מפני פורענות בתחום המושב.

הפוגרום הבא התרחש כעבור ארבעה חודשים, ב־29 במרס 1882 )פסח תרמ"ב(, בעיר 

בלטה שבפלך פודוליה )דרום אוקראינה(. בעיר זו היה מספר היהודים גדול פי שלושה ממספר 

הנוצרים, אך לא הותר להם להתארגן ולהגן על עצמם, אף על פי שהם ידעו שהפורענות 

סייעו לתושבי העיר  רק שלא  לא  והצבא  כך לשלטונות. המשטרה  הודיעו על  ואף  קרבה 

המותקפים, אלא אף תקפו אותם בעצמם. התוצאה הייתה אחד הפוגרומים הקשים ביותר: 

1,250 בתים וחנויות נחרבו, שני יהודים נהרגו, 40 נפצעו קשה, 170 נפצעו פצעים קלים, 

והתרחשו יותר מ־20 מקרי אונס.10 רק ביום השלישי דוכאו הפרעות. בתקופה זו, קרוב לחג 

הפסחא, נערכו עוד כמה פוגרומים בפלכים פודוליה וחרסון. 

וחודשיים  נוסף בעיר רוסטוב,  בכך לא הסתיים גל הפרעות. במאי 1883 נערך פוגרום 

אחרי כן נערך פוגרום קשה יותר ביקטרינוסלב. בחודשים הבאים המשיכו הפוגרומים בפלך 

זה. ביולי 1884 התרחש עוד פוגרום הרחק מתחום המושב, סמוך לעיר ניז'ני־נובגורד. זה 

היה פוגרום אכזרי במיוחד ונהרגו בו תשעה יהודים. מה שמייחד את הפוגרומים הללו הוא 

שהם אירעו לאחר שהשר האנטישמי איגנטייב התפטר מתפקידו כשר הפנים ובמקומו עלה 

הגרף טולסטוי שפעל בתוקף לסיום המהומות. אכן, כל הפוגרומים שנעשו מאז מאי 1882 

דוכאו ביד קשה בידי השלטונות ולמעשה הם אינם אלא "ספיחים" לפרעות שהתחוללו עד 
לתאריך זה.11
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סיבתיות
יש כמה נתונים המצביעים על כך שלא היה מדובר כאן בהתפרצויות ספונטניות בלבד וכי 

יד מכוונת עמדה מאחורי הפרעות: )א( התפרצותם של הפוגרומים בכמה מקומות בו־זמנית; 

)ב( התמשכותם בהתמדה ולאורך זמן; )ג( התבנית הדומה שאפיינה את פעילות האספסוף; 
)ד( התבנית החוזרת של גילויי האדישות של הכוחות שהיו מופקדים על הסדר הציבורי.12

שלטון  אנשי  של  סודי  ארגון  הקדושה",א  "הליגה  וארגנה  יזמה  הפרעות  שאת  ייתכן 

ואריסטוקרטיה שעם חבריו נמנה שר הפנים איגנטייב. ללא ספק הייתה בדבר גם ידה של 

עיתונות אנטישמית שהסיתה את ההמונים נגד היהודים.13 מעורבותם של יהודים, דוגמת 

חסיה גלפמן, בארגון המחתרת שהיה אחראי להתנקשות בחיי הצאר אלכסנדר השני הייתה 

מילאה  גלפמן  שכאמור,  )אף  הצאר  ברצח  היהודים  של  ולהאשמתם  הרוחות  לליבוי  עילה 

שזה  ההמון  התעוררות  על  שמחו  מצדם  המהפכנים  הרצח(.  בתכנית  בלבד  משני  תפקיד 

נגד השלטון הם העמידו את עצמם בראש  וכדי לנתב את המהומות  ניסו להמרידו,  שנים 
המהומות והשתתפו בהסתה.14

לאדישות שהפגין השלטון היה תפקיד חשוב מאוד בעצם אפשרות הפוגרומים, בין שהיה 

ובין  באזוריהם,  שהתרחשו  למהומות  ביחס  הפלכים  שליטי  של  המחשידה  באדישותם  זה 

הלבנה  וברוסיה  בליטא   – המושב  תחום  בצפון  המרכזי.  השלטון  של  באדישותו  זה  שהיה 

– נמנעו הפוגרומים בשל מדיניותו התקיפה של הגרף טוטלבן, שליט האזור.15 אלכסנדר 

פלכים"  "ועדות  הוקמו  הפרעות  במהלך  מובהקת.  אנטי־יהודית  מדיניות  הנהיג  השלישי 

כדי לבדוק את הנזק שהיהודים גורמים לאוכלוסייה הרוסית־נוצרית.16 כלומר, היהודים הם 

שהושבו על ספסל הנאשמים לאחר הפרעות שנערכו בהם. שר הפנים איגנטייב פעל רבות, 

ובאופן מכוון וברור, כנגד היהודים. בראש מפעלו ניתן להעמיד שורה של חוקים שהצליח 

אלו,  חוקים  היהודים.  של  והמסחר  התנועה  חופש  על  ההגבלות  את  להחמיר  כדי  להנהיג 

שכונו "תקנות לפי שעה" )או "חוקי מאי"(, היו בתוקף 35 שנה, ולמעשה היו מעין "פוגרום 

שר  בתפקיד  איגנטייב  את  ירש  טולסטוי  הגרף  ההמונים.  למהומות  כתחליף  שבא  יבש" 

האוצר ודיכא ביעילות את גל הפוגרומים, כפי שידעו השלטונות לדכא מרידות קודמות ביד 

קשה, אם אך רצו.17 אך "חוקי מאי" ושאר ההגבלות על היהודים נשארו בתוקפם. כתוצאה 

מכך איבדו יהודים רבים את האמון בשלטון, עובדה שגרמה להם להבין שהם אינם רצויים 

באימפריה הרוסית. 

שמות נוספים: "הדרוז'ניה הקדושה", או "האוכראנה המתנדבת". זו הייתה ליגה סודית של פקידים בכירים,  א 

שנוסדה לאחר רצח אלכסנדר השני כדי להגן על חיי הצאר ולהילחם מלחמה עד חורמה במהפכנים. על שאלת 
מעורבותה של הליגה בפוגרומים ראה צ'ריקובר, עמ' 357–347. מסקנתו היא שאין ספק שידם של "אישים רמי 
מעלה מן הקרובים למלכות" הייתה בארגון הפוגרומים, אם כי מדובר ביוזמה חשאית שלא ניתן לגלותה במסמכים 

רשמיים של השלטון.
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ב. "הסופות בנגב": הסיפור הרוויזיוניסטי

עלילה

מהומות  לפרוץ  דרוכה  בציפייה  בפטרבורג  שישבו  העם"  "רצון  המחתרתי  הארגון  חברי 

תושבי  אכזבה.  נחלו  השני,  אלכסנדר  הצאר  בחיי  המוצלחת  ההתנקשות  לאחר  עממיות 

פטרבורג המשיכו בשגרת יומם, וכך גם הנתינים בשאר רחבי האימפריה.18 רוסיה איבדה 

שליט שהנהיג רפורמות רבות וחשובות שליוו אותה בתהליכי המודרניזציה שהתחוללו בה 

במחצית השנייה של המאה התשע־עשרה. החשובה שברפורמות, שאלכסנדר השני עצמו 

למוסד  קץ  ששמה   )1861( האגררית"  "הרפורמה  הייתה  לביצועה,  העיקרי  האחראי  היה 

"הצאר  האוהד  הכינוי  השני  באלכסנדר  דבק  כך  שום  על  הרוסית.  באימפריה  הצמיתות 

המואץ  בתיעוש  גם  ניכרו  המודרנה  אותות  הפיאודלי,  הסדר  לביטול  מעבר  המשחרר". 

ובמוביליות חברתית גוברת, הן אנכית והן אופקית.

האוכלוסייה  של  ייחודיותה  נתחדדה  ובכלכלה  בחברה  הרדיקליים  השינויים  לאור 

היהודית, שהמשיכה במידה רבה לשמור על מסורתה, על תרבותה ועל אופי התעסוקה שלה. 

בצורה  )אף  בחברה  היהודים  את  לערות  השלטון  ניסיונות  של  שנים  עשרות  למרות  זאת 

אגרסיבית, תחת ניקולאי הראשון(, ולמרות טענות הולכות ומתגברות של השלטונות, של 

במהלך  וחברתי.19  כלכלי  מפגע  הם  שהיהודים  אינטלקטואליות  אליטות  ושל  העיתונות 

שנות השבעים של המאה התשע־עשרה התחזק הדימוי של היהודי כגורם מנצל בדעת הקהל 

ברוסיה.20 ביקורת דומה נשמעה גם מפי צעירים יהודים שהושפעו מהפופוליזם הרוסי וראו 

באופי הבלתי פרודוקטיבי של משלח ידם של היהודים רעה חולה שיש למגרה – על כך ניתן 

ללמוד בין השאר מייסּודו של ה"ארגון להפצת עבודה חקלאית בקרב היהודים".

הנוצרים  תושביה  בין  המתח  גבר   1881 של  הרוסי־האורתודוקסי  הפסחא  חג  בראשית 

לתושביה היהודים של העיר ייליסביטגרד )כיום קירובוגרד(, ונפוצו בה שמועות בדבר פרץ 

אלימות ממשמש ובא. ייליסביטגרד שכנה הרחק מהבירה, בפלך חרסון שבדרום חבל הארץ 

האוקראיני. ראש המשטרה של העיר, בוגדנוביץ', שהיה ידוע בסובלנותו כלפי המיעוטים 

בעירו.  סדר  הפרות  למנוע  כדי  מיוחדים  אבטחה  סדרי  הפעיל  והלא־רוסים,  הלא־נוצרים 

ביום הרביעי של שבוע הפסחא, משנרָאה שהשמועות הן שמועות שווא, שלח בוגדנוביץ' 

והתיר לתושבים לפתוח את בתי  את כוחות הצבא המיוחדים ששהו בעיר בחזרה לבסיסם 

המרזח. בשעות אחר הצהריים של אותו היום פרצה בעיר תגרה בין בעל בית מרזח יהודי 

ושבמהלכן  העיר  ברחבי  שהתפשטו  מהומות  לכדי  התפתחה  התגרה  מלקוחותיו.  לאחד 

הרסו המתפרעים את רכושם של תושביה היהודים ובזזו אותו. הדבר אירע ב־15 באפריל 

1881, חודש וחצי לאחר ההתנקשות בצאר אלכסנדר השני. המהומות דוכאו כליל כעבור 

תחילה  נוספות,  התפרעויות  של  לשורה  אות  שימש  הזה  האלימות  פרץ  ואולם  וחצי,  יום 
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ביישובים הקרובים לייליסביטגרד ואחר כך בערים נוספות שבדרום תחום המושב, דוגמת 

קייב ואודסה. בדרך כלל המהומות התחילו במרכזים העירוניים ומשם הן התפשטו לכפרים 

בפרעות  אך  היהודים,  של  רכושם  נגד  בעיקר  הופנה  ההמון  זעם  שבסביבתם.21  ולעיירות 

ורצח. מאז המהומות בייליסביטגרד חזרו  ואף מקרי אונס  פיזיות ביהודים  היו גם פגיעות 

הפרעות ופרצו מדי פעם בפעם במשך יותר משנה, רובן בדרום תחום המושב, ובעיקר בחבל 

הארץ האוקראיני, אך היו גם מקרים אחדים במקומות אחרים.

את  והביך  הפתיע  שנה,  ממאה  יותר  זה  כמותו  ידעה  לא  שאוקראינה  האלימות,  גל 

השלטונות ואת העיתונות. תחילה הייתה הנטייה הרווחת להתייחס לאירועים הללו כמקרים 

האופיינית  הרוחות  השתלהבות  בעקבות  אנטי־יהודית  עוינות  התפרצות  של  חד־פעמיים 

לימי הפסחא. בהמשך פרסם השלטון את סברתו כי ארגוני המחתרת הם הנושאים באחריות 

להפרות הסדר, אבל רק בשלבים מאוחרים יותר של המאורעות )אוגוסט 1881( יצא השלטון 

האוכלוסייה  נגד  המנוצל  ההמון  של  ספונטנית  התפרצות  אלא  אינן  שהמהומות  בהצהרה 

ציפתה  לא  מובהק,  באופן  אנטישמית  הייתה  שבחלקה  העיתונות,  גם  המנצלת.  היהודית 

להתפרצות אלימה כזאת באזור שידע שקט זמן כה רב. לאחר פרוץ הפרעות פורסמו כתבות 

ביד  הפורעים  לדיכוי  קראה  האנטישמית  העיתונות  ואפילו  בעיתונים,  הסדר  הפרות  נגד 
קשה.22

משנתחוור לשלטונות שלא מדובר בתופעה חד־פעמית, הם החלו לפעול לדיכוי המהומות. 

שרי הפנים )תחילה מליקוב ולאחר מכן איגנטייב( יצאו בהודעות גינוי ואזהרה חמורות, וכך 

עשו גם שרי הפלכים שהכריזו על מדיניות ברורה ונחרצת נגד הפרעות. גם מושל קייב, 

דֵרנֵטלן, שהיה ידוע בעמדותיו האנטי־יהודיות, פעל בנחישות למניעת התפרצויות דומות 

במחוזו. ואכן הוא הצליח לשמור במשך זמן מה על הסדר באמצעות כוחות צבא ומשטרה 

שקיבלו ממנו הוראות ברורות לדכא כל סימן לאי־סדרים. ואולם, ב־26 באפריל 1881, 11 

ימים אחרי התרחשות הפרעות בייליסביטגרד, פרצו גם בעיר המחוז קייב פרעות הרסניות. 

המושל עצמו הושלך לקרקע על ידי ההמון המתפרע, וחייליו ירו אש חיה לעבר הפורעים 

גם  לעיר.23  השקט  הוחזר  ימים  שלושה  רק כעבור  אך  שניים.  ופצעו  אחד  אדם  הרגו  ואף 

במקרה זה נדדה האלימות ליישובים שבסביבת העיר קייב, והופנתה תמיד כלפי האוכלוסייה 

היהודית.

נרתמו  והצבא  המשטרה  שכוחות  אף  אך  יותר.  מהר  המהומות  דוכאו  אחדים  במקרים 

למלחמה בפורעים, רבות מהמהומות לא שכחו אלא כעבור ימים אחדים. כך לדוגמה קרה 

באודסה, שבה נמשכו הפרעות ארבעה ימים )מ־3 עד 7 במאי(, אף שכוחות משותפים של 

הצבא, המשטרה, והיהודים, שהתארגנו לשם הגנה עצמית, פעלו בעיר לדיכוין. במקומות 

רבים סבלה המשטרה ממחסור חמור בכוח אדם ומהכישורים המקצועיים הירודים של הכוחות 

שעמדו לרשותה וקיבלו משכורות נמוכות.24 עירוב הצבא בהגנה אזרחית נחשב לפעולה 
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בהמוני  סדר  להשלטת  הוכשר  לא  הצבא  ידו.  באזלת  המקומי  השלטון  ולהודאת  קיצונית 

מתפרעים והחיילים לא ששו להפנות את נשקם נגד נתיני האימפריה. יתר על כן, בשליחת 

כוחות הצבא לעורף היה משום פגיעה בחוסנה של החזית הרוסית, שגם כך סבלה ממחסור 

בכוח אדם. כל הגורמים הללו הקשו על הממשלה ועל השלטונות המקומיים בניסיונותיהם 
לבלום את גל הפרות הסדר.25

זרעי  את  גם  עמם  נשאו  בעיר  הפרעות  בעקבות  קייב  מהעיר  שנמלטו  הרבים  היהודים 

האלימות שהופנתה כנגדם. כך, כעבור כמעט חודשיים של שקט יחסי מאז דיכוי המהומות 

ושוב  קייב.  מנמלטי  רבים  נתקבצו  שם  פריאסלב,  בעיר  ביוני  ב־30  חודשו  הן  באודסה, 

גל  עבר   1881 בסוף  אוגוסט.  באמצע  ששככו  עד  הסמוכים  ובעיירות  בכפרים  נמשכו  הן 

הפרעות צפונה, לעיר ורשה, שם בעת מיסת הבוקר של חג המולד צעק מישהו "אש", והדבר 

עורר בהלה רבתי וגרם למנוסת הקהל ולרמיסת אחדים מתוכו למוות. צעקה מקרית נוספת 

"היהודים גנבים" הביאה לתחילתן של הפרעות בעיר.26 הפרעות שבו לדרום אוקראינה בחג 

הפסחא של 1882, ובכך הושלמה שנה של פרצי אלימות אנטי־יהודית שעברו כנגע ממאיר 

בדרום תחום המושב.

סיבתיות
סיבות כלליות. גורמים רבים חברו יחדיו להביא להתפרצויות האלימות, מהם בבחינת אבק 

שריפה שנאגר זה דורות, ומהם בבחינת ניצוץ שהביא להתפרצות ולהתלקחות. 

מבחינה דמוגרפית ידעה האוכלוסייה היהודית גידול עצום במהלך המאה התשע־עשרה, 

תופעה שאף זכתה לכינוי "הנס הדמוגרפי". מ־900,000 יהודים ברוסיה ב־1795 עלה מספרם 

ל־4.3 מיליון ב־27.1880 נס זה היה ליהודי רוסיה לרועץ בשל התמדתם העיקשת בבחירת 

הארוכה  המסורת  נמשכה  הצארי  השלטון  בחסות  גם  שלהם.  הייחודיים  הפרנסה  מקורות 

הימים  מורשת  לאצולה,  האיכרות  בין  מתווך  וכגורם  ביניים  כמעמד  היהודים  תפקוד  של 

שבהם הם היו נתיניה של הממלכה הפולנית השלמה. גם עם ערעור הסדר הפאודלי לאחר 

ביטול הצמיתות על ידי אלכסנדר השני ב־1861 המשיכו היהודים להימנע מעבודת כפיים 

פשוטה וצמצמו את מקורות פרנסתם בעיקר לתחומי המסחר והמלאכה הרווחיים יותר. שתי 

התופעות, גידול דמוגרפי מחד גיסא וסלקטיביות תעסוקתית מאידך גיסא, קשורות זו בזו. 

הגידול הדמוגרפי נבע במידה רבה מריבוי טבעי גדול בקרב האוכלוסייה היהודית,28 וכך 

ניתן להבין את הצורך במקור פרנסה רווחי לאור העובדה שמספר רב יותר של נפשות היו 

תלויות במפרנס של המשפחה היהודית. שתי התופעות יחדיו גרמו למחסור גובר במקורות 

תעסוקה בקרב היהודים ולתחרות כלכלית קשה מנשוא.29 

גורם חשוב נוסף להשלכות השליליות של ה"נס הדמוגרפי" היה המסגרת הגיאוגרפית 

שבו התרחש הגידול הדמוגרפי, דהיינו תחום המושב. גבולות תחום המושב עוצבו בעיקר 
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ועד למחצית המאה התשע־עשרה, בעת שחופש התנועה  סוף המאה השמונה־עשרה  למן 

של כל נתיני האימפריה היה מוגבל וכפוף לשיקולי השלטון. באותה תקופה היו האיכרים 

משועבדים לאדוניהם, ואף בני העיר נדרשו לאישור מיוחד אם רצו לעזוב את עירם. אחרי 

חלוקות פולין בשלהי המאה התשע עשרה הרחיב השלטון את התחום שבו הותר ליהודים 

להתיישב מעבר לאזור שסופח מפולין )יש לזכור שערב החלוקות לא היה באימפריה הרוסית 

יישוב יהודי(. השלטון נטה להעניק ליהודים מעמד של עירוניים באופן כמעט גורף ושאף 

לנתב אותם לאזורים שבהם היה חסר מעמד בינוני. תקנת 1804 אישרה את הרחבת תחום 

מושבם של היהודים. הממשלה אף עודדה את היהודים להקים יישובים ב"רוסיה החדשה" 

– היא "נובורוסיה", אותם אזורים שרוסיה סיפחה מהאימפריה העות'מנית במחצית השנייה 

של המאה השמונה־עשרה – וסיפקה להם תמריצים משמעותיים כדי שיתיישבו שם ויעסקו 
בעבודה חקלאית.30

לאחר שאלכסנדר השני עלה לשלטון פנו אליו יועציו והעלו בפניו הצעות ברוח רעיונות 

הכלכלה הליברלית לבטל את תחום המושב ולאפשר ליהודים לחיות בכל רחבי האימפריה. 

גם מושלי הפלכים שבתחום המושב העלו בפני הצאר החדש את בעיית מצבם הקשה של 

היהודים שבחסותם, שנבעה מריכוזם הגדל והולך בתוך התחום. התחרות הקשה בין היהודים 

גרמה שבתחומי התיישבותם עלות השירותים שאותם נהגו לספק הייתה נמוכה הרבה יותר 

מבפנים הארץ, ונראה היה כי אך טובה תצמח לרוסיה אם הללו יפוזרו ברחבי האימפריה. 

אך הצאר דחה את ההצעות הללו בשל המצב הרגיש שנוצר כתוצאה מהרפורמה האגררית. 

החשש היה שהיהודים ירכשו את אדמות האיכרים שהפכו בזמן קצר לבעלי קרקעות חסרי 

ניסיון. ביטול הצמיתות לא רק מנע את הסרת גבולות תחום המושב, אלא הייתה לו השפעה 

מרחיקת לכת על מצבם הכלכלי של יהודי רוסיה, שכאמור, נהגו באופן מסורתי להתפרנס 

סדרי  ערעור  גרם  לפיכך  לאיכרים.  הקרקע  אצולת  בין  כמתווכים  מיוחדים  מתפקידים 
האחוזות לפגיעה קשה במעמדה ובכלכלתה של החברה היהודית ברוסיה.31

התשע־ המאה  של  השנייה  המחצית  שבמהלך  גרמו  נוספים,  ועוד  הללו,  הגורמים  כל 

עשרה האוכלוסייה היהודית התרוששה מאוד. בניסיונם לשפר את מצבם הכלכלי היהודים 

נאלצו "לנצל" ככל שיכלו את האוכלוסייה הנוצרית הסובבת אותם.32 למרות התמדתם של 

תהליכים מתמשכים של אקולטורציה ואסימילציה המשיכו היהודים במידה רבה לשמור על 

תרבותם ועל נבדלותם. במרוצת הזמן הם הפכו למיעוט מאיים בגידולו הבלתי פרופורציונלי 

לשאר האוכלוסייה, וכאמור, התפשטה גם הדעה שהם מהווים מפגע כלכלי־חברתי. 

לפרעות,  שקדמו  העשורים  בשני  כלכלית  צמיחה  שידעה  אוקראינה,  קרובות.  סיבות 

היוותה מוקד משיכה למחפשי עבודה מכל רחבי רוסיה. האביב היה עונת השיא, שבה גדשו 

מובטלים שאינם מבני המקום את חבל הארץ האוקראיני בתּורם אחר עבודה מזדמנת שלא 

בשל  מהרגיל  גדול  לאוקראינה  הבאים  מספר  היה   1881 באביב  מקצועי.  ידע  לה  נדרש 
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משבר בתעשייה בסנט־פטרבורג ובמוסקבה בחורף של השנה שחלפה. משבר זה שילח מן 

הערים הללו קבוצות רבות של פועלים שנאלצו למצוא פתרונות תעסוקה חלופיים. אבל 

באותה שנה היה המצב קשה גם באוקראינה, בשל דלות היבולים באזור. הצורך בפועלים 

היה קטן מהרגיל ותושבי האזור היו על סף רעב. על כל המצוקות הללו נוספה ההתנקשות 

בחייו של אלכסנדר השני, שכיהן במשך 26 שנה והיה אהוד על האיכרים על שום ששחרר 

אותם מעול העבדות. הרצח הוביל לחוסר יציבות, לבלבול ולחשש של האיכרים שמא הצאר 

החדש יבטל את הרפורמה האגררית והם יאבדו את חירותם. היה צורך למצוא אשם הן במצב 

הכלכלי הקשה הן בטרור הפוליטי. האשם נמצא בדמותו של האחר, השונה והחלש. האצבע 

המאשימה הופנתה כלפי היהודי. כל הגורמים הללו חברו יחדיו, וכשפרצה קטטה של מה 

הכלכליים  התסכולים  וכל  מהבקבוק  השד  יצא   1881 באפריל  ב־15  בייליסביטגרד  בכך 
והחברתיים הפכו לפרץ אלימות שהתפשט בתחום המושב כאש בשדה קוצים.33

חברי ארגון המחתרת "רצון העם" )ה"נרודניקים"( ניסו לשווא במשך שנים לעורר את 

איכרי האימפריה הרוסית למרוד בשלטון הצארי באמצעות ה"הליכה אל העם". רצח הצאר 

נתפס אצלם כמיועד "לתת דחיפה להיסטוריה" ולקדמה לעבר האוטופיה הסוציאליסטית.34 

נגד  המיוחלות  האיכרים  למרידות  ותביא  רוסיה  את  תזעזע  שההתנקשות  קיוו  המהפכנים 

הפורעים  של  המוטיבציה  הייתה  רחוקה  מה  אך  הגיעו,  אכן  המהומות  הצארי.  השלטון 

מהאידיאולוגיה הסוציאליסטית שבה דבקו המהפכנים.

ההתנקשות בצאר אלכסנדר השני בסנט פטרבורג, על פי איור של ג' ברולינג, שהופיע בכתב עת ב־35.1881
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ג. המחלוקת ההיסטוריוגרפית לעומת הסיפור ההיסטורי

משמעותו של הסיפור ההיסטורי נעוצה בזיהוי הייחודי והרלוונטי. "הסופות בנגב" הוא 

לומר  ניתן  אליהם מהיבטים שונים.  להתייחס  רבים שניתן  יסודות  המכיל  היסטורי  סיפור 

שהסיפור עוסק בתשעה עניינים:

קבוצת אנשים הנוהגת בהתמדה באלימות כלפי קבוצה אחרת;  .1
נתיני האימפריה  כולם  יהודים,  נגד  פולנים  ושל  אוקראינים  רוסים  אלימות של   .2

הרוסית;
אלימות המתרחשת זמן קצר לאחר התנקשות בחייו של מנהיג;  .3

אלימות המתרחשת אחר חילופי שלטון;  .4
עיור  מודרניזציה,  של  תהליכים  מתרחשים  שבו  באזור  המתרחשת  אלימות   .5

ותיעוש;
אלימות המתרחשת בעיקר באוקראינה וברוסיה החדשה;  .6

של  והתפשטותה  עיצובה  גיבושה,  עם  המתרחשת  אנטי־יהודית  אלימות   .7
האידיאולוגיה האנטישמית;

אלימות המתרחשת בתקופה של מצוקות כלכליות הנובעות מיבולים דלים;  .8
פרץ אלימות המתרחש באזור שידע שקט יחסי במשך תקופה ארוכה;  .9

הפניית תשומת הלב לכל אחד מההיבטים הללו עושה אחת מהשתיים: או שהיא מדביקה 

את המילה "מדוע" לפני הנתון המתאים, או שהיא מעמידה את הנתון עצמו כחלק מהמערך 

קטיעה  אירועי  של  מובהק  מאפיין  היא  כשלעצמה  אלימות  הסיפור.  את  המסביר  הסיבתי 

בהיסטוריה. אף בחקר מהלכה של לחימה ארוכה ועקשנית שאלתו של ההיסטוריון תהיה 

בדרך כלל מדוע הצדדים ממשיכים להילחם. האלימות מצריכה הסבר הנעוץ בהתרחשויות 

העבר ויש בה הסבר מתבקש להתרחשויות העתיד. הבנייתם של שני הנרטיבים של הסיפור 

כפי  הסיבתיות.  מודל  פי  על  בבהירות  נעשית  שהצגתי  בנגב"  "הסופות  על  ההיסטורי 

שלימדנו דייויד יום, הסיבתיות קיימת רק כצורך פסיכולוגי של האדם. קנט היטיב להסביר 

הפרדה  שכל  כך  בנרטיב  מובנית  הסיבתיות  הכרה.36  כתנאי  אותה  בתארו  הסיבתיות  את 

ביניהם היא שרירותית. לפיכך כל דיון בסיבות הוא למעשה דיון בעצם הסיפור. טענתי היא 

שיותר משהמחלוקות שאני מציג בין ההיסטוריונים הן פרי דיון פרטני בהוכחות לכאן או 

לכאן, או פרי מחלוקת אידיאולוגית עקרונית, הן תוצר של סוגה של כתיבה היסטורית, של 

בחירות מתודולוגיות של ההיסטוריון, ובעיקר, של שיקולים בהבניית הנרטיב של הסיפור 

ההיסטורי. שיקולים אלו הם ביטוי של נקודת המבט הייחודית של ההיסטוריון ושל העניין 

או  אידיאולוגיות(  )קרי  רחבים  לאינטרסים  גם  קשורים  והם  ההיסטורי,  בסיפור  לו  שיש 

מצומצמים )מוטיבציות( של החוקר. 
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אידיאולוגיות כבסיס לחלוקה היסטוריוגרפית: הבחנתו של יונתן פרנקל
הזרם המרכזי שבאה בעקבות  בין ההיסטוריוגרפיה של  יונתן פרנקל מאפיין את ההבחנה 

שלפני  התקופה  בני  ההיסטוריונים  לטענתו,  זמננו.37  בת  ההיסטוריוגרפיה  לבין  דובנוב 

דו־ מודל  פי  על  היהודית  ההיסטוריה  את  להציג  נטו  וצ'ריקובר,  דובנוב  כדוגמת   ,1948

קוטבי, כשהסוגיות ההיסטוריות נבחנות על פי חלוקה מרכזית בין כוחות מלכדים וכוחות 

להצדיק  היה  העיקרי  המאבק  אידיאולוגית  מבחינה  הגולה.  יהודי  על  שפעלו  מבזרים 

היהודים  דובנוב,  של  העל"  "נרטיב  פי  על  היהודים.  של  הלאומית  האחדות  את  ולאפיין 

אחדותם  את  מנציח  בגלות  קיומם  ודווקא  ההיסטורי,  מהמהלך  אינטגרלי  חלק  תמיד  היוו 

הלאומית, המושתתת על בסיס תרבותי ורוחני.38 לעומת זאת, על פי פרנקל, ההיסטוריונים 

הרוויזיוניסטים נוטים להצביע על המורכבות של מהלך ההיסטוריה ולהקהות את הדרמטיות 

של  התקופה  את  יותר  ידגישו  הללו  ההיסטוריונים  הנוכחי,  ובהקשר  הקיצוניות.  ואת 

אלכסנדר השני שקדמה לפרעות, ובכך יקהו את הדרמטיות של אירועי 1881/2. הם יציגו 

את שנת 1881 כנקודת שיא שבה פרץ המתח שהצטבר במשך השנים, ולא כנקודת מפנה 

בהיסטוריה של העם היהודי בעת החדשה.

בספרו מתשי"ח, צ'ריקובר אינו מעלים עין מהמצוקות החברתיות שקדמו לפוגרומים, אך 

הוא טוען שאין הן מסבירות את הייחודיות של הפרעות של 1881/2. לטענתו, מצוקות של 

רעב ואלימות לא היו עניין חדש ברוסיה.39 הוא יוצא נגד הטענה שניתן להבין את הפרעות 

מי בשלטון  בעין בלשית  לחקור  ניגש  הוא  ולפיכך  אלימות;  ספונטניות של  כהתפרצויות 

גם  לדובנוב,  בדומה  הקדושה".  ב"ליגה  מדובר  הנראה  שככל  למסקנה  ומגיע  אותן,  יזם 

צ'ריקובר מדגיש את ייחודם של המאורעות, כי עניינו במובחנות של העם היהודי. שניהם 

מדגישים את ההיבט האנטי־יהודי של מעשי האלימות. לעומת זאת, כשרוגר ניגש לנושא 

קבוצה  על  מפעילה  אחת  אנשים  שקבוצת  אלימות  של  האוניברסלי  בהיבט  מתעניין  הוא 
אחרת וקורא להשוואה עם מקרי אלימות אחרים.40

בדומה לכך, ארונסון כותב, בהתאמה להבחנה שמציע פרנקל, ש"הפוגרומים הם תוצאה 

של המודרניזציה והתיעוש ברוסיה יותר משהם תוצאה של אנטגוניזם דתי עתיק יומין".41 

האוקראיני  העם  ושל  השלטון  של  האמביוולנטי  יחסם  את  מאמר  באותו  מדגיש  ארונסון 

את  ומפנה  אנטישמיים  גורמים  אחר  המחפשת  הנימה  את  מחליש  הוא  ובכך  ליהודים, 

סביב  מתלכד  דובנוב  של  הנרטיב  זאת,  לעומת  חומרי.  אופי  בעלי  לגורמים  ההתמקדות 

היהדות"  "אויבי  כמו  בביטויים  עשירה  הפוגרומים  את  שלו  הסקירה  האנטישמיות.  נושא 

כגורם  האנטישמיות  של  הדימוי  הגרמנית".42  האנטישמיות  "חיידק  ואף  ו"אנטישמיות" 

חומרי־ביולוגי מחדד את ההבחנה בינו לבין ההיסטוריונים הרוויזיוניסטים: בעוד שארונסון 

דובנוב מתייחס לאידיאולוגיה  מבטל את המשקל של האידיאולוגיות בהסבר המאורעות, 

עמד  שהשלטון  לכך  חותכות  ראיות  שאין  מודים  וצ'ריקובר  דובנוב  מוחשי.  כמעט  כדבר 
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ואולם  הפרעות,  ערב  ברוסיה  החברתי־כלכלי  למצב  מודעים  שניהם  הפרעות.43  מאחורי 

הם בוחרים להדגיש היבטים מסוימים של המאורעות הקשורים במאפיינים האנטי־יהודיים 

המייחדים אותם.

אידיאולוגיות של פריודיזציה: הבחנתה של פטרישה סקינר
ניגוד נוסף בין שתי הגישות בא לידי ביטוי בשיוכה של התופעה לתקופה. פטרישה סקינר 

באור  הביניים  ימי  את  להציג  שנהגה  השואה  טרם  היהודית  ההיסטוריוגרפיה  בין  מבחינה 

לבין  ימי־ביניימיים,  כשיירים  החדשה  בעת  יהודית  אנטי  אלימות  מקרי  ולתאר  שלילי 

ההיסטוריוגרפיה שהושפעה מהשואה כתופעה ברורה של שנאת יהודים מודרנית באופייה. 

 ,)Wissensschaft des Judentums( "זו הראשונה הושפעה בעיקר מאסכולת "מדעי היהדות

שמקורה בגרמניה של ראשית המאה התשע־עשרה. מבחינה אידיאולוגית, היסטוריוגרפיה 

זו נוצרה לאור האופטימיות ששררה בקרב חוקרים יהודים בעקבות תהליכים של אמנציפציה 

של  כעניין  לשליליים  שנחשבו  היהדות  של  מאפיינים  להציג  מניסיון  וכחלק  עברו  שהם 

העבר ושל הדיכוי הימי־ביניימי )לדוגמה, מיסטיקה והתקווה לגאולה מדינית(. סקינר אף 

מציינת שהפוגרומים ברוסיה נתפסו במיוחד כדוגמה של "ברבריות ימי־ביניימית".44 ואכן 

גם דובנוב, שחי בברלין במשך רוב שנות השלושים של המאה העשרים ועד הירצחו בידי 

הנאצים ב־1941, בוחר לראות בפוגרומים תופעה ימי־ביניימית במהותה ואף משווה אותה 
לגירוש ספרד.45

את  המציינת  ביסודה,  מודרנית  תופעה  הם  הפוגרומים  כי  קובע  זאת,  לעומת  ארונסון, 

תחילתו של "עידן חדש של סבל עצום ואלימות גופנית, אך גם עידן של הישגים וניצחונות 

של רוח האנושות".46 הוא מדגיש את התקופה הארוכה של שקט יחסי בכל הנוגע לאלימות 

אנטי־יהודית ששרר באוקראינה במשך יותר ממאה שנה עד פרוץ הסופות בנגב. עם זאת הוא 

גם מציין את ה"פרימיטיביות" של ההמונים כגורם לפרעות, ובעיקר את המצוקה, התסכול 

והעוני ששררו בקרב האוכלוסייה שמקרבה יצאו הפורעים.47 ניתן אולי לדייק ולומר שעל 

בשל  ה"פרימיטיבית"  האוכלוסייה  שחוותה  הטראומה  של  בתוצר  כאן  מדובר  ארונסון  פי 

המודרניזציה המואצת. וכך, בעוד שהמודרנה של דובנוב מנוגדת לחושך המוסרי של ימי 

הביניים, הרי שהמודרנה של ארונסון אדישה לגורלם של בני האדם. אצל ארונסון מהלך 

ההיסטוריה מאבד מהפן הטלאולוגי־מוסרי, ואילו הפן השרירותי מודגש. כתוצאה, האדם, 

בתור יצור בעל חופש בחירה, יוצא אל מחוץ לתמונה.

ה"עובדות" ההיסטוריות נשארו דומות: רוסיה המפגרת שרויה בתהליך של צמצום הפער 

עם המערב, ובינתיים חדש וישן משמשים באימפריה בערבוביה. אך דובנוב בוחר לשייך 

את הפוגרומים לישן, וארונסון – לחדש. 
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הבניית העלילה והרוויזיוניזם כמוטיבציה אפשרית
גם בחלק ה"עלילתי" של הסיפור על הפוגרומים באה לידי ביטוי ברור ההבחנה בין שתי 

הגישות. אף שמדובר ביותר ממאה מקומות )ויש אומרים, אף יותר מ־200( שבהם התרחשו 

לפוגרום  מיוחדת  חשיבות  מיוחסת  רבים  בתיאורים  בנגב",  "הסופות  באירועי  פוגרומים 

הראשון בייליסביטגרד. אף שנראה שהנתונים זהים בתיאוריהם של דובנוב, של ארונסון 

ושל רוגר, האחרונים בוחרים להציג את הסיפור באורח שונה, כפי שהמחשתי לעיל. כך גם 

במקרה של הפוגרום בוורשה: דובנוב מדגים באמצעותו כיצד "החיידק האנטישמי" פורץ 

גבולות  גיאוגרפיים ואתניים, ואילו רוגר נאלץ להדגיש את מקריותו )במקרה מישהו צעק 

"היהודים גנבים"(, ממש כפי שהוא מתייחס לקטטה שפרצה בבית המרזח בייליסביטגרד 

ייליסביטגרד,  כתגרה שגרתית. את הנטיות ההומניסטיות של בוגדנוביץ', ראש משטרת 

ארונסון מביא כדי לנקות מאשמה את השלטון המקומי. בד בבד היותו של דרנטלן, מושל 

לפרעות  התנגד  שהשלטון  להראות  אמור  כן  גם  מובהקות  אנטישמיות  נטיות  בעל  קייב, 

וכי השליט פעל כנגדן למרות דעותיו. באופן דומה העובדה שעיתונים מסוימים, שהביעו 

את  ארונסון,  לדעת  מחזקת,  רק  מובהקת  בצורה  אנטישמיים  היו  מהפרעות,  הסתייגות 

הטענה שגם העיתונות הופתעה מהפוגרומים והתנגדה להם. 

הבחינה  רוויזיוניזם.  לשם  נעשה  שהרוויזיוניזם  חשד  יעוררו  שלא  קשה  כאלה  טענות 

הבלתי  לעין  והגלוי  הברור  את  להשכיח  אולי  עשויה  והדקדקנית  המפורטת  המדעית 

מזוינת. עצם קיומם המוצהר והמובן מאליו של שליטים ושל עיתונות שניתן לאפיין אותם 

כאנטישמיים במובהק היא העובדה שזועקת דרשני ושיש לכלול אותה כאחד המאפיינים 

שליט  או  שעיתון  העובדה  אותן.  ושליוותה  לפרעות  שקדמה  האווירה  של  הייחודיים 

בניסיון  משני  מקום  לתפוס  אמורה  ייחודיותה  אף  על  הסדר,  הפרות  נגד  פעל  אנטישמי 

להסביר את הסיבות לפוגרומים. כמו כן נראה מאולץ משהו לטעון שהקטטה בבית המרזח 

בייליסביטגרד הייתה "ספונטנית", לנוכח העובדה שהיא אירעה לאחר שכוחות צבא שהו 

הניסיון לכפות את המקריות  גם  כדי למנוע את ההתפרצות האלימה.  ימים  בעיר שלושה 

על תיאור הפוגרום בוורשה עשוי להיות מובן לאור הצורך ברוויזיוניזם לשמו הרבה יותר 

משניתן להבינו לאור הצורך בהיסטוריה.

הדגם המשפטי: מתודה לעומת מהות 
בחירתי במושג "רוויזיוניסטי" נובעת מהוראתה הפשוטה של המילה, דהיינו "מי שעושה 

בחינה מחדש": ההיסטוריונים הרוויזיוניסטים עורכים רוויזיה של הדעות המקובלות. רוגר 

ההיסטורית  התפיסה  נגד  מפורשות  יוצאים  הם  באשר  זו  בהגדרה  עומדים  אכן  וארונסון 

הקונוונציונלית שדובנוב הוא נציגה הבולט. אף ארונסון בעצמו מתאר את המחקרים שלו 

ההיסטוריוגרפית  האופנה  בין  הבחנה  נדרשת  כאן  "רוויזיוניסטיים".48  בכינוי  רוגר  ושל 
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לבין מאפיינים תוכניים של תחום חקר ספציפי. רוגר וארונסון כותבים היסטוריה חברתית־

כלכלית, היסטוריה התפתחותית של מבנים ארוכי־משך, או מה שנהוג לכנות "היסטוריה 

חדשה". אך מטרתם ועיקר עיסוקם אופייניים דווקא להיסטוריוגרפיה המסורתית, באשר 

הם מנסים לשפוט את האירוע ההיסטורי הפרטי.

פי הדגם המשפטי של המחקר  פועלים על  ורוגר,  וצ'ריקובר, בדומה לארונסון  דובנוב 

ראיות  מוצא  וצ'ריקובר  השלטונות  כלפי  מאשימה  אצבע  מפנה  דובנוב  ההיסטורי.49 

המחשידות גוף בלתי רשמי שהיה מקורב לשלטון )"הליגה הקדושה"(. לעומתם, ארונסון 

ורוגר מבקשים לזכות את השלטון, או כל גורם רשמי אחר, ומערערים על גזר הדין מטעמי 

גופים  עוד  לא  הם  האשמים  דפרסונליזציה:  עוברת  האשמה  אצלם  ואי־ודאות.  מורכבות 

המורכבים מאנשים, אלא תהליכים רחבים )תיעוש ועיור( המתרחשים מתוך אדישות לסבלם 

להתעלם  להיסטוריון  מאפשרת  בזמן  המרחק  של  שהפרספקטיבה  ייתכן  האדם.  בני  של 

מהאנשים עצמם, הן הרודפים הן הנרדפים, ולהדגיש תהליכים כלליים. 

אין ספק שהכלים של ההיסטוריה החדשה הם המאפשרים לרוגר וארונסון לטעון בעד זיכוי 

הנאשמים. ואולם, תהליכים ארוכי משך אינם יכולים לשמש חלופה להסבר של התרחשויות 

את  המסבירה  סיבתית  במערכת  חוליה  רק  להיות  יכולים  כאלה  תהליכים  קונקרטיות. 

קונקרטי.  מקרה  הם   1881/2 של  הפוגרומים  אחרים.  כלליים  תהליכים  של  התפתחותם 

היד  מאחורי  מסויימים.  ובזמנים  במקומות  אנשים  בקבוצות  פיזית  פגעו  אנשים  קבוצות 

המכה עומדת מערכת סיבתית קונקרטית שאי אפשר לעשות לה רדוקציה למערכת סיבתית 

מופשטת המורכבת מתהליכים כלליים ורחבים. הפרספקטיבה של המשך הארוך מעלימה 

עשויה  הארוך  המשך  לאור  הקצר  המשך  הבנת  החופשי.  הרצון  את  ההיסטורי  מהמהלך 

בהחלט להפרות את הדיון, אך לעניין הגדרת הסיבתיות, המעבר בין מערכות שיחידות הזמן 

שלהן שונות הוא בעייתי. לפיכך הניסיון להחיל את הסיבתיות של המשך הארוך על המודל 

המשפטי, שבו חופש הרצון הוא חלק בלתי נפרד מעצם ההאשמה, גם הוא בעייתי מיסודו.

האומנם מחלוקת? כוונת מכוון לעומת ספונטניות
גם  רווחה  המסורתית  שהעמדה  טענתו  את  לחזק  כדי 

שמואל  על  מסתמך  ארונסון  יחסית,  מאוחרת  בתקופה 

שכבר  להיסטוריון  דוגמה  רואה  הוא  באטינגר  אטינגר. 

הדגיש  העשרים  המאה  של  השישים  שנות  בסוף 

וחברתיים  כלכליים  גורמים  של  השפעותיהם  את 

הגישה  ברוח  זאת,  ועם  הפרעות,  על  מקומיים 

ההיסטוריון שמעון דובנוב )1941–1860(
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בטענה  לדבוק  גם  המשיך  הקלאסית(,  הגישה  את  ארונסון  מכנה  )כך  ה"קונספירטיבית" 

ב"ליגה  שמדובר  החשד  את  העלה  ואף  מכוונת,  יד  הפרעות  מאחורי  הייתה  פיה  שעל 

ארונסון  ידי  על  כן  גם  מצוטט  ב־1986  שכתב  פינקוס  בנימין  ההיסטוריון  הקדושה".50 

במטרה דומה.51 

בשלטון.  האשמה  את  בעקשנות  שמחפשים  כמי  מצטיירים  ופינקוס  אטינגר  לכאורה 

ואמנם פינקוס אכן יוצא מפורשות נגד הטענה שההתפרצות הייתה ספונטנית והוא מאשים 

העשרים,  המאה  של  השבעים  שנות  בסוף  אטינגר,  אך  השלטונות.52  את  חד־משמעית 

במאמר שכותרתו "רוסיה והיהודים: ניסיון של סיכום היסטורי", מתאר את הדברים קצת 

בוחר  אומנם  הוא  המאורעות,  עניין  את  בקצרה  לתאר  שאמורה  אחת,  בפסקה  אחרת.53 

להמשיך להדגיש את האנטישמיות של קובעי המדיניות )שר הפנים איגנטייב ומחנכו של 

אלכסנדר השלישי, פובדונוסצב(, אך הוא גם מתאר את המדיניות האנטישמית של השלטון 

אטינגר  יותר  מאוחר  במאמר  מהם.54  וכתוצאה   1881/2 לאירועי  במקביל  שהתגבש  כמה 

אף קובע מפורשות "שהצידוק הרעיוני והמוסרי של מדיניות זו ]דהיינו המעבר למדיניות 

אנטי־יהודית גלויה ב־1882[ נבע יותר מגישת דעת הקהל הרוסית לשאלת היהודים בשנות 

השבעים ובראשית שנות השמונים מאשר מהחלטותיהם השרירותיות של פקידים ונושאי 
משרה ברוסיה".55

מפשרת  גישה  להציע  ניתן  אולי  רדיקלי?  כה  באורח  דעתו  את  אטינגר  שינה  האם 

שארונסון  כפי  לא",  או  "כן  של  תשובה  אין  השלטון  של  מעורבותו  לשאלת  בסוגיה. 

השלטון  של  מוחלטת  והאָׁשמה  מוחלט  זיכוי  שבין  הקשת  על  זאת.  להציג  מבקש  אולי 

ביניים רבים. בירור השאלה הנצחית אם תהליכים היסטוריים התרחשו מלמטה  יש מצבי 

השלטון  שבין  לזכור  גם  יש  אך  המחקר,  מושא  על  אור  לשפוך  תמיד  עשוי  מלמעלה  או 

ובנתיב  זה בהתמדה  זה את  וכי הללו מעצבים  גומלין מורכבים,  יחסי  והעם קיימים תמיד 

והעם לא נפגשו בפעם הראשונה ב־1881, אף שאלכסנדר השלישי  דו־סטרי. השלטונות 

מהצאר  מוחלט.  בידול  אין  גם  והעם  השלטונות  בין  שנה.  באותה  לשלטון  עלה  אכן 

בנמצא  אין  אם  גם  מקבליהן.  ושל  הוראות  נותני  של  שלמה  מערכת  יש  האיכר  ועד 

שלא  מכך  להסיק  אין  הפרעות,  את  יזם  כלשהו  שלטוני  שגוף  לכך  חותכות  ראיות 

המון,  לעומת  שלטון  המקומי.  השלטון  של  ברמה  ולו  מכוונת,  יד  מאחוריהן  הייתה 

להתרחש  יכולים  תהליכים  דסתרי.  תרתי  אינם  ספונטניות,  לעומת  מכוון  כוונת  כמו 

ארונסון  זאת,  ולמרות  הדדית.  השפעה  ביניהם  להיות  ויכולה  במקביל  המישורים  בשני 

במשטרה,  בצבא,  כשמדובר  גם  הספונטניות,  את  להדגיש  ברורה  במגמה  כותבים  ורוגר 

העשור  במהלך  אנטי־יהודית  בתעמולה  שעסקה  בעיתונות,  או  המקומיים  בשלטונות 

האפשרות  גם  וכך  מאליה,  מובנת  שהיא  מרוב  נשכחת  האנטישמיות  לפרעות.  שקדם 

ברור  באופן  אנטישמית  שהייתה  ורוחנית  מדינית  הנהגה  של  קיומה  שעצם  הסבירה 
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במעלה  ראשון  גורם  בבחינת  הוא  העם,  על  לה  שיש  להשפעה  מודעת  גם  ושהייתה  וגלוי 

הפרעות. להתרחשות 

התובנות הללו, כלליות או אפריוריות ככל שתהיינה, מרככות את הניגוד בין הרוויזיוניזם 

לבין הגישה הקלאסית. שני הסיפורים שהוצגו לעיל אינם סותרים זה את זה אלא משלימים 

ונקודת  מוקד ההתעניינות  אך שינוי  האירועים,  זה. אמנם לכאורה מדובר באותם  זה את 

האירוע  המאקרו,  ממבט  אחת.  היסטורית  מציאות  של  שונים  צדדים  בפנינו  מגלה  המבט 

מפרספקטיבה  הנצפה  הסיבתי  שהמערך  מכיוון  "ספונטני"  התווית  את  מקבל  הקונקרטי 

הזה  במובן  רק  הרחב.  התהליך  התפרטות  את  להסביר  מלכתחילה  נועד  ולא  כללי  הוא  זו 

הוא  באשר  הפרטי,  לאירוע  ביחס  זאת,  לעומת  "ספונטני".  במילה  לשימוש  משמעות  יש 

אירוע פרטי, משמעות הדבר היא פשוט לא לספק סיבה. זה בדיוק מה שהשלטון הצארי עשה 

שונות  מסיבות  עושה,  שארונסון  מה  גם  וזה  לפרעות,   1881 מאוגוסט  הרשמית  בתגובתו 

לגמרי, כשהוא נאלץ לומר בפרק הסיכום: "בסופו של דבר, סדרת הפוגרומים נפוצה פחות 

או יותר מאליה",56 וכך גם רוגר, הטוען ש"הספונטניות צריכה לעמוד ראשונה בהיררכיית 
הסיבות הקרובות".57

הרבה  שהשתנה  נראה  לא  השלטון  של  אחריותו  מידת  לקביעת  הסיבות  זיהוי  מבחינת 

דוגמת  השלטון,  באחריות  שמקורן  סיבות  ישנן  האחד  הצד  מן  ורוגר.  ארונסון  בעקבות 

האנטישמיות המוצהרת של אלכסנדר השלישי ושל שר הפנים שלו, פובדונוסצב; בלימת 

גל הפרעות עם החלפתו בשר פנים אחר )טולסטוי(; תפוצתן של הפרעות והתמשכותן זמן 

רב בלי פעולה אפקטיבית של השלטון להפסיקן; וחשאיותה של "הליגה הקדושה" שעשויה 

למעורבות  חותכות  ראיות  שאין  תמיד  ידוע  היה  אחר,  מצד  הראיות.  היעדר  את  להסביר 

של השלטון ושמדובר במשטר אוטוקרטי שראה בהפרות הסדר איום וגינה אותן מפורשות. 

מובן שיש מקום לטעון, כפי שעושים ארונסון, רוגר וכמה חוקרים אחרים, נגד מי שמטילים 

שוב,  אך  המקורות.  על  מספק  באופן  להסתמך  מבלי  אחר  או  זה  שלטוני  גורם  על  אשמה 

עצמו  דובנוב  כאמור,  חלופי.  הסבר  מהווה  אינו  "הספונטנית"  הקיצוניות  בדבר  הטיעון 

ידע להיזהר בלשונו והודה שאין הוא יודע כלפי מי בדיוק להפנות את האצבע המאשימה. 

מבחינה זו לא השתנה הרבה. לעומת זאת, מבחינת ההבנה הרחבה של הגורמים הכלליים 

והמקומיים שהיו ברקע הפרעות, חודש רבות במהלך המאה ה־20 אם על ידי רוגר וארונסון 

כמו גם על ידי סלוצקי ואטינגר.

ד. סיכום ואחרית דבר

מסקנתי העיקרית מהמחקר הנוכחי היא שהמחלוקת־לכאורה על "הסופות בנגב" מושתתת 
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על שינוי פרספקטיבה ועל הגדרת העניין המחקרי. הללו, כפי שהראיתי, באים לידי ביטוי 

הגרסה  מספרים.  בדעותיהם  החלוקים  שההיסטוריונים  הסיפורים  של  ובנרטיב  במבנה 

לאומיות  של  אידיאולוגיות  לאור  היהודי  העם  של  הייחודי  סיפורו  את  מספרת  הקלאסית 

של  המחקריים  הכלים  את  מפעילה  הרוויזיוניסטית  הגרסה  ואילו  גלותית(,  או  )ציונית 

ההיסטוריון־החברתי החדש ומספרת את הסיפור הייחודי של החברה ברוסיה האימפריאלית 

ההצגה  מואצים.  מודרניזציה  תהליכי  של  בתקופה  והלא־יהודיים  היהודיים  מרכיביה  על 

אור  שופכת  הרוסית  האימפריה  של  הרחב  הרקע  על   1881/2 אירועי  של  הרוויזיוניסטית 

יותר של האירועים. ואולם, כאמור, אין היא באה  רב על הנושא ומסייעת בהבנה עמוקה 

בניגוד או כתחליף לכל הסבר קיים של הסיבות הקרובות לאירועים, הנותן פשר למאפיינים 

הרוויזיוניסט  אכן,  התפשטותן.א  ואופן  שלהן  ההיקף  כמו  עצמן,  הפרעות  של  המיוחדים 

מתגלה כמי שאינו ראוי לשאת בשם זה.

החלל הריק האידיאולוגי שמאחורי הגרסה הרוויזיוניסטית מעלה את החשד שהרוויזיוניזם 

כשלעצמו משמש מעין אידיאולוגיה מחקרית, כלומר שישנה נטייה לטעון לחדשנותו של 

המחקר על בסיס הצגתו כאילו מסקנותיו סותרות מוסכמה הרווחת במחקר המסורתי. חשד 

זה עולה בעקבות ניתוח יסודות סיפוריים בהבניית העלילה של רוגר וארונסון – כמו הקטטה 

בבית המרזח ביילסביטגרד והמהומות בכנסייה בוורשה. החשד גם התרחב באמצעות דיון 

מטא־היסטורי ביחס בין ספונטניות וכוונת מכוון, או בין "היסטוריה מלמטה" ו"היסטוריה 

ההיסטוריון  של  לגיטימי  בלתי  כניסיון  הוצג  הכשל  היסטוריוגרפית,  מבחינה  מלמעלה". 

להסביר  שנועד  הסיבתי  המנגנון  את  להחיל  ארוכי־משך  בתהליכים  העוסק  החברתי 

התפתחויות מבניות ארוכות טווח, על ה"דגם המשפטי" המאפיין את הכתיבה ההיסטורית 

הקלאסית. ההיבט ההיסטוריוסופי של אותה דיכוטומיה חידד אותה לאור ההבחנה בין מבט 

בו במונחים של אחריות אנושית, למבט המאקרו,  ודן  המיקרו, הבוחן את המקרה הפרטי 

המטשטש את התפקיד שממלא חופש הרצון של הפרט, ולפיכך הוא מציג אותו כיסוד חסר 

אונים השרוי בתוך מנגנון דטרמיניסטי.

שהכותרת  לטענה  מספק  בסיס  זה  בחיבורי  שאין  סבור  שאני  כיוון  "חשד"  אומר  אני 

"רוויזיוניזם" היא שהניעה את ארונסון ורוגר להציג את מחקרם כמחקר רוויזיוניסטי. קל 

וחומר אין בחיבור הנוכחי משום ביסוס לטענה שמוטיבציה זו קיימת כמגמה בהיסטוריוגרפיה 

היהודית בכלל. מההתייחסויות של היסטוריונים למחלוקת זו עולה הרושם שטענותיהם של 

ארונסון ורוגר התקבלו בהסכמה רבה ואף נתפסו בדרך כלל כמנוגדות למוסכמה ששררה 

במחקר. אף מצאתי אצל היסטוריונים אחרים שחקרו את הנושא אישורים נוספים לטענותיהם 

אמנם ארונסון אינו זונח את הניסיון להסביר גם את הדינמיקה של האירועים עצמם, אך כפי שצוטט לעיל,  א 

הסבריו הביאו אותו לטעון שבסופו של דבר הפוגרומים "התפשטו מעצמם".
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של ארונסון ושל רוגר על אופיים הספונטני של הפוגרומים. את ההסכמה ניתן להבין לאור 

של  והמכוונת  הבלעדית  האחריות  בדבר  גורפות  התבטאויות  של  שבערעורן  החיובי  הפן 

השלטון הצארי המרכזי. התבטאויות כאלה יצאו בדרך כלל מפי היסטוריונים שלא חקרו 

את הנושא הזה ביסודיות ותיארו את יחס השלטון הצארי לפרעות כסיפור מסגרת, או בנימה 

מסכמת )כפי שראינו, דובנוב, צ'ריקובר ואטינגר נזהרו יותר בלשונם(. ראוי לחקור בכל 

מקרה לגופו את המחקרים האחרים המצדדים בטיעון על הספונטניות של הפרעות ולבדוק 

מה ההסבר שההיסטוריון נותן לאירועים ברמת המיקרו.

בחיבור זה בחנתי עמדה רוויזיוניסטית אחת ביחס לדיון בסיבות לפרעות. ואולם, אירועי 

1881/2 משמשים קרקע פורייה למחקרים רוויזיוניסטיים רבים נוספים, רבים מהם נוגעים 

דווקא לתוצאותיהן של הפרעות. ההמשך הטבעי של חיבור זה אמור לדון במחקרים הללו. 

תוצאותיו של מחקר היסטוריוגרפי כזה עשויות לשמש כלי עזר חשוב בידיו של ההיסטוריון 

אירועים  על  שנכתבה  המשנית  הספרות  עם  להתמודד  המבקש  הפוסט־מודרני,  העידן  בן 

והעברתו  ידע  שימור  של  החדישות  הטכנולוגיות  רבה.  להתייחסות  שזכו  היסטוריים 

מעצימות את תהליך המחקר ואת קשרי הגומלין בין החוקרים ומאיצות את הדמוקרטיזציה 

של הידע. בעידן כזה מתחזק הצורך לחזור ולעיין בתוכן המחקר, לבדוק את מאפייניו מהיבט 

המכלול הסיפורי, ולא לקבל כמובן מאליו את סיפור ההקשר של המחקר כפי שהחוקר עצמו 

מציג אותו. זאת מכיוון שדווקא בתקופתנו עלול להיות לחוקר אינטרס מובהק להקצין את 

אופיו החדשני של מחקרו. ייתכן שאינטרס זה היה קיים מאז ומתמיד, אך בתקופתנו הוא 

צובר תאוצה רבה בכל תחומי החיים. בסממנים של ההאצה הזאת ניתן להבחין כבר בזמן 

שרוגר וארונסון כתבו את מחקריהם. במובן זה, החיבור הנוכחי מעלה טענה רחבה יותר על 

הדרך שבה ניתן להתמודד עם בעיית העודפּות בחקר ההיסטוריה.

מסקנות חיבורי תואמות במידה רבה את תחושת הבטן שהייתה לי כשניגשתי למחקר זה. 

טיב המחלוקת על  וביקשתי לעמוד על  בנגב" במחקרים השונים  "הסופות  כשקראתי על 

הנושא לא חשתי שיש סתירה בין הסיפור שהמחקרים החדשים מציגים ובין הסיפור הישן. 

ההשערה שהמחלוקת היא לכאורה בלבד עלתה כבר בשלבים ראשוניים; אינטואיטיבית, 

הניסיון לאתר אידיאולוגיות מנוגדות בבסיס המחלוקת נרָאה בעיניי חסר טעם. ייתכן, ואף 

סביר, שהשערותיי השפיעו על תוצאות מחקרי. אך מה שטורד את רוחי יותר הוא השאלה: 

האם אכן חידשתי משהו? 

התעניינותי  הוא  זו  עבודה  שביסוד  הטיעון  בהבאת  לי  שהיה  שהמניע  לב  בגילוי  אומר 

בשאלת היחס לזכר השואה, השואה בתור סמל לכל זוועה אנושית אחרת. אם לרוויזיוניזם 

יש קיום משל עצמו, ואם מתוך ההדגשה של המורכבות, של האמביוולנטיות ושל התהליכים 

ארוכי־המשך ניתן להבין כל אירוע היסטורי כמחויב המציאות ולהתעלם מייחודם של בני 

האדם הספציפיים שהשתתפו בו, אזי ניתן להבין גם את השֹואה כהתרחשות דטרמיניסטית 
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שאין ביסודה אשמה אנושית. כל מה שאנו זקוקים לו לשם כך הוא עוד קצת זמן לפתיחת 

הפרספקטיבה הנחשקת והרצויה כל כך במירוץ אחר האובייקטיביות המדעית. היסטוריונים 

כמה  להבין  המקודש  שהצורך  שמכיוון  מחשבה  מתוך  הזאת,  המלאכה  על  שוקדים  כבר 

שיותר מצריך הפשטה, יש להפשיט את האירוע מכל סממן של קונקרטיות. בניגוד לכך, 

דעתי היא שאולי הגיע הזמן להחזיר את האידיאולוגיה למחקר ההיסטורי בריש גלי ולהתחיל 

לנסות לא להבין את מה שמבחינה מוסרית איננו מוכנים לקבל בהבנה.
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