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עיתונאיות יהודיות בפולין בשנים 1939-1918
מוניקה שבלובסקה־זרמבה

באמצע המאה התשע־עשרה נוסדה בפולין עיתונות יהודית בשלוש
שפות :יידיש ,עברית ופולנית .עם זאת תור הזהב של העיתונות
היהודית החל רק בשנת  ,1918כאשר החל לצאת לאור מגוון עשיר
של כתבי עת .בנובמבר  1918זכתה פולין בעצמאות אחרי  123שנים
תחת שלטון הרוסים ,הגרמנים והאוסטרים .בהתלהבות רבה החלה
האליטה האינטלקטואלית הפולנית ליצור קשרים תרבותיים ואמנותיים
חדשים .קמו יוזמות חברתיות וחינוכיות רבות ,והושם דגש מיוחד
על פיתוח העיתונות ,שנחשבה אז האמצעי הטוב ביותר להגיע אל
קהל רחב .במקביל החלו לפעול גם אינטלקטואלים יהודים שהגדירו
לעצמם מטרות :התחדשות וחיזוק תחושת הזהות הלאומית בקרב
ההמון היהודי ,והאצת החינוך הלאומי והתרבותי בקרב היהודים .כמו
כן החליטו שהעיתונות היא המרחב הטוב ביותר לפעילותם ובזכותה
יממשו את הביקוש להשכלה הפתוחה לזרמים פוליטיים ,חברתיים
ותרבותיים חדשים בקרב בני העם היהודי.
המאמר יציג עיתונאיות יהודיות שכתבו בפולנית ופרסמו את
עבודותיהן בעיתונות הפולנית־יהודית בשנים  1918ו־ ,1939בין שתי
מלחמות העולם .אפשר למצוא כבר כמה עשרות עבודות ותוכניות
מחקר בנושא זה במחקר הפולני ,החל בעבודותיהם של מריאן פוקס
ואאוגניה פרוקופ־יאנץ 1.פוקס ופרוקופ־יאנץ הצביעו על העובדה
שהעיתונות הפולנית־יהודית היא מקור מידע חשוב על החיים
התרבותיים ,הספרותיים ,הפוליטיים והחברתיים בפולין באותה עת.
המחקרים התייחסו להיבטים שונים בכתיבתן העיתונאית של הנשים,
אך רק לעיתים רחוקות עסקו בדמותה של האישה כיוצרת ספרות או
כפובליציסטית .כתוצאה מכך נוצר חלל בתיאור הנוף התרבותי של
אותה תקופה ,שממלאים אותו מחקרים מעטים על דמויות יהודיות
שפעלו במרחב היהודי־פולני ועסקו בנושאים הקשורים בדת ,בתרבות
ובמסורת היהודית .מחקרים אלה נכתבו בידי חוקרים ממוצא יהודי.2
המשוררות המוכרות ביותר מהתקופה שבין שתי מלחמות העולם
היו אנדה אקר ,אשר יצירתה תוארה מנקודות מבט שונות בידי
מריה אנטושיק־פיֶ לה ,זוזנה מארק ,ואגניישקה קרצ'בסקה 3.כמו כן
פורסמו שתי מונוגרפיות על זוּ זנה גינצ'נקה ,חייה ויצירותיה ,האחת
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מאת איזולדה קץ והשנייה מאת אגתה אראשקביץ'Ewa. Pismo 4.
( tygodnioweאווה .כתב עת שבועי) ,מגזין הנשים היחיד שהופץ

בכל רחבי פולין ויצא לאור במשך למעלה מחמש שנים ,היה נושא
המחקר של מריה אנטושיק־פיֶ לה ומוניקה שבלובסקה־זרמבה 5.משנה
לשנה גדל מספר המחקרים שהתפרסמו בפולין על העיתונות היהודית
בין שתי מלחמות העולם ,אבל רק מעטים מהם עסקו בפעילותן של
נשים יהודיות שכתבו בפולנית 6.במאמר זה אני מנסה לתאר את
דמותן ולהצביע על תחומי העניין שלהן .נדרש עוד מחקר מקיף של
העיתונות עצמה ובחינה מעמיקה של ארכיונים ברחבי העולם .חשיבותו
של היבט זה היא בכך שהוא מעיד על השינוי הגדול שהתחולל אז
בתרבות היהודית.

בין שתי מלחמות העולם1939–1918 ,

בהתייחסו למצבה של הקהילה היהודית בתקופה שבין שתי מלחמות
העולם ,כתב מריאן פוקס" :עצמאותה המחודשת של פולין התקבלה
על ידי יהדות פולין בשמחה רבה ובתקווה מחודשת .פולין חופשית,
7
המשוחררת מעול עריצות הכובש ,נראתה ליהודים כמעט כנס".
נדציה 8ועל
הא ֶ
עם זאת הוא הצביע על הסיסמאות האנטישמיות של ֶ
מצבם הקשה והבלתי מוסדר מבחינה לגלית של היהודים בתחומים
פוליטיים וכלכליים רבים .לאחר מכן הוא התייחס גם לעיתונות
היהודית" :לעיתונות היהודית שיצאה לאור בבירה הייתה משימה
פוליטית וחברתית אדירה .היא הצטרפה לשטף האירועים ,ובראש
ובראשונה למאבק להשגת זכויות אזרח ליהודים .אופי העיתונות
הושפע ממגוון גדול של קבוצות פוליטיות וחברתיות ,אך גם מהמעמד
הסוציו־אקונומי ומהמבנה המקצועי והחברתי של יהודי ורשה".9
פוקס צמצם את המחקר שלו לוורשה ,אבל אפשר להחיל אותו
על העיתונות היהודית בכל פולין באותה עת .אינני יכולה להציג
את כל ההיבטים של העיתונות ,אך ראוי לציין שלוש סוגיות בהקשר
שמרוּ ק ,שחקר את תופעת
זה .הסוגייה הראשונה היא השפה .חנא ֶ
התלת־לשוניות של העיתונות היהודית ,עמד על כך שכתבי העת
בשפה הפולנית מילאו תפקיד עצום בעיצוב תפיסות העולם בחברה
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היהודית 10.האידיאולוגים היהודים השתמשו בשפה הפולנית ככלי
למשוך את מי שעזבו את הקהילה היהודית מסיבות שונות ,ולהכלילם
שוב בחיים הפוליטיים .התברר שאין תחליף לשפה הפולנית לשיקום
הזהות הלאומית .פוקס טען שהשפה הפולנית אפשרה פנייה אל הקורא
הבורגני .העיתונות היהודית בפולנית הייתה גם במה שאפשרה לדבר
אל הנמען הפולני עצמו 11.וילהלם ברקלהאמר ,העורך הראשי של
( Nowy Dziennikהעיתון החדש) שיצא לאור בקרקוב ,הזכיר את
המהומה שפרצה בפלג השמרני של הקהילה היהודית כאשר הודיעו
העורכים על ייסודו של כתב עת יהודי נוסף בפולנית:
ההגדרה "טריבונה" היא גם התשובה לכל אותם קנאים לשוניים שאינם
מכירים בצורך בכתיבה יהודית בשפה הפולנית .טריבונה משמעותה מעין
דוכן שהקול הבוקע ממנו מובן לכולם .כולם — כלומר גם החברה הפולנית
[ ]...שלושה מיליון יהודים אינם יכולים לחיות בקרב רוב של עשרים מיליון
פולנים בלי להיות עמם בקשר מתמיד ,מתמשך וישיר ,באמצעות עיתונות
12
משלהם ,לא אנונימית ,הכתובה בפולנית.

כיום העיתונות היהודית בפולנית היא לא רק מקור מידע חשוב
על חיי היהודים בפולין בתקופה שבין שתי מלחמות העולם ,אלא
גם משקפת את נקודת מבטם על האירועים הפוליטיים ,החברתיים
והתרבותיים שהתחוללו באותה עת.
הסוגיה השנייה שהשפיעה על מצבה של העיתונות היהודית היא
היותה קצרת ימים .בעבודתו הביבליוגרפית החלוצית ,ביבליוגרפיה
של עיתונים וכתבי עת יהודיים שיצאו לאור בשנים 1939–1918
בפולנית ,מנה ישראל שיינה  172כותרים .ואילו אלינה צאלה מנתה
 1,115כתבי־עת יהודיים ודברי דפוס מזדמנים בפולנית 13.מספרים
אלה מעידים על היקף פעילותם של העיתונאים היהודים בפולנית.
עם זאת ,מרבית הכותרים לא שרדו יותר מארבע שנים.
הסוגיה השלישית היא ההתמחות .העיתונות היהודית התמקדה
בנמען מוגדר באופן אינטנסיבי .נוסדו עיתונים בעלי אופי חדשותי,
ובהם ( Nowy Dziennikהיומון החדש) בקרקוב (Chwila ,)1939–1918
(רגע) בלבוב ( )1939–1919וכן  Nasz Przeglądבוורשה (הסקירה שלנו,
ביטאון ציוני;  )1939–1923ו־( 5-ta Ranoחמש בבוקר; )1939–1930
בוורשה .לצדם יצאו לאור כתבי עת שעסקו בתחומים מסוימים ,למשל
כתבי עת ספרותיים כמו ( Miesięcznik Żydowskiהירחון היהודי;
( Opinia ,)1935–1930דעה; ( Nasza Opinia ,)1935–1933הדעה שלנו;
 )1939–1935וכן ( Sterהגה; ;)1938–1937 14כתבי עת לנשים ,ובהם
 )1933–1928( Ewa. Pismo Tygodnioweו־( Kobieta Nowaאישה
חדשה;  ;)1933–1932כתבי עת שעסקו בחינוך ילדים ,ובהם Dziecko
(ילד; Przegląd Społeczny. Miesięcznik poświęcony ,)1933–1932
( zagadnieniom pracy społecznej i opieki nad dzieckiemסקירה
חברתית :ירחון המוקדש לסוגיות בעבודה סוציאלית וטיפול בילדים;
 ;)1939–1927וכן כתבי עת המיועדים לילדים ,ובהם Nasza Jutrzenka
(השחר שלנו;  )1938–1921ו־Okienko na Świat. Pismo dzieci i
( młodzieżyחלון אל העולם :כתב עת לילדים ונוער; .)1939-1937
בעיתונות היהודית בפולנית פעלו אנשי מקצוע בעלי הכשרה:
עיתונאים ,מו"לים ,דפסים ועוד .היו אלה סביבות עבודה הקשורות
לעיתים קרובות לזרם פוליטי מסוים .רוב העיתונים שיצאו לאור

אהדו את הרעיון הציוני ,גם אם הכותרות לא ציינו זאת במפורש.
הקבוצות הפוליטיות והעיתונים נשלטו בידי גברים .נשים כותבות
הופיעו אומנם כבר בסוף המחצית השנייה של המאה התשע־עשרה,
אבל בעיקר כמשוררות וסופרות ,רק לעיתים רחוקות כפובליציסטיות.
כך למשל ,בשבועון  ,Izraelitaשיצא לאור בוורשה בשנים ,1912–1866
פרסמו בין היתר מלווינה מאיירסונובה 16,פרנצ'ישקה ארנשטיינובה
סלומאה פרל וברטה גינסברג .רק בשנים שבין שתי מלחמות העולם
השתנה מצב זה מן היסוד.
מהפכה תרבותית וחברתית שאירעה בין שתי מלחמות העולם
עסקה בשני תחומים :החיים הפרטיים והחיים המקצועיים .הנשים
היהודיות תבעו גישה חופשית למוסדות החינוך ,וביקשו לעצב את
חייהן בעצמן .היה זה ביטוי למרד שהבשיל במשך דורות ,אבל הוא לא
הופנה נגד הדת ויסודותיה .בחומר העיתונאי אפשר לראות שכותבות
המאמרים מזדהות עם המסורת המשפחתית .הנשים היהודיות ראו
חשיבות בשינוי מעמדן החברתי אך בתוך תרבותן ,והעיתונות הייתה
כלי שאפשר להן להגיע אל קהל קוראים נרחב .אלא שלעיתונות
חוקים משלה ,ואחד מהם הוא ההכרח לבנות שפת תקשורת שתהיה
מובנת לקורא הממוצע .הנשים הכותבות נאלצו לרכוש מיומנות
נוספת :כתיבת טקסטים עיתונאיים .באמצעותם הן דיברו לא רק על
הצרכים שלהן ,אלא יצרו דגם חדש של האישה העכשווית .בתוך
עשרים שנה התברר שהנשים היהודיות הן מורדות ופורצות דרך .הן
היו משכילות למדי ,חלקן סיימו לימודים בתיכון ולימודים גבוהים.
כדי להדגיש את השכלתן הן השתמשו לעתים קרובות בקיצורים mgr
(בעלת תואר  )MAאו ( drד"ר) לפני שם משפחתן (מבלי לציין אפילו
את האות הראשונה של שמן הפרטי).
כך נוצרה קבוצה של פובליציסטיות שמקור פרנסתן העיקרי היה
עיתונאות .תוכן המאמרים עורר את הקוראות לחשיבה ,לרגישות
למצבן ולצורך לדבר על חייהן באומץ .הקוראות היו נשים מעורבות
חברתית ותרבותית ,אימהות שחינכו את ילדיהן בהתאם לדרישות
התועלת לאומה ועובדות שהכירו את חוקי העבודה .האמור לעיל
חל לא רק על העיתונות הפולנית־יהודית .יואנה ליסק בדקה את
השיח הפמיניסטי בעיתונות היידיש 17.העיתונים היומיים הגדולים,
כגון היינט (היום) ודער מאמענט (הרגע) ,עסקו בנושאי נשים .כמו
כן יצאו לאור מגזינים לנשים ובהם פרויען שטימע (קול הנשים) ודי
פרוי (האישה) 18.עיתונים אלה מילאו תפקיד חשוב בעיצוב עמדותיהן
של נשים רבות .החל מאמצע המאה התשע־עשרה נאבקה החברה
היהודית באקולטורציה ובהטמעה .יותר ויותר נשים יהודיות דיברו
פולנית בלי להתכחש לאמונתן הדתית .השפה הפולנית הפכה אמצעי
להעברת עמדותיהן ותביעותיהן של הנשים היהודיות ,וזהו לדעתי
היבט חשוב של סוגיה זו.
15

העיתונאיות

בעיתונים רבים נוצרו קשרי חברות בין עיתונאיות .רבות מהן ,שהיו
קשורות לעיתון אחד ,כתבו במקביל גם לאחרים .לעיתים קרובות
היה התשלום שקיבלו עבור עבודתן מקור ההכנסה העיקרי שלהן ושל
משפחתן .עם הזמן ,כאשר העיתונאית הייתה מוכרת ,העלו מאמריה
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את יוקרתו של כתב העת .עם זאת חלקן התייחסו לעבודה העיתונאית
כתוספת לקריירה המקצועית שלהן 19.בקרב הנשים הכותבות היו
רופאות ,עורכות דין ופעילות חברתיות שרצו בכתיבתן להפיץ רעיונות
חברתיים .העיתונות שאפשרה להן להגיע לקהל קוראים רחב הפכה
לאמצעי להעברת ידע מקצועי ,אם כי לפעמים הוא נמסר ברמה
בסיסית (למשל :עצות רפואיות).
חלק מהפרסומים נדפסו בעילום שם.
היום אנחנו יכולים רק לנחש כי למשל
חלק מהמאמרים שפורסמו בעיתון Nasz
 Przeglądנכתבו בידי פאולינה אפנשלקובה,
העורכת הראשית של המדור לנשים .עם
זאת איננו יכולים לזהות מאמרים אלה
במדויק .אפשר למצוא מאמרים החתומים
רק בראשי תיבות .לעיתים קל לזהות את
הכותבת אם ,למשל ,אנו יודעים כי בטי
פאורמאנובה 20נהגה לפרסם מאמרים רבים
פאולינה אפנשלקובה
בעיתון  ,Chwilaואנו מוצאים טקסטים
הנושאים את ראשי התיבות ב"פ ,ואין כותבות אחרות באותו כתב
עת הנושאות ראשי תיבות אלה .עם זאת ספקות עולים כאשר בעיתון
אחד יש שלוש כותבות עם ראשי תיבות זהים או משתמשות באותו
שם עט .חלק מהנשים בחרו בשם עט ולא חשפו את שמן האמיתי.
למשל פריבולין ( )Frivolineמכתב העת  Ewaהוצגה בשמה הבדוי
גם בסיכום פעילותו בת השנתיים של הירחון .בין הכותבות היו גם
נשים שכתבו לעיתים נדירות וקשה לדבר כאן על פעילות עיתונאית.
העיתונים הגדולים והפופולריים הראשונים בתקופה שבין שתי
מלחמות העולם היו  Chwilaבלבוב ו־ Nowy Dziennikבקרקוב .ב־
 Chwilaכתבו בין היתר רחל אוירבך ,ד"ר אנה ברוסובה ,ד"ר רותה
ברוסטיגר ,רוז'ה צ'צ'קסובה ,בטי פגרמנובה ,הנריקה פלקובסקה,
ד"ר קלרה פאורסטינובה ,גבריאלה פרנקלובנה ,ד"ר גיזה פרנקלובה,
ד"ר קורנליה גרפובה ,ד"ר לורה גרינברג ,דינה קרלובה ,שולמית
קרלובנה ,ד"ר צציליה קלפטנובה ,אולגה מהלרובה ,לילה נאדל,
ד"ר עדה רייכנשטיין ,רונה רייטמנובה ,תמרה סחורובה ,ד"ר זופיה
שולבאומובנה ,ד"ר אסתרה טרסובנה ומרים וולמן־שיירצ'קובה.
ב־  Nowy Dziennikכתבו מריה אפטה ,רחל אוירבך ,ד"ר אנה
ברוסובה ,תמר בוכסטבובה מירושלים ,מ"א מריה דיצקובנה ,ד"ר
גיזה פרנקלובה ,מרתה הירשפרונז'נקה ,אירמה קנפר ,שולמית
קרלובנה ,רונה רייטמנובה ,נלה רוסטובה ,צ'סלבה שלנפרונדובנה,
רגינה סילברפניג ,אליזה זילברשטיינובה ופלישיה סטנדיגובה .באזור
ורשה היו ידועות כבר דמויות כגון פאולינה אפנשלקובה (שפרסמה
לראשונה תחת שם נעוריה יאמאיקובנה) ,צלינה מאירסון־בקרובה
ומרים וולמן־שיירצ'קובה .כאשר בשנת  1923נוסד בוורשה העיתון
 ,Nasz Przeglądלבד מהכותבות שנמנו לעיל כתבו בו גם יהודית
הורן ,ברברה לביטובנה ,רוז'ה מושקטבליט ,ד"ר לרפואה שרה סירקין־
בינשטיינובה ומיכלינה שיינפלדובה.
אי אפשר למנות את כל העיתונים ,אבל ראוי לציין גם את Opinia
וכן את  ,Nasza Opiniaשבהם מילאו תפקידים חשובים רגינה ארקין־
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וולפלדובה 21,רחל אוירבך ,סטניסלבה צנטנרשברובה ,ידביגה ארוויץ'־
הומנסקה ,ד"ר הנריקה פורמוביץ'־סטילרובה ,מילכה יונגובה ,ד"ר
צציליה קלפטנובה ,מ .מולסטיינובה ,מריה רייסקינד ,נלה רוסטובה,
ופליציה סטנדיגובה .ב־ Sterפרסמו ,בין היתר ,ונדה קרגן ,ברברה
לביטובנה ,מלנינה וסרמן ואולגה וולקוביץ' .ב־Miesięcznik Żydowski
הדפיסו את מאמריהן של אורליה גוטליבובה וד"ר גיזלה לנדאו .בשני
כתבי העת החשובים ביותר לילדים כתבו בעיקר אנילה קאלאס,
פרדריקה לאזארוסובנה ,מריה פירסובה (( Nasza Jutrzenkaהשחר
שלנו) וכן ד"ר הנריקה פורמוביץ'־סטילרובה (עורכת ראשית) ,מרתה
הירשפרונג (עורכת אחראית) ,אביטל דורתיימרובה ואנה ניכטהאוסר
( 22.)Okienko na Światבכתב העת שהוקדש לחינוך ילדים ולרווחתם,
 ,Przegląd Społecznyפרסמו בין היתר ד"ר עדה רייכנשטיין ,ד"ר
צציליה קלפטנובה ,ד"ר מריה הובלנברג ,ד"ר דבורה ווגל ,רוז'ה
מלצרוב הוד"ר קלרה פאורשטיינובה.
עיתונות הנשים היהודית בפולנית היא תופעה של ממש בתקופה
שבין שתי מלחמות העולם .למרבה הצער רוב העיתונים שרדו זמן
23
קצר ביותר .דוגמה לכך היא גורלם של הירחונים ,Kobieta Nowa
24
שפרסם איגוד אגודות הספורט לנשים יהודיות ,וכן ,Nowe Tory
שיצא מטעמו של הוועד המרכזי של איגוד הנשים היהודיות ויצ"ו.
בסך הכול ,בשני כתבי העת יחד ,יצאו לאור פחות מעשרים גיליונות.
המגזין החשוב ביותר היה  ,Ewa. Pismo Tygodnioweוהיחיד
שיצא לאור למעלה מחמש שנים ( .)1933–1928הוא נוסד ביוזמתן של
ואיזָ ה רחל ואגמנובה —
פאולינה אפנשלקובה ,העורכת הראשית שלוִ ,
המו"ל .בכתב העת כתבו גם גברים ,אבל הנשים הן שנתנו את הטון.
היה זה כתב עת רדיקלי ואמיץ בהתחשב בסוגיות שטופלו בו .אולי
זו הייתה אחת הסיבות לסגירתו .אף על פי כן ,כיום  Ewaמשמש
מעין חלון שדרכו ניתן להתבונן באותה תקופה .התמונה המתקבלת
מושפעת ,כמובן ,ממעורבותן ואמונתן של הכותבות ברעיון הציוני,
אבל זהו גם מעין חלון ראווה לתפיסה של תפקיד הנשים בקהילה
היהודית החדשה המתעצבת .עם הכותבות ב־ Ewaנמנו גיזלה בלבנובה,
אשתו של פרופסור מאיר בלבן; רוז'ה גריצנדלרובה ,מתרגמת ,פעילה
חברתית ובעלת טור; זופיה קרמשטיק,
כתבת מפריז ואחותו של הצייר הנודע
רומן קרמשטיק; אאוגניה מרקובה ,אשתו
של הפסל המפורסם מרק שוורץ; צלינה
מאירסון־בקרובובה ,מתרגמת ומשוררת;
רוז'ה מלצרובה ,חברה בסיים ,הפרלמנט
הפולני ,בשנים  ,1927–1922חברת מועצת
העיר לבוב ,פעילת ויצ"ו; איזה רחלה
וגמנובה ,אשתו של שאול וגמן ,אחד
איזה רחל וגמנובה ,מייסדת העורכים הראשיים של ;Nasz Przegląd
כתב העת אווה
הכתבת המצוינת המדווחת מישראל מרים
וולמן־שיירצ'קובה שהוזכרה כבר קודם
לכן ,כמו גם ד"ר לרפואה יוליה בלאיובה ,זופיה בודר־שפירו ,זופיה
פיינגנבאומובה ,ל .גולדנרובה (שכתבה גם עבור ,)Nowy Dziennik
ד"ר מריה הופמן (מווינה) ,יודית הורן ,מירה יעקובוביצ'ובה ,פעילה
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כתבה באווה של מרים וולמן־שירצ'קובה על חינוך הילדים בארץ־ישראל

השבועון אווה ,כותרת ראשית על ועידת הנשים היהודיות

חברתית ידועה בתחום פיתוח הספורט ,מיכלינה קהאן ,רחלה קלינסבר,
ד"ר סלומיאה לוריא ,רוז'ה מושקטבליט ,אווה רוטנרובה ,אדלה שרייבר,
אליציה שטרנובה ,אשתו של המשורר אנטול שטרן ,שולמית שפירו,
אאוגניה שוורצובה ,ותיאה וינברג מראדומסקו ,בתו של צלם וצלמת
בעצמה אשר ראיינה שחקנים בעלי שם עולמי מפולין ומחוצה לה.
המידע על חלק מהעיתונאיות דל מאוד כיום ,ועל חלקן אי אפשר
לומר אפילו משפט אחד .נראה ,לפיכך ,שרצוי לבנות מסד נתונים
על הנשים הללו ,שיצרו מרחב תרבותי חדש במציאות הפולנית שבין
המלחמות .נבחן ארבע מהן.
הדמות המייצגת והמזוהה ביותר בחבורה היא פאולינה אפנשלאק־
פוגל ( ,)1976–1899/190025אך לא נערך עליה מחקר נפרד ,אף שאין
ספק שראוי לעשות זאת 26.היא הייתה אישה כריזמטית ,מסורה,
פמיניסטית לוחמת ,יוזמת פעילויות חברתיות ותרבותיות רבות לנשים,
ואף על פי כן היא דוגמה לדמות הנמצאת מחוץ לתחומי העניין
המחקריים .היא פרסמה מאמרים רבים בכתבי עת שונים ,ובכלל

זה  .Ewa ,Nasz Przegląd Diwrej Akiba, ,Tygodnik Nowyהיא
עסקה בנושא מעמדה של האישה היהודייה בעולם המודרני ,החל
במעורבותה בעניינים חברתיים ועד לאימהות מודעת 27.היא פרסמה
כתבות 28,הייתה ידועה בביקורת הספרים החדה שלה 29,פרסמה
שירים 30,תרגמה משפות זרות 31ועסקה באופנה (בין היתר בעיתון
 ,Nasz Przeglądשבו כתבה טור מיוחד שהוקדש לאופנה תחת השם
פאולינט .)32משנת  1939חיה בארץ ישראל והייתה פעילה מאוד,
פרסמה מאמרים בכתבי עת שונים ,בהם  Nasza Trybunaשיצא לאור
בניו יורק בידי יעקב אפנשלק ובעיתון העברי על המשמר .מאמריה
מעל המשמר נדפסו מחדש בשנות הארבעים והחמישים בעיתון
 Przegląd Wydarzeńשיצא בישראל.
מאמריה של מרים וולמן־שירצ'קובה
( ,)1981–1894כתבת חוץ בארץ ישראל,
פורסמו בעיתונים ,Nasz Przegląd ,Chwila
ו־ .Ewaהמאמרים שלה ביטאו אידיאולוגיה
ציונית .וולמן־שירצ'קובה הציגה נשים
אקטיביסטיות מדהימות 33,תיארה את מצבם
של הילדים בארץ ישראל 34ואת אפשרויות
הפיתוח לנשים 35.היא עצמה נאבקה על
זכותן של נשים להצביע ,ללמוד וזכותן
מרים וולמן־שירצ'קובה
לשירותי רווחה .היא חיה בארץ ישראל
משנת  ,1924אליה עלתה עם בעלה דוד .הם
אימצו את שם המשפחה העברי שיר ,ופרסמו יחד מילון עברי־פולני.
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כתבה מארץ ישראל של שליחת לקטורה פאולינה אפנשלקובה

דמות חשובה מאוד הייתה ד"ר עדה רייכנשטיין .היא נולדה
בשנת  1880בסטניסלבוב ליד לבוב .הוריה היו נוסין יוסל קלמוס
וטאובה הורנשטיין .בשנת  1898היא סיימה בית ספר תיכון בלבוב
ובשנת  1903קבלה תואר דוקטור לפילוסופיה כאחת הסטודנטיות
הראשונות באוניברסיטה ע"ש יאן קז'ימייז' שבלבוב .היא הייתה אשתו
של מארק רייכנשטיין ( ,)1867-1832רופא ידוע ומומחה לאומנות
יהודית .בבעלותו היה אוסף היודאיקה הגדול ביותר בלבוב והוא היה
אחד התורמים למוזיאון היהודי בעיר .עדה רייכנשטיין הייתה חברה
במועצת המנהלים של החברה לטיפול ביתומים יהודים בלבוב ,אשר
עסקה בארגון שהות בבתי מרפא לילדים יהודים ,וחברה בהנהלת החברה
להגנת האישה בלבוב 36.מאמריה עסקו בין היתר בפיתוח מקצועי של
38
נשים ,בטיפול באם ובילד 37ובמקומן של נשים בחברה היהודית.
ד"ר צציליה קלפטן נולדה בשנת  1881בטרנופול .שם נעוריה היה
בייגל 39.כנערה צעירה הוקסמה ממדעי החיים ,במיוחד מזואולוגיה,
ובשנת  1913קיבלה תואר דוקטור בזואולוגיה .היא למדה גם ספרות
ופסיכולוגיה באוניברסיטה ע"ש יאן קז'ימייז' שבלבוב .במשך  13שנים,
בין  1907ל־ ,1920היא עבדה במכון הביולוגי של האוניברסיטה .הוא
לקחה על עצמה יוזמות חברתיות ,במיוחד כאלה הקשורות לביטחון
סוציאלי שהעניקו הזדמנות להכשרה מקצועית לנערות יהודיות.
כמו כן הייתה חברה במועצת העיר לבוב וסגנית נשיא איגוד הנשים
היהודיות .בערך שהוקדש לה באלמנך היהודי צוין כי "זוהי אחת
הדמויות הפופולריות והאהובות ביותר במאלופולסקה" 40.בשנת
 ,1927ביוזמת הוועדה המרכזית לטיפול ביתומים יהודים בלבוב,
נוסד המגזין  ,Przegląd Społecznyשמטרתו הייתה ליצור מרחב עבור
פעילים ותיאורטיקנים של חינוך ילדים .קלפטן הייתה מהכותבות
הקבועות שפרסמו בעיתון דרך קבע .מאמריה עסקו בהכשרה מקצועית
לצעירים ולנשים 41.היא הייתה אחת מכותבות המאמר "אגודת הנשים
העולמית" בכתב העת  42,Chwilaוכתבה גם עבור Nowy Dziennik
43
שיצא לאור בקרקוב.
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קטע מסיפור על בוקר חג הפסח של פאולינה אפנשלקובה בנאש פשגלונד

אלה הן רק דוגמאות לפרופילים נבחרים של עיתונאיות .הכותבות
בכתב העת  Chwilaבלבוב באו מתוך איחוד הנשים היהודיות,
ארגון פעיל במיוחד .מייסדותיו פרסמו גם ב־( Głos Kobietyקול
האישה) ,מוסף קבוע בעריכתה של ד"ר קלרה פאורמנובה ,והיו פעילות
חברתיות .בשנת  1929הוקם בלבוב ארגון הנשים היהודיות לעבודה
ארץ־ישראלית ויצ"ו (סניף של ארגון ויצ"ו הבינלאומי) .בנשיאות
ויצ"ו כיהנו דינה קרלובה ,בטי פאורמנובה ועדה רייכנשטיין .נשים
כותבות ,בהן גם עיתונאיות מקצועיות ,היו אקטיביסטיות שהחליפו
את המילה בפעולות קונקרטיות.
44

הנושאים

הקורא בן זמננו עשוי להיות מופתע ממגוון הנושאים שהעיתונאיות
עסקו בהם ,אך היה זה כורח הזמנים ההם .הן היו חייבות לגעת בכל
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מוסף "קול האשה היהודית" בנובי דזיניק .כתבתה של נלה רוסטובה" ,איזה מקצוע
לתת לבת"

הירחון פשגלונד ספולצ'ני ,עם מאמרי עיתונאיות יהודיות על הטיפול בילד ועל
קונגרס הנשים בהמבורג

אחד מהתחומים בחיי הנשים .לא היו עיתונאיות שעסקו רק בנושא
אחד ,כמו תיאטרון או שירותים סוציאליים לילדים .כל אחת מהכותבות
הבינה שרק גישה רחבה לבעיה תאפשר להציג את הרעיונות המוצעים.
מעל לכול הן דאגו לאיכות חייהן של הנשים היהודיות והתפיסה
הרווחת הייתה שככל שמצבו של הגוף טוב ובריא יותר ,כך העבודה
האינטלקטואלית יעילה יותר .נעשו ניסיונות לגרום לנשים להיות
מודעות לזכותן להחליט על גורלן .הודות לכך הן תוכלנה לתפקד
45
טוב יותר בחברה ובבית .הן כתבו על חיים מקצועיים וחברתיים,
ותשומת לב מיוחדת הוקדשה להתחדשות ההשכלה והחינוך ,וקודם כול
להשכלה מקצועית .הן עודדו את האישה העכשווית להיות עצמאית
לחלוטין מבחינה כלכלית ,כי רק כך תוכל לקבוע את גורלה במו
ידיה .כמו כן ,הן האמינו שאישה עובדת תורמת לבנייתה של חברה
46
חדשה ,יעילה ומועילה לפיתוח הזהות הלאומית.
אחד הנושאים הנפוצים בכתיבתן היה ילדים .לא רק בגלל העובדה
שהאישה מחנכת אותם ,אלא גם משום שהם העתיד ,וגורלה העתידי

של הקהילה תלוי בהם .התפיסה הציונית ניצחה כמובן ,משום שחינוך
הילדים שיקף את הסיסמאות שנועדו למבוגרים .צריך לדאוג להכשרה
מקצועית ,לתפקד כאזרח ולטפח את דת האבות; אדם צעיר צריך
להכיר את המנהגים היהודיים הישנים מצד אחד ,אך מצד שני לצייר
47
באומץ תוכניות למדינת ישראל עתידית חזקה.
נושא חשוב נוסף היה תפקידה של האישה במשפחה ,יחסיה עם הוריה,
בעלה וילדיה .העיתונאיות תיארו לעיתים קרובות את אומללותן של
הנשים ,שחייהן צומצמו למענה על הצרכים החומריים של המשפחה
ולא הותירו מקום להתפתחותן אישית .מאמרים אלה נשאו לעתים
אופי מחאתי ,מלאי מרד וזעקה ,ולפעמים להפך — סיפורים נוגים על
48
גורל נשי קשה ,שהיוו דוגמה לסבלן של נשים ככלל.
קיום הטקסים הדתיים היה קשור קשר הדוק לנושא זה .הם העידו על
חיבורו העמוק של האדם למסורת המשפחתית ,אבל היו גם תכונה
האם הייתה אחראית לחינוך הילדים ברוח
של העולם הנשי .למעשה ֵ
היהדות .היא הייתה החוליה המקשרת בין הדורות הקודמים לדורות
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 שימור המסורת,הבאים ועל כתפיה הוטל נטל העברת סיפורי המקרא
 לכן נכתבו מאמרים המסבירים את חשיבותו של חג.וטקסי החגים
49
. וכוללים מתכונים של מנות מסורתיות, מתארים את מנהגי החג,מסוים
נושאים הקשורים לאומנות במובנה הרחב ביותר היו קרובים ללבן
 אחרות, חלקן היו בעלות השכלה גבוהה בתחום זה.של העיתונאיות
 אין ספק שהן היו.פעלו בהתאם לטעמן והניסיון שרכשו במשך השנים
 סרטים,קוראות או צופות מעמיקות ושמחו לכתוב ביקורות על ספרים
 הן שמו דגש על נקודת המבט הנשית בלי לדרוש.או הצגות תיאטרון
 לעתים קרובות הן הדגישו את העובדה שנשים, ראשית.פריבילגיות
 והדבר נובע בעיקר מהאמונה הרווחת,מתקשות לקבל הכרה כאומניות
 על פי, שנית.כי נשים חלשות יותר מגברים מבחינה אינטלקטואלית
 ואילו האומנות,הפרשנות התלמודית תפקידן העיקרי הוא אימהות
 נשים שעסוקות.מעוררת קונפליקטים רגשיים ואינטלקטואליים
מדי בחיי האומנות אינן יכולות לגדל ילדים בצורה טובה או לנהל
, במאמרים הוצגו גם מקרים יוצאים מהכלל.כראוי את משק הבית
 מסיבה.אבל בעיקר כדי להדגיש כי מקרים אלה חורגים מהמקובל
 חלק מהפובליציסטיות שללו את:זו אנו רואים שתי תפיסות שונות
 הבטיחו, וחלקן להפך,השילוב בין תהילה אומנותית לחיי משפחה
לקוראים ולקוראות שרק אישה המגשימה עצמה מבחינה מקצועית
 בתקופה שבין שתי.יכולה להבטיח חיים מאושרים לבני משפחתה
מלחמות העולם התנהלו מעל דפי העיתונים דיונים ציבוריים רציניים
וסוערים בנושא זה וכן על היכולת של נשים לשלב בין חיי משפחה
 עיתונאיות עסקו בסוגיות הקשורות בחיי אומנות.לחיים מקצועיים
50
.בעיקר דרך ביקורות ותמציות מחקר שנכתבו כמדע פופולרי

סיכום

קשה לתאר במסגרת קצרה כל כך את כל היבטי העיתונאות הנשית
בעיתונות הפולנית־יהודית בין שתי מלחמות העולם ולנהל דיון על
 המייצגות סביבות רחוקות זו מזו,פעילותן של דמויות מגוונות כאלה
 אחרי הכול לכל אחת.לא רק גיאוגרפית אלא לפעמים גם מנטלית
מהעיתונאיות היה סגנון אופייני משלה ונקודת השקפה משלה על
 מה שאיחד אותן הוא תשוקת היצירה והאמונה שהן יכולות.המציאות
 יוצרות העיתונות היהודית־פולנית.לשנות את העולם באמצעות מילים
. מן הראוי לתקן זאת היום.בתקופה זו נשכחו במידה רבה
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