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מלחמות יהודי פולין על זכויותיהם האזרחיות והלאומיות
א
לא.יהדות פולין בלבד נלחמה על זכויותיה .גם יהודי צרפת נלחמו בשעתםעלזכויות האדם והאזרח :גםיהודיגרמניה
ואנגליה נלחמו על שמאנציפאציה שלימה; נלחמו גםיהודירוסיההקרוביםביותרליהודיפולין ,אולםאף אתדמןהקיבוצים
היהודיים הללו לא נלחם על זכויותיו הלאומיות ,על כך נלחמה יהדות פולין ובעקבותיה-הקיבוציםהיהודיים בליטא
ובארצות הבאלטיות ובמקצת גם בצ'כוסלובאקיה ורומניה.
בלא היסוסים ובלא מחאה ויתרה יהדות צרפת בימי נאפוליאון הראשון ,באמצעות הסנהדרין ,על זכותה ליהודלאומי
תמורת זכויות-אזרח מלאות ,מלחמתו של גבריאל ךיסר בשם יהדות גרמניה היתה אף היא באותו הקו :הזבות לשמור
על יחוד דתי תוך שיווי-זכויות אורחי.ליאיס
ל רוטשילדודוד סאלימונס באנגליה נלחמו עלזכותו שלאנגליבן דת-משה,
,
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שנבחר לפארלאמנט על-ידי אנגלים ,לנוסה של
שיהא הולם אתדרישות הדתהיהודית .אפילויהודירוסיה
לא הספיקו לעלות ,עד מהפכת  ,1917לשלב של מלהמה על זכויותיהם הקיבוציות כאומה .הם נלחמו רק על וכויותיהם
האזרחיות ,אף"על-פי שלא התכחשך כיהודי המערב ,ליחודם הלאומי .ואפילו את שלחמתם על זכויות-אזרח ,לא ניהלו
על-אףמספרםהרב(ששהמיליוניםומעלהמביןהמישיםמיליוניםאוכלוטים שב'תחום-המושב"),באמצעותסיעהפארלאמנטארית
יהודית ,אלא כחברים בודדים של המפלגות הרוסיות הכלליות ובעזרתן ,אמנם תוך מגע הדדי בעניני כלל ישראל .רק
יהדות פולין -אףכי חלקה בכלל האוכלוסים היה קטן במקצת מזל יהודי רוסיה בתחום-המושב -נלחמה על זכויותיה
האזרחיות והלאומיות על דגלה היאועל-ידי נציגות יהודית טהורהי ואין לומה כי הדבר היה בגדר האפשר רק בפולין
שקמה לתחיה אחרי מלחמת-העולב הראשונה ,משום שבפולין היתה חוקת-בחירות דמוקראטית מאדוהיהודים היוו עשרה
אחוזים למאה מכלל האוכלוסים במדינה ומשום שגברו נטיות החופש והאידיאלית של הגדרה-עצמית לאומית עם חוזה
כה שהרי יהדות פולין הניפה את דגל המלחמה העצמאית על זכויותיה הלאומיות זמן רב קודם לכן,
ניסיי(איז
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ד
ה
לפני .שחרורה של פולין ואף לפני מלחמת-העולם .כבר בשנת  1907הניפה יהדות פולין את הדגל הזה בגאליציה,
בעת הבחירות לבית-הנבחרים האוסטרי ,ציוני גאליציה הלכו אז לבחירות כשהם לעצמם ,ובשמם ולחו לבית-הנבחרים
בווינה שלושה צירים :ד"ר שדולף שטאנד ,ד"ר צבי (הנריק)
וד"ר
שיצרו ,יחד עם הצירמטשרנוביץ ד"ר
,
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4ג? 1שךאוכוןה בפעם הראשונה בתולדות הפארלאמגטאריזם
,
ת
ד
ח
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י
מ
סיעהיהודית-לאומית
והריאותה שעה עצמה
ולפי אותה חוקת הבחירות שלחו היהודים בצ'כיה ובארצות הגרמניות של אוסטריה את בני-דתם לבית-הנבחרים בווינה
כהברי האיגודים הלאומיים של הצ'כים או הגרמנים או גם כחברי מפלגות סוציאליסטיות של אומותשונות ,אךלאבתור
יהודים ,וגם אחרי מלחמת-העולם הראשונה הן היו בכמה ארצות ,כגוןהרייך השלישי ,חוקות-ונחירה שלא נפלו בדרך
כלל ,מבחינת הדמוקראטיות ,מחוקת-הבחירות שבפולין ואף-על-פי-כן לא הרהיבו עם היהודים עוז בנפשם ללכת אל
הבחירות תחת דגלם הם ,מחשש תגובה אנטישמית.
בגלל חלוקת פולין נתפרדה היהדות הפולנית לכמה חלקים ,שהתפתחו בתנאים היסטוריים שוניו תלקיח היוארבעה.
..החלק ונשאר באזור הכיבוש הפרוסי (חבל פוזנא ,פוסרנא ,שליזיה העילית ובמקצת גם מרוסיה המזרחית) מיהר ונזקק
להתבוללות גרמנית .החלק שסופח לאוסטריה קואליציה המזרחית והמערבית,שליזיה התחתית) נשאר בכללו ,להוציא את
והסביבה -גזעיהודי חסון; רק השכבות העליונות והעשירות של האינטליגנציה המדופלמת התבוללו כאן בקרב
הפולנים .בחלק השלישי  -פולין הקונגרסאית ,שסופחה לרוסיה ,היתה מידת התבוללות בקרב הפולנים פחותה במקצת
'

גאיל מאוייר,
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מאשרבגאליציה .ליהודי פולין הקונגרסאית היתה אבטונומיה דתית מסויימת וכן היו לה זכויות אזרחיות מסויימות-יותר
מאשר לחלק הרביעי -היהודים שישבו בחבלי-המפרהמזרחיים שלפולין ,שנתענו,בפוליןהקונגרסאית ,בשם"ליטוואקים".
הללו  -פרט ליוצאים-מן-הכלל מעטים מאוד -לא התבוללו כל-עיקר ,ואפילו שכבות האינטליגנציה ,ששפת-דיבורןהיתה
לוסית ,לא הדלו לעולם ,אף לשעה קלה ,מלראות את עצמם כיהודים במובן הלאומי.
חייו של כל אזור ואזור זרמו ,לאחר חלוקת פולין ופרשת נאפלליאון ,באפיקו המיוחד .עליהודי האזורהפרוסי עברו
כל אותן תמורות-הגורל שעברו עליהודי גרמניה בכללם.יהודיגאליציה וה"רספובליקה של קראקא"השיגוזכויותאזרחיות
אחרי "אביב העמים" בשנת  ,1848בכלל שאר כל היהודים בארצות ההאן9בורגים,אולם חיי-התרבותהיהודיים-הלאומיים,
שמסגרתם הדתית-האורתודוכסית נצטמצמה ,לא קפאו שם אף לרגע .החסידות מילאה שם בקרבההמוניםתפקיד לא פחות
חשוב ,משמילאה בפולין הקונגרסאית השכבה המבוססת של האינטליגנציה המדופלמת ,שנטתהלהתבוללות ונהפכהלמכשיר
בידיהמדינאים הפולנים ,בצדהחסידותהיתה השפעה חזקהעלהציבורבגאליציהלתנועת ההשכלה ,שהיתה טבועה ,בהשפעת
כיוונים.
וינה ואוסטריה ,בחותם התרבות הגרמנית ,בהתפתחותה התרבותית והלאומית-המדינית הושפעה גאליציה משני
מנוגדים :מכאן -וינה הגרמנית ,המתבוללת ,ואירופה המערבית בכלל ,ומכאן -פולין הקונגרסאית ,החסידית והנחשלת,
והיהדות ה"ליטאית" המשכייית בחבלי-הטפר של פולין העתידה לקוםלתחיה .לכלהמעלות והמורדותבחייהיהודים באזור
הכיבוש הרוסי היו הדים בגאליציה .אהדתם שליהודי פולין הקונגרסאית לתנועת ההתקוממות הפולנית נשתקפה בהלך-
רוחם של יהודי גאליציה ,ביחוד בהשפעת המהגרים הפוליטיים שהגיעו לשם (כגוןיךנארדגוי?מאן ,הרבמןזיש)
 ,אך
גם תנועת ההשכלה בקרביהודי רוסיה ,הספרות והפובליציסטיקה היהודית ,שצמחו קמעא-קמעא בתחום-המושב (שקלל
את החבלים העתידים .להיות חבלי-הספר המזרחיים של המדינה הפולנית) הכוגליםבגאליציה,ביחודבגאליציה המזרחית,
ושבו משם בתנועה-חוזרת אל חבלי-הסקר ופולין הקונגרסאית,הואהדיןלגביהגילויים של ההכרההלאומית המתעוררת -
.
תנועת חיבת-ציון .בקיצור ,הקשרים שבין יהודי גאליציה לבין יהודי תחום-המושב הרוסי היו כלהימיםערים ואמיצימי
אכן לחסידות ולהתבוללות הגליצאית היתה זיקה יתירה לפולין הקונגרסאית ,ואילו להשכלה ולתנועה הלאומית היה מגע
אמיץיותר לחבלי-הספר,
הציונותבהיוולדהכבר מצאה אתיהודיגאליציה מוכשרים לקליטתה .הרעיונות שנולדו בתוך היהדות של רוסיה וחבלי-
הס9ר ,רעיונותיהם של טי?קחר ("אבטו?מאנציפאציה") ,אחד-העם ,ליל??לים' 9מדלן?קי 1יאחרים' לא היו זרים לציבור
היהודי הגאליצאי ,ודברי הרצל נפלו כאן על קרקע טובה .נוסף פה גם גורם ממלכתי?-ךיטוריאלי :וינה ,מושב ההנהגה
העליונה של התנועה הציונית ,היתהעיר-הבירה גםלגאליציה .רביםממנהיגיהיהדותהלאומית בארץזוקיבלו את השכלתם
באוניברסיטה שלוינה ,התרועעו עם הרצל,אוהכירוהו,ונמנועםמקורביהאין איפוא כל פלא,שהציונות התפשטה בגאליציה
מהר מאד,יותר מהר מאשרבפולין הקונגרסאית או בחבלי-הספר .היה עוד גורם לכך והוא בעלאופי מעשי :בגלל הסרות
המדינית,שהיתה רווחת במשטרהקונסטיטוציוני של אוסטריה (שלא כברוסיה הצארית) ,לא נחשבה כאן הציונות ,לתנועה
בלתי-חוקית ובשלריבוי האוכלוסים היהודיםבערים ובעיירות שנמשכו אחריה ,יכלה להעניקלמנהיגים השפעה מדינית,
קמדה ,ואפילו פרנסה .כל הדברים האלה גם יחד חיזקו כאן את ההכרה הלאומית ואת הרגשת הכוח הקיבוצי של הציבור
היהודי ,משכו אלהתנועהאישיםרביםמביזהאינטליגנציההמקצועית ,עדכדיכךשהיהדותהגאליצאיתהרגישה בכוחהכי רב
להתיצב ,בשנת ץ ,190למלחמהגלויה עלזכויותיה הלאומיות,ללכת בדרך עצמאית אל הבחירותלבית-הנבחרים ולנחול את
הנצחון הראשון עלהמתבולליםהבורגנים,המתבולליםהסוציאליסטים (פפס"ד) לאנחלו תבוסה במלחמהזו ,משוםשמנהיגיהם
המצויינים ,כגון ד"ר לי?ןמאן או ד"ר דיאמאנד,הסתייעו לא רקמן הפועלים וההמוניםהיהודיים ,אלא גם מקולותיהם של
חבר? מפלגתםהפולניסי
בבחירות הבאות ,בשנת  ,1911הפסידוציוני גאליציה ,בעיקר .מחמת תכסיסי הבחירות של האדמיניסטראציה המקומית,
שתמכה במועמדיהם של המתבוללים ,ובגלל הטרור שנקטו בו נגד האוכלוסיה היהודית .בךרוהוביטשהגיעו הדבריםלידי
מהומות-דמים .שלמונות המקום ,שתמכו במועמד מתבולל ,מ"ר ל??9טןן,נגד המועמדהציוני,הבהילודאנדארמים וצבאנגד
ההמון היהודי ,שמיחה על המעילות הגלויות בבחירות :נורויריות ועשרים יהודים נפלו חללים .הד"ר ליוונשטיי
ן ניצח!
הפארלאמנט הזה לא הוציא את תקופת כהונתו,כי בינתים פרצה מלחמת-העולם,
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יהודי פולין הקונגרסאית וחבלי-הסקר השתתפו באופן יותר פעיל ,מאשריהודי גאליציה ,במאבק של העם הפולני על

חרותו.בזמן ההתקוממות של
ומלחמות נאפוליאון הקימו מקרבם את בלקיושלךיטש הנודע-לתהילה ,שהצליח
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לרכז קבוצה ניכרת של נועריהודי וליצור עמהם את הגדוד
המפורטם .בהתקוממות נובמבר ומלחמת  1830אנו
רואים שוב השתתפות מזוינת ,הפעם חלשה יותר ,של היהודים.באזור-הכיבוש הרוסי .הד-קולה הגיע עד למרחוק ,לארז
ליטא ,לגלילות וילנא ונאוואךד",ומזכרונותיה רקם מיצק:ביטש(ביפוס " tRaתאדיאוש") את דמותו שלהפאטריוטהפולני
לבוש החלוק ,בעל הפיאות ושן-השיבה ????-ל .היהודים לקחו חלק גם בהתקוממות ,1863ולאבפוליןהקונגרסאית בלבד
אלא גם בחבלי-הספר ,אף-על-פי שבמשך ששים שנה ומעלה היו יהודי החבלים האלה מנותקים מן המדינה הקונגרסאית
במובן אדמיניסטראטיווי וחוקי ,והיו נתונים להשפעהרוסיפיקאטורית נמרצתושיטתית .התעוררותהיהודיםשבאזורהכיבוש
הרוסי למען ?רותה של פולניה ,יסודה לא רק ברגש תת-הכרתי של קרבהלעםפוליןוסנטימנט למלחמתו אלאגם במגמה
לאומית-יהודית :במובןידוע היתה התעו4רות זו שלב מסוים במלחמת היהודים על זכויות אזרחיות.אף כאן ,כמו במערב
אירופה ,נתאחדו בנפשו שלהיהודי מושג הזכויות האזרחיות,רעיוןההתבוללותוהלך-רוח שלאפולוגיה :מןהצורך להתמזג
עם העם שבתוכו אנו יושבים,להיותראוייםלזכויות,ואיןלך הוכחהטובה-יותר להתמזגות ,מאשר קרבןדמים במלחמתו של
העםהזה על קיומו ועל חרותוו ואמנם ,כל מעשההקרבה-עצמית שלהיהודיםעורר בציבורהפולני אהדהכלפיהםוחילופי-
דעות על הצורך להכיר בהם כבאזרחים לכל דבר .ספק אם הדבר היה עלול להביא תוצאות ממשיות ,במקרה שלנצחון;
אך כל המרידות סופן היה תבוסה וריאקציה בחברה הפולנית .אז היו עוטרים את המלחמה המשותפת להרות בנימבוס
של זכרונות ,כדי להדגיש ולהטעים על הרקע הזה את שנאת היהודים לפולין בהווה ואת הנזק שהם גורמים לה כביכול.,
דמיבסקי ,בשיחתו עם המיניסטר הצארי ויקה (לפי זכרונותיו של האחרון) ,או ?ךטין,
אף שנמצאו פולנים -כגון
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בחיבורו על תולדות פולין -שהציגו את המרידות כמעשה פשעכלפי העם הפולני והטילו את האחריותלהןעלהיהודים,
שהיוכביכולהיוזמים והמסיתים.
לאבטונומיה הדתית שליהודי פולין באזור הכיבוש הרוסי היופניםשונותבמדינההקונגרסאיתובחבלי-הסיר .במדינה
הקונגרסאית בוטלו ,בתחילת שנות העשרים של המאההי"ט ,הקהילותהישנות ובמקומןנתייסדו "ועדים של בתי-הכנסת",
למעשה ,קהילות יהודיות בעלות שדה-פעולה מוגדר ורחב למדי ,הרשאיות להטיל עלהאוכלוסיההיהודית מסים ,ולגבותם
באמצעות המועצותהעירוניות והשופטים(היויטים)הכפריים" .ועדבתי-הכנסת" היהאישיות משפטית בעלתאופי של מוסד
ציבורי רשמי .בחבלי-הסיר לעומת זאת לא ניתן ,לאחר פירוק הקהילות ,שום דפוס ארגוני לדת היהודית" .המועצות של
בתי-התפילה היהודיים" ,שנתקיימו שם אחר-כך ,אופיין היה של חברות פרטיות בעיקר ופעולתן ,שהיתה לעתים קרובות
רחבהומועילה ,נעשתה בדרך-כלל בכוח ההתמדה וההרגל.
היהודים בחבלי-הסקר ,שעלו מבחינת התפתחותם הלאומית-התרבותית עלאחיהםבפוליןהקונגרסאית ,לאניהלותחילה
שום מלחמה על זכויותיהם .כשאר תושבי רוסיה ,השלימו עם המשטר הכללי של חוסר-זכויות ,ששרר במדינת הצארים.
אךבפוליןהקונגרסאיתהיוצורותהשלטון,על-אףהדיכוי הצארי ,יותראירופיות,יותר מתקדמותולכןהיו כאן גםלאוכלוסיה
היהודים דרישות מסויימות:שיוויזכויותיהם לשל האוכלוסיה הפולנית,מתוך ההנחות של אמאנציפאציה והתבוללות .מובן,
שהדבר לא נעשה בצורת מלחמהכל-שהיא -שהיתהמןהנמנעות במשטרההוא -אלא בצורת שתדלנות אצל השלטוןהמרכזי
ב?9רצורג ואצל הנציב בווארשא .סמוך לפרוץ המרד של  ,1863כשהשלטון בפולין הקונגרסאית היה למעשהבידי הנסיך
ניתז חוק ליהודים' שישווה כמעט את זכויותיהם לשל הפולנים ,אך במחיר הוויתור על כמה סימני-היכל
?7לופוייק
"גון שלילת התוקף המשפטי מתעודות כתובות או חתומות באידית ובעברית .יש לציין,כי אף קודםלכןיצאו
לאומיים ,כ
כמה וכמה תקנות אדמיניסטראטיוויות ,שבאו לשלול מאת היהודים נמה מן הסימנים החיצוניים של יחודם ,נאסר עליהם
ללבוש מלבושים מיוחדים ,לגדל פאות וכדומה .בדרך כלל לא הרבו היהודים לתת דעתם על התקנות האלה .השלטונות
הקפידו ביותר על קיום התקנות האלה בחבלי-הסקר.
אחרי התקוממות  1863התחיל מצב היהודים בפולין הקונגרסאית מיומה והולך לשל אחיהם בהבלי-הספר ,אם-כי לא
נגזרו כאן מעולם כמה מן הגזירות שהיו נוהגות שם ,כגון האיסור לגור מחוץ לתחום העירוני או לרכוש שם נכסים דלא
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ניידי וקרקעות ,מצב האוכלוסיה היהודית הורע עוד יותר לאחר הירצחו של הצאר אלכסנדרהשנ* בשנת  ,1881משנעשה
למיניסטר הגראף איגנאט:ב ניתכו על ראשי היהודים כל מיני "תקנות ארעי" ,שלא נתבטלועד שבאאקץ למשטרהצארי.
לרבותמבין התקנות "הארעיות" הללוניתןתוקףגםבפוליןהקונגרסאית ,הוגבלה קבלתתלמידיםיהודיםלבתי-ספר ,נחסמה
בפני היהודים הדרך לפקידות ממשלתית ולעריכת-דין ,נאסרה רכישתנכסיםכפרייםוחכירתםואפילוהישיבה בהם ,וכדומה.
בינתים נמשכה קמעא-קמעא התפתחותם התרבותית של היהודים באזור הכיבוש הרוסי ,בפולין הקונגרסאית שלטה
החסידות -שושלות אחדות של צדיקים מפורסמים -שלטון בלי מקרים ,להתבוללות היה כאןאופי מקלה :אףכי היתה
פולנית-טהורה ,נתונה היתה בראשיתה להשפעת האידיאלים של מנדלסון והיו לה אפילו מנהיגיםרוחניים שבאו מגרמניה
(הרביא99ריב ,קראמטשיק ואחרים) .בהדרגה נשתחררה מן ההשפעה הזאת ,אך גם התירה את קשריהעם המוניהיהודים
והוליכה את מצדדיה בעקביות אלהטבילה .אף-על-פי-כן ישלהודות ,שהיא עשתה הרבהלשיפורתנאי-קיומה שלהאוכלוסיה
היהודית ולא חסה על עמל וכסף .המתבוללים פיתחו את הקהילה היהודית בווארשא (ובכמה מערי-השדה) עלמוסדותיה
השונים :בתי-מלאכה ,בתי-חינוך לילדים ,בתי-ספר ,בתי-מושב-זקנים ,בתי-חולים ,בתי-כנסיות ,ספריות וכדומה ,בתחום
זה יש לזקוף הרבה לזכות המתבוללים והם מילאו ,על-אף הכל ,תפקידחיובי בהתפתחותו .אףכי הדבר נראה כפאראדוכס,
הרי זו עובדה :המתבוללים נלחמו בדרך זו על זכויות היהדות; הם השתדלו להקנות לה סימנים חיצוניים שלציווילי-
?אציה ,שהיתה,לפי השקפתם,תנאי הכרחילשיווי-זכויותאזרחי.אףנתחנכועל פעולתהסיעות שלמות שלעובדיםסוציאליים
ואינטליגנציה ,ומהם נסתיעה אחר-בך התחיה הרוחנית והמדינית של העם היהודי.
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 .בחבלי-הסקה כבכל "תחום-המושב" לעתיד ,עמדה ההשכלה בראש החיים הי
אך גם החינוך הדתי המסורתי
תפס שם מקום נכבד ,והישיבות נודעו לתהילה בכל העולם ועלו על אלה שבפולין הקונגרסאית .בחבלי-הסער צמחה
המחשבה היהודית; שם נעשו הנסיונותהצנועים הראשונים של ספרותופובליציסטיקה מודרנית; שם התחיל הנוערהיהודי
להשתתף בתנועה המהפכנית הרוסית ,שקללה ממילא גם את הדרישה לשויון אזרחי ,לא בדרך שתדלנות ופרוטקציה כי-
אם בדרך תביעה ומלחמה,היהודיםבפולין הקונגרסאית עודהיו שקועים אותה שעה בתרדמה ,והזרמים התרבותיים ,שהכו
גלים בחבלי-הספר ,לאהגיעולכאן אלא קמעא-קמעא ,אפילו הפרעותביהודי וארשא ,שאורגנו בשנת ,1882על-ידי המשטרה
הצארית והוצאו לפועלעל-ידי הפסולת של החברה הפולנית ,לא עוררו כאן את היהודים .ההמונים ראו בכד פורענות
נוספת ,והאינטליגנציה המתבוללת -תוספת אישור לדרכה ,דרך ההתמזגות עם החברה הפולנית וההיאבקות המשותפתעל-
מנת להינתק מרוסיה הפארבארית .אך קמשך המהלךהריאקציוני סופו לעורר במהרה גם את היהדות הקונגרסאית ולקרב
את שני הפלגים של הציבור היהודי באזור הכיבוש הרוסי .הריאקציה והפרעות החישו את קצב התעוררותה של המחשבה
הלאומיתהיהודיתברוסיה,הופיעה ה"אבטושמאנציפאציה" של פינסקר,קמה תנועתחיבת-ציון,חוגיביל"ו.החלולהופיעכתבי-
עת יהודיים ברוסית ובעברית,בעלי פרצוףלאומי ברור .גברה ההשתתפותבתנועה המהפכניתהרוסית" .התקנות הארעיות"
שלאיגנאטייב ,שגימשו אתהיהודים מן הכפרים ומכמה וכמה ערים רוסיות שמחוץ ל"תחום-המושב" והגבילו את מקורות
פרנסתם,גרמולהגירה המונית שליהודיםמחבלי-הסקר אלפוליןהקונגרסאית,התחילהכאן "פלישה" של"ליטוואקים".יהודי
פולין הקונגרסאית לא ראו אותם בעיןיפה והתרחקו מהם ,אולם האלמנט החדש הזה ,שהיה ייתר ותרבותי יותר ,בעל
קשרים לכל שטחי הקיסרות הרוסית העצומה ,השתלט כאן במהרה עלחיי הכלכלה ויצר עקדות כלכליות חדשות ומקורות
פרנסה נוספים ,הם-הםשיצרובפוליןהקונגרסאית את סחר-היצואאלרוסיהואלהמזרח הרחוק ,אתהתעשיההזעירהוהבינונית,
שעבדה בשבילרוסיה ואסיה ,וסיפקה עבודהורווחים למאותאלפיםבני-אדם .הםנתעשרו ,אףהעשירו אתפוליןוהעלובמידה
ניכרת את רמת-המחיה של האוכלוסים היהודים .ההמון החסידי זע ,אנשיםצעירים ובעלי-יזמה ניתקו מן החסידות ונכנסו
למעגל החיים הכלכליים החדשים ,בקבלם גם השפעה תרבותית מן התושבים החדשים ,חניכי ההשכלה ותנועות-השחרור
הלאומיותוהסוציאליות ,אףמביןהאינטליגנציה המתבוללת נתקרבו קצתצעירים אליהם ,מצאו אצלם עבודה ונמשכו אחריהם
מבחינהרוחנית .התחילה התקרבותהדדית.האידיאלים של הכרהלאומית ותביעות מדיניות-לאומיות עברו מחבלי-הספר אל
מדינתהקונגרס ,בווארשאהחלומתרכזיםסופריםופובליציסטיםיהודים,וכעבורזמן קצר תפסה מקום מכובד ,לצדם שלמרכזי-
חייםלאומיים בווילנא ,או1סה או קיוב .בצד ה"אי~רשליטא" המתבולל ,שיצא בשפה הפולנית ,החלה להופיע "הצפירה"
העברית של סוקולוב (בתחילה של סלונימסקי) ובקרוב אף נעשתה לציונית ,כעבור עשר שנים נוספות הופיעו העתונים
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היומייםהראשוניםבאידיש ("דער טאג"",דער טעלעגראף"",אונזעילעכן"" ,דעד וועג"),שהפיצו בקרבהמוניהעםאתהרעיון
הלאומיהיהודי.היהדותבכלאזורהכיבושהרוסי גמלהלקליטתהרעיוןהציוני.
פיתוח סחר-היצוא הגדול והתעשיה הזעירה והבינונית על-ידי ה"ליטוואקים" נתנה ליהדות הקונגרסאית עוד נכס אחד:
את הפועלהיהודי ,וממילא גם את התנועה הסוציאליסטית היהודית ,התעשיה הכבדה קמה בפולניה זמן .רב קודם לכן.בין
בעלי בתי-החרושת הגדוליםלאריגים בלודז ובטומאשובהיו גםיהודים (כגון פוזנאנסקי בלודז ,לאנדסורג בטומאשוב) ,וכן
היו יהודים בעלי בתי-חרושת גדולים לסוכר ויי"ש ,בתי-משרפות לסיד ,בתי-יציקה לברזל ופלדה ועל-אף האיסור החוקי
גם בעלי מכרות של פחם ועפרות-ברזל  -אולם פועלים יהודים לא הועסקו במפעלים אלה .רקבין הפקידים היו קצת
יהודים ,לרוב מתבוללים-למחצה .רמת הפועל הפולני לא התאימה לשיעור התפתחותה של התעשיה הכבדה.ויפוע
ל בא פן
הכפר ,ובעיר עבד רק דרך-עראי ,על-מנת לאגור קצת כסף ולשוב אל משקו .לפיכך לא היתה אז כמעט תנועת פועלים
פולנית ,רק
שהפועל הפתני נשתקע בעיר ונסתייע ,במובן הרוחני,מן התנועה המהפכניתהרוסית ,נוסדה בשנת ,1882
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המפלגה הסוציאליסטית-המהפכנית הפולנית"6רויטאריאט" (הראשון) ,אשר ארבעתמנהיגיה ~ספו ,בשנת ,1886עלהתליה.
אכן ,הרעיון שזרעו בתוך ציבור הפועלים לא הלך לאיבוד ובשנת  1891/2קמו כמעט בעת-ובעונה-אחת שתי מפלגות
מהפכניותפולניות" :המפלגההסוציאליסטיתהפולנית" (פפ"ס) ו"המפלגההסוציאלדמוקראטית שלפוליןוליטא".מן המפלגה
הסוציאליסטית הפולנית פרש ,בשנת  ,1905ה"שמאל" ,שהפך ,אחרי מהפכת אוקטובר,יחד עם המפלגה הסוציאלדמוקראטית
שלפוליןוליטא ל"מפלגה הקומוניסטית הפולנית" ,מפלגות פועלים אחרות ,כגון ה"פרולטאריאט" השני" ,מפלגת הפועלים
הלאומית" וקבוצות אנארכיסטיות שונות ,לא מילאו תפקיד חשובבחיי הארץ.
לאחר שהתעשיה הזעירהוהבינונית ,המפותחת למדי,וביחוד בעלי-המלאכה,כברהעסיקו רבבותפועליםיהודים ,עוד לא
היתה תנועת פועליםיהודית .עם "המפלגה הסוציאלדמוקראטית של פולין וליטא" נמנו פאנשי האינטליגנציה היהודית,
שהיתה מתבוללת פחות או יותר ,אך בעיקר נשענה על הפועלהפולני" .המפלגה הסוציאליסטית הפולנית" ,שהקיפה חוגים
רחבים שלאינטליגנציהיהודית מתבוללת ,משכה אחריה ,בכוח הפאתוס הלאומי ,גם הוגיםמסויימיםמביןהפועליםהיהודים.
משנתברר כי הפועל היהודי מתקשר בנקל אל התנועה הסוציאליסטית ,התחילה פפ"ס בעבודה שיטתית בין היהודים
ויצרה לשם כךסניף מיוחד ,שאידיש היתה שפת-תעמולתו בעל-פה ובכתב .המוני הפועלים היהודים היו מרוצים שנמצא
סוף-סוף נותן דעתו עליהם ורבים נצטרפולסניף היהודי של המפלגה.
הפועלהיהודי שנתארגן בפפ"ס ,אףכי מנהיגיוהיו בעלי מגמות של התבוללות ,התחיל נוטה ,עם התפתחות הכרתו,
בניגוד לכוונתם ,אל הלאומיות .נוסף לכך הגיע הרעיון הסוציאליסטי אל הפועל היהודי גם מרוסיה ,מחוגי הפרולטאריון
הרוסי.הדוגמה החיה של מלחמה עלזכויות המעמד חישמלה ועוררה בפועלהיהודי את הרגשת הצורך בארגון משלו ,שיהא
הולם את צרכיו ותנאיו המיוחדים,המארגנים קמומביןהאינטליגנציההיהודית הבלחי-מתבוללת ,שגדלה לאט,ומבין חוגי
הפקידים במפעלי היצוא והתעשיההבינונית .התפתחותזו היתה קשורה ומקבילה לאותותהליךעצמו בחבלי-הספר ו"תחום-
המושב" בכלל ,מקום שהיו פחות פועלים ואף רמתם הכלכלית היתה נחותה ,אך לעומת זאת היתה שם אינטליגנציה
יהודית בלתי-מתבוללת מרובהיותר .הצורךליצור מפלגת-פועלים יהודית מיוהדתויחרי
ף עה שבשנת  1897הוקמה לבסוף
"המפלגה הסוציאליסטיתהיהודית שלפולין ליטאורייסן ,בעד" ,שבלעה בזמן קצר אתכלהסניףהיהודי של פפ"ס .ה"בונד"
אסר מלחמהמהפכנית על המשטר הצארי ,בלאסיסמאותיהודיות מיוחדות ,מתוךבטחוןשנפילת המשטר הצאריתביאממילא

.גם שויון-זכויות ליהודים; והמושג שויון-זכויות ?לל אז ברוסיה גם את הזכות לשפהלאומית,חינוךוכדומה .ה"בונד" ארגן
את הפועלים ולחם במרץ לשיפור קיומם החמרי ,עד שממילא יכלו להפריש סכוםמסויים משכרםלקניית ספרים ולהקדיש
מקצת זמנם להשכלה; נוסף לכך הפיץ ה"בונד" בדרך ישירה השכלה בקרב המוני הפועלים בשפתםוסייע בכך לפופולא-
ריזאציה של הספרות היהודית ולהרמת קרנה .וכל העבודה נעשתה בתנאי מחתרת של מפלגהבלתי-ליגאלית .ל"בונד" היתה
תנועהמקבילהבגאליציה בשם "מפלגתהפועליםהיהודית" (ז'פ"ר),אךזולא מצאהלפניהקרקע כשרה ולא עשתהדבר.
בעת-ובעונה-אחת עםייסודו של "הבונד" קמה באזור הכיבוש הרוסי גם התנועה הציונית .תפקידיה היו קשים מ~ל
"הבונד".הציונותהיתהאזאךתנועהאידיאולוגית,שלאנתנהכלוםועוד דרשהכפעם בפעם תרומותכסף חדשותיבאזורהכיבוש
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הרוסיאף היתה אסורה ,ככל שאר המפלגות הפוליטיות ,ואםגםלא רדפו אתהציונים כשם שרדפו אתהסוציאליסטים,הריהיו
גם הםצפויים לכלמיניענשים.הפועל לאהיהמוכן מבחינהאינטלקטואלית לקבלתהאידיאלהציוני הרחוק,אף לאהיה לו
ענין בתנועה המטילה אחריות מסויימת ,אך אינה מביאה ,כדרך ה"בונד" ,תועלת ממשית (תוספת שכר ,הפחתת שעות
העבודה) .הבורגנות הזעירה אינה נוחה לארגון לפי עצם טבעה .נוסף על כך נתקלה הציונות בתחום זה בחומה אויבת:
האורתודוכסיה והחסידות .גם בקרב האינטליגנציה היתה העבודה קשה :הדור הצעיר נמשך אחרי פעולתן המהפכנית של
המפלגות הסוציאליסטיות,והדורהקשיש נסה לטמיעה .הבורגנות הגדולה לא באה בכלל בחשבון ,מאחר שהיתה שרויה כולה
בהתבוללות ,ואף-על-פי-כן התפתחה התנועההציונית קמעא-קמעא ומספר חבריה גדל והלך.
משחדרה הציונות לחוגים רחבים למדי של הבורגנותהזעירההתחילהלחדורגם אלהאורתודוכסיהבצורתתנועהציונית-
דתיתמיוחדת"-המזרחי".לאחר-מכןהדרהגםאלחוגיהפועלים:בגאליציה-בצורת"פועלי-ציון"ימין(ו"התאחדות"),ובאזור
הכיבוש הרוסי בצורת התנועה המהפכנית-יותר"פועלי-ציון שמאל".
,
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הקדישההציונות
בעוד ש"הבונד" נתן דעתו בעיקרעל העבודה המעשית:ארגון הפועל למלחמה על שיפור תנאי
בתחילה את מיטב כוחה לעבירה תרבותית ,לנטיעת ההכרה הלאומית .בהשפעת הציונות קם ה"חדר המתוקן" ,אב-הטיפוס
של בית-הספרהעברי העממי; התחילו להופיע כתבי-עת לאומיים ,תחילה בפולנית "ן9כוד" ו"מוריה" בגאליציה",לליס
" ו"ראן9טט" .אחריהם
ז'ידו?קקי" או"ן'י?':ה ן'יד5ק%9ה" בפולין הקונגרסאית,בחבלי-הספרזכו לתפוצה "ן?ריסקאיא?'יין
החלו מופיעים עתונים וקונטרסים באידית ובעברית" .הצפירה" נעשתה לעתוןציוני .אף העתונים באידיש ,שהחלו עתה
להופיע לראשונה ,נקטו קוציוני .הציונים התחילו לעשות מאמצים לפיתוח תנועה קואופראטיווית.ובןפתחו במלחמהכדי
להשתלטעל הקהילות ולעוותלהןאופיחילוני-לאומי .במלחמה זו נגד ההתבוללות והאורתודוכסיה החסידית כאחד ,נחלו
הציונים נצחונות במקומותשונים בערי-השדה ,מהשאיןכן בוואישא.
ציוניפוליןלקחו חלקפעיל בועידתציוני רוסיה ,שנתקיימה בדצמבר 1906בסלסי??פיס .שם נתנסחה בבהירותהתכנית
הציונית בתחום המדיניות הארציתי הוצגו דרישות לדמוקראטיזאציה של המשטר בקיסרות הרוסית ,אגב מתן אבטונומיה
רחבהלפולין; שויון-זכויות גמור ליהודים ,לרבות זכות הטיפוח שללשונםבבתי-ספרובחייםהציבוריים וכדומה.לפיתכנית
זו המשיכוהציונים את מלחמתם.צירי הציונים נבחרו ל"דומה" (בית-הנבחרים) הרוסית הראשונה  -אמנםכנציגי מפלגות
כלל-רוסיות -ועמדו שם על הדרישות הכלולות בתכנית הלסינגפורס .אףהצירים היהודים הלא-ציונים עשוכן.היאבקותזו
נמשכה עד מלחמת-העולם הראשונה ,אך מחמת הריאקציה שהשתררה ברוסיה ,לא נשאה ?רות.
בפולין גופא התחילה מתפשטת באותם הימים האנטישמיות,רעיונותיו של ר5מאןךמ5גקקינפוצובחוגיםגךליםוהולכים.
הציר-לדומה
ד"ריארינסקי ,והציר מל5מז'ה  -ד"ר נארווניטש דרשו להגביל אתזכויותהיהודים בתחום השלטון-
העצמי העירוני בפולין הקונגרסאית .בהנהגת הציונים ,התיצבו היהודים למערכה .הם הלבו לבחירות בלודז כשהם לעצמם,
כיהודים ,והמועמד שלהם ,ד"ר שמאש ,אמנם נבחר לדומה .בווארשא הגיעו לכלל הסכםעם כמהקבוצות פולניות ובחרו
 .הציבור הפולני השיב על עמידתם העצמאית של היהודים בחרם כלכלי חמור .בקשר
במשותף את הפועל הפולנייאן"לו
,
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נוסד בווארשאעתוןיומי בשפה
אךבעל מגמה
לכך ולשם מלחמה בעתון החסימילאטורי"נ?5ה גאןטא" של
ציונית4??" ,לו4ד צודו:ו4י",בעריכתו של סטאניסלאבמנדלסון .העתון היה מעלה בעקביות את הדרישה לזכויות אזרחיות
מלאות בשבילהיהודיה ,לאבטונומיה מסויימת בעניניםתרבותיים-לאומיים ,נלחםבשרידי ההתבוללותובאורתודוכסיה ברחוב
היהודי ,באנטישמיות ברחוב הפולני ,ודרש דמוקראטיזאציה של המשטר ברוסיה בכלל.
פרצה מלחמתהעולם .אהדתם שליהודיפולין היתה נתונה למעצמות ההסכמה ,אף-על-פי שרוסיה היתה אחת מה 4ואם
האוכלוסיה היהודים קידמה באנחת-ריחה את פני הצבאות המתקרבים של גרמניה ואוסטריה,אין זאת אלאמפני החמרת
הכיוון האנטישמי של המדיניות הצארית; גירושים המוניים ?חזורי החזית,עלילות ריגול וכדומה.
עם נסיגתם של צבאות רוסיה נסוגו גם הנגישות וחוקי-ההפליהלגבי היהודים .גם באזור הכיבוש האוסטרי וגם באזור
הכיבוש הגרמני.התיחסו אל היהודים כמעט כמו אל האוכלוסיה הפולנית .אמנם באזור הכיבוש הגרמני ניסו מושלי
 mt~sלפרוט,מדי פעם,עלמיתרהאנטישמיות של האובלוסיםהפולנים ולהסתמךעל תקנות ההפליה שלהרוסים,אךנאלצו

מקיץ,
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למשוך ידיהם מכך ,בגלל התנגדותם 12ל החברים היהודים במועצות העירוניות ובועדים המחוויים ,מיסודם של שיטונות
הכיבוש .בשני אזורי הכיבוש חלה התעוררות רבה בקרב הציבוריותהיהודית .פעולתו של ה"בונד" נצטמצמה ,ההתבוללות
היהודית נסתלקה ובראש הציבוריות היהודית התיצבו הציונות וה"פרלקי?ם" ,שקם זה עתה .שתי ההסתדרויותיכלולפעול
בגלוי ובהיתר גמור .בדרך ליגאלית-למחצה ,אךבלי נגישות מיוחדות מצד השלטונות ,פעלה בצדן הסיעה הסוציאליסטית
יהודיים-לאומיים בשפה הפולנית ,בעלי נטיות ברורות לציונות ,וכן כתבי-עת
התחילו להופיע
או
בפ
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(השעה) והשבועון הציוני הגדול "דאס יידישע פאלק"
~ם של העתונים היומיים "( "w~?Oהיום)
"ד
ציובןצ
יעדליית.-
(העם היהודי) התחיל לצאת גם עתונה של האורתורוכסיה החסידית"-דער יוד"(היהודי) .רבניםאורתודוכסיים מגרמניה,
ד"ר פנחס כהן וד"ר קארלבאך ,ארגנו לראשונההמוניםגדולים שלחסידים למפלגה פוליטית בשם "שלומי-אמוני-ישראל" -
~1ע?4ר של "אגודת-ישראל"לעתיד .בערי-השדה ובעיר-הבירה קמו אגודות חברתיותופוליטיות :ועידות ,הרצאות וויכוחים
פומביים משכו המונים ,תפוצת הספרהיהודי גדלה בהרבהוהואהגיע ,יחדעםהעתוןהיהודי,אף אלהפינות הנידחות ביותר
ואל השכבות העניות ביותר .השתתפותם שלנציגי היהודיםבמועצותהעירוניות ובמועצת-המדינה הזמנית -עוררו תחרות
פוליטית בין המפלגות ,משכו את המוני העם לפעילות מדינית והגבירו את התענינותם בבעיות לאומיות .המלחמה
"
ת
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ה
נטושה בעיקר בין שלוש קבוצות :הציונים ,הפולקיסטים והאורתודוכסים .כהמזרחי" הלך אזידביד עםהציוניםהכלליים,
ואף פועלי-ציון תמכו בהם ברוב הערים ,אם גם ניסו פה ושם בפעולה עצמאית .הפולקיסטים כבשו עקדות חשובות
בווארשא,לודז9,זליסש ובכמהנקודות קטנות .לרובהיתהידם שלהציוניםעלהעליונהובעיירותהנידחות -ידה של
האור-
תודוכסיה.ביחודעלו כבודה והשפעתה שלהציונות ,משהגיעההידיעה על הצהרת באלפור,וארץ-ישראל לבשה צורהמוחשית*
בכל הארץ החלו נפתחים בתי-ספר וקורסים ,ששפת-ההוראה בהם היתה אידית או עברית ,או שבתכניתםניתן מקום
ניכר לעברית .בהרבהערים החזיקו המועצות העירוניות בתי-ספר מיוהדים בשביל האוכלוסיה היהודית ,ובהם תכנית
עברית עשירה מוסוית כלימוד הדה,נוסדו חוגים להשתלמות עצמיתושעוריםללימוד השפההעברית .הנוערהציוני התארגה.
קמה וגברה"תנועה החלוצית,שלטונות הכיבוש סבלו כל זאת ,והעדר התנגדות מצדם גרםלכך ,שכוחות התחיה הלאומית,
שהיו דרוכים מזמן ,פרצו מיד בלהבה.
מאזור הכיבוש הגרמני עשו השלטונות נסיון ראשון לארגן את האוכלוסיה היהודית כחטיבה אחת .בעתון הרשמי של
הגנראל-גוברנמאן וארשא ,הופיעה ,בשנת  ,1918פקודה בדבר הקהילות היהודיות ,ששכללה והכניסה דמוקראטיזאציה
בתקנות הישנות על "ועדי בתי-הכנסת" ,ושימשה אחר-כך דוגמה לחוקה הפולנית על משטר הקהילות ,גם באזור-הסיר,
אף-על-פי שהיו שם שלטונות-כיבוש אחרים ,התקדם תהליך התחיה באותו הקצב פחות או יותר ובצורות דומות,
היחסים בין היהודים ובין הפולנים היו בתקופה זו טובים בדרך-כלל .הנוער היהודי ,לפעמים אף הלאומי ,השתתף
בתנועת הלגיונות הפולניים ,עתונים אחדים וכן כמה מועצות עירוניות או סיעות פולניות בתוכן לא חדלו אמנםלהעליל
על היהודים ,שהם נוטים לרוסיה ועוינים את הגרמנים ,אך היהודים ראו בכך תופעה בת-חלוף ,מה-גם שלעתים קרובות
ניכר היה שיד שלטונות-הכיבוש באמצע .הפולנים קיוו ,שיצליחו להשיג ,כתוצאהמן המלהמה,מידהמסויימת של עצמאות
והיהודים תמכו בשאיפותיהם ככל שמצאהידם .הם האמינו כי העםהפולני ,שקעםטעמו של שעבוד ,לא יקפח ,לכשישיג
את חרותו ,את החלשים ממנו ובפולין המשוחררת והמחודשת לאיהיה מצב היהודים גרוע על-כל-פנים מאשר ומדינות
הדמוקראטיות שבמערב .כולם ציפו לנצחון במערב ונסיגת הכובשים ,כי במזרה כבר נתמוטטה רוסיה הצארית ונסוגה,
,

.

תוך תוהו-ובוהו של מלחמת-אזרחים הרת-דמים.

הקיסר.וילסים

הגיע נובמבר  ,1918התמוטטות הצבא הגרמני .מהפכה בגרמניה .מנוסתו של
להילאנד .משב הסרות
.
על פני אירופה ,התלהבות כללית ,שכרוןכללי.בפולין  -ממשלתלובלין שלדאשי9סקי,גירושהכובשיםמןהעריםוהעיירות.
באותה השעה עצמה-גל של פרעות ביהודים ,פרעות בלבוב ,מהומות בקראקא 'f??~1 ,בכשאנוב ובכמה וכמה
םולוי
עייא
עיירות אחרות .קיצוץ זמניהם של יהודים בידי אנשי-צבאו של האלר ,כביכול בגלל נטיתם לכובשים ,לבולשוויזם,
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ובגלל איבתםלפולין.מסיתיהגרמניםביהודים תמול-שלשום,פקידיםרוסיים לשעברשנזהרו מלדברפולנית ,מצדדיהתיאוריה
של שקךיך ,שלפיה לא היו מלחמות הפולנים על חרותם אלא קנוניהיהודית -כל אלה הדריכו את פסולת החברההפולנית
ואת הנוער ושיסו אותם ביהודים .הדברים האלה הטילו צל על ההיסטוריה העתידה שלפולין ,ערערו את השמוןבין שני
העמים ,נטו את הקו למדיניות-הנישול של הממשלות הפולניות  -פרט לממשלת פרופ' באר?ל~מיוני  1926עד תחילת
 - )1928וכן עוררו את היהודים לפעולות של התגוננות ,בשורות-איוב מעברלגבול על הרג רבבותיהודיםבידיהכנופיות
ושאר בריות שכמותו מעושי-דברו של??לייךה הוסיפו על דכאונם ורוגזם שלהיהודים .ורגשות אלה עוד
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גברו ,משראו היהודים ,בשגב  ,1920במו עיניהם,כיכלהרוצחיםהללו,לרבותאיש-הדמיםבאלאכוביטש ,נעשובני-טיפוחים
של הממשלותהפולניות;בעודהנוערהיהודי ,שהתנדב אוגוייס לצבאהפולני לשם הגנתהמדינהבפני הפלישה הבולשוויקים,
נעור במחנה הצבאי ביאבלונה .היוזם של ה"סידור" הזה ,שלא נודע כמזתו לפני היטלר ,היהבעיני דעת-הקהל הגנראל
סלס~קי?קי והוא גם לא ראהצורך להכחיש את הדבראולהסבירה
אף-על-פי-כן קידמה דעת-הקהל היהודית בשמחה את תקומת המדינההפולנית והאמינהכי המעיותיתוקן במשך פזמן,
מת-גם שחוזה:ךסןל ,קלל ערובות להגנת המיעוטים הלאומיים במדינות החדשות והן התחייבו על כך מרצונן .איש לא
העלה אז על דעתו ,שבפולין המחודשת תופעלנה ההגבלות של המשטר הצארי ,שבוטלו כבר במארס 1917ברוסיהוממילא
גם בפולין ,אשר היתה אותה שעהלפי מושגי המשפט המדיני חלק של הקיסרות הרוסית ,אף-כי תפוסבידיפולשי והרי
פולין חתמה גם על "חוזהנרסייל הנוסף" ,שבו התחייבה,כי כל אזרחיהיהיו שויםכלפי החוק ,בלא הבדל דת,לאומיות
או מוצאיאף-על-פי-כן נהגו בתי-המשפט למיניהם והאדמיניסטראציה לפי הקו ,שכל אותן ההגבלותשרירות וקיימות ,עד
שתקום בזמן מן הזמנים ממשלה פולנית ותבטל אותן,
שאיפותיהם ותקוותיהם של יהודי פולין עם תקומתה של המדינה העצמאית היו מרחיקות-לכת .הןהיו הדברים בעצם
ימי נצחונו של עקרון ההגדרה העצמית של הלאומים ,ו"חוזהגרסייל הנוסף" הבסיח למיעוטים הלאומיים לא רק זכויות
אזרחיות אלא גם טיפוח כוחם העצמי ויחודם התרבותי ,בתי-ספר משלהם על חשבון המדינה ,ועצמאות בניהולעניניהם
התרבותיים .החוק על משטר הקהילות משנת  1919קבע איגוד כל-ארצי של הקהילות בהנהלת "מועצה עליונהלעניני
דת" כמוסדעליון .נדמה היה,כי הנה מתגשמת והולכת התיאוריה של ז?רי?~ר על אבטונומיה שלהמיעוטיםהלאומ?יס.
לפי מושגי היהודים היו לכך למדים צנועים :אבטונומיהתרבותית-לאומית .הציוניםוהפילקיסטים התחרו ביניהם בעיצוב
הצורההרצויה של המשטרהעתידלבוא.שיווי-זכויות אזרחי נחשב מובן מאליו,עניני חינוך ותרבות ,קואופראציה ,הגירה,
דת -ענינים אלהיתנהלו ,באמצעות הקהילותהיהודיות ,על-ידימועצהעליונה נבחרת ,שתאחד אתכולן ,ובפיקוחההעליון
של הממשלה .הקרנות לצורך זה יבואו מן התקציב הכללי של המדינה ,בהתאם למספר היהודים בתוכה .נוסףלכך תהא
הרשות בידי הקהילות והמועצה העליונה להטיל מסים על כל יהודי לצרכיהן .השייכות לקהילה-חובה על כל בן-דת-
משה .יש להבטיח ליהודים נציגות בכל מוסדות השלטון העצמי .יש להכיר בזכויות השפה האידית בכל מוסדות המדינה,
באותם המקומות שהאוכלוסיה היהודית מהווה בהםאחוזמסויימיחילוקי-הדעותביןהציוניםלבין הפולקיסטיםלגבי התכנית
לאהיו גדולים.הציוניםהיוסבורים,כי האחוז הקובע את ההכרה בשפההאידיתצריךלהיות  23%מכללהאוכלוסיה המקומית,
ואילו הפולקיסטים  .10% -נוסף לכך הסתפקו הפולקיסטים בזכויות של אידית ,בעוד שהציונים טענו לשיווי זכויותיהן
של שתי השפות -עברית ואידית -לפי בחירתו של הנזקק למשרד הממשלתי ,ובחינוך -לפי רצונם של רוב ההורים
בבית-הספר.
רק האדוקים לא התענינו בשאלת האבטונומיה הלאומית-התרבותית ואף לגבי הזכויות האזרחיות היומוכנים להסתפק
במועט .אחד לראשי מנהיגיהם הצהיר ,בשיחתו עם מיניסטר ההשכלה (בשנת  ,)1925שאינו מתנגד כל עיקר ל"נוירוס
?לאיזיס" ליהודים באוניברסיטאות ,מפני שאין לאדוקים כל ענין בהן .הספיקה להם האבטונומיהבעניני דת ,וברצוןהיו
רואים התערבות מוגברת מצד השלטונות ,העשויה למנוע הרחבה של מסגרת האבטונומיהבכיווןחילוני :בתפיסתם.נתנוונה
האבטונומיה הלאומית-התרבותית לכקין גיטורוחני .הםהיועקבייםלחלוטין ,בדרשם ,בבחירות למוסדות המחוקקים,קיריה
יהודית מיוחדת :אין היהודי רשאי להצביע בעד לא-יהודי ואין הוא רשאי לקבל את קולו.
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בתנאים ובנסיבות אלה ניגשה יהדות_פולין לבחירות אל הסיים הקונסטיטוציוני .עוד לאהיה שוםנסיון של בחירות
בפולין ,עוד לא היו ידועים פני האוכלוסיה ואי-אפשר היה לראות מראש מה תהיינה התוצאות מהפעלת חוקת-הבחירות,
למעשה נתקיימו בחירות רק במדינת-הקונגרס ,בגאליציה ,ובחלק מאזור הכיבוש הפרוסי לשעבר :לאחר זמו-מה  -גם
בגליל ביאליסטזק ,בחבלי-הספרובשליזיה לאנערבובחירותלסיים הראשון לעומת זאתנכנסולסייםציריגאליציההמזרחית
לבית-הנבחרים האוסטרי ואחר-כך גם הצירים לבית-הנבחרים של ליטא התיכונה (אזור וילנא) .היהודים הצליחו לבחור
כשהם לעצמם אחד-עשר צירים :ארבעהציונים ו"מזרחי" ,אהדמפועלי-ציוןימין ,שני אורתודוכסים ,שניפולקיסטים ואחד
בלתי-מפלגתי .אף-על-פי שהיהודים הלכו לבחירות מבלי להקים גושים ולרכב הנציגות היהודית הזאת היה רב-גוני כל-
כך ,התאחדו הצירים ל"איגוד חפשי של הצירים היהודים" ופעלו יחד .מלבדם היו עוד צירים יהודים שנכנסו לסיים
ן וד"רדיאמאנד .כמוכןנכנסו
לא בתורת יהודים ,מאנשי פפ"ס נבחרו שלושה יהודים מתבוללים :ד"רקרל ,ד"רלייךמא
לסיים ,בתור ויריליסטים מגאליציה המזרחית ,עוד ששה יהודים ,שנמנו כמעט כולם עם "הסיעה השמרנית לעבודה
קונסטיטוציונית" ,מלבד ד"ר גאל,שהיההיהודיהיחיד במפלגה הלאומית-הדמוקראטית(נ"ר).כל אלהנזהרובתכליתהזהירות
לבל יחשדו בהם בנכונות כל-שהיא להגן על אילו שהם ענינים של הציבור היהודי ,קצת יותר טוב התנהגו היהודים
מפפ"ס ,שעזרו לפעמים בענינים מסויימים ,בעצה או בחתימותיהם של חברי סיעתם .בדרך-כלל היו אחד-עשר הצירים
היהודים בסיים הקונסטיטוציוני מבודדים לגמרי .ההופעה הראשונה של הנציגות היהודיתבסייםנסתיימהמידבדיסונאנס.
היושנימועמדיםלתפקיד המארשאל(הנשיא) שלהסיים :האחדהיהויטיס ,יושב-ראשהסיעה העממיתהגאליצאית "סיא?ט",
שנתמך גם על-ידי פפ"ס ,והאחר היה ?רומפט-יק?קי ,ממנהיגי המפלגה הלאומית-הדמוקראטית (נ"ד) .היהודים היו
מעונינים מאוד להיכנס לועדות הפארלאמנטאריות ,בפרט לועדה הקונסטיטוציונית ,אך לאהיו להם סיכויים לכך ,משום
שאותה שעה לא היו להם אלא שמונה צירים (בגלילות ביאליסטוק ,זאמרשטש וביאלא נערכו הבחירות לאחר מכן) ,הם
התנו לכן את תמיכתם במועמד לנשיאות במתן מקום ליהודי בועדה הקונסטיטוציונית ,אנשי "פיאסט" ופפ"ס דחו את
התנאי בגאוה והדגישו שאין הם עוסקים במיקח וממכר ואין בדעתם להיות נושאי-כליהם שליהיהודים .טרומפטשינסקי
קיבל את התנאי וקולות היהודים הכריעו לטובתו .הוא קיים את הבטחתו וכך נכנס יהודי אחד ,יצחק גרינבוים ,לועדה
.
הקונסטיטוציונית.
אנשי פיאסט ופפ"ס לא יכלו זמן רב לסלוח ליהודים את "בגידתם" באינטרסים של ה"דמוקראטיה" ,שפירושה במקרה
זה לא היה אלא שלילת האפשרות מהיהודים להגן על עניניהם הלאומיים בזמן עריכת החוקה של המדינה .מעניין שגם
ה"בונד" ,שחזר ונתעורר לחיים ,נצטרף אלהמיניםוציין את התנהגותם שלהציריםהיהודים כ"בגידהבעניני הפרולטאריון
היהודי" .אכן גם בני סיעתו של טרומפטשינסקי לא ראו עצמםחייבי תודה או אדיבות כלפי היהודים ,ויחד עם אנשי
ויטוס מנעו כל הופעה יהודית בסיים ,משהופיע ציריהודי על במה הנואמים החל כל הסיים לרעוש,לאיים ולגדף ,עד
שלא נשמע קולו של הנואץ ,ציריםפולנים היו מתלקטים אל הבמה ומאיימים לגרור משם את היהודי .לעתים קרובות
היו חילופי מליםחריפלת,איומי אגרופים וכמעטגםמהלומות .המארשאלטרומפטשינסקי היה קורא את אנשיו לשקט ,כרגיל
בלא תוצאות ,ואילו בצירים היהודים היה נוזף קשות על כל דבר-תשובהי הסוציאליסטים לא השתתפו במהומות ,אך
התרחקומןהיהודים .רק בסוף השנההשניה לקיומו של הסיים חל שיפורביחסים.נוספו עוד שלשה צירים יהודים ומעתה
יכלו להשתתף בכל הועדות ,הימין והמרכז חדלו למנוע דרך-שיטה את הופעות היהודים,והסוציאליסטים אףהתחילולהגן
עליהם לפעמים.
עבודת הצירים היהודים בסייםהקונסטיטוציוני הלכה בארבעהכיווניםעיקריים :הקונסטיטוציה וחוקתהבחירות ,מלחמה
על ניסוחו של חוק-האזרחות לטובת כללהתושביםהיהודים ,מלחמהבחוקעל מנוחת-חובה באחד-בשבוע,וביטול ההגבלות
החוקיותהישנות,כל אלה -נוסף לעבודה הפארלאמנטאריתהיומיומית :פניות אל הממשלה ושאילתותבסייםבנוגעלעיוות
דינם של יהודים,
החוקה היתה צריכה להבטיח את זכויותיהם האזרחיות של היהודים ,היא היתה שאלת-חיים בשבילם .והנהענין החוקה
היה קשור ואדוק בענין "חוזה ורסייל הנוסף" ,שהבטיח את זכויות המיעוטים ובעוד שחוזה ורסייל עצמו  -תעודה
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גדולה בת שלוש מאותסעיפיםומעלה -פורסם,בצירוף תרגוםפולני,בעתון הרשמי ,לאהיה הדברכן לגבי תוספת-החוזה,
שהכילה רק עשרה וכמהסעיפים .כל השאלות,הטענות והמחאות היו ללא הועיל,רק לאחר שהושמעו באזני נציגה של
פולין ,ולאדיסלאב גרא?9קק אילו הערות חריפות בועידת המדינות  tRep1ולאחר שמדיניות-החוץ הפולנית נתקלה בבמה
הסתייגויות כלפיה ,נעשו צעדים אחדים כדי להוכיח שפולין אינה מתכוונת כלל לקפח אתמיעוטיההלאומיים ולהתחמק
מהתחייבויותיה הבין-לאומיות .אותה שעה ,בסוף שנת  ,1920נתפרסם גם "החוזה הנוסף" (בעתון הרשמי מס' )110י
לפי חוזה זה ,הוכרו.אבסומטית בתור אזרחי פולין כל בני המיעוטים הלאומיים היושבים בתחומי המדינה הפולנית.
נקבע בשבילם :שויון הזכויות האזרחיות ,הזכות להשתמש בשפתם ,בדיבור ובכתב ,ולפתח את תרבותם,ליהודים הובטח
במיוחד :כיבוד יום-השבת כיום-מנוהה שבואין להכריחם לעשות איזו פעולה שהיא בבתי-המשפט ובמשרדים רשמיים,
מועצות לחינוך ובתי-ספריהודיים נתמכיםעל-ידי אוצר המדינה ,בחוזהנקבעאלותקנותיש לכלול בחוקת המדינה .אך
קדימת המעיף הדן בכך לתקנה על בתי-הספר היהודיים נתנה מקוםלטעונןשאיןחובהלכלולאותה תקנהבחוקתהמדינה.
בכלל היתה עריכתו של "חוזה~רסייל הנוסף" לקויה ביותר :סעיפים מפוזריםבלי שוםרעיוןמדריך ,שימושבלתי-עקבי
במונחים והגדרות קשות ,בלתי-מובנות ובלתי-ממצות ,שני הנוסחאות המחייבים,האנגלי והצרפתי ,שונים זה מזה ,ויהודי
פולין חזו את הדבר מבשרם.בענין האזרחות.
משנודעו התקנות של "החוזה הנוסף" ,פסקו בועדה הקונסטיטוציונית הוויכוחים ,המריבות והפעולות הדיפלומאטיות
כמיכול ,שלא נתכוונו לאמיתו של דבר אלא לבטל את כל הענין ,גרינבוים'הגן נחום על.זכויות היהודים ,אך לרובבלי
הצלחה .ראש המדברים היה הכופר לוטו9לא?9קי ,חיש נבון ומוכשר ,אךאנטישמילפי הכרתו ,אם-כי בעורקיו נזלה מנה
הגונה של דםיהודי ,בחוקה נכלל כמובן כל מה שהחוזהסייבבפירושלהכניס ,אלאבניסוחיותרמדוייקמבחינה משפטית.
החוקההזאת ,המכונה בשם חוקת.מארס למשום שגמראישורהעל-ידיהסייםחל במארס  ,)1921היתה בדרך-כלל דמוקראטית
בהחלם והכילה כמה תקנות פרוגרסיוויות שאינן מצויות בהרבה חוקות של ארצות דמוקראטיות.,ליהודים-מבלי לפרש
בשמם-הובטח בסעיף  96של החוקהשויון גמור של הזכויות האזרחיות ,בסעיף אחר הובטח חופש הדת,ועודסעיףהתיר
למיעוטים הלאומיים ,וממילא גם ליהודים ,שימוש דרך-חרות בשפתםויסוד בתי-ספרומוסדות,מבלילהזכירדברעל הנאה
כל-שהיא מתקציב המדינה ,אף-על-פי-כן לא היה מקום להתאונן על החוקה הזאת אילו נתגשמה בזמן מן הזמנים ,אך
לוסוסלאבסקי נתן דעתו מלכתחילה להערים עליה ולשלול אתערכה ,ובאחדמסעיפיההאחרוניםקבע. ,שלקם הוצאתהחוקה
לפועל דרושה חקיקת חוקים ~תאימנה .לא נקבע שום מועד לחקיקה ולאנקבעה שוםסאנקציהלמקרה שהדברלאייעשה..
איש לא הזדרז לחוקק את החוקים הנוגעיםליהודים וממילא נהגו בתי-המשפט ומשרדי הממשלה לאלפי החוקה אלאלפי
תקנות המשטר הצארי,שהיו בסתירה גמורה לעקרונותיה.
לאחר שנסתיימה עריכת החוקה נגשה הועדה הקונסטיטוציוניתלקבוע את סדרהבחירות .יחסיותהבחירותהיתהעשויה
להבטיח נציגות ממשית גם למיעוטים המפוזרים ,והיהודים ,שהיוו  10%מאוכלוסי המדינה,יכלו לקוות ל 9%-8-בבתי-
המחוקקים..לוטוסלאבסקיאימץ את שחריפות-שכלוכדי למעט אתהנציגותהיהודיתהעתידה,מבלילהפר אתהחוקה שנתקבלה
זה עתה ,והסתייע לשם כך באמצעי גיאוגראפי .הבחירות לסיום המכונן כבר הביאו נסיון וחומר סטאטיססי מסויים .על
יסודם נחלקו מחוזות-הבחירה באופן שמספר הצירים בכל מחוז יהיה קטן מאחוז האוכלוסיה היהודית בתוכך אילו היו
היהודים הולכים לבחירות לבדם ,על יסוד חוקה זו ,היו מקבלים בכלהמדינה לכל היותר 9-8מאנדאטים,במקוםארבעים.
סידור זה הניע אחר-כך את גרינבוים ליצור ולוק של המיעוטים הלאומיים ,כאמצעי להגדיל את מספר המאנדאטים
של היהוביםפי שלושת לוטוסלאבסקי ,במלחמתו ביהודים ,נפל כאן אל הפחת שטמן להם ,הוא לא נתן דעתו על כך
שהפולנים היו בחבלי-הסער מיעוט עוד יותר קטן מאשר היהודים ,ואמנם לא נבחר פולני במעט בכל השטח הזה .מבלי
שהיהודים נתכוונו לכך ,שימשה עובדה זו טענהבפי האוקראינים והביאלורוסים ואחר כך גםבפי הממשלההסובייטיתנגד
הגבולות המזרחייםעולפוליך
גם המלהמה על זכות האזרחות של היהודים היתה כרוכה בחוקה" ,החוזה הנוסף" פתר את הבעיה בקיצורובפשטות:
כל היושב כרגיל בגבולות המדינה הפולנית בעת כניסת החוזה לתקפו הוא אזרח פולנה אולם ההגדרה הפשוטהוהברורה
,
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של הנוסחהאנגלי  thabitually residentהמציינת אתהישיבה למעשה ,נמסרהבנוסח הצרפתי במלה !6וש!ותס ,6שיש מקום
לפרשה גם כמושג אדמיניסטראטיווי של הרשמה בפנקס האוכלוסין ,אם-כי ב"קודנאפוליאון" ,נודעהלאותוהמונחבעיקר
משמעות של ישיבתקבע .בטרםנערך חוק האזרחותנוסףגורםמסבך חדש :חוזה-ריגא עם רוסיה ,שהכניס ,בלשון שאינה
.משתמעת לשתי פנים ,נוסף לזכות האופציה של אזרחים אחרי המלחמה ,גם את ההתחשבות ברשימות האדמיניסטרא-
טיוויות של התושבים .והנה בזמן המלחמה אבדו בדרך כלל רשימות התושבים בחבלי-הספרואפילו בפולין הקונגרסאית
ישבו מאות אלפים "ליטוואקים" ,שלא היו רשומים בפנקסי התושבים הקבועים של פולין הקונגדסאית אלא ב"ספרי
המעמד" שבחבלי-הספר .נוסף על כך נמצאו ברוסיה .מאות אלפים יהודים שחיכו לךשוואק81ציה ואף להם אבדו בימי
מלחמת-האזרחים כל התעודות שהיו ברשותטי הממשלה והסיים לא רצו להתחשב בכך וביססו את חוק האזרחות לא על
הישיבה למעשה בתאריך קבוע ,כייאם על הרשימות האדמיניסטראטיוויות של התושבים ועל חוזי-השלום .בזמן הוויכוח
בסיים ,הסבירו הצירים היהודים,כי החוק הערוך בצורה כזאת סותר את הנוסח האנגלי של "החוזה הנוסף" ואף את
נוסחו הצרפתי -לפי שימוש המונח ~ domiciliב"קודנאפוליאון" -אף הואעשוי לשמש בידי האדמיניסטראציה אמצעי
לנגישות כלפי אזרחים שאינם בני הלאום הפולני וביחודכלפי היהודים ,כדוגמת רומניה אחריחוזה_ברלין .נציג הממשלה,
סטאניסלאב תן?9כוב?קקמי שהיה אזמיניסטרלענינייני
ם ואחר-כך נשיא המדינה ,דחהבכעס את טענתהיהודיםוציינה
כ"עלילה" .לאחר זמן פתח אותו וויטשכובסקי עצמו בנגישת היהודים לפי החוק הזה ושלל את זכות האזרחות ממאות
אלפיםיהודיםשישבובפוליןמדורידורות .התחילוגירושיםושלילת מקורות של פרנסה .נהרי ומעות ,נזקמליונים ,דלדול
של רבבות משפחות ססב החוק הזה וביחוד פירושו המכוון להרע .המלחמה בחוק נמשכה למעלה מעשרשנים .רקאחרי
הפיכת-מאי שיכך המיניסטר?"לאדקיבסקי את הענין באיזה אופן שהיא ואולם עד עצם ימי המלהמה היה נזכר פס
ושם איזה ".סטארוסטא" למושל מחוז) קפדן בנוסח המדויק של החוקושובהיונהרסות עשרות משפחותונאלצותלהתרוצץ
במשרדים ממשלתיים ואצל עורכי-ד1ן ,ולחכות שנים לפסק-דינו של בית-המשפט האדמיניסטראטיוויהעליון ,שלרוב היה
פוסק לטובתן.
בעת פעולתו של הסיים המכונן הטרידה מאד אתדעת הקהלהיהודית הצעת-חוק על מנוחת-חובה ביום-הראשון .עוד
לפני המלחמה העולמית הראשונה היו קיימות ,בכל שטחי המדינההפולנית שלאחר-כך,תקנותלשמירת קדושתו שלהיום-
הראשון ,אך הן לא היו המורות עד כדי לאסור מלאכה על היהודים השומרים את השבת .כמעט בכל מדינות אירופה
בפולין.
המערבית היתה חובת מנוהה ביום-הראשון ,אולם את היהודים הוציאו מן הכל(
המתחדשת הזדרזו מיד להטיל
את חובת המנוחה ביום-הראשון גם על היהודים ולא דוקא מטעמים דתיים ,שהרי החוק עצמוהתירפתיחתן שלחנויות-
פרחים ,מספרות ומתלבות-עסקים שבדרךיכלל לא היובידי יהודים-אף ביום א' .אנשיהימין בסיים .אף אמרו בגלוי,
כיכוונתם לאלץ אתהיהודים לשבות ממלאכהיומיים בשבוע ולדחוק בכך את רגליהםמן המסהרוהתעשיה.הציריםהציונים,
שראו בהצעת-החוק כפייה ~דרך עקיפין להילול השבת ,בניגוד ל"חוזה הנוסף" ולחוקה ,רצו לערוך הפגנות נגד החוק,
כדי לעורר את רעת-הקהל העולמית ולגרום לביטולו..ההפגנות לאנתקיימה משום שהאורתודובסיה חששה לתתידהלכך.
אכן עד-מהרה נוכחוכי שגו :בנא~בקי נפתחו ביום השבת חנויות של יהודים ואפילו בתי-חרושת; בעליהם שלא רצו
להביא יהודיםלידי חילול שבת ,פיטרו את פועליהם היהודיםוקיבלו במקומם עצרים! מחמת ותרנותם שלהאורתודוכסים
יצאה המלחמה להצעת החוק לבטלה,ביחוד מכיוון שנתמך גםעל-ידיהציריםהסוציאליסטים ,נתכוונולהבטיחלפועל
אשי
יום מנוחה בשבוע .אמנם הוצע להוסיף ,שרק השובת ממלאכה ביום השבת רשאי לעבוד ביום-הראשון והציר הנוצרי
ז'ולאניקי ,שניהל את הענין בשם סיעת המפלגה הפולנית הסוציאליסטית ,נטה לתמוך בעמדת היהודים ,אלא שהתנגד
הוא הסתמך על הודעת ה"בונד" לפפ"ס ,אשר לפיהרצוי שיום אהד,
לכך חבר אחר של הסיעה ,יהודי מתבולל ,ד"ר
הראשוןבשבוע ,יהיה יום מנוחה לכולם ,מחשש העךמה מצד המעבידים .על-אף התנגדותם של הצירים היהודים ,נתקבל
איפוא החוק ,שערער את מעמדם של הרבה יהודים ,או אביאםלידי פריצת-גדר.
זמן קצר לאחר שהסיים המכונן ההל בפעולתו ,עוד לפני שנתאשרה החוקה ונתפרסם "חוזה.גרסייל הנוסף" ,העלו
הצירים היהודים את השאלה בדברשויון זכויותיהם שלהיהודים .הם.נענו ,שועדת החוקה החליטה להרכיב ועדתימשנה

יךל.
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מיוחדת לצורך זה ,שתשאל לדעתם של מומתים וכר,היה ברורכי מתכוונים להשבית.אתהענין ואמנםכךהיה .כשנתפרסם
ה"חוזה הנוסף" ,היתה תקוהשהשלטונותיכירו בביטולן של ההגבלותהישנות *פסן ס$קו ,אך השלטונותהאדמיניטטראטיוויים
וגם בתיזהמשפט נקטו כזכור בעמדה ,שהחוזהאיננוחוק אלאהתחייבות לחוקקחוק.הציריםהיהודיםהגישו ,בעזרת חתימות
הסוציאליסטים ,תכנית מפורטתלסיים .התכנית הובאה לדיון בועדה המשפטית ,שהחליטה להעבירה לממשלה לשםבדיקה
וחרת-דעת .אך התכנית נדדה ממיניסטריון למיניסטריון ונעלמה כפעם בפעם ,עדשהסייסהמכונןסיים את מלאכתו ונתפזר,
כך היה המעשה גם בתכנית אחרת של הצירים היהודים ,בנוגע לביטול תעריפי הריפוי הכפולים ליהודים בבתי-ההולים

הציבוריים,
בינתים נודע בחוץ-לארץ מצב הדברים בפולין :השימוש בהגבלות הצאריות כלפיהיהוריס ,הפרעות והמהומותוביחוד
הטבח בפינסק .דעת-הקהל במדינות המערב ובאמריקה התחילה להגיב עלכך .לשם הרגעתה ,פנו חוגים פולניים אל
ע חמרי בפולין ההרבה  -בבקשה לשלוח לכאן את הסנאטור
ממשלת ארצות-הברית של אמריקה -שהיתה מסייעתסיו
מוך5נטאו ,הידוע כמתבולל ונוטה להעלים עניניםמרגיזים .מורגנטאו בא ,בלוית משרד שלם ,ניהל הרבהשיחותעםאנשי
הילטוף שוהה פעמים אחדות .גם עם היהודים .הוא קבע ,כי אמנם היו המעשים שעליהם כתבה העתונות בחו"ל אולם
ציין בחיוך -בשעת שיחתו עם היהודים -שצבאות אמר?קה אף הם הוציאו להורג ,כשכבשו את 15נה ,בזמן המהומות
בקשה ,שלוש מאות" .מתנגדים שנתפסו ,לא היה חשוב בעיניו ,שאפילו הועדה מטעם הסיים קבעה,כי היהודים שנורו
בפינסק לאהיו "מתנגדים" ,אלא סתם עוברים-ושביםוכי לאהיו שם בכלל מהומות .מורגגטאו חזר לארצו והגישדין
וחשבון שבו אישר את העובדות ,אך ציין,כי קיבל הבסחות מאת השלטונות שלאיישנו עוד כדברים האלה וכי מכאן
ואילך יבוא הכל על מקומו,
הוגי השלטון לא הסתפקו בדין וחשבון של מורגנסאו ,משום שהעתונות בחו"ל מתחהעליו בקורת,לכןהזמינומאנגליה
ט סמו5ל.,אחיו של סך%ךט .ומכיוון שסמואלעוד נחשב באותםהימיםבפוליןוהורילאומי צירפואליו,
יהודי אחהיטיי5ר
על כל צרה שלא תבוא ,גם לא-יהודי-את הקפטייןלייט ) ,(Wrightסמואל ,שהיה איש קשיש ,השתדל לחקור בנאמנות
את הענין ,אך לא קרבהלהבין בוולא מצאכאןידיוורגליו.ריי
סבילה לרוב במסיבות-אורחים בארמנות הנגידים .בסופו
של דבר לא יכלו שני החברים של ועדת-השניםלהגיעלכלל הסכם ולממשלתבריטניה הוגשושנידינים וחשבונות נפרדים.
סמואל כתב על המצבכי רע,ורייס -כיטוב .בכך נסתיימה פרשת שתי ועדות-החקירה ,שלא נערכו ביזמת היהודים או
בסיועם ,ואף-על-פי-כן הטילה דעת-הקהל הפולנית במשך שנים רבות עלהיהודים את האחריותלהן והיתה מטיחה כלפיהם
בעתונותובסיים" :אתם הבאתם את מורגנטאו ואת סמואל,כדי להשחיר אתפניה שלפוליןבעיני העולםו"
אחרי הכזיון שבא על ולאדיסלאב גראבסקי ב99א ,פנה אל הממשלה הפולנית בדרישה לעשות משהובעניןהיהודים,
נ91יג-ציוני לשעבר ,מן הקבוצההווינאית של הרצל,
כדי למחות את הרושם הקשה .ביזמתו בא לווארשא ד"ר
פובליציסט פולני וגרמני ידוע ,משורר ופלל -על-מנת לתווך בין הצירים היהודים ובין הממשלהי נוסיג נגש לעבודה
בזריזות ובשיטה .רשם את דרישות היהודים ,הביאן לפני הממשלה ויזם שיחות שונות עםחוגי השלטון ,אנשי הממשלה
גואלו בעיקר :מה יתנו היהודים תמורתיאת  1העסקנים היהודים לאיכלולתפוסאיךיכולה הממשלה לדרוש תמורה מאת
אזרחיה בעד קיום חובותיה כלפיהם ,עד-מהרה נתברר שכל המשא ומתן לא בא אלא כדי להפיץ בעולם את הידיעה,כי
נשתפרו היחסים בין היהודים והממשלה הפולנית ומתנהלות שיחות ידידותיות על הפרסימי המשחק הזה נמשך כשלושה
חדשים עד שהיהודים הודיעו ,באמצעות נוטיג ,לממשלה ,שאין בדעתם להמשיךבכךעד שהממשלה תבטל את כלההפליות
לרעת היהודים ותיתן ערובות מספיקות שתתייחס אליהם כאלאורחיםשני-זכויות .לאניתנהבל תשובה ,המשאומתן נפסק
ונוסיג חזר לחוץ-לארץ.
בין הדברים שבגללם נגרמו אי-נעימויות לגראבסקי ב99א ,היה מעשהיא?לי*ה-מחנה-הריכוז בשביל חיילים,
מתנדבים וקצינים יהודים של הצבא הפולני ,בהם אף בעלי אותוה-הצטיינות .אחרבךהחלומגיעותבשורות-איוב :הצבא
פוגע גאוכלוסיה היהודית ,אף פגיעות חמורות ,העשויות לעוררענין גם בשן מלחמה ,כגון המתת הרב שפירא ב?לוצק
והעלילה 'עליהודי העיר הזאת; שירו כביכול בצבא הפולני ,שפכועליו רותחין וכדומה .קקה מזה עשועילית-המתנדבים
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של הגנרל בולאק-באלאכוביטש ,ה5טאמאן האוקראיניאט"ילקו ואחרים ,שרדפויחד עם הצבאהפולני אחרהבולשחיקים
הנסוגים .הללו הרגו על דרכם המונות יהודים בערים ובעיירות ועשו מעשי שוד ואונם לרוב .יד השלטונות הפולנים
יגלה להשיג את שם ראשי הכנופיות ,הגנרל באלאכוביטשהיה אורח פולין ,אף לאהיהלאמיתו של דברביאלורוסי,כי-
אם פולני שנתבוללביןרוסים; אחר-כך רכש לו אחוזה בסביבות ביאליסטוק והשתקע שם .הציריםהיהודים אספו הומר
מספיק ונאמן על פעולותיהם שלשני ראשי הכנופיות ,הביאו אותולידיעת הממשלה ודרשו לתבוע את הפושעים לדיק לא
רק על שסבלו את מעשי-הפשע אלא גם על שהסיתו להם .הדרישה נשארה בלא תשובה כל-שהיא.
היהודים הצליחו להגן על זכותם של עורכי-הדין ,שציינו את לאומיותם כיהודית ,להופיע בפני בית-הדין לערעורים
בווארשא .כמו כן הצליחו לעכב את פרסומו של חוקעלאגודות בעלי-המלאכה ,שהיהעלוללשלול מרבבות בעלי-מלאכה
*הודים את פרנסתם.
אחד מתחומי הפעולה העיקריים שלהציריםהיהודיםהיומעשי-עזרהיום-יוםבמקריםפרטיים שלפגיעותביהודים מצד
השלטונות .טיפלה בכך המזכירות שליד סיעת"צירי המועצההלאומית" )Rwtהציונים,איש "המורהי",פועלי-ציוןוהבלתי-
מפלגתי) .העבודה היתה רבה מאד ,עשרות תלונות הגיעו יום-יום מכל קצוי הארץ ,הגורמים הממשלתיים ,שהשתמטו
מסידורפוליטי עקרוני-בודאי מחשש התקפות של החוגים האנטישמיים -נענו לעתים קרובות מאוד לדרישות הצירים
היהודים במקרים פרטיים,
בקיץ  1922מצא הסיים המכונן כי השלים את תפקידו והתפזר .מאזן פעולותיו בשאלת היהודים לא נמצא חיובי:
חוקה סובה ,אך בלי ערובה להוצאתה אל הפועל; חוק-בהירות ,חוק-אזרחות וחוק על מנוחת-חובהביום-הראשו 4מכוונים
נגדהיהודים; הכשלה מכוונת שלהצעות-צוקעלביטול הגבלות המשטר הצארי ומס-ריפויכפול ליהודים; התעלמותמכוונת
מפרעות בולאק-באלאכוביטש ומעשה יאבלונה .שני הישגים בתחוםהפעולה שמחוץ לפארלאמנט:ביטול העוולכלפיעורבי*
הדין היהודים ותוצאות אעולתה שלמזכירות המועצההלאומית .הישגחיובייחידבתחום העבודה הפארלאמגטארית :עיכוב
פרסומו של חוק בעלי-המלאכה.
ד
הבחירות לסיים השני -או יותר נכון לסיים הראשון-מן-המנין-ולסנאט נתקיימו בסתיו ,בסדרמופתי .מי שהיה
אותה שעה ראש הממשלה ,ד"ר נובאק ,השבלענין של כבוד לעצמה שהבהירות תהיינה טהורות ,בלא מעילות ,ואמנם
השיג את מטרתו .היהודים הלכו לבחירות באזורהכיבושהרוסי לשעבר בבלוק משותף עם שאר המיעוטים הלאומיים ,על
סמך הודאה בעקרון של שלמות המדינה הפולנית .בגאליציה המזרחית הלכו היהודים לבחירות ברשימה אחת מאוחדת;
האוקראינים החרימו את הבחירות .התוצאה היתה נצחון עצום לבלוק שלהמיעוטיםהלאומייםוליהודים.בחבלי-הסיר לא
נבהרומהפולניםאףאישכמעטי בסך-הכלהיוליהודיםבסייםהזה שלושים וחמשהציריםונוסףעליהם שנים-עשרסנאטורים.
רשימת הבלוק קיבלה  1.398.224קלות ,הלכו לבחירות עוד כמה רשימותיהודיות .רשימת ה"בונד" נכשלה בכל מקום,
היא רכשה בסך-הכל  81.884קולות .גם לפולקיסטים ופרילוצקי בראשם היתה רשימה משלהם ,מאחר שהבלוק לאהסכים
להבטיח להם את מספר המאנדאטים שדרשו .הם פתחו בתעמולה נגד רשימת הבלוק (הציונים מכל הסוגים ,ה"אגודה"
ואגודת הסוחרים) והאשימו את כולם בבגידהבענייני העם היהודי ובחוסר לויאליות כלפיהמדינה .ההאשמות הללו ואף
תמיכה מסויימת מצד השלטונות האדמיניסטראטיוויים לאהועילולהט הרבה :הםקיבלו  5%666קולות ורקפרילוצקינכחד.
מלבדו ומלבד היהודים שנבחרו ברשימת הבלוק וברשימה הגאליצאית ,שהיו מאוגדים קבלי פרילוצקי) ב"חוג היההץ'
("ק%ר") ,לא היו ליהודים נציגים בסיים ,אם לא להביא בחשבון את ד"ר פרל ,ד"ר דיאמאנד וד"ר ליברמאן מפפ"ס.
הסיים והסנאט פתחו את פעולתם בסימן טראגי מאד ,אחת הפעולות הראשונות של הפארלאמנס החדש היתה בחירת
נשיא-אמדינה .נגד המועמד של "הדמוקראטיה הלאופית" (נ"ד)'
הציגו השמאל והמרכז ,בהצבעה האחרונה ,את הפרופי
נארוטיביטש .קולותהיהודיםהכריעו את הכף לטובתו ומיד הועלתה הסיסמה" :נשיאיהודיו" אף-על-פי שהיהודיםהציגו
תחילה ,בלא הצלחה ,את מועמדותו של פרופיצודו5יז-די-קורסני ) ~(Bfaudo?n-de.-.Courtnayהתלו התנפלויות על היהודיפ
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בחוצותומאמציםלמנוע בכוח את השבעתו של הנשיא .שבועותאחדים לאחר מכן הומת הנשיא בירית-אקדח .הדמוקראטימך
הלאומייםעשו אתהרוצח,מבקר-האמנות?:ויאדומסקי ,כמעטלקדושוערכוטקסיםחגיג~יםביום-הזכרוןלהוצאתו-להורג,על-פי
פסק ביתיהמשפט .שוב נבחרלנשיאוויטשכובסקי .גםבעדוהצביעוהיהודים ,אךמכיוןשהיהמאנשיהימיןלא "ייהדו" אותו,
לאחר בחירתו של הנשיא וויטשכובסקי נזדרזה הממשלה להתיר את הבלוק של המיעוטיםהלאומיים,על-ידי הבטחות
מיוחדות למיעוטים הסלאוויים -לאוקראינים ולביאלורוסים .הללו נפתו להאמין בהבטחות .הממשלה .הבלוק לאהוסיף
להתקיים אלאכהסכמה רופפתביןקבוצותנפרדותהנוטותזולזו בכמהעניניסי אמנםהמיעוטיםהסלאוויים לא זכוליתרונות
שהובטחו להם ,אף-על-פי-כן מן הנמנעהיה לחזור ולהקים את הבלוק כמקודם.בידי מתנגדיו בתוךה"קולו" היהודי
נימוקים מכריעים מכרי שאפשריהיה לשוב אל העבר הקרוב.
מנקודת-ראות יהודית היתה פעולתו המחוקקת שלהסיים הזה ,בחמש שנות כהונתך פחות מענינת משל הסיים המכונן
במשך שלוש שנים  tssn1שוב התחילה העבודה לביטול ההגבלות הישנותמימיהצאר.העניןנדון כמהוכמהפעמיםבסיים
ובועדה המשפטית ,בהפסקות גדולות מאוד ,עד שנגמרה תקופת כהונתו של הסיים והוא לא החליט דגר .בין כה וכה
נתעוררו מזמןלזמן ענינים פחות השובים הנוגעיםליהודים .לפתע-פתאוםעלתהעל הפרקהגבלת מספרהתלמידיםהיהודים
("נו?רוס חלאתוס") במוסדות-הלימוד הגבוהים .הרוב בסיים תמך בהצעה ,הממשלה לא התנגדה לכך ,והעתונות ניהלה
תעמולה אנטישמית .רק בהתערבותו האישית של נשיא צרפת פוש?קאךה הוסר הענין מעל הפרק .הממשלה הציעה
מונופוליזאציה של.הטבק..היה מקום לחילוקי-דעות בנוגע לתועלת שיפיק מכך אוצר המדינה ,אד היה ברור שהיהודים
יפסידו מכך .בתי-החרושת למוצרי הטבקהיו אחד הענפים המעטים ~תעשיההבינונית ,שהעסיקו פועליםיהודים.ללמעלה
מ 6000-נפש)והיוצפויים להםפיטוריםלכשיעברובתי-החרושתלידיהממשלה .מטעםזה התנגדההסיעההיהודיתלמונופולין.
הסוציאליסטים תמכו בכך וכשהעירו לציריהודי מפפ"ס(פרל) ,שהמונופולין עלול לגרום לסילוקם של הפועלים היהודים,
ענה בשלוה גמורה" :או יבואו במקומם לא-יהודים :מנקודת-הראות של הסוציאליזםאין זהמעלהואיןזהמוריד" ,מובן,
שהחוק נתקבל ,על-אף התנגדותם של היהודים ,ובמשך כמה שנים אמנם פוטרו הפועלים היהודים ,רובם ככולמנ לעומת
זאת עלתהבידי הצירים היהודים להגן על זכויות היהודים בקשר לכמה חוקים קרקעיים .בעניני אריסות של נחלאות
קטנות ומגרשי בנין וכןבעניני בקלות מדומה על נכסים דלאניידי.לחוקים אלה נודעהחשיבות כמעטאך ורקליהודית
בחבלי-הספר ,מקום שנננו עריםועיירות שלמות על קרקע זרים ,והיהודיםהיו רוכשים שם ,מפאת האיסור של הצארים,
נכסי קרקע ובכלל נכסים דלא ניידי ,מחוץ לתחום הערים והעיירות ,על שמם שלגוייםמהימנים .בהשפעת האנטישמיות
הגוברת מכאן וירידת ערכו של המטבע מכאן החלו מתרבים המקרים ,שבעלי המגרשים הכריחו אתהיהודים לסלק את
בניניהם ובעלים-מדומיםהפקיעו אתהנכסיםמידיהבעליםהאמתיים .החוקיםהנ"ל עיכבו את תביעות הפינוי ,הקנולבעלי
הבניינים את זכות ההפקעה-בתמורה של המגרשים מידי בעליהם,חייבו לרשום נכסים ,שהיו רשומים על שמות בעלים
מדומים ,על שמות בעליהם האמיתיים ,רבבות אנשים ניצלו מהרם.
מחוץ לסיים התנהלה מלחמה על אזרחותם של היהודים ,מדי פעם בפעם הציקו ליהודים ,ביחוד נחבלי-הסקר ,על
שאין בידם הוכחות מספיקות לאזרחותם .התערבותהצירים היהודיםהצליחהליישב אתהענין לפחותדרך-ארעי .שלטונות
. :
המשפט נמנעו לרשום עורכי-דין יהודים חדשים ואף כאן עמדה למקצת מועמדים התערבותם של הצירים היהודים
על-אף חוסר הבטחון וגלי הנגישות .הקטנות שפרצו מדי פעם בכוח מחודש ,על-אף תנאי-הקיום הכלכליים הקשים
והחרם המתגבר -התפתחו ההיים התרבותיים והפוליטיים של יהדות פולין במרץ גוברוהולך.סייעולכך במידת-מה אותם
התנאיםהשליליים שהוכרתן אבל נצטרפו לכך גם גורמיםחיוביים.הידיעות מארץ-ושראל ,ההשפעה הגוברת של חוגים
מסויימים באמריקה ,החרות המדינית שנהגה.בפולין ,עמידתם האמיצה של הצירים היההים בסיים-כל אלה זרזו את
הכוחות החיוניים של העםהיהודי .גדלו מספרם ותפוצתם של כתבי-עת באידיש; התפתחה תנועת הקואופראציה בקרב
ההמונים ,התרחבה בהתמדה התעמולההציונית ,התפתחו ולצמו בתי-הספרהעממייםהיהודיים,באידישובעברית .אף נוסדו
כמה בתי-ספר חילוניים עבריים ,אלא שמן הנמנע היה להשיג בשבילם זכויות ובימיות ,כלומר הזכות להעניק
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בגרות מוכרתעל-ידי הממשלה .רק בשביל טיפוס כתי-הספר מיסודם של ברוידה ,ששפת-ההוראה בהם היתה פולגיה

היי

ך14

אלא שהוקצה בתכניתם מקום ניכר ללימודים עבריים ,הושגה ,לאחר זמן רב ,הזכות לתת תעודות-בגרות אולהעמיד את
תלמידיהם לבחינות-בגרות בפני ועדה בוחנת מיוחדת.
בשנת  1924התחילה תקופה קשה מאוד ליהודיפולין ,המכונה תקופתגראבסקי :אותה שנה נתמנה ולאדיסלאבגראבסקי
למיניסטר הכספים.הוא~יצב את המטבע,חידש כמהמסים (מס ההכנסה ,מס המחזור) והציל את המדינה מפשיטת-רגל והרס.
אךהישגיוהיו במידה רבה על חשבון היהודים.ביןשחוקיו היו טובים בין-שהיורעים-היהודיםהופלו לרעהודינםעוות.
אמנםהיו חוקים ,אולם הערכת המסהיתהתלויה במשרדי המסים ,שהסתמכו עלאנשי-מודיעין משלהם ,אנשים אלומי-שם,
ובדרך כלל אנטישמיים בלב ונפש .לא היתה דרך להלחם בא~נפורמאציה בלתי-מבוססת ,ואם היו הוכחות שכנגד ,עבר
זמן רב עד שעברו את כל האינסטאנציות ובינתים נשלמה ההוצאה-לפועל ומשלם המסיםהיה הרוסלחלוטין.חוקיהמסים
נעשו אמצעי מובהק לנישול היהודים מעמדותיהם הכלכליות ,דוגמת החוקים על מנוחת-חובה ביום-הראשון ,המונופולין
של הטבק ,חוק האזרחות ומניעת הפקעת-שערים בימי מלחמה .החוק האחרון ,שהוסר מעל הפרקבימי גראבסקי ,הופעל,
בשנה האחרונה לכהונתו של הסיים הקודם וגם לאחר מבן ,באופן דראקוני כמעט אך ורק נגד היהודים :בעזרתך לרוב
על סמךידיעות ממקורות אנונימיים ,נעשקו היהודיםעושק רב באמצעות ההרמות אוקנסותעצומיםבעדפשעיםדמיוניים.
בהטלת המסים על היהודים הגיעו,בימי גראבסק?,לידיאבסורדים ממש .מעשה באשהיהודיתבעלתקיוסקלגאזוז בראדום,
שהכנסותיה הוערכו בשיעור כזה ,שכדי להשיגן היתה צריכה למזוג גאזוז עשרים וארבע שעות ליום במשך מאה שנה.
בדומה לכך מעשים בשותפים שווים ,יהודים ונוצרים; על היהודים הוטלו
מסים פי-עשרה מאשר על שותפיהם הלא-
?הודימל אףכי לאהיו להם מקורות הכנסה נוספים .אין הדעת נותנת שכל הדברים האלה נעלמומעיניו של גראבסקי.
משלחות של חוגי המסחר והתעשיה היהודים התיצבו לפניו ובידם חומר-הוכחה רב :הצירים היהודים ,ולעתים אף לא-
יהודים ,הכניסו שאילתות בסיים והביאו עובדות ברורות של עוול ,המיניסטר לא הגיב ,אולי מתוך אמון מופרזבפקידיו
ואולי משום שראה במעשים אלה אמצעי לא-מכאיב -לדעתו -לחיסול הבעיה היהודית בפולין.בין כך ובין כך נהרס
מעמדן של שכבות רחבות מתוך האוכלוסיה היהודית האמידה ,מחשש פשיטת-רגל ובאין מוצא אספוהיהודים אתשיורי
רכושם ועזבו את הארץ .התחילה עליה המונית לארץ-ישראל ,הידועה בשם "עלית גראבסקי" .העולים היו על-פי רוב
אנשים בעלי הון מועט ,בלתי-מתאימים לתנאי החיים בארץ ובלחי-מוכשרים להסתגל אליהם .מחציתם חזרו לאחר זמן
קצרלפולין ,ויתרם ,שהחזיקו מעמד בארץ ,מהווים את הגרעין העיקרי של העליה הפולנית ,הממלאה תפקיד לא-
מצ?ר בכלכלה הארץ-ישראלית.
המצבבפולין התחיל שובלעורר מורת-רוחבעולם.המהגריםהיהודיםהיודוגמההיהלטיבו של"שויוןהזכויות",העתונות,
בראשוראשונהבאמריקה,ובעקבותיהגם בשארהארצות,התחילהנזקקתלעניךפוליןהיתהזקוקהאותהשעה,לשםייצובהמטבע
ותקנתהפינאנסים,להלואותמחוץ-לארץוהיהמןההכרחליצוראתהרושם,שהשאלההיהודיתיושבהוהוסדרה.נוסףלכךהפסידה
הממשלה את תמיכתהמיעוטיםהסלאוויים ,לאחר שלא עמדה בהבטחותיה להם ,ושובנפלעליה פחדו של בלוקהמיעוטים.מן
הראויהיהאיפואלקנותעכשיו אתלבהיהודים ,על חשבוןהמיעוטיםהסלאוויים ,או ביתרדיוק -במחיר הבטחות .הממשלה
הציעה ליהודים הסבם ("אוגנדה") .התחיל משא ומתן שהתנהל בשם "הקולו" על-ידי הצירים ד"ררייך וד"ר טהוןי לפי
דבריהםקיבלה הממשלהשלושים וששהסעיפים מכלל הדרישותשהציגוהיהודיםוהתחייבה להגשימם בהקדםהאפשרי .תמורת
זאת דרשה הממשלה רק דבר אחד :לתמוך בשלמנט הפולני בחבלי הספר ,הצירים והסנאטורים מתחום הכיבוש הרוסי
לשעבר התנגדו להסכם וטענו כי אין הממשלה מתכוונת אלא לשפקט חיצוני וההבטחות תישארנה בגדר הבטחות ,אולם
הרוב ב"קולו" הכריע לטובת ההסכם(יולי  .)1925עברו כמה חדשים והממשלה אף לא התחילה למלא אחת מהבטחותיה*
העתונותהיהודית ,שקידמה בראשונה את ההסכםברצוע התחילה.לגלות קוצר-רוח ובקורת ,התלונות שלהאוכלוסיםהיהודים
הלכו ורבו ואף הלך-הרוח ב"קולו" התחיל להשתנות .משעבר ללא תוצאות גם מועד 'נוסף ,שקבעה הממשלה לדרישת
הציריםהיהודים ,פרץ משבר ב"קולו" :ד"רהייך התפטרובמקומו נבחר לנשיא "הקולו" א ,הארטגלאס ,ולסגנים :הצירים
פאך4ש?ייז מן "המזרחי" וקידש?ריין מן ה"אגודה" .משהתיצבה הנשיאות החדשהשל ה"קולו" לפני ראש הממשלהוטענה
על שהממשלה לא קיימה את  36סעיפי ההסכם ,הראו להם את הפרוטוקול של נשיאות מועצת-הםיניטסרים ,ובו מנויים
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רק  13סעיפים שניים-במעלה .הממשלה לא קיימה אף את הסעיפים האלה וה"קולו" הכריז שאין ההסכם.מחייב אותו,עוד.

בינתים התפתחה בפולין אנטישמיות צעקנית והמונית ,מן הטיפוס שכיום אפשר לכנותו בלי היסוס היטלראי .הברנש
הידוע ? ytsn.-'nosנסע על פני הארץ והרצה הרצאות אנטישמיות .אף הכומר קשציאק התחיל לגלות כוחו בכך ,וכן גם
מסיתים אחרים ,פחות השובים ,ההמוןוהנוערהלומדהיויוצאים,אחרי הרצאות כאלה ,לפרוע פרעותביהודים ,אם-גם בקנפ-
מידה קטן .כלמיניעלוניםבניהטיפוס ה?9ךן9רי' כגון "שבת-גוי" בלידגיש או "אלך9דלן4יק" בפוזנא ולודז'.הסעירו את
הרוחות ,הטיפו להחרמת היהודים ,פרסמו רשימות שחורות של פולנים אשר לא שעו לדבריהם ,טפלו האשמות-שקר על
העטיהיהודי בכלל ועל יהודים מסויימים בפרט .פניות אל הממשלה ושאילתות בסיים היו ללאהועיל .האשמים לא נתפסו
ואף אם נתפסו -הוכיחה חקירת המשטרה,כי היהודי הוא-הוא שהכה ,פצע ושדד את עצמו!
באותו פרק-זמן נתקיימו שני משפטים ,שעוררו תשומת-לב בעולם .האחדענקנוהיההריהאביליטאציה של הרב שפירא
מפלוצק ,שנורה ,בשנת  ,1920לפי פסק בית-דין צבאי ,באשמתריגול .בשנת  1922בחןבית-הדיןהצבאי.העליון את הפסק
וביטל אותו והמשפט נתחדש ,אףכי הוכח בבירור חוסר-היסוד של ההאשמה בריגול ,חזר בית-המשפם הצבאי על פסק-
הדין הקודם .בית-הששפט העליון חזר וביטל את פסק-הדין ,אך המועד לבירור ה9ךיטורי נדחה כל הומן; לפי ידיעות
פהימנות נעלמו תיקי המשפט .המשפט האחר ,המפורסם יותר ,היה משפטו שלד"רקקיגר ,באשמתנסיון לרצוח אתנשיא
המדינה וויטשכובסקי בלבוב .נמצאו עדים מבין'האינטליגנציה הפולנית שנשבעוכי ראובעיניהם את שטייגריורה ,עצרו
אותו וכו /לא ניתן אמון בעדי הסניגוריה שראו את הנאשם במקום ואישרוכי לא ירה ,ואף לא היה אקדח בידו .בזן
כה וכה השתוללה תעמולה אנטי-יהודית ונשקפה סכנה של פרעות .השלטונותהאדמיניסטראטיווייםהעליונים תמכו בהסתה
בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים .אולם במקרה גילה מהפכן אוקראיניבווינה ,בהיותושרוי בקופה במצב של שכרות,
כי הוא-הוא שירה בנשיא ,בפקודת הארגון האוקראיני המהפכני ,ואחר ההתנקשות יצא בשקט את הארץ .כאן כברהיו
ירוסוקולים של שלטונות חו"ל..הענין נעשה
מבחינה בין-לאומית ,וקךי המלך נמצאו נשבעים לשקף מטעמים
ן! ומה רבתה השחיתות בצבור הפולני!
פוליטיים .שטייגר תכה -אך איזה שימים עברו עליהודי פולי
כל הדברים האלה נתרחשו בתקופה כשבפוליןהיתה אחתהקונסטיטוציותהדמוקראטיות ביותר שבעולם והיהודיםהוכרו
בהכשני-וכויות .אלה היופניהשויון למותרהואלהוסיף,כיהיהודי שוה-הזכויות לאהיהיכול למעשהלהיותפקיד ממשלת?
או שופטואף אתהפקידיםוהשופטיםהיהודיםמימיאוסטריהפיטרובהדרגה ,כשםשהרחיקו אתהקציניםהיהודיםמאותםהימים.

יא-נעים

ה

אולם המצב היה רע לא רקליהודים .התחילה אינפלאציה חדשה; הממשלות נפלוי
ו אחרוו .הקאבינט הליבראלי-
במקצת של9ק?י99קינפליהתחיל
ממושך.מנהיגמפלגתה"עממיים"ויטוס,הכין ,בהסכםעם "הדמוקראטיה-הלאומית",
י
ב
ש
מ
הפיכה פאשיסטית בנוסח איטליה ,אךבמפתיענערכה "העליהעל וארשא",ביום 12במאי  .1926ערך אותה ,בעזרתצבאותיו
המסורים ,חבריו מן הלגיונות לשעבר ובסיועם הפעיל של הסוציאליסטים,יוצר הלגונות,מי שהיהאסיר 9חגךבורג ,ראש-

המדינה הראשון  -המארשאליילסודסקי.
היהודים קידמו את הפיכת-מאי בשמחה .הם ראו בה אתחיסולהריאקציה הגוברת ,מעצור בפני גאות הנחשול האנטישמי,
הצלה מן ההפיכה הפאשיסטית של ויטיס-ךמר9סקי .שמו של המשנשאל ושמותרבים של בני-לויתו ובן התמיכה של פפ"ס
ואפילו ה"בונד" בהפיכה נתנוליהודים מקוםלקוותכי יחול מפנה לטובה במצבם .עוררהתקוות אף עצם העובדה ,שנערכו
קרבות רחוב ולא נתלוו להם ,כרגיל ,הכאת יהודים וביזויים ,מעשי הרס ושוד של רכושם .איש לא נפגע אותה שעה
מדברי המארשאל על הסיים הרקוב ,על הצורך למגר את ה"סיימוקראטיה" ,כי כל אהד נתן דעתו על הסוים המסוייר,
על המיקוחבין המפלגות בתוכו ,על שיטתהפרוטקציוניזם של השעות הפארלאמנטאריותבמינויים למשרות ואפללו בקבלת
הנמנות ממשלתיות ,על זיופים ,מעילות וכדומה .רק לאחר שנים אחדות נתברר,כי הכוונה היתה לפארלאמנטים הנבחרים
בכלל; ורק מקץ עשר שנים נוכחו האנשים לדעת,כי אותה השחיתות.יכולה להתקיים גםבסייסים ממונים .אולם אותה
שעה לא הוו אף מחולליה של הפיכת-מאי סופו של .דבר והאמינו באמונה שלימה בשליחותם הנעלה; לא ייפלא איפוא
שכל הטובים ,ברי-הלבב ואנשי-הקידמה בפולין קיבלו בהתלהבות את ההפיכה ,והיהודים כמובן בכללם,
,
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כבר במשך שלושת הימים של פעולות המלחמה ברחובות וארשא ,התקשר חוגו של המארשאל ,באמצעות המאיור
קוש?יאלקין9קי (מי שהיה אחר-כך מיניסטר ובמשך זמן מסוים אף ראש המיניסטרים) ,עםא .הארסגלאם ,בתורת יושב-
ראש הסיעה היהודית,ישאללדרישותהיהודיםולנכונותםלתמוך בממשלה החדשה .הוצגוהדרישותהיסודיותבנוגע להגשמת
שויון-הזכויות ,ביטול ההגבלותוהנגישות,ריסון ההסתההאנטישמית ,התחשבותבצרכיםהלאומיים-התרבותיים שלהיהודים.
ב 14-במאי  1926הצהיר קושציאלקובסקי בשם המארשאל ,באחת המיפקדות הקונספיראטיוויות של מהוללי ההפיכה,כי
מבחינה עקרונית אין מצדו התנגדות לכל אותןהדרישות ובמשותףנוסחו אזהעיקרים של הצהרת הממשלה החדשהבענין
זה מעל במת הסיים .זאת היתה הפיסקה בנוגע למדיניות כלפי היהודים שנכללה בהצהרה התכניתית של הממשלה,
שנקראה בסיים על-ידי ראש-המיניסטרים החדש פרופ' צאךטל ביום 13ביולי  ,1926ונתפרסמה אחר-כך בצורת חוברת.
פיסקה זו הניחה את דעתן של הקבוצות הפוליטיות היהודיות שהיומיוצגות ב"קולו"',בתולדותפוליןהיתה זאת ההצהרה
הרשמית הראשונה והיחידה על תכנית הממשלה בשאלה היהודיתי כל ההצהרות ,ההבטחות והתכניות שקדמו (בעת
. .
תיווכו של נוסיג ובעת ההסכם "הידוע") נודעו רק בסתר הקאבינסים ולא נודעו לציבור ואפילו לנציגי העתונות
 .אמנם גם ההצהרה ,שניתנהעל-ידי פרופ' בארטל באמונה ובכנות ,לא קוימה למעשה .אך בעוד שאותןההתחייבויות
שניתנו בחשאי לא הוגשמו אף כמלא נימד ,נגשו בתהילה להגשים את המגמות העיקריות של ההצהרה הנזכרת ,אם
גם במשך זמן קצר בלבד :כשנהוחצי .אותוזמןהיהבשבילהיהודיםב"אביב העמים" ממש :התעמולההאנטישמית נךמה,
~ Y3yנחבא אל הכלים אי-שם"" ,שבת-גוי" ושאר עתונים כיוצא בו מילאו פיהם מים ,איש לא פרטם רשימות שחורות
של פולנים ,שהעיזו לקנות בחנויות של יהודים ,איש לא התנפל עליהודים ולא הכה אותם .מושלי המחוזות שכחומיד
על קיומן של ההגבלות מימי הצארים.ענין דמי-הריפוי הכפולים בנתי-החולים סודר במסגרת החוק הכללי ההדש .בתי-
הספר התיכונים היהודיים התחילו לקבל וכוילת רשמיות ,או ועדות לבחינות-בגרות ,אף נמצאו בוחנים אחדים שומעי
עברית .החלו לרשום עורכי-דין יהודים חדשים .אףנתקבלו כמהיהודיםלפקידים .הדלו תלונותהיהודים על לחץ המסים*
היה משא ומתן על חוק לארגון בעלי-המלאכה וניסוחו נעשה בצורה שאינה פוגעת ביהודים.
המצב האידיאלי נמשך כאמור שנה וחצי ובמשך הזמן הזה-כאילו להכחיש את התיאוריה ,שהציונות אינה אלא
תגובת היהודים על האנטישמיות והלחץ-התפתחה התנועה הציונית בפולין ביתר עוז מאשר בזמן מן הזמנים .התנועה
נדלה מיום ליום ואף-על-פי ששנת  1926היתה שנת שיבה מוגברת של "עלית גראבסקיי ,עלו במידה עצומה התרומות
לקרן היסוד ולקרן הקימת .אף חברי הממשלה מצאו לנכון לברך את פתיחת המגבית של קרן היסוד ,התנועה החלוצית
גברה ומספר נקודות-ההכשרה עלה ,אוצר המדינה החל לתת תמיכות מסויימות ,להכשרה חקלאית וכןהעיריות ,המועצות
המחוזיות והקהילותהיהודיות .גם ל"אגודה" ול"בונד" היוהימיםימיפריחהורק ה"פולקיזם" נמעט שעברובטלמןהעולם.
גדלה התפוצה של העתונות היהודית.גדל מספרהתיאטראות ורמתםהאמנותיתעלתה" .הבימה" ,שבאה להצגות-אורה ,וכן
"הלהקה הווילנאית" חגגו אתנצחונןוזכולהערכהחיובית מצדהבקורתהפולנית .העתונאיוהסופרהיהודי הפךמאידיאליסט
רעב-למחצה לאינטליגנט מבוסס היטב מבחינה כלכליתי
ואולם המצב המתוקן לא יכול להכמשך זמן רבי מפלגתו של המארשאל פילסודסקי ,שנודעה בשם "פאנאציה" ,היתה
אז חזקה משלאיתחילו לעבור אליה-תחילה בגנבה ואחר-כך בקבוצותגדלות והולכות-כלמיניקארייריסטים וספסרים
פוליטייםמביןמתנגדיה לשעברי הללוהביאו עמהם גם את מנהגיהםושאיפותיהם ,שהחלו לחדור למוחות וללבבות ,ולמרבית
הרעה  -גם אל פעולותיה של ה"סאנאציה" ,האידיליה התקרבה לסופה.
העובדה ,כי ההגבלות מימי הצארים לא בוטלו רשמית ,לא היתה לפי שעהענין לדאגה,כי לא הרגישובהןי בראש
וראשונה החלו להפלות את היסודים לרעה בתקציב המדינה .אמנם ניתנו תמיכות זעירות למוסדות ציבוריים שונים של
היהודים,אך בשביל הדתהיהודית -אשרלפיהתקציב כללהבמידהמסויימתאף אתצרכי התרבות.ובתי-הספרהיהודיים
נקבעו סכומים ציניים ,בממוצע שלושה גרושים פולניים לבערךמא"י אחד) לנפש ,בעוד שהסכוםהממוצע'לדתהמוסלמית
היה מרובה פי-כמה ,לא-כל-שכן-לדתותהנוצריות .מכמה וכמה בתי-ספריהודיים התחילו לשלול ,בתואנות שונות ,את
הזכויוה הרשמיות שניתנו להם .בחינוך העממי הממשלתי הונהגהשיטתהמיזוג שלבתי-ספר ,שגרמהלסילוקם שלהמורים
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היהודים ,לטמיעתהילדיםאולהרחקתם .הרעיון ,הנכון כשלעצמומבחינהעקרונית ,שישליצור במקום הרבהבתי-ספר קטנים
בתי-ספר גדולים מעטים ,בעליאמצעי-עזרטוביםיותרוסברמוריםגדוליותר ,לאהיהיפהלגביהיהודים בתנאים המיוחדים
שבפולין,עדעכשיוהיו בתי-ספר ציבורייםמיוחדיםבשבילילדיישראל ,שאמנם שפת-ההוראה בהם היתה פולנית אבל חבר
החלו.
העובדים היה יהודי ,נשמרה בהם השבת וכןהיתה גםתכנית עברית מסוימת בתור "לימודי הדת" .עתה
למזג בתי-
ספר אלו עם בתי-ספר לנוצרים (תחילה בכתות מיוחדות) וכן להעביר מורים נוצרים לכתות יהודיות ולהיפך ,המיניסטר
י היהטביר'כייעקור בדרךזו את האנטישמיות ויקרב אתהילדים .סתרו במיניסטר,כי סופו של דבריהא סילוק
די?רויק
המורה היהודי ,אך הוא טעןכי לא ירשה כזאת .לבסוף התחילו ההורים הנוצרים למחות בתוקף רב נגד המורים היהודים
ולדרוש את סילוקם והמיניסטריון נאלץ לוותר ומאחר שמשרותיהם הקודמות כברהיו תפוסותעל-ידי נוצרים ובכלל פחת
מספר המשרות ,בגלל צירוף הכיתות ,פוטרו המורים היהודים .אמנם התלמידים היהודים המשיכו לשמור את השבת ,אבל
המורים הנוצרים לא עבדו ביום-ראשון ,והילדים בטלו מלימודים שני ימים בשבוע .נוסף לבך החלולהטמיע את הילדים
והגיעו הדבריםלידי כך שבבתי-ספר רבים הורו מורות נוצריות את הדתהיהודית! ותכנית עברית-לית מאןדקר שמיה.
התלונות שהחלו מגיעות אלהצירים היהודים,ביחודבעניניהחינוך והקיפוח בתקציב המדינה,גרמו ,שקצתם החלו שוב
לבקר קשות את הממשלה ולהצביע נגד התקציב ,וצירים פשרניםהיויוצאים בשעת ההצבעה את אולםהישיבות .לממשלה
לא היה הכוה והרצון לנטות מןהדרך החדשה שבחרה לעצמה; היא לא רצתה לרכז נגדה את הריאקציה וגרוריה ולתת
בידם את נשק האנטישמיות במלחמתם בה .נוסף לכך חדר לחוגיה מספר ניער של "בעלי תשובה" ,שהביאו עמהם את
האידיאולוגיה הריאקציונית-האנטישמית .אף לא נעלםמעיני הממשלה,כי חלק גדול מןהיהודיםחסרים את האומץ למחות
נגד הריאקציה המחודשת,וכי עושים זאת בעיקר הציונים מתחום הכיבושהרוסי לשעבר .הממשלה התחילה אפוא לקשור
קשרים עם החלקהפשרני שבנציגותהיהודית ,ביחודעם ה"אגודה"ונציגיהסוחרים .מלבד זאת החלו האלמנטים המתבוללים
והמתבוללים-למחצה,מביןהלגיונרים ואנשי-הצבא לשעבר,ליצור קבוצות "קומבאטאנטים" ,ולרכז את היסודות המתבוללים
או סתם בורגניםאנטי-ציונים ,והממשלה התחילה להסתייע בהן כדי להחליש את השפעתהציונים בציבורהיהודי .אותה
שעה החלו קמים מעין ארגונים צבאיים שלהרביזיוניסטים ,שהפגינו את אדישותם למלחמתהיהודים עלזכויותיהם בגולה
ואתאיבתם להסתדרות הציונית הרשמית ,וגםבגורם הזה נאחזה הממשלה .אכן ,המהלךהאנטישמי החדש של הממשלה לא
גרע כלום מיחסה החיובי אל הציונות במובן "פילופלשתיניזם" -הגירה לארץ-ישראל .הממשלה נלחמה בציונים בתור,
מפלגה הנלחמת לתוךהמדינההפולניתעלזכויותהיהודים,אולםכלפי ארץ-ישראלהיהודיתהמשיכה הממשלה לנקוט עמדה
חיובית כמקודם ואףהדגישה אותה הדגשתיתר :שלחה ברכותלכינוסים שלקרן היסוד ,נתנהסיוע מסוים להכשרה חקלאיתו
פרשה את חסותה על המשרד הארץ-ישראלי והקלה במקצת עליציאתהעולים מפולין לארץ-ישראל .כל דבר שהיהעשוי
להפחית באיזו מידה שהיא את האוכלוסיה היהודית בפולין -הסבירה לו הממשלה פנים ,בהציגה את הליכותיה ,בפני
העולם החיצון,כגילוי יחסה הידידותי אל האורחים היהודים.
,
גם בתקופת כהונתו של הסיים הזה ,כבימי הסיים המכונן מילאה תפקיד נכבד מאד ,במלחמתהיהודים עלזכויותיהם,
המזכירות של המועצה הלאומית היהודית .בעבודה יומיומית אפורה חשה לשרת יהודים רבים ,הצילה אותם מקיפוחים
שונים ,אספה חומר ,הזכירהבמכתביה לממשלה אתחובותיה ,הסבירהליהודים מהזכויותיש להם ועמדה על משמרהזכויות
האלה ,פיתחהבציבורהיהודי את הכרתזכויותיווהכרתערכוולימדהאותו לא לבקשזכויותכי-אםלדרשן .בתקופת "האביב",
שנמשכה שנה והצי ,לא היתה עבודת המזכירות מרובה,כי פסקו התלונות ,אך לאחר מכן החלה בכוח מחודש.
 4.הסיים הראשון-מן-המנין והסנאט הראשון התקיימו כל תקופת כהונתם ,עד סוף  ,1928אף-על-פי שבתחילת התקופה
נרצחנשיאהמגינהובאמצעיתה נתחוללההפיכהמזוינת.מנקודת-ראות יהודית.ומבחינהתחיקתיתהיההמאזןשל תקופתהסיים
הזה פחותמעניין מקל תקופת הסיים המכונה אולם תקופה זו העמידה את היהודים על כמה אמיתות ,היא הוכיחה,כי
מתחשבים ביהודים בשעה שהם מאוהדים ואילו כשאין הדבר כן מסתיעות הממשלות בקבוצה יהודית אחת נגד חברתה,
מסבירות פנים בענינים מסוימים ומתעלמות מןהעיקר .היא הוכיחה,
כי אם הממשלהרוצה בכך.נעלמת האנטישמיות ,ועל-
כל-פנים ניטל עוקצה ,כמו כן הוכיחה,כי העליה לארץ-ישראל באה לא רק מחמת פורענות בלבד והיאעשויה להימשך,
מתוך הכרה ,גם בימים בתיקונם; ועליה כזאת אף יותר נורמאלית ופרודוקטיווית:
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הבהירות החדשות בסוף  1928נתקיימו בתנאים שונים לחלוטין מאשר ב .1922-לכאורה אותה חוקת הבהירות ואותו
בלוק המיעוטים לפרטלגאליציה) ,אבלהאדמיניסטראציההפריעה :בוטלו רשימות לא-רצויות,זויפותוצאות הבחירותי הפעם
זכה הבלוק ב 1.438,961-קולות ,בגאליציה קיבל  240.780קולות במקום  19,274בבהירות הקודמות ,אף-על-פי-כן נבחרו רק
שלושה-עשרצירים וששה סנאטורימ יהודים .הממשלה הציגה רשימה משלה"-הבלוק הבלחי-מפלגתי" (ב"ב).היא ניתקה
מעל הציונים את ה"אגודה"" ,הפולקיסטים" ואת היסודות המתבוללים שבאגודת הסוחרים וצירפה אותם לרשימתה( .כך
מצאה לה גט אוקראינים וביאלורוסים "שלה") .אולם אףיהודי מן ההולכים עם הממשלה לא נבחר .והרשימה הממשלתית
הוכרחה להפריש בשבילם שני מאנדאטים ,בתורת פרס בעד פיצול הקולות שלהיהודיםוחילול כברדםהלאומי .אף מאנשי
ה"בונד" ,שהתחנקבימי "האביב" והלך לבחירות במרכז?ם היהודיים ברשימה אחת עם פפ"ס ,לא נבחר שוםציר והפעם
השיג אפילו קצת פחות קולות מאשר בבהירות הקודמות (0.346א.
הממשלה אף היא לא השיגה את מבוקשה רוב מוחלט בפארלאמנט ,או לפחות מיעוט גדול ,עדכדייכולת להבטיח
לעצמה ,בהסכם עם אחת הסיעותהפארלאמנסריות ,רוב וממשלהיציבה .אמנם הבלוק הממשלתיהשיגלמעלהמרבעהמקומות
שבסיים,אך הממשלה-הרחיקה מעליה ,בהתנהגותה בעת הבחירות ,את שאר כלהסיעות ,עד שלא היה מקום לשוםהסכם.
כתוצאה מכךהיובסייםחיכוכיםבלתי-פוסקים ,מהומות ,סאבוטאו'ההדדית,דחיותחוזרות ונשנות שלהישיבות ,והפארלאמנס
ערבה לשבות מאשר לעבוד ,מובן מאליו,שבנסיבות כאלה לא היה מקוםלתחיקה מסוהרת ובתקופהזו הוצאועל-פי רוב לא
חוקים מטעםהסיים כי-אם פקודות שניתנו מטעם הנשיא,בין ישיבה אחת .של הסיים למשוה.
הממשלה התכוננה בינתים למלחמתבחירותחדשה .היתהלהאופוזיציהגםמימיןוגם משמאל ,והממשלה השתדלה למשוך
אליה ,בהבטחות של טובת*הנאה חמרית ,את האנשים החלשים במובןהמוסרי משניהאגפים .אף התחילה לסגל לעצמה את
עיקרי תכניתו וסיסמותיו של הימין,כדיל"היציא -כפי שאמרו  -את הרוח ממפרשיו" .בדרך זו איבדה ה"סאנאציה"
(מפלגת הממשלה) לאט-לאט את כל תכניתה הישנה ,ונעשתה למפלגהריאקציונית ,שוגלה רק בשמו שלפילס1דסקי.תהליך
זה לא נסתחם בתקופתהסייםהשני אלא לאחרמכן ,אחרי מותו של המארשאלפילסודסקי ,כאשרכנופיתהקולונלים שנתרכזה
סביבו יצרה את "אושן" ("מחנה האיחוד הלאומי"):
בתנאים אלה לא היה מקוםלהישגים כל שהם ,להיפך,היהודים התחילו מפסידים לאט-לאט את הישגיהם משכבר .שוב
התחילה הסתה אנטישמית .התחילו לסגור ,בתואנות שונות ,בתי-ספריהודימי שוב גברלחץהמסיםעלהאוכלוסיםהיהודים.
השתתפות "האגודה" ואגודת הסוחרים היהודים ברשימת ה"סאנאציה" לא נתנהליהודיםכלום.רק דבר אחד תוקן סוף-סוף
על-ידי הממשלה :המיניסטר סקלאדקובסקי הסדיר את מתן תעודות-האזרחותליהודים תושביפולין; שהיו רשומים בשעתם
ברשימות התושבים המקומיים אלא שהרשימות אבדו בזמן המלחמה ,הדבר נגע גערך למאתים אלף נפש  -ך(ולא שש
מאות אלף,כפי שטענה
גטל המלהמה עלזכויותהיהודים הועתק עתהיותרויותרמן הפארלאמנט אלהמזכירות
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של המועצה הלאומית.היהודית ,הציף אותה מבול של קובלנות מאתיהודיםעשוקים .המועצה הלאומית עשתה כל שיכלה:
כתבה ,התערבה ,אך לא יכלה ,כמובל להתברך בתוצאות מזהירות.
משראתה ממשלת ה"טאנאציה",כי אי
ן לה מה לעשות בסיים גמרה בדעתהלהיפטר ממנווביום  1בספטמבר שנת 1930
פיזרה במפתיע את שם בתי-המחוקקים .מיד לאחר כך התחילה לרדוף את האופוזיציה ומנהיגיה .נאסרו ראשי המנהימם
הסוציאליסטים מפפ"ס ,כמה מנהיגים של מפלגת האכרים הדמוקראטית "ליזוולנוה" ("שחרור") ,ויטוס-מנהיג הסיעה
השמרנית של האכרים האמידים "?יאיט" ,ולמראית-עין  -גם אהד ממנהיגי הדמוקראטים-הלאומיים אלכסנדר ונלקקי.
מנהיג הסיעה הראדיקאלית של האכרים,יאן דו??סקי ,הוכהבידיקצינים מכות נמרצות ,עד שנפח נפשוכעבורזמןקצר.
כל האסירים הושמו בבית-הסוהר הצבאי שבמבצרבריסקעל נהר בוג והוטלעלהירהמאםן,משטר חמור,מלווההתעללותוהשילה.
ליברמאן,
ביהודים לא נגעו ,אך בשעה שהובילו לבריסק את הציר הסוציאליסטי ד"ר
יהודי מתבולל לחלוטין-
התנפלועליוביער סמוך לקעךלץ קציני-משטרה גבוהים ,הלו ורמסו אותו במגפיהם וחירפוהו כ"יהודי מצורע" .התחילה
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גאות הריאקציה .היא לא היתה אמנם מכתנת נגדהיהודים ,אךהאופוזיציההאנטישמיתהסיתה אתפסולת החברהביהודים,
כדי להכריח את הממשלה להגןעליהם ולהוקיעה כ"יהודית" ,או להציגה בעולם בממשלתפורעים ,לכשתשבבחיבוק-ידים.
 .מועמדיםבלתינרצויים נאסרו ורשימותיהם נפסלו,
נקל לתאר מה צורה לבשו הבחירות לבתי-המחוקקים באוירהכיאת
משרדי בחירות הושמדו ,נעלמו קלפיות,זויפו פרוטוקולים ,אף-על-פי-כן לא השיגה הממשלה גם הפעםרוב מוחלטבסיים,
אלא רק בסנאט .היהודים שהלכו מקודם עם ה"סאנאציה" חזרו והלכו אתה גם הפעם ,אך בקולות היהודים נבחרר רק
שניצירים; עודציר וסנאטור אחדקיבלו מרשימת הבלוקהממשלתי.לציוניםהיתהרשימה משלהם,בליהמיעוטיםהאחרים,
אךתנאיהבהיסותהיוכאלה,שיכלולהיבחררקאותם שבעתהצירים ,שהממשלה לא מצאה לנחוץ להתנגדלהם,או שמאמצי
השלטונותהאדמיניסטראטיווייםלהפריעלבחירתםהיוללאהועיל
"הפולקיסטים" כברלאהלכולבחירות ,וה"בונד"
(גרינבוים"
נכשול בכל הארץ.
ז
התקופה משנת  1930עדפרוץ המלחמה כבר היתה תקופה נסיגה מודרגת ברחוב הישחץ ,תחילה בצנעא ואחר-כךבתוקף
הייםה,ו.דים.אפילואנשיםמבניחוגו של פילסודסקי ,שלאנודעוכאנטישמיים ,החלומעלים
גובר והולך הושמו לחל כלהישהג
יוד
יה
הנעימה היסודית היתה :רבים מדיהיהודיםבפולין :עליכם ללכת מכאן ,הרייש
סיסמאות מדעיות כביכול נגד
לכם ארץ-ישראל! שר-האוצה הקולונל מאטו??9קי ,העלה תיאוריה על ככר לחם ,שיכולה להספיק רק למספרמסוים של
אנשים ,ואין"יא מספיקה עודליהודים ,התחילהפעולת חרםבקנה-מידהרחב .בתמיכת הממשלההוקםבפוזנאמרכזלעידוד

התישבותם שלסוחריםובעלי-מלאכהמהחום הכיבושהפרוסילשעברבעריפוליןהקונגרסאיתובחבליהסיר ,על-מנתשיפתחו
שם בתי-עסק ויתחרוביהודים ,הממשלה נתנה ל"סוחרים" החדשים.הללו אשראיבידנדיבה .בעקבות ה"סוחרים" המהגרים
קפצו על המסחר כלמיניפקידיםונכבדיםפרובינציאליים :נשותיהם קיבלואשראי ממשלתיופתחועסקים,מרביתהעסקים
הללו נתמוטטו עד-מהרה והלואות הממשלה אבדו ללא תקנה ,אךבין כה וכה הספיקו לרועע את מעמדם של יהודיםרבים.
אכן מקצת הסוחרים החדשים החזיקו מעמד :משפרצה מלחמת-העולם השניה והגרמנים כבשו אתפוליך נתגלה שברובם
היו "פולקטדויטשע" ומהםאףמילאובזמן המלהמהולפניהתפקידיריגוללסוכתהאויב:נוסףלכךהחלוהשלטונותהעירוניים
לשלול את הדוכנים מאת היהודים ,אם על?-די הפרת חוזי-השכירות ואםעל-ידי העברת השוקים אל מחוץלערים .הדבר
נעשה כאילו לטובתם של אכרים חסרי-קרקע .במקום לבצע רפורמה אגרארית ולעתח את התעשיה בערים ,לשם קליטת
תוספת פועלים מן הכפר,בחיו ליטול מן היהודים אף את הדוכנים העלובים שלהם ולתתם לאכרים חסרי-קרקע לכאורה.
החדשיםאתהרגל,אבלאתהיהודיםהרסו.בצדפעולתהנישולהשקטהבדרךאדמיניסטראטיווית
בסופושלדברפשטובעלי
"
י
נ
כ
ו
ד
ה
התחילה ,לעם אותה מטרה עצמה ,גם הסתה אנטישמית גסה שהביאה .לתוצאות עגומות מאד.
והכומר ??ציאק התחילובינתים שוב משתוללים בארץ,באיןמכלים דבר; שובהתחילוהתנפלויות ומהומות
שקה
אנטישמיות ,שנסתיימו עכשיו לעתים קרובות בשפיכות דמים ,ה"שבת-גוי"ים וה"אוךנד91ניק"ים חזרו להטיל אתאיסם,
באוניברסיטאותהתחילו מהומותאנטישמיות,הנוער דרשלקבוע מיכסתאחוזים("נו?רוס 8לאוזוס")וספסליםמיוהדיםלתלמידים
היהודים ,על רקע זה נהרג באקראי ,בעת תגרה ,הסטודנט הפולני וא?לאך?קי בוילנא ואדבר גרם למהומות חמורות? .ם
ההרוג נהפך לסמל ומדי שנה בשנה היו הסטודנטים הנוצרים מתנפליםביום מותועלחבריהם.היהודיםומכיםבהםלפעמים
עדמות .בעת-ובעונה-אחת התחילה גם הסתהתחיקתיתבסיים ,הצירה?רי9ט1רהציעה לאסור אתהשחיטה הכשרה~ ,טעמים
הומאניטרייםכביכול :השחיטהלפידירי ישראל,בלי הדהמהמוקדמת של הבהמה,גורמת,לדעתה,יסורים,אכן לאט-לאט חדלו
יוזמי החוק להתבייש והתחילו להגיד בפה מלא ,שכוונתם להוציאמידיהיהודים את סחר הבשר ובכלל להקשות ולהמאיס
עליהם את החיים בפולין .הממשלה השתדלה להעמידפניםנייטראליות .המלחמה נמשכהזמןרב וכשנתפרסםלבסוף החוק
האוסר את השהיטה היהודית ,נתחוור,כי הטעמים ההומאניטאריים כוחם לאהיהיפהלגבי אחוז מסוים של בהמות לצרכי
האוכלוסים היהודים וכן לגבי בהמות לא-מקרינות ,כגוןחזירים ,מאחר שטעמם משובחיותר ,כשהם נשחטיםבלי הדהמה
מוקדמת ,כל הטעמים ההומאניטאריים לא נבראו אלא להזיק ליהודים.

,
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המצב החמיר מאוד אחרי הפיכת היטלר בגרמניה ,נחשול הריאקציה גאה ,קבוצותלאומניותקיצוניות,כגוןאונ"ר ,שפרשו
מן "הדמוקראטים הלאומיים",והפלג הקיצוניבייתר של קבוצה זו ,ה"פאלאנגה" ,אשר קשריו עם הצירות הגרמנית לאהיו
בגדר סוד ,התחילו לפעול בראש חוצות ובצורה פרובוקאטיווית .התנפלויות עלהיהודים ברחובות ובמקומותציבורייםהיו
למעשים שבכליום .האוירה נעשתה דחוסהיותרויותר .בכמה וכמהעיירות ,ביחודבסביבותלימז'ה ,נשנובשיטתיות מהומות
אנטי-יהודיות .האשמים לא נתפסו ואם נתפסו לא נתבעו לדין או נדונו לענשים קלים שבקלים ,בהפכם אגב את בית-
המשפט לבמת תעמולה אנטישמית,
ביוני  1934נפ 4דבר :אחד ממקורביו של המארשאל פילסודסקי ,המיניסטרלעניני פניםיןרא?קי ,נורהבידיאלמוני..
ההשד נפל על אנשי ארנ"ר ו"פאלאנגה" ,ראשי הפורעים ביהודים כל הזמך ובמשך שלוש שעות לאחר הרצת פוזרומיד
הארגונים הללו ,משרדיהם נסגרו ,חבריהם החשובים נאסרו והובלו למחנה-עונשין בקאךטיז-ווןה ,שהוקם ,בפקודה מיוחדת
מטעם נשיא המדינה ,כחצי שנה אחר המאורע היה שקט ,לאהיו פלוגות-מחץ ואיש לא פגעביהודים .אולםבינתים קרו
שני דברים :ראשית ,נתבררכיפייראצקי נורה בפקודת הארגון המהפכניהאוקראיני :שנית ,נאלצהפוליןן מחמת הפוליטיקה
המוטעית של צרפת ואנגליה ,להעמיד פנים של אוריינטאציה על גרמניה של היטלר ,אני אומר "להעמידפנים",כיאין
ספק שהמארשאל פילסודסקי התיחס לכתחילה אל חוזההידידות עם גרמניה כאל צעד תכסיסי ,המכווןלהזהיר את אנגליה
וצרפת ,שתחדלנהלהקריב אתעניניפוליןלטובתגרמניה,אבל המארשאלכברהיהזקןוחולני,ואילו כתהקולונלים שהתלקטה
סביבו העדיפה את גרמניה הטוטאליטארית על פני המערב הדמוקראטי .משנחתם ההסכם עם גרמניה חלשינוי מן הקצה
אל הקצה בכמה ענינים שבמדיניות הלנימי הועדהיהודי האנטי-נאצי ,שזכה עדעכשיולתמיכת הממשלה ונחשב כאמצעי
להמעטת היבוא מחוץ-לארץ ,הוכר מיד כבלתי-ליגאלי ונאלץ לחדול מפעולת-החרם ,המצליחה למדי ,על תוצרת גרמניה.
לעומת ואת פרצה האנטישמיות ללא כלמעצור.היו פרעות במיןסק-מאזרב:צק ,כבריסק שעל נהר בוג.,ב?זי?ק ,ובמקומות
אחרים .והפרעות-פרעות ממש,עם חלליםיהודים ,בהשתתפות המשטרהלימין הפורעים ,ומשפטים נגד הקרבנות היהודים.
 .התחילו רווחות שמועות מדאיגות על תכניות לשלול מן היהודים את זכויותיהם האזרחיות ואפילו את עצם האזרחות
הפולנית ,כדוגמת חוקי ניכ??ךג .נעשו צעדים כדי לחסום בפני היהודים את הדרך למקצועות הרפואה,
ההנדסה ועריכת-
די 4כמה וכמה מועצות עירוניות ,כגון זו שבלודז ,נעשו במותלמהומותאנטישמיותמתמידות ,התנפלויותבפועלעלחברי-
המועצה היהודים והסתה בלתי-מרוסנת נגד היהודים.
באוירה כזאת נצטמצמה פעילותה של הנציגות היהודית הזעירה בפארלאמנט בהגנה עלשרידי העקדותובהתנגדות לכל
מיני אמצאות של נ"דושל אותה ה"סאנאציה" ,שאףכיהיו בתוכה כמהיהודים "מקלה",מאנשי ה"אגודה" והסוחרים ,כבר
קיבלה בשלמות את תכנית ה"דמוקראטיםהלאומיים"לגביהיהודים.בהעסיקה את דעת הציבור ב"סכנה" היהודית ,הצלימה
ממשלת הקולונלים ,בתחבולות פורמאליות שונות("היהודים שלה" נמנעו מהצבעה),להעבירבסיים חוקה חדשה ,בעלתגון
פאשיסטי עז ,הסעיף  96של פהוקה הקודמת ,הקובע שויון-זכויות ליהודים ,נעלם לחלוטין ,אמנם ,יסודות מסוימים של
אותו סעיף הועברו ,בצורה משונה למדי ,לסעיף אחר של החוקה החדשה ,אך מה תועלת בכך לאור העקרון הכללי של
החוקה החדשה ,האומר,כי זכויות האזרח תלועת בערכו וערותו למדינה -והרי הממשלה היא הפוסקת ,כמובן ,בכגון
זה ,לאחר מכן נקבע סדר-בהירות חדש ,שלשו ממונה חלק מן הסנאטורים על-ידי נשיא המדינה ,ואילולסיים רשאים
להיבחר רק אנשים ,שייבחרו למועמדים באספות כלליות של בוררים ,מורכבות מבאי-כוחם של ארגונים מקצועיים שונים
(שהיותלויים בגורמים אדמיניסטראטיוויים) ,שליחי המועצותהעירוניות וכדר,וכן מבוררים ממונים על-ידי השלטונות .אף
פוזר מספר ניכר של מועצות עירוניות .והושלטו בערים קומיטארים ממשלתיים; הואהדין לגבי הקהילות היהודיות.
היהודים חשו בסופה המתקרבת ונתמלאו חרקה למשמעהידיעות המגיעותמגרמניה הנאצית ולמשמעהידיעותהיומיומיוח
על פרעות ומהומות אנטי-יהודיות ,הפורצות פה ושם בפולין גופא ,העליה לארץ-ישראל גברה מאודועתה לא רק מטעמים
אידיאולוגיים בלבד ,אלא גם מאימת הגורל העגום שנראה צפוי ליהודים בפוליך -
אחרי שנתקבלה החוקה החדשה ופורסם סדר-הבחירות החדש נגמר בעצם תפקידו של הפארלאמנט הזה .הקבוצות
האופוזיציוניות ,שהיוו רוב בסיים ,ניסו להתנגד לטמשלה ,אך היא נעזרה באמצעי בדוק :דחיית הישיבות של הסיים,ובך
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הגיע הפארלאמנט לסוף מועדר המזכירות של המועצההיהודית הלאומית השתדלהלהוסיף לפעול ,אך מצבה הזכיר מראה
צפור המנסה להתחזק בחללהריק.
.
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כשלבסוףפוזר הפארלאמנטונק
להשתתף
על-פי
בהן .הכריזו על כך המפלגה הסוציאליסטית הפולניתוסיעת האכריםלפלגיםוכן עשו גםהציונים שבתחומי הכיבוש הרוסי
והפרוסי לשעבר,פועלי-ציון (ימין ושמאל) וה"בונד" ,אולם כמה קבוצות יהודיותהיו סבורות ,שאף בנסיבות אלה ,אין
להניחאתהציבורהיהודי בלאנציגותכל-שהיאבבתי-המחוקקיםוכךנמצאובסייםובסנאטכמהציריםוסנאטוריםיהודיםממונים.
יש לומר לזכותם של אותם השרידיםהבודדים שלהנציגות הפארלאמנטארית היהודית המפוארת בעבר,כיעשוכל אשר
היה ביכלתם .ד"רזומיזשיין בסיים ופרופ' ד"ר שלר בסנאט לא פסקו מלהגיב ומלטעון ,אך כל דבריהםהיולריק ,למורת
רצונם .לבשהכל פעולתםאופי שלאפולוגיה.הארץ והממשלההלכו במלוא המהירות לקראת פאשקאציהוטוטאליטאריות,ולא
בנוסחמוסיליניאלאדוקאבנוסחהיטלר .המארשאלפילסודסקי מת -בעצם כברחדל למעשהשנהלפניכןלהתערבבענינים -
וכתהקול"לים רתמה אתפוליןלחלוטיןבמרכבתו שלהיטלר .מזמןלזמןפרצו פרעות ביהודים ,פעם חמורות יותר ,פעם.-
פחות,היו פרעות ב?ק?סטיכלב,היו פרעות בב:ליץ;יהודי שהתגונן נדוןלשנוי מאסר .הפארלאמנטטיפל במרץ,בליווי
נאומים מסיתים ,באיסור השחיטה היהודית ,וכן עסק בארגון חדש של עריכת-הדין ,כדי למנוע התווספותעורכי-דין
יהודים .ועודהיהעליו לסדר ענין נכבד ביותר :לאסורעל היהודים את המסחר בתשמישי-קדושה נוצרייטו כלהענינים
הללו,יחד עם השאילתות והבירורים בדבר הפרעות והמהומות,בלעו אתזמנם ומרצם של קומץהנציגים הפארלאמנטאריים
היהודים .ונוסף על כך ריחפה על ראשם של יהודי פולין הסכנה של חוקי נירנברג
 .מועקת המסיםגברה והלכה.אף נוספהלכך שיטה שלמיני ללוותפנימיים ותרומותלאומיות "מרצון" ,שנפלו בסופו של
דבר אף הם על שכםהיהודים .השלטונות המקומיים סחטומןהיהודים,על-ידי נגישות84רור ,את פרוטתםהאחרונהבשביל
התרומות והמלוות האלה .אנשי-צבא נתמנו לקומיסארים בבאנקים ,במפעלים פרטיים ,לרוב שליהודים,וכך הוטלהעליהם
מעמסה נוספת ,חברי אונ"ר שוחררו מזמן ממחנההריכוזבקאךטיז-וךזה ובמקומםהושיבו אתעסקני האופוזיציה ,ובתואנות
שונות-גםסוחרים יהודים ,שלא תרמו "מרצון" את תרומתם או לאיכלו לשחד כהלכה את מושל-המחוזאו מפקח המשטרה,
יהודים נתבעו לדין באשמת חילול כבודו של העם הפולני ונענשו בענשים חמורים ,על יסוד עדויות שקר של מסיתים
אנטישמיים .הופיעו פקודות ,המתירות לשלול מאזרחים היושביםבחוץ-לארץ את אזרחותם הפולנית,והן הופעלו כמעט אך
ורק נגד יהודים ,באוניברסיטאות שמעו היהודים את ההרצאות בעמידה ,כי לא רצו לשבת על "ספסלי' היהודים"
בשמאלו של האולם ,ונמצאו פרופסורים פולנים שלאהניחולהםלעמוד ,בכוונה לשבור את רוחם;עלוקעזהארעומהומות
ותגרות ,ויהודים נחבלו ונפצעו .מזמן לזמן היה צורך לסגור את האוניברסיטאות,כדי למנוע שפיכות דמים מרובה .כלמי
שיכולנסעללמודבחוץ-לארץ ,אךגם דברזהגרראחריו האשמות,שהיהודים אינם קשוריםלפולין והםמוציאים את דיבתה
רעה בעולם ,זרע השנאה נפל כאן על קרקע פוריה מאד ,והידיד החדש מעבר לגבול ,שבלי הרף ערכולו שרות במסעות
הצייד ב?:לדו:ד וב?פאלא ,ליבה בזריזות את אש האנטישמיות ,כדי להסיח את דעת הציבור והממשלה מתכניותיו,
אף ברתחת ההסתה האנטי-יהודית הצליחה הממשלה לפתות כמה מדינאים ועסקנים יהודים תמימיםוליצוריחד אתם
ועד להתישבות יהודית מחוץ לפולין .שום דבר ממשי לא עשה הועד הזה,כי לאיכול לעשותו ,אך בקרב הציבור הפולני
חיזק את ההכרה,כיהיהודים עצמםסבורים ,שאין להם זכות להשארבפולין .בחוץ-לארץ טענה הממשלהשהיא כשלעצמה
אינה דוחקת כלל את היהודים להגר מן הארץ ,אולםהיהודים בעצמםרואים לעזוב אתפולין ,והממשלה רקמסייעת
בידם בהגשמת שאיפותיהם,
לאמיתו של דבר לא היה מקום להתישבות ולהגירה יהודית אלא בארץ-ישראל בלבד ומדיניותהעליזים של הממשלה,
עיכבה את העליה,כי בעלי-הון לא יכלו להוציא את רכושם מפולין ואף הנוער החלוצי לאיכול לעלות במספר מתאים
כי כושר-הקליטה של הארץ היה תלוי בזרימת הון נוסף ,לעובדהזו הושם לב לבסוף ובשנת 6נ 19חתמה הממשלה ע
ל *
הסכם-חליפין עם הסוכנות היהודית ,דוגמת הסכם-ההעברה שביןגרמניה וארץ-ישראל.אך כעבור כמה חדשים נתברר,כי
הצדדים נתכוונו כל אחד לדבר אחר .הסוכנות היהודית התכוונה לחפשר ליהודים להעביר את הונם לארץ-ישראל בצורת
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סחורות ,הנהוהות בארץ ואינן מיוצרות בה ,ואילו הממשלה הפולנית נתכוונה להפוך את ארץ-ישראל לשוקבשביל מוצרי
_תקפו .למרבה הרעה הוצא בדצמבר  1936חוק
התעשיה הפולנית ,מבלי להתחשב בצרכיו .עלכן לא חודש ההסכם משפקע
נ
המחייב את תושביפולין להוציא את הונם מחוץ-לארז ולהעבירו לפולין מעצור נוסף בדרך היציאה לארץ-ישראל.
בינתים נשלמו ההכנות להקמתה של מפלגת-הממשלה "אוזון" ("מחנההאיחודהלאומי") ובשנת 938ן התחילה אתחייה,
נספחו אליה רודפי-קאריירה מן המחנותהריאקציוניים .המפלגה החדשה נתכוונה לשנות את משטר המדינהלפי הדוגמאות
הנאצו-פאש?סטיותועמדתהכלפיהיהודיםהיתהאנטישמית כשל"הדמוקראטיההלאומית"ואףלמעלה מזה,הסיים משנת 1935
נעשה לא-נוה,כי עוד התהלכו בתוכו שרידי האופתיציה הפנימית של ה"סאנאציה" .המנהיג והאידיאולוג שלהם,ידידו
האישי שלפילסודסקי ,הקולונלסליקק ,נוכחלאןהוליך אתפוליןבהיגררו אחרהפאשיזםואיבד 8תעצמולדעתי הפארלאמנט
פוזר .הבחירות החדשות ,לפי הסדר הקודם אך בתוספת לחץ מצד השלטונות האדמיניססראטיוויים ,סילקו מן המועמדות
אף מאנשי ה"סאנאציה",שהיובעלי דעהמשלהם .מבין היהודיםניגשו לבחירות .רק אלה שגאותו לעבור דרך המסננת של
השלטונות האדמיניסטראטיוויים .הציונים שבתחומי הכיבוש הרוסי ובפרוסי לשעבר,פועלי-ציון וה"בונד" סירבו להשתתף
בבחירותי שוב נכנסו לסיים ולסנאט יסודים אחדים ,שהשחיתו את דבריהם לריק כמקודם ,רק שני דברים ראוייםלציון
.
מאותו פרק-הזמן :הבחירות למועצות העירוניות ומעשה ןצוקשין
השתלטה
ת
בשעה שבפארלאמנט של המדינה ובקהילות שבערים הגדולו
ת
ג
ל
פ
מ
הממשלה או הושלטו עושי-דברה נכנס
לתקפו חוק חדשעל השלטון~העצמיהמוניציפאלי,שאיפשרבחירות דמוקראטיותלמדי.אמנםהדבריםאמורים רק במועצות
העירוניות ,שסמכותן נצטמצמה רק בבקורת,כי ההנהלות היו ממונות למעשה ,אף-על-פי-כן היה גם דבר זה לטובה
בזמנים הקשים של השתלטות הפאשיזם ,והאוכלוסיה העירונית נהרה בהמונים אל הקלפיות .וכאן קרה דבר בלתי-צפות
ה"בונד" ,שעד כה לא זכהמעולזן בציר לפארלאמנסורקבנציגים מועטים במועצות ,קיבל בכמהמןהעריםהגדולוה,שהיה
בהן מספר ניכר של פועלים יהודים ,רוב עצום של מאנדאסים .היו כמה סיבות לדבר .בעוד שטובי העסקנים הציונים,
ואפילו של "האגודה" ,הקדישו את מרבית זמנם ומרצם למדיניות הארצית ,שלח ה"בונד" ,שלאהיהמיוצג מעולםבסיים,
ממילא את טובי אנשיו למועצות העירוניות .הם מילאו אתתפקידם באמונה ובתבונהועשובתחוםסמכויותיו של השלטון-
העצמי כל שביכלתם למען האוכלוסיה היהודית וזכו להערכתה .לעומת זאת גילה הציבור תיהודי במרכזים העירוניים
הגדולים מורת-רוח ממעשיהן של קבוצות ציוניוה מסוימות ,שהשתתפו בבחירות לפארלאמנטים הממונים ,וביקשו ,ללא
הועיל ,את הסדן של הממשלות הפאשיסטיות .את עוונן של הקבוצות האלה נשא הכלל הציוני כולו ,פרט אולי לכמה
יחידים ,שלהם רחש הציבור אמון אישי ,במידה מסוימת השפיע עלתוצאותהבחירות ,גםשינוימדומה במצע שלה"בונד".
בעוד שקודםלכן היה מדגיש ,שאינו אלא דורם של הפועלים היהודים בלבד והתרחקמן הבורגנות הזעירה ,הצהיר עתה
(כדוגמת התכסיס של הקומוניסטים בשנים האחרונות) שהוא נציגם של "המוני העם" .ועוד גורם נוסף :בכל הבחירות
הקודמות היו לקומוניסטים רשימות (מוסוות) משלהם ,עכשיו לאהיה אף פתת אפשרות לכךועלכן המליצולפניחבריהם
היהודים להצביע בעד ה"בונד" ולפני הנוצרים-בעד פפ"ס .הנה-כי-כן נחל ה"בונד" ,בכמה וכמהמרכזיםגדולים ,נצחון
חשוב .אולם התנועה הציונית לא נחלשה מכך אפילו כמלא נימה,
מאורע אחר ,שארעכימיהסיים האתרוה הוא מעשהזבוגוין .בקשר להוקהפולני ההדעה השולל אתהנתינותהפולנית
מאת אזרחים היושבים זמן ממושן בחוץ-לארץ ,עמדו השלטונות הגרמניים ואסרו במפתיע ,בערב-סתיו עגום אחד ,כמה
וכמה אלפים יהודים ,נתיני פוליה שרבכם מהם היו "מגורמנים" לחלוטין ,והעבירו אותם בכוח אל מעבר לגבול הפולני.
יש לומה לזכותה של האוכלוסיה הפולנית על הסקר הגרמני ,שהיתהבדרך-כללאנטישמית מאד,וביחודלזכותם שלעוביי
הרכבות הפולנים ומשפחותיהם :כשראו את המוני היהודים המסכנים והמבוהלים ,שהגיעו בלי חפצים ובלי כסף ,מיהרו
בנדיבות לעזרתם .אהר-כך דאגה להם הממשלה הפולנית והושיטה להם ,במשך כלימי שהותם במהנה בזבונשין ,עזרה
י מרובה) אמנם כל ממשלה חייבת לעשות כן כלפינתיניה ,אך היתה זאת ממשלת "אוזון" ,שהתכוננהלשלול מאתהיהודים
את זכויותיהם האזרחיות והאנושיות .הציבור היהודי בפולין גילה כלפי קרבנות ההיטלריזם דאגה ונדיבות למופת.
בתחום הפארלאמנט לא הספיקה הנציגות היהודיה לעשות דבר ובכלללאנעשהדבר בפארלאמנט ,לא בשאלתהיהודים
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ולאבשבילפוליןבכלל.בארץהשתוללהתעמולהאנטישמית,אךדעתהציבורהוסבהיותרויותר למתרחשבחוץ-לארץ.היטלר
תפס את אוסטריה-ופולין נחלה ,בלי שפיכות-דמים ,נצחון על ליטא והכריחה אותה לקשור קשריםדיפלומאסיים עתה:
בזמן ההפגנות הכו קצת יהודים .היטלר כבש את הסודטים -ופולין קשרה קשרי אחוה אתו ועם הסלובאקים :הידידות
נמשכה ולגרינג נערכו .ורות במסעי הצייד .היטלר תפס את שארית צ'כוטלובאקיה -ופולין תפסה את טראנסאול*יה,
וקשיןוטשי?:ץ ,ולאחר שבועות מספר התחילה לגרש משם את היהודים ,שנחשבונתיניםציניים ,לצ'כוסלובאקיה ,כלומר
הסגירה אותם להיטלר .עד שלבסוף כבשהיטלר,אחריקרבות-דמים ,אתפולין .ההגנה הנודעת-לתהילה שלוארשא...מיליוני
יהודים נענים ונרצחים! גבורתם של מגיני הגיטו שנפלו במלחמה ללא תקוה..,

ולבסוף-מושבות ישראל בפולין כולה היו לשממה אחת גדולה .במקום שלושהמיליונים והצי עלפניכל הארץשבין
הווארטא מצויים עתה ,בגבולותיה החדשים שביןהקיפ
ה והבוג ,רק  10-8רבוא יהודית ומעבר לבוג בשטחים
שעברולידי רוסיה-אולי עוד כמה או כמה וכמה אלפים .וכל אותה שארית הפליטה -שרידי הטבח שנערךבידי היטלר
ואשר חזרו מרוסיה מבין השרידים שניצלו שם -מכונסת בשטחים שנכבשומידי הגרמנים ועוד בכמה מרכזים מיוחדים.
העיירה היהודית נעלמה לבלי שוב .ואףמבין היהודים המעטים שניצלו לא מעטים הם המסתתריםעדיין בשמות אריים,
לבליהיו לצנינים בעיני אחרים ולבליהיו חייהםוחיי בניהם תלואים להם מנגד.
ואףמביןקבירוסיהומןהניצוליםעל אדמתפולין גופא נמצאעכשיורקחלק לאגדול בארץזו.בל השאריצאו אתפוליך
בדרכים שונות,חוקיות ולא חוקיות ,מקצתםהגיעו לארץ-ישראלורובםנמצאים בדרך אליה :במהנותהעקוריםשבגרמניה,
אוסטריה ואיטליה,בערי צרפתובמחנותקפריסין.כיהציבורהיהודיבפולין היטיב עתה להבין,כיאיןעוד עתיד ליהודים
בגולה ,כשם שמבינים זאת ,אם גם לא באותה מידה ,גם הקיבוציםהיהודיים שבארצות אירופה האחרות.יחידיםעתידים
אולי להסתדר שם ,אולם לכלל ישראל תקוה אחת בלבד :שיבתציוןלפיכך נוהרים היהודים בכל הדרכים לארץ-ישראל,
מבלי לשעות למכשולים ולמעצורים .מהם נופלים בדרכים ובחופי המולדת ,נספים מרעב ,ממחלות ,מקשיי הדרך ומיריות
החיילהאנגיי .אולם במקום הנופלים או המוחזרים באים אחרים ,באמונה שלמה,כי הצדק עתיד לנצח ושרידי עמנו
יפלו את שממות ארצם ויטעו בה ציוויליזאציה פורחת ,העשויה לתת לעולם ערכי תרבות חדשים.
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