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 שתי תפיסות אוונגרד: 
השומר הצעיר בפולין ובהונגריה 
בתקופת השואה

אביהו רונן

מבוא
ניסיון לערוך דיון השוואתי בין פעולות השומר הצעיר בפולין ובהונגריה בתקופת השואה 
נראה בעייתי, לכאורה. בפולין, מקור צמיחתה וכוחה של התנועה, מנתה התנועה בשיאה 
כ־25,000 חניכים, מדריכים ובוגרים חברי הכשרה. בהונגריה הייתה זו אחת מהתנועות 
הקטנות שנאבקו על קיומן בשנות השלושים, ומספר חבריה לא עלה מעולם על אלף. 
התנועה ה'פולנית' נאבקה עם מוראות המלחמה מרגע שפרצה ב־1 בספטמבר 1939, וחבריה 
חוו ישירות את חוויות הגטו, הרעב, המחנות, הגירושים וההשמדה ששיאם היה באמצע 
1943, בעוד חברי התנועה ה'הונגרית' חיו בביטחה יחסית בהונגריה של הורטי עד לכיבושה 
בידי הגרמנים ב־19 במארס 1944. דפוס התגובה של השומר הצעיר בפולין להשמדה היה 
לחימה, בין בגטאות בחלקה המערבי של פולין ובין בלחימה הפרטיזנית באזורים המזרחיים 
יותר, תוך שלילה מוחלטת של אפשרויות ההצלה שעמדו לפני חברי התנועה במקצת מן 
המקומות. דפוס התגובה של השומר הצעיר בהונגריה, לעומת זאת, התעצב בקוטב האחר, 
זה של ההצלה, תוך שלילה של אפשרות ההגנה. הבעיה אף מתחדדת בשל העובדה כי 
בשתי הארצות מילאו אנשי השומר הצעיר תפקידי מנהיגות בארגונים המחתרתיים, ונודעו 
בדבקותם בעמדותיהם הבלתי מתפשרות בזכות דפוס הפעולה שבו בחרו: בפולין — בלחימה 

בגטאות, בהונגריה — בהצלה.
אך דווקא בעייתיות זו מזמינה להתחקות אחרי שורשיו של השוני. כשם שאי אפשר 
לכתוב את ההיסטוריה של התנגדות יהודי פולין בתקופת השואה ללא אזכור שמותיהם 
של מרדכי אנילביץ, טוסיה אלטמן, אבא קובנר, ועוד רבים אחרים מאנשי השומר הצעיר 
בפולין, כך תולדות פעולות ההצלה של יהודי הונגריה, אולי פעולת ההצלה הגדולה ביותר 
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בתקופת השואה, כרוכות באזכור שמותיהם של משה אלפן, רפי בנשלום, אפרה טייכמן 
וחבריהם לתנועת השומר הצעיר בהונגריה ובסלובקיה.1 לצד פעולות הפרטיזנים היו אלה 
פעולות ההתנגדות רחבות היקף, אשר נגעו לגורלם של אלפים ועשרות אלפים. כיצד אפוא 
יש להסביר את השוני ואף את הניגוד שבין שתי דרכי פעולה אלה, והאם אפשר למצוא 
מכנה משותף ביניהן, המעוגן בהיותם של אנשים צעירים אלה משויכים לתנועה אחת, 
השומר הצעיר? האם מדובר בשתי 'היסטוריות' שונות, הנבדלות זו מזו באופן מהותי בתנאי 
המקום, הזמן והנפשות הפועלות, ואשר מתחברות רק באופן מקרי תחת הכותרת 'השומר 
הצעיר בתקופת השואה'? או שמדובר ב'היסטוריה' אחת, שבה פוטנציאל חברתי ורעיוני 
אחד מתממש בתנאים שונים לדפוסי פעולה שונים ואף מנוגדים? במאמר זה אנסה לפתח 

את האפשרות השנייה, זו של ההיסטוריה האחת.
כדי להוכיח טענה זו אתמקד בעיקר בתפיסה העצמית של השומר הצעיר כתנועת 
אוונגרד, תפיסה אשר רווחה בתנועה משנות השלושים ואילך, ואשר בה נודע לשומר 
הצעיר תפקיד מיוחד גם בקרב התנועות החלוציות. כפי שאנסה להראות, הן רעיון הלחימה 
בגטאות בפולין והן רעיון ההצלה בהונגריה היו נעוצים בתפיסה ייחודית זו שהתפתחה 
בצורה שונה לאור התנאים המיוחדים בכל ארץ וארץ. לצורך הדיון ההשוואתי יוזכר גם 

השומר הצעיר בסלובקיה, אשר בו התגבש לראשונה רעיון ההצלה.

מושג האוונגרד הפוליטי
מקור המושג 'אוונגרד' הוא במונח צרפתי )Avant-garde( בעל משמעות צבאית: משמר 
קדמי, כלומר יחידה צבאית המורכבת מחיילים בעלי יכולות גבוהות שתפקידה לפלס דרך 
לכוח הצבאי הנע אחריה. המונח שימש בסוף המאה התשע־עשרה ותחילת המאה העשרים 
להגדרת תנועות אמנותיות פורצות דרך, ומשמעות זו מקובלת עד היום. אך בראשית המאה 
התפתח לצד מושג האוונגרד האמנותי גם מושג האוונגרד הפוליטי. שתי התנועות שהקשר 
ביניהן היה על פי רוב מקרי, מילאו תפקיד מהפכני באמנויות ובפוליטיקה.2 את היסוד 
לתפיסה הפוליטית של האוונגרד הניח לנין בחיבורו הקלאסי 'מה לעשות' )1902(, שבו 
הציג את תפיסת המהפכן המקצועי. לנין, שבגלותו בלונדון ניהל דיונים עזים על דמות 
המפלגה הסוציאליסטית הרוסית, התייחס במאמרו לפולמוס שחתך את שורות המפלגה 
הסוציאל־דמוקרטית הגרמנית באותה עת, והבחין בין מפלגה רפורמיסטית נוסח אדוארד 
ברנשטיין, למפלגה מהפכנית. הגדרת המפלגה המהפכנית של לנין הרחיקה לכת בהרבה 

החלוצית  המחתרת  פעולות  כי  הונגריה  יהודי  שואת  על  המונומנטלי  במחקרו  קבע  ברהם  רנדולף   1
הונגריה'. יהודי  של  הטרגית  המלחמה  בהיסטורית  ביותר  המאירות  'השעות  בבחינת  היו  בהונגריה 

 Randolph L. Braham, The Politics of Genocide: The Holocaust in Hungary, New York 1981,
Vol. II, p. 998

Eric Hobsbauom, ’socialism and the Avant-Garde, 1880-1914’, Mouvement Social, 111, April-  2
 June 1980
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מזו של עמיתיו הגרמנים. לפי לנין, המפלגה הסוציאליסטית כאוונגרד של מעמד הפועלים 
צריכה להתבסס על אותם אנשים בעלי תודעה מרקסיסטית מפותחת, שיוכלו למשוך אחריהם 
את הכוחות המהפכניים באמצעות תעמולה וחינוך. חברי מפלגת האוונגרד אינם פועלים 
כחובבנים, אלא כמהפכנים מקצועיים הסרים למשמעת מפלגתית נוקשה ומוכנים להקדיש 
את חייהם לרעיון המהפכה.3 בכך התנתק לנין ממסורת מפלגת ההמונים של הסוציאל־

דמוקרטיה הגרמנית ויצר מודל חדש של מפלגה סוציאליסטית, המבוסס על קבוצה נבחרת 
של מהפכנים מקצועיים, שבזכות תודעתם המהפכנית הגבוהה ונאמנותם לרעיון ראויים 
להוביל את ההמונים. הפרקטיקה הקשוחה של הבולשוויקים במהפכת 1917 ברוסיה הוכיחה 

את יעילותו האכזרית של מבנה מפלגתי זה.
המשטר הסטליניסטי שהתיימר להתבסס על האידאולוגיה שנקראה 'לניניזם', הפך את 
תפיסת האוונגרד למקור הלגיטימציה לפררוגטיבה המוחלטת של המפלגה הקומוניסטית 
בחברה ובמדינה הסובייטית. בהסתמכו על לנין בקביעה כי 'המפלגה היא חיל החלוץ 
]אוונגרד[ של מעמד הפועלים', הכריז סטלין כי 'כדי להיות חיל חלוץ ממשי, על המפלגה 
להצטייד בתיאוריה מהפכנית, בידיעת חוקי התנועה, בידיעת חוקי המהפכה. ]...[ על 
המפלגה לעמוד בראש מעמד הפועלים. עליה להרחיק ראות ממעמד הפועלים, לנהל את 
הפרולטריון'.4 ומכאן המשיך וקבע כי 'המפלגה היא הצורה העליונה של הארגון המעמדי 
של הפרולטריון ולכן, ממילא כפופים לה כל הארגונים האחרים, וכי היא גם המכשיר של 
הדיקטטורה של הפרולטריון.5 סטלין הפך אפוא את תאוריית האוונגרד, שמלכתחילה נועדה 
לשמש כלי מחושל לפעולה מהפכנית בתנאים עוינים, לכלי להצדקת שליטת המפלגה 

וכמכשיר דיכוי חברתי ופוליטי.
אך בעוד המושג 'מפלגת האוונגרד' התנוון בברית המועצות. בשנות השלושים המאוחרות 
ניסה טרוצקי להחיות את תפיסת לנין והקים את האינטרנציונל הרביעי )1938(. טרוצקי, 
שדגל במושג 'המהפכה המתמדת' בניגוד לתפיסה הסטליניסטית של 'סוציאליזם בארץ 
אחת', ראה במפלגה שייסד מפלגת אוונגרד הבנויה על היסודות האקטיביים של תנועת 
הפועלים בכל ארץ, הפועלים ללא כפיפות לאינטרסים של ברית המועצות, ומקדמים את 
רעיונות המהפכה העולמית.6 מפלגות טרוצקיסטיות קטנות שצצו בארצות רבות בשנות 
השלושים, ניסו להציג מודל של מפלגה קומוניסטית עצמאית ונחושה, המשמשת אלטרנטיבה 

למפלגות הקומוניסטיות הכפופות למוסקבה.

 Vladimir Ilyich Lenin, ‘What is to be Done? Burning Questions of our Movement’, Lenin’s  3
Collected Works, Moscow 1961, Vol. 5, pp. 347-530

יוסף סטלין, בעיות הלניניזם, מרחביה 1945, עמ' 94.  4
שם, עמ' 102-100.  5

 Leon Trotsky, ‘The Transitional Program’, Bulletin of the Opposition, May-June 1938,  6
reprinted in: http://www.marxists.org/archive/trotsky )נדלה בתאריך 12.3.2015(.
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חדירת מושג האוונגרד לשומר הצעיר
מושג האוונגרד, שהתרוצץ בשיח הפוליטי של תנועות סוציאליסטיות וקומוניסטיות בשנות 
העשרים, חדר לשומר הצעיר בסוף שנות העשרים, והפך להיות דומיננטי בתנועה בעשרות 
השנים הבאות. לנין, סטלין וטרוצקי לא צוטטו ישירות,7 על פי רוב, אך הרעיון הבסיסי של 

תנועת אוונגרד החל להופיע בכתבי השומר הצעיר החל משנת 1927 ואילך.
נראה שאפשר לייחס כמה סיבות להטמעת תפיסת האוונגרד בשומר הצעיר. האחת 
היא התחברותו לתפיסות אליטיסטיות שהיו טיפוסיות לשומר הצעיר מתחילת דרכו, ואשר 
הבדילו אותו מתפיסות של תנועות נוער ציוניות סוציאליסטיות אחרות. מושג האוונגרד 
הלם, מצד אחד, את מושג החלוציות, שהיה משותף לתנועות הנוער, ומצד שני ייחד את 
השומר הצעיר כתנועה המכשירה רק את הראויים לכך לתפקידים חלוציים. וכך, בעוד 
תנועת החלוץ, ובמידה ידועה גם גורדוניה, התפתחו כתנועות נוער הפונות להמון הצעירים 
היהודים, התפתח השומר הצעיר כתנועה סלקטיבית הפונה בעיקרה לצעירים משכילים 
המחויבים לנורמות תובעניות ולמימוש רעיונות התנועה. בשנות השלושים גדל השומר הצעיר 
ונעשה מעט פחות סלקטיבי, אך תפיסתו העצמית לא רק כחלוץ גרידא, אלא כ'חיל חלוץ' 
)אוונגרד(, אפשרה לו לשמור על ייחודו בקרב תנועות הנוער הציוניות הסוציאליסטיות. 

הסיבה השנייה לאימוץ תפיסת האוונגרד הייתה נעוצה אף היא באוריינטציה של השומר 
הצעיר לצעירים יהודים משכילים שמטבעם נטו לרעיונות רדיקליים ומהפכניים והתלבטו 
בין המהפכה העולמית למהפכה הלאומית. התאמת תפיסת האוונגרד המהפכנית ליעדים 
לאומיים, אפשרה לאנשי השומר הצעיר לשלב בין הרעיון הלאומי לקומוניסטי. המהפכה 
העולמית תוגשם באמצעות מהפכה לאומית, שתנועת השומר הצעיר תשמש לה אוונגרד.
נקודת המפנה באימוץ המושג אוונגרד בשומר הצעיר היו מאמריו של אינטלקטואל 
צעיר, ממנהיגי השומר הצעיר בגליציה, בסוף שנות העשרים, מרדכי אורנשטיין )לימים 
אורן(. בסדרת מאמרים שכותרתם 'מתיחת הקו', שהתפרסמו בעיתון השומר הצעיר בשנים 
1928-1927, הציע אורנשטיין תזה אידאולוגית חדשה. למרות הניסוחים המעורפלים 
והמפותלים של המאמרים היה ברור שאורנשטיין קורא לאמץ גישה סוציאליסטית מהפכנית 
ולהתאים את שיטות החינוך של שכבת הבוגרים בשומר הצעיר לאידאולוגיה זו. אורנשטיין 
ראה 'סתירה טראגית' בין הציונות לבין הסוציאליזם, וטען כי בוגרי השומר הצעיר שיגיעו 
לארץ ישראל ייווכחו כי 'שלום מעמדי והרמונית פלא בין העבודה הציונית והמלחמה 
הסוציאליסטית אינה אלא אשלייה'. הוא ביקש לפתור סתירה זו ב'החשת בואה של תקופת 
הבנין בארץ ישראל אשר תהא אומרת הגשמה ציונית ומלחמה סוציאליסטית מהפכנית 

השומר הצעיר החל להוציא לאור את כתבי לנין וסטלין במסגרת ספרית פועלים במהלך מלחמת העולם   7
השנייה, אך חברי התנועה הכירו את רעיונותיהם וציטטו אותם לא אחת. ראו למשל התייחסות של יערי 
לתפיסת המפלגה של לנין בשנת 1927, מאיר יערי, 'דרכנו בארץ ישראל', בתוך: ישראל רוזנצוויג ולוי 

דרור )עורכים(, ספר השומר הצעיר, מרחביה 1956, עמ 166.
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ועקבית'.8 הוא צפה מלחמת מעמדות בלתי נמנעת בארץ ישראל, והציע כי תנועת השומר 
הצעיר תסגל לעצמה תאוריה ופרקטיקה חינוכית של תנועה מהפכנית ברוח לניניסטית.9

מאמריו של אורנשטיין התפרסמו חודשים מספר לאחר שהשומר הצעיר אימץ באופן 
רשמי את התורה המרקסיסטית עם הקמת הקיבוץ הארצי בארץ ישראל, והפך אותה לתורה 
מחייבת גם עבור חבריו בתפוצות. לצורך זה צריכים היו אנשי הקיבוץ הארצי והשומר 
הצעיר ליישב בין מלחמת המעמדות שנגזרה מההלכה המרקסיסטית ובין מצוות יישוב 
הארץ שהייתה טמונה באידאל הגשמת הציונות. הפתרון נמצא ב'תורת האטפים' )שלבים( 
שפיתח מאיר יערי, שעל פיה יקדים השלב הלאומי של שחרור העם היהודי את השלב 
של המאבק המעמדי של החברה שתיווצר בארץ ישראל.10 הייתה זו להטוטנות מחשבתית 
של יערי, אך היא לא נעדרה היגיון פנימי. משהתפרסמו מאמריו של אורנשטיין, ועוררו 
הד נרחב בתנועה, היה על יערי להשיב את השה ה'שמאלני' האובד למקומו בעדר. הוא 
דחה את המושג 'סתירה טראגית' וקבע כי 'אין כל סתירה ואסור לה שתהיה בין המטרה 
הציונית והמטרה הסוציאליסטית שלנו'.11 אורנשטיין מבחינתו מתח את הקו יותר מדי, 
ובבקרו תנועות סוציאליסטיות המבקשות לעשות קפיצת דרך למהפכה סוציאליסטית, נזף 
בו יערי בעקיפין על שביקש להקדים את השלב המהפכני בטרם הסתיים השלב הלאומי.12
באופן טיפוסי ליערי, אף על פי שהלם ביריבו האידאולוגי הצעיר וקרא אותו לסדר, 
הוא סיפח חלק מרעיונותיו, בהבליטו את היסוד המהפכני של השומר הצעיר. במאמר 
התשובה שלו לאורנשטיין, בינואר 1929, הכיר יערי בכפל התפקידים של השומר הצעיר 
שפועל כתנועת אוונגרד: 'את התפקיד של הכשרת נושא חזק לפעולה קולוניזטורית בכפר 
ובעיר, למלחמה מעמדית יומיומית ולנאמנות רעיונית, את התפקיד הזה לקחה על עצמה 
התנועה הקיבוצית בתור אוונגרד מעמדי ובראש ובראשונה תנועתנו. ]...[ לחינוך השומרי 
ולקיבוצינו בארץ לא היה שום ערך היסטורי לו לא היה בהם כדי להיות אוונגרד מעמדי 
ולאומי'.13 יערי גייס אפוא את מושג האוונגרד כדי להתגבר על הסתירה הטרגית שבין 

מרדכי אורן, 'על מתיחת הקו', השומר הצעיר, 25.1.1928, עמ' 5-3. מובא גם בתוך: מקורות לחקר   8
תולדות השומר הצעיר, פולמוס מתיחת הקו: השיח האידיאולוגי בתנועת השומר הצעיר, בעריכת 

מתתיהו מינץ ומונה שרף, מס' 7, גבעת חביבה 2001 )להלן: מקורות(, עמ' 25-24, ההדגשה במקור. 
שם.  9

1971, עמ' 140-138,  השומר הצעיר: מעדת נעורים למרכסיזם מהפכני, תל־אביב  אלקנה מרגלית,   10
חיים  פרקי  יערי,  מאיר  צעיר:  כאדם  מנהיג  של  דיוקנו  )עורכים(,  שמיר  ויוסף  זית  דוד   ;304-303

1897-1929, גבעת חביבה 1992 )להלן: זית ושמיר, דיוקנו(, עמ' 182.
מאיר יערי, 'עיקרים', השומר הצעיר 1.1.1929, מובא בתוך: מקורות, עמ' 116.  11

שם, עמ' 105-104.  12
שם, עמ' 111-110, ההדגשות שלי. על הפולמוס ועל יחסי אורנשטיין־יערי ראו, אביבה חלמיש, מאיר   13
יערי: ביוגרפיה קיבוצית, חמישים השנים הראשונות, 1947-1897, תל־אביב 2009, )להלן: חלמיש, 

מאיר יערי(, עמ' 197-181. 
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המהפכה להגשמה הציונית. השומר הצעיר הוצג מעתה ואילך כתנועת אוונגרד בעלת כפל 
תפקידים מהפכניים: לאומי ומהפכני. 

הפתרון התגלה כמושך צעירים רבים, שהונעו מהכוחות החזקים של המהפכה העולמית 
והמהפכה הלאומית וחשו בסתירה שביניהם. רעיון האוונגרד הציע פתרון לשאלת זהותם 
הרעיונית ופעולתם הממשית. הכשרה כפועלים, העלייה לארץ ישראל והקמת קיבוצים 
חדשים — כל אלה נתפסו כחלק מדרך מהפכנית חדשה, המגשימה את מודל תנועת האוונגרד 
המחושלת והנחושה, הדומה למפלגת האוונגרד הקומוניסטית אך מבדילה את עצמה ממנה 
בהקשר הלאומי. רעיון האוונגרד התחבר למגמות אליטיסטיות ובדלניות שרווחו בשומר 
הצעיר עוד לפני כן. מגמות רומנטיות אלה באו לידי ביטוי בטיפוח מיתוס ביתניה בארץ 
ישראל,14 ובספר הפולחן השומרי להבות, של הסופר הפולני סטניסלב בז'וז'ובסקי, שגיבוריו 
הַנרודניקים בני המאה התשע־עשרה מקריבים את עצמם על מזבח שחרור האנושות.15 רעיון 

האוונגרד, שבבסיסו קבוצה ייחודית ומובילה, השתלב בתמהיל הרומנטי הקיים.

האוונגרד והסתירה הטרגית
קסם רעיון האוונגרד, שנשאב מהחשיבה הלניניסטית, היה גם מתעתע. חיי היום־יום 
בקיבוצים הצעירים היו אפורים, ואילו התשוקה למימוש הרעיון ברמה הפוליטית, הביאה 
חלק מחברי השומר הצעיר לחוש סתירה בין שתי המהפכות, שאותה ניסה ליישב רעיון 
האוונגרד השומרי. הן בקני השומר הצעיר באירופה והן בקיבוצי הקיבוץ הארצי בארץ היו 
נוצרים לפרקים קונפליקטים חמורים סביב תפיסת האוונגרד. למשל, חברי השומר הצעיר 
בקני ורשה או בודפשט שביקשו לממש את תפיסתם האוונגרדית באמצעות השתתפות 
במלחמת האזרחים בספרד, הוצאו להלכה או למעשה מהתנועה. כלל זה הוחל גם בקיבוץ 
הארצי בארץ ישראל.16 בשנות העשרים והשלושים נמצאו חברי תנועה שרעיונות השומר 
הצעיר לא ביטאו די הצורך את כמיהותיהם המהפכניות והם הפכו לקומוניסטים. לאופולד 
)לב( טרפר, שהפך לראש רשת הריגול הקומוניסטית בצרפת ובבלגיה, וגולה מירה, שמילאה 

תפקיד חשוב בהקמת המחתרת בקרקוב, הם דוגמאות לצעירים אלה.17

מאיר יערי הסתייג ממנו. מאיר יערי, 'סמלים תלושים', בתוך: זית ושמיר, דיוקנו, עמ' 132-124.  14
סטניסלב בז'וזובסקי, להבות, מרחביה 1939.  15

ישראל גוטמן, מרד הנצורים, תל־אביב 1963, עמ' 43-41; חווה אייכלר, ציונות ונוער בהונגריה בין   16
שתי מלחמות עולם, עבודת דוקטור, אוניברסיטת בר־אילן, תשמ"ב, עמ' 75-73; אפרים דוידי, '70 
שנה לבריגדות הבינלאומיות שלחמו נגד הפאשיזם בספרד', הגדה השמאלית, במה חברתית לביקורת 

ולתרבות, http://hagada.org.il/hagada ,14.9.2006 )נדלה בתאריך 12.3.2015(.
לאופולד טרפר, התזמורת האדומה שלי: זכרונות ראש 'התזמורת האדומה', שירות הביון הסובייטי   17
באירופה במלחמת העולם השניה, ירושלים 1975, עמ' 25-22; אריה באומינגר, לוחמי גטו קרקוב, 
 ,)1984( לח  מורשת,  ילקוט  מקראקוב',  הלוחמת  השומרית  'הקבוצה  יחיאלי,  ברוך   ;1967 תל־אביב 

עמ' 107-83.
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כפי שחזה אורנשטיין, מפגשם של בוגרי התנועה שהפכו לחברי קיבוצים עם המציאות 
הארצישראלית, ובעיקר המפגש עם הפועלים הערבים, חידד את הסתירה בין השאיפות הלאומיות 
למהפכניות. וכך אפשר למצוא מאבקים חוזרים ונשנים בקיבוץ הארצי של שנות השלושים 
והארבעים בין חברים שביקשו 'למתוח את הקו' לכיוון מלחמת המעמדות המרקסיסטית 
לבין הנהגות הקיבוצים או התנועה שחיפשו את הסינתזה הגואלת בין הרעיון הלאומי לזה 
המעמדי. אפשר למנות עמם את פרישת חברים מעטים שעברו למפלגה הקומוניסטית )הפק"פ(, 
כגון סופיה )זושה( פוזננסקי, שהייתה לימים מפעילות 'התזמורת האדומה', או רות לוביץ', 
שהפכה לפעילה מרכזית במסגרות הקומוניסטיות בארץ ישראל;18 את מאבקי הקיבוצים בנס 
ציונה ובבנימינה בראשית שנות השלושים, שחתרו להגברת שיתוף הפעולה עם הפועלים 
הערבים ולהחרפת המאבק המעמדי עם האיכרים;19 את עזיבתה של קבוצה של חברי קיבוץ 
ג' )מעברות( מהונגריה, בראשותה של פרנצ'סקה קורף, שחזרה להונגריה במחצית שנות 
השלושים על רקע הניגוד הלאומי בין יהודים לערבים;20 ואת התא הקומוניסטי כביכול של 

אהרון מרטינוביץ וחבריו שהתגלה בקיבוץ מענית בכרכור באביב 21.1942
פרשיות אלה ממחישות את כוח המשיכה של מושג האוונגרד בשומר הצעיר אך גם את 
בעייתיותו. מהמושג שאפשר את שילוב שתי המהפכות נגזר לא אחת הקונפליקט שביניהן. כפי 
שמצביעות הדוגמאות שלמעלה, השפעת הרעיון לא הצטמצמה לפולין בלבד, שהרי קיבוצי 
בנימינה ונס ציונה היו יוצאי גליציה, מעברות — יוצאי הונגריה, ומענית — יוצאי סלובקיה. 

השומר הצעיר בראשית המלחמה
ערב מלחמת העולם השנייה עמדה תנועת השומר הצעיר באירופה בשיאה. בפולין ובגליציה 
בלבד היא מנתה כ־25,000 חברים, בוגרים, מדריכים וחניכים, ולפחות כ־15,000 איש 
נוספים בשאר ארצות אירופה. אלה היו אמורים להיות המאגר האנושי הגדול שיחזק את 
39 הקיבוצים של הקיבוץ הארצי שכבר נוסדו בארץ. התנועה, שמעולם לא התיימרה להיות 
תנועת המונים, מצאה את עצמה בסוף שנות השלושים כבעלת כוח משיכה רב לקבוצות 
של נוער יהודי. התפיסה האוונגרדית, ששילבה אתוס מהפכני אוניברסלי עם אתוס ציוני 
של הגשמה אישית, לא נעלמה. להפך, היא שעמדה בשורש כוחה של התנועה. הצעירים 
היהודים שראו עצמם כנושאי דגליהן של שתי מהפכות וכמי שמורדים במסורת האבות, ראו 
את עצמם גם כמובילים תהליך של שינוי היסטורי שאמור ליצור חברה חדשה ואדם חדש.

יהודית כפרי, זושה: מעמק יזרעאל ל'תזמורת האדומה', ירושלים 2003; רות לוביץ', בחרתי לחיות   18
במאבק: פרקי חיים, תל־אביב 1985.

דוד זית, ציונות בדרכי שלום: דרכו הרעיונית־פוליטית של השומר הצעיר 1947-1927, תל־אביב   19
1985, עמ' 126-113.

אביהו רונן, הקרב על החיים: השומר הצעיר בהונגריה, 1944, תל־אביב 1994 )להלן: רונן, הקרב(,   20
עמ' 39.

 ,2004 תל־אביב  רייק,  חביבה  הצנחנית  של  ונפילתה  שליחותה  חביבה:  עופר,  וזאב  עופר  תהילה   21
עמ' 118-115.
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מלחמת העולם השנייה קטעה תהליך התעצמות זה וחייבה התארגנות מחודש של השומר 
הצעיר באירופה. ההתארגנות נעשתה על פי רוב ללא הכוונה מרכזית מארץ ישראל. מרבית 
השליחים הארצישראלים חזרו מאירופה בשנה הראשונה למלחמה, והניסיון להקים לשכת 
קשר מרכזית בז'נבה כשל עם חזרתו של מרדכי אורן לארץ ישראל באוגוסט 22.1940 עד 
ראשית שנת 1943, נותקו למעשה קני השומר הצעיר באירופה מהמרכז בארץ ישראל. הם 
פעלו כגופים עצמאיים שקיבלו על עצמם אחריות בלעדית לגורל התנועה במקומותיהם. 
הייתה זו אולי אירוניה של ההיסטוריה כי תנועת האוונגרד תישאר מנותקת מהנחייתם של 

יערי ואורן, האנשים שעיצבוה ככזו.
למרות השוני הרב בתנאים הגאופוליטיים של מצב היהודים בארצות אירופה השונות, 
בשנות המלחמה הראשונות הופיעה בכולן שיטת פעולה ברורה של אנשי השומר הצעיר: 
ניסיון להמשיך ולקיים את דפוסי הפעילות המסורתיים של התנועה תוך התאמתם לתנאים 
החדשים. היו שלושה דפוסי פעילות כאלה: פעילות חינוכית, הכשרה ועלייה. אלה עמדו 
ביסוד מדיניותה של ההנהגה הראשית בפולין, שפעלה החל מסתיו 1939 למען הפליטים 
היהודים בווילנה: שיגור שליחים לשטחי הכיבוש הגרמני והרוסי כדי לשקם את פעילות 
הקנים בערי פולין הכבושה; יצירת תנאי חיים והישרדות לקיבוצי ההכשרה שהגיעו לווילנה; 
חיפוש בלתי נלאה אחר דרכים להיחלצות חברי ההכשרות מאירופה והגעה לארץ ישראל.23
יעדים אלה עמדו גם לפני הנהגת השומר הצעיר בצ'כוסלובקיה, תנועה קטנה יחסית 
שמספר חבריה היה כאלף־אלפיים איש, אך היא הייתה מגובשת ומאורגנת. לאחר פירוקה 
של צ'כוסלובקיה נחלקה הנהגת התנועה לשלושה חלקים: זו שבפרוטקטורט )צ'כיה שסופחה 
לגרמניה(; זו שבהונגריה )חלקיה המזרחיים של צ'כוסלובקיה שסופחו להונגריה(; והעיקרית 
שנשארה בסלובקיה, שהפכה למדינה עצמאית כביכול.24 למרות גזירות המשטר הקלריקלי־
פאשיסטי ששלט בסלובקיה,25 הצליחו אנשי השומר הצעיר לפתח פעילות חינוכית ענפה 

לגילאים צעירים, להחזיק את קיבוצי ההכשרה ולחפש ואף למצוא דרכי עלייה חדשות.
בהונגריה, שם היה השומר הצעיר תנועה קטנה בת כמה מאות חברים שלא הצליחה 
לשמור על רצף פעילות, פגעה המלחמה מעט. המשטר בהונגריה, שבראשו עמד הורטי, 
נהה אמנם אחרי הנאציזם ואף חוקק חוקים אנטישמיים, אך מצב היהודים לא הורע בצורה 
דרמטית כמו בשכנותיה. גם כאן אפשר לזהות פעילות חינוכית בשכבות הצעירות, גיבוש 

הייני בורנשטיין, האי שוויץ: פעולות עזרה והצלה בשנים 1946-1939, תל־אביב 1996, עמ' 36.  22
הנוער(,  תנועות  פרליס,  )להלן:   1987 תל־אביב  הכבושה,  בפולין  הנוער  תנועות  פרליס,  רבקה   23

עמ' 104-86.
יעקב רונן, 'ימים גורליים )1943-1938(, מקושיצה עד נובה מסטו נאד ואהום', בתוך: יוסף רב )עורך(,   24
ימים(,  רונן,  יעקב  )להלן:   1994 דליה   ,1950-1920 בצ'כוסלובקיה,  שומרים תמיד: השומר הצעיר 

עמ' 136-134.
סלובקיה פעלה כרפובליקה עצמאית כביכול מאז פירוק צ'כוסלובקיה בשנת 1939, אך למעשה הייתה   25
גרורה של גרמניה הנאצית, שאימצה תפיסות פאשיסטיות. בראשה עמד הכומר יוסף טיסו ומכאן אופיה 

הקלריקלי.
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כמה הכשרות עירוניות קטנות, ואף עלייה לגלית לארץ, שהתאפשרה בזכות מעמדה 
המיוחד של הונגריה.26

התארגנות מחודשת זו של השומר הצעיר בארצות שהיו תחת כיבוש או השפעה נאצית, 
זכתה להצלחה שהפתיעה כמדומה גם את מוביליה. הסתבר כי דווקא בתנאי המלחמה, 
הכיבוש והדיכוי, עלה כוחן הארגוני והחברתי של תנועות הנוער על זה של ארגוני בוגרים 
פוליטיים או חברתיים, ובמקרים לא מעטים גם על כוחה של המשפחה הגרעינית. השומר 
הצעיר, שמבחינה חברתית שילב קבוצות בעלות מבנה דמוי משפחה עם מבנה ארגוני 
צנטרליסטי, ואשר מבחינה אידאולוגית הציע שילוב של יעדים לאומיים וסוציאליסטיים 
מרחיקי לכת, נתפס לאור תהליכי ההתפוררות החברתיים במלחמה כעוגן חזק לצעירים 
יהודיים רבים. הפעילות החינוכית בגטאות ובערי פולין גאתה: קן ורשה מנה 800 חניכים, 
וקני לודז', בנדין וסוסנוביץ החרו החזיקו אחריו עם מאות חניכים כל אחד. במקביל פעלו 
גם הכשרות של בוגרי התנועה.27 גם התנועה בסלובקיה ידעה בשנים 1940-1939 פריחה 
שלא ידעה בתקופות קודמות: היא התבססה על שני קיבוצי הכשרה גדולים )בני כ־150 איש 

כל אחד( שחבריהם החלו לעלות לארץ, וקיבוץ שלישי שהוקם זה עתה החל להתגבש.28

תהליכי רדיקליזציה במהלך המלחמה
על רקע שגשוג תנועות הנוער בגטאות, אפשר להסביר את תהליך הרדיקליזציה של השומר 
הצעיר בפולין בראשית מלחמת העולם, ואת הפרשנות המחודשת שניתנה למושג האוונגרד. 
צעירים אלה, שהבוגרים שבהם היו בתחילת שנות העשרים לחייהם, ניסו להגדיר מחדש 
את תפקידם לאור תהפוכות המלחמה לא רק בתנועתם אלא בחברה היהודית והאנושית 
בכלל. בהגדרות מחודשות אלה היה משקל סגולי לתפיסתם העצמית כחלוצים ההולכים 

לפני המחנה.
רדיקליזציה זו ניכרה בעיקר בקן השומר הצעיר בגטו ורשה. קן ורשה, שמאז ומתמיד 
היה הלב הפועם של התנועה, לא רק בפולין אלא באירופה כולה, התברך עתה בשורה של 
מנהיגים צעירים, בעלי יכולת ארגונית ואינטלקטואלית בולטת, שהיו בין השליחים שחזרו 
מווילנה: שמואל ברסלב, מרדכי אנילביץ וטוסיה אלטמן, שפעלו תחת סמכותו האבהית של 
יוסף קפלן המבוגר יותר. אך בעיקר שמואל ברסלב היה זה אשר הוביל קו אידאולוגי ברור 
של עמדות פרו־סובייטיות, כשהאחרים, ובהם אנילביץ, מצטרפים )לעתים תוך ביקורת( 
לעמדותיו. כך או כך, בשתי מועצות כלליות )מאי 1940, ומאי 1941( שבאחרונה שבהן 
השתתפו מאות איש, לרבות נציגים מחוץ לוורשה, התקבלו החלטות חריפות לגבי תפיסת 
המלחמה ותפקידו של השומר הצעיר. החלק הקיצוני בהחלטות אלה היה האימוץ המוחלט 

רונן, הקרב, עמ' 44-40.  26
פרליס, תנועות הנוער, עמ' 129-105.  27

רונן, הקרב, עמ' 145-139.  28
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של העמדה המרקסיסטית ולמעשה גם הסובייטיות לגבי מלחמת העולם. החלטות מועצת 
השומר הצעיר ממאי 1941 קבעו כי

המלחמה הנוכחית אינה מלחמה להצלת חירות העמים מידי האימפריאליזם 
הגרמני, אין היא גם מלחמה למען הדמוקרטיה וחירות הפרט. זוהי מלחמה 
בין קבוצות שונות של התעשייה הגדולה ואילי־ההון על הזכות לשדידה 
בלתי מרוסנת של אוצרות כדור הארץ. בלי קשר להבדלי המשטר הפנימי 
של הצדדים הלוחמים, גרמניה ההיטלרית ואנגליה 'הדמוקרטית' נושאות 
באחריות שווה באשמה המלאה למלחמה הנוכחית. ]...[ הפרולטריון המהפכני 
ובעל ההכרה המעמדית חייב לפנות עורף למלחמה האימפריאליסטית ולא 

לוותר לרגע על מטרותיו המעמדיות.29

היה זה ניתוח ברוחם ובשפתם של רוזה לוקסמבורג ולנין מימי מלחמת העולם הראשונה, 
אשר יושם על מלחמת העולם השנייה, ואשר משמעותו הייתה הצדקה מוחלטת של עמדתה 

הניטרלית של ברית המועצות, ואף הצדקה בדיעבד של הסכם מולוטוב־ריבנטרופ.
ברית המועצות לא רק הוצדקה מכול וכול )אף על פי שהמועצה גינתה את מעצרם 
של חברי התנועה בשטחי הכיבוש הרוסיים(, אלא גם נתפסה כתקווה העתידית של העם 
היהודי. אם העם היהודי 'אינו רוצה בכליונו', עליו 'לקשור את עתידו בעתיד הסוציאליזם, 
במהפכה הסוציאלית ובנושאה — ברית המועצות'.30 לקשר זה הייתה משמעות מעשית 
ברורה: אנשי השומר הצעיר בוורשה חזו את כיבוש ארץ ישראל על ידי הצבא האדום 
והקמת 'ארץ ישראל סובייטית', משמע היישוב היהודי כחלק מברית המועצות.31 תפיסה 
זו, שבדיעבד נראית כתלושה מהמציאות, הייתה מעוגנת בתקווה שהתערבות הצבא האדום 

תביא לשחרור היהודים לא רק בפולין, אלא בכל זירות המלחמה.
בנקודה זו נקשר הניתוח גם לתורת השלבים של יערי. מועצת קן ורשה קבעה במאי 
1941 כי 'עם האינטרוונציה ]ההתערבות[ הסובייטית הצפויה במלחמה, יבוא הקץ לשלב 
הלאומי של ההתיישבות בארץ ישראל בתנאי האימפריאליזם והקפיטליזם, ויגיע זמנו של 
השלב השני — שלב המהפכה החברתית והדיקטטורה של הפרולטריון'. על יסוד כל אלה, 
קבעה המועצה, 'גדלו בהרבה תפקידיו של אוונגארד הפרולטריון הארצישראלי — הקיבוץ 
הארצי הנסובים על המאבק הבלתי נרתע להגשמת עקרונותיו המהפכניים וכנגד היסודות 

האופורטוניסטים של מפא"י'.32

עתונות  )להלן:   1997-1979 ירושלים  בווארשה,  היהודית  המחתרת  עתונות  )עורך(,  קרמיש  יוסף   29
המחתרת(, כרך ג, עמ' 36-35.

שם, עמ' 38.  30
שם.  31

שם, עמ' 41.  32
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רעיון זה בא לידי ביטוי גם במאמר המדגיש את שני תפקידיו של 'האוונגרד של העם 
היהודי', האמור להכין את המהפכה של ארץ ישראל סובייטית — ליצור ארץ המוכנה לקלוט 
את המוני היהודים ולהתייצב בתוך הגולה הסוציאליסטית בראש העניין הלאומי ו'להכשיר 
קאדרים של סוציאליסטים יהודים שיבנו את ארץ ישראל הסוציאליסטית'.33 הייתה זו אפוא 
התאמה מחודשת של רעיון האוונגרד לנסיבות המלחמה והתחזית )פרוגנוזה( לגבי עמדתה 
של ברית המועצות. תפקידו של האוונגרד השומרי הוא להכין את הקרקע ל'ארץ ישראל 
סובייטית'. עמדות אלה היו קרובות ברוחן לתפיסותיו של מאיר יערי בארץ ישראל שאף 
הוא דיבר באותה עת על 'האוונגרד המהפכני בכל ארץ וארץ' המכין עצמו לקראת בוא 

הצבא האדום, אך לא הרחיק לכת לכיוון 'ארץ ישראל סובייטית'.34
להתפתחות הרעיונית הרדיקלית לא הייתה השפעה על הפרקטיקה החינוכית של 
השומר הצעיר. העיון בהחלטות מועצת השומר הצעיר ממאי 1941 בחלק הנוגע לחינוך, 
מצביע על היצמדות לשיטות החינוך הישנות, המדגישות את תפקידו של המדריך ואת 
הצורך בגיבוש הפנימי של הקבוצות, ועוד הנחיות חינוכיות שונות. דבר לא נאמר על 
הכשרת אותם 'קאדרים סוציאליסטים' לקראת השתתפות במאבק העולמי שיפרוץ, אם 
וכאשר ברית המועצות תתערב במלחמה. מה שהשתנה מבחינתם של בוגרי קן ורשה היא 
ההזדהות המוחלטת כמעט עם עולם המהפכה, ולא ההכנות לקראתה. אלה נשארו כפי 
שהיו, חינוכו של דור צעיר בגטו שיממש את רעיון האוונגרד בהתיישבות קיבוצית בארץ 

ישראל )סובייטית(.
התהליכים שעברו על השומר הצעיר בגטאות פולין התפתחו בצורה שונה בסלובקיה 
ובהונגריה, אך גם בארצות אלה היו תהליכים של רדיקליזציה. בסלובקיה הצטרפה לשומר 
הצעיר בשנת 1939 קבוצה של צעירים רדיקלים שנהו אחר הקומוניזם, אשר מצאו את עצמם 
בבידוד לאחר הקמת המדינה הפאשיסטית. הקבוצה, שמנתה כמה עשרות חברים, התארגנה 
במסגרת קיבוץ 'אלמונים' שהשתייך לשומר הצעיר בסלובקיה. חבריה, אנשי אינטליגנציה, 
רופאים, עורכי דין וסטודנטים שנטו שמאלה, ביקשו למצוא דרך שתוביל אותם אל מחוץ 
לסלובקיה או לחלופין תאפשר להם לפעול בצורה לגלית למחצה בסלובקיה בהתאם 
להשקפותיהם. נראה שלהצטרפות אנשי 'אלמונים' לשומר הצעיר נודעה השפעה גם במישור 
האידאולוגי. במועצה הראשית של התנועה בסלובקיה בראשית 1941, עלו ספקות כבדים 
לגבי צדקת הדרך הציונית של השומר הצעיר. 'השאלה שעמדה לפנינו הייתה: האם כדאי 
להמשיך בדרכנו הציונית עכשיו, בשעה שרוב בניינה ומניינה של היהדות נמצא בתוך תחומי 
ברית המועצות, כאיבר מנותק מגופה של האומה, וכשיהדות אמריקה עומדת מנגד וצועדת 

בדרכה לקראת טמיעה והתבוללות. האם כדאי לקומץ אנשים להתקומם כנגד הגורל?'.35

שם, כרך ב, עמ' 467.  33
חלמיש, מאיר יערי, עמ' 267–268.  34

מתוך דו"ח למחלקת הנוער של הקק"ל, מובא בתוך יעקב רונן, ימים, עמ' 152-151.  35
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המועצה, כפי שדווח לארץ ישראל, הצליחה לעמוד בפני נטיות 'חסלניות' אלה, ולשמור 
על עמדותיה הציוניות,36 אך ההתחככות באידאולוגיה הקומוניסטית ומאוחר יותר בארגונים 
קומוניסטיים נמשכה, בפרט שבארגונים אלה היו פעילים חברי השומר הצעיר לשעבר. 
כך החל להתפתח קשר בין אנשי השומר הצעיר לבין 'העזרה האדומה', ארגון קומוניסטי 
שתמך בחבריו בכלא. עם זאת, הן בשל השפעתם של הארגונים הציוניים שפעלו במסגרת 
מרכז היהודים, האו־ז'ה )Ústredňa Židov = ÚŽ( )מרכז היהודים( שתחת חסותו פעל גם 
השומר הצעיר, והן בשל האפשרויות העלייה הבלתי לגליות שהמשיכו להתקיים עוד בשנת 
1940, הזיקה לציונות ולעלייה לארץ ישראל בשומר הצעיר בסלובקיה נשארה דומיננטית.
בהונגריה היה מהלך האירועים שונה. השומר הצעיר היה מנותק במידה רבה מאירועי 
המלחמה בתקופה זו. פעילותו נאסרה ב־1940 בשל חשד המשטרה ההונגרית בקומוניזם, 
ורק קבוצות קטנות ניסו להמשיך את פעילותן בשנים 1942-1941. עם זאת, קבוצות אלה 
שמרו על ייחודן האליטיסטי, ניהלו דיונים פנימיים שהיו מיועדים לגבש קבוצות ייחודיות 
של אנשי השומר הצעיר, ואף ערכו מעין טיהור של חברים לא ראויים. בחורף 1941 סולקו 
25 מחברי ארגון 'סלע', ההכשרה המרכזית של התנועה, בטענה שאינם מסוגלים להתפתח 

באופן אישי ועל כן אינם ראויים להיות בתנועה.37
כפי שמראה המקרה ההונגרי, תהליכי הרדיקליזציה של השומר הצעיר בארצות השונות 
לא היו אחידים, אך בכולם בלט השיקול המחודש של תפקידי התנועה בתנאי המלחמה, 
ולאור הנתק שנוצר עם הנהגת השומר הצעיר והקיבוץ הארצי בארץ. רדיקליזציה זו קיבלה 

במהרה מפנה דרמטי.

הגנת הגטאות כפעולה אוונגרדית
שני אירועים הקשורים זה בזה גרמו למפנה ביחסו של השומר הצעיר בוורשה למלחמה: 
הפלישה הגרמנית לברית המועצות ותחילתה של השמדת היהודים. למלחמה ניתן מעתה 
צידוק מוסרי ופוליטי ואילו העניין היהודי הכללי, ככל שהתרחש באירופה ולא בארץ ישראל, 
היה מעתה עניינם של אנשי השומר הצעיר. מבצע 'ברברוסה' שהחל ב־22 ביוני 1941, 
שינה את יחסו של השומר הצעיר בפולין למלחמת העולם. ממלחמה אימפריאליסטית, כפי 
שהוגדרה אך חודש לפני כן, היא הפכה למלחמה צודקת שבה ברית המועצות, חיל החלוץ 

של הפרולטריון העולמי, מתגוננת מפני כוחות השחור של הנאציזם. 
בעיתוני המחתרת של השומר הצעיר בוורשה החלו להופיע מאמרים נלהבים המהללים את 
עמידתה של ברית המועצות בפני הגרמנים. המאמר של מרגלית, 'דבר אל חייל הסובייטים', 

נכתב מתוך הזדהות גמורה עם ברית המועצות וצבאה:

שם.  36
רונן, הקרב, עמ' 45.  37
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כמה שונה אתה מגרמנים אלה, שאני רואה יום יום ברחובות הגיטו. מה 
מעטה בך זו יוהרת חיילים שלהם, זו אכזריותם הקהה, החייתית. לא מכוח 
הפקודה בלבד יצאת לקרב. אתה יודע על מה אתה נלחם, אתה מבין ]...[
אינך איש מלחמה, אתה איש השלום... ולכן כה תיטיב להילחם. אני מבינה 

אותך. אני אוהבת אותך. ליבי איתך.38

בעיר בנדין הרחיקו לכת יותר. בעקבות הצטרפות ברית המועצות למלחמה והציפייה 
לניצחונה, החלו לפקפק חברים מרכזיים בקן המקומי בצדקת הדרך השומרית: 'לו באו 
הסובייטים ובעת ובעונה אחת הייתה גם אפשרית ההגירה לארץ ישראל — רבים היו נשארים. 
לכן על השאלה "האם לאחר המהפכה העולמית תהיה הציונות אקטואלית גם להבא" אי 
אפשר היה כבר לתת תשובת "הן" באותה מידת הביטחון'.39 הוויכוחים הסוערים בבנדין 
בעקבות ספקות אלה, כמעט והביאו לפירוק הקן באביב 40.1942 אלא שכמיהתה של מרגלית 
אל החייל הסובייטי וציפיותיהם של אנשי בנדין לבואו הקרוב של הצבא האדום נשארו 
ברמה האידאולוגית בלבד. המהפך בהערכת המלחמה לא הפך מיידית למפנה פרקטי 
ברמת הפעילות היומיומית. הפעילות החינוכית של השומר הצעיר נמשכה ואף התעצמה. 
המפנה המעשי בדפוסי הפעולה לקראת הפיכת תנועת הנוער לארגון התנגדות התחולל 
רק עם חדירת המודעות להשמדת היהודים. אך כאשר הוא התחולל, הוא נקשר על ידי אנשי 
השומר הצעיר בתפיסת תפקידה הייחודי של התנועה, משמע בתפיסת האוונגרד. תפיסה זו 
התבטאה עוד בכינוס המכונן של מועצת ה'אקטיבה' של השומר הצעיר בווילנה בסוף 1941. 
לאור הידיעות מפונאר ראה קובנר את המרד וההתגוננות המזוינת כמוצא הכבוד היחידי 
של העם: 'לאורו חייבים הננו לחיות היום כדי שתהיה שהות בידינו להכין לקראתו מחר 
את ההמונים. לפי שמוצא זה בדין הוא שיהיה מפעל מאורגן ורב מידות'.41 על יסוד הצעתו 
המהפכנית של קובנר התפתח ויכוח שבו בלטו שתי תפיסות מנוגדות על תפקיד האקטיבה 
השומרית. האחת, של יעקב, שראה את תפקידם של חברי השומר הצעיר בהצלת מספר גדול 
ככל האפשר של חברים, למען המשכיות התנועה ומימוש העלייה לארץ ישראל אשר בה 
'מקומנו'. הגישה השנייה, של רוז'קה קורצ'אק, טענה מאותם נימוקים ציוניים כי תפקידה 
של התנועה הוא לא להציל את עצמה אלא להיאבק על כבוד העם וערכיו. בהדגישה את 
התפקיד החינוכי של הזיכרון ההיסטורי, קבעה קורצ'אק: 'תפקידנו הוא להחדיר לקורות 
]עמנו[ צליל חדש, לשוות להן תוכן אחר. אל נא יהיו טרגיות בלבד. יהיו נא קורות עמנו אף 
היאבקות של גבורה, התגוננות ומלחמה של חיים, שיש להם שחר ומוות מתוך כבוד. אם 

עתונות המחתרת, כרך ג, עמ' 190-189.  38
יומני חייקה קלינגר, מחברת V, עמ' 103, ארכיון מורשת, D.2.211 )להלן: קלינגר, יומן(.  39

שם, עמ' 105.  40
רייזל קורצ'אק, להבות באפר, מהדורה שלישית מורחבת, מרחביה 1965, עמ' 50-49.  41
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באור זה נראה את תפקידנו ונגשימו — נאמת את דבר קשרינו עם העם והרגשת האחריות 
המוטלת עלינו כעל חלוציו'.42

בווילנה הוצגו שתי תפיסות אוונגרד מנוגדות: האחת, שעל האוונגרד להציל את עצמו 
למען המשכיות התנועה והעם; והשנייה, שעליו להוביל את העם להתנגדות, אפילו אם זו 
תסתיים במות הלוחמים. בשומר הצעיר הפולני, שהתעמת ישירות עם עובדת ההשמדה, 

הייתה המגמה השנייה לזו הדומיננטית.
ויכוח זה חזר ונשנה גם בביאליסטוק במהלך 1942, באסיפת בוגרים של אנשי השומר 
הצעיר, אך בהקשר חדש שנבע מהקמת התאים הלוחמים: לחימה ביער או בגטו. נגד 
הטיעונים בזכות הלחימה הפרטיזנית כלחימה אפקטיבית יותר, טען אדק בוראקס: 'כלום 
ניטוש את הגיטו הבלתי מאורגן על זקניו, נשיו וטפיו ונאמר: אנו את נפשנו הצלנו? היכן 
האחריות לדברי ימיו של עם? היכן האוונגרד של תנועתנו? אני רואה את תנועתנו בראש 
ההמונים והמתמרדים, לא ככת נבחרים היוצאת ידי חובת מצפונם, אלא כחלוצי עם — הלא 

לשם כך חינכו את חברינו!'.43
טיפוסי הוא, כי בגיליון נגד הזרם, ביטאון המחתרת המרכזי של השומר הצעיר בוורשה 
ממארס 1942, שבו התפרסם מידע על הרציחות בחלמנו ובווילנה, ולראשונה הושמעה 
הקריאה של 'מוות בכבוד', נוספה ללא הסברים רשימה מתוך ספר בלתי גמור על 'מפלגה 
במחתרת', ייתכן שבהשראת המגעים המוקדמים להקמת הגוש האנטי־פשיסטי בגטו. 

ברשימה המתארת את ירידתה של המפלגה הסוציאליסטית למחתרת נאמר, בין השאר:

עם הצטמקות הקאדרים המהפכניים מתחילה מעין ברירה מוסרית של 
האנשים. בשורות המפלגה הבלתי לגאלית נותרים האמיצים ביותר, אלה 
שאינם מתאכזבים בקלות. ]...[ הם מוכנים להמשיך בה מתוך הקרבה עצמית, 
מודעים לכך שסופם בכלא או במחנות ריכוז. ]...[ הדבר היחיד המבדיל בין 
האוונגרד לבין ההמונים הוא בכך שבאוונגרד התלכדו האמיצים ביותר, 

המוכנים להקרבה ונאמנים להשקפותיהם.44

הפירושים היו מיותרים. אנשי השומר הצעיר העבירו מסר ברור לחבריהם — על האוונגרד 
להתארגן מחדש במתכונת מחתרתית.

תפיסת תפקידו החדש של השומר הצעיר, כאוונגרד שתפקידו להוביל את העם למוות 
בכבוד, הגיעה לקיטוב בבנדין באביב 1943. באזור זה, שבו התפתחה מתחילת המלחמה 
פעילות תנועתית עניפה והוקמה מחתרת מאורגנת וחזקה, היו אפשרויות הצלה באמצעות 

שם, עמ' 51-50.  42
המחתרת(,  אנשי  גרוסמן,  )להלן:   ,1965 מרחביה  מחודשת,  מהדורה  המחתרת  אנשי  גרוסמן,  חייקה   43

עמ' 100-99.
ו,  1942, מובא בתוך עתונות המחתרת, כרך  נגד הזרם, מארס  'מפלגה במחתרת',  ]ללא שם מחבר[,   44

עמ' 34-33.
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פספורטים דרום אמריקניים. אנשי השומר הצעיר דחו מכול וכול אפשרויות הצלה אלה 
בטענה החריפה כי 'במקום שם גווע העם — שם צריך למות גם האוונגרד שלו'.45

תפיסות אוונגרד אלה של השומר הצעיר נכרכו בחלק מהגטאות בעמדות הפרו־סובייטיות 
שהתגבשו עוד קודם לכן. עם זאת בווילנה, כפי שראינו, הייתה נעוצה תפיסת האוונגרד 

בעמדות ציוניות מובהקות.
הארגונים הלוחמים נועדו לנהל מאבק יהודי בתוך המאבק האנטי־פאשיסטי הכולל. 
ארגון ההתנגדות הראשון שאליו הצטרף השומר הצעיר היה הגוש האנטי־פאשיסטי שהוקם 
בוורשה בראשית 1942 בידי פעילים יהודים קומוניסטים. אף על פי שהגוש התקיים זמן קצר 
ולא הגיע לפעולה ממשית, זיקת השומר הצעיר אליו הייתה עקרונית: 'האוריינטציה של 
השומר הצעיר הייתה פרו־סובייטית', כתב רינגלבלום, 'הם האמינו בנצחון ברית המועצות 
וצבאה עטור הגבורה ]...[ בהסתמכם על קו זה הכינו השומרים יחד עם אחרים קבוצות 
פרטיזניות וקשרו קשרים הדוקים עם הפפ"ר ]המחתרת הקומוניסטית בפולין[ ובכלל הראו 

נכונות לעשות הכל למען ברית המועצות וצבאה האדום הגיבור'.46
על פי חייקה קלינגר, שתיעדה את ביקורו של אנילביץ בזגלמביה באביב 1942, יחסו 
להקמת ארגון לוחם היה נעוץ בשני יסודות משלימים: יחסו הגלובלי למלחמה וראייתו 

את השמדת היהודים. 

והנה בא מרדכי וסיפר על הנעשה בעולם, על מלחמות השחרור במחתרת 
בהרי סרביה, על הפעולה הגדולה בצ'כיה ]ההתנקשות בהיידריך[, על 
הפרטיזנקה ביערות פולין. והוא שאל איפה הנוער היהודי, אשר תמיד היה 
לו חלק בכל התקופות, וצריך גם עתה להיות לו חלק במלחמות שחרור 
אלה. ]...[ כל פרולטריון הרוצה ללחום למען הסוציאליזם, מוכרח לעמוד 
לצידה של ברית המועצות ולעזור לה במלחמת הגבורה שלה. אופורטוניסט 

הוא האומר שטרם הגיע הזמן המתאים.47

היה זה ביטוי לתפיסת השומר הצעיר בוורשה ובבנדין שהקמת הארגון היהודי הלוחם נועדה 
לשרת את המאבק האנטי־פשיסטי והלאומי כאחד. הקשר עם הקומוניסטים, שהתבטא בהקמת 
הארגונים הלוחמים, לא הוגבל למישור הפרקטי אלא הציג תפיסה של שותפות במאבק, כפי 
שתיארה ברשימותיה גם חייקה גרוסמן.48 עם זאת, אנשי השומר הצעיר לא חצו את הקווים 
וזנחו את המאבק הלאומי גם בתקופה זו. עבור הקומוניסטים הגטו הוא רק 'מושג גאוגרפי', 
טען אנילביץ לפני חייקה גרוסמן בראשית 1942, ואין הם מוצאים עניין מיוחד בלחימה 

אביהו רונן, נידונה לחיים: יומניה וחייה של חייקה קלינגר, תל־אביב 2011, עמ' 276, 368.   45
ב,  כרך   ,1994 ירושלים  המלחמה,  מתקופת  ורשימות  יומן  אנילביץ',  'מרדכי  רינגלבלום,  עמנואל   46

עמ' 48.
קלינגר, יומן, 1943 מחברת V, עמ' 106.  47

גרוסמן, אנשי המחתרת, עמ' 75–76.  48
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היהודית בגטו.49 אולם לאנשי השומר הצעיר בוורשה, בווילנה או בבנדין הייתה הלחימה 
בגטאות העיקר. הלחימה הפרטיזנית לא נשללה, אך הגנת הגטאות נתפסה כמממשת את 
שני יעדיה האוונגרדיים של תנועת השומר הצעיר, הלאומי והחברתי: 'שום תנועה מהפכנית 
ודווקא של נוער, בשום זמן, לא נעמדה עוד בפני בעיות מעין־אלה — כמונו, בפני עובדה 
ברורה של השמדה, בפני המוות. אנו נעמדנו עין־בעין בפניו, ומצאנו את התשובה. נמצאה 
הדרך, עוד צעדנו בה כסומים, אולם את הדרך מצאנו — וזה החשוב מכל. פרטיזנקה והגנה'.50

וכך, בכל גטו שהתארגנה תנועת התנגדות — בווילנה, בביאליסטוק, בוורשה, בצ'נסטוכובה, 
בקרקוב, בבנדין ובסוסנוביץ — תמיד נמצא שם השומר הצעיר כשותף פעיל, ופעמים רבות 
כגורם מוביל.51 ודאי, השומר הצעיר לא פעל לבדו, וחבר לתנועות ולגופים שעמם שיתף 
פעולה לפי הנסיבות בגטאות השונים. תנועות וארגונים אלה, מדרור ועד בית"ר, מהבונד 
ועד לקומוניסטים, הונעו לקחת חלק בתנועת ההתנגדות היהודית מסיבות שונות. אך 
אם מבקשים אנו להסביר את המטמורפוזה של השומר הצעיר, כתנועת נוער אליטיסטית 
בעלת נטיות פציפיסטיות, מתנועה חינוכית לארגון לוחם, יש לעגן את ההסבר במשמעות 
המיוחדת שיוחסה למושג האוונגרד המהפכני לנוכח ההשמדה. אם תפקיד האוונגרד השומרי 
בימים שקדמו למלחמה היה לממש את רעיון החברה הסוציאליסטית בארץ ישראל, ואם 
בתקופה הראשונה של המלחמה נועד להתיישבות זו תפקיד בהכנת הקרקע לארץ ישראל 
סובייטית, הרי שתפקיד האוונגרד אל מול השמדת העם היה לעמוד בראש הלוחמים, גם 

אם יוביל הדבר לקרב אחרון.

הצלה כפעולה אוונגרדית
כשנה מאוחר יותר, בארץ סמוכה לפולין, ולמעשה הקיבוץ היהודי הגדול ביותר אחריה, 
בהונגריה, דבקו אנשי השומר הצעיר בתפיסת אוונגרד שונה ומנוגדת לזו של השומר הצעיר 

בפולין, שראתה בהצלה את תפקידו של חיל החלוץ של העם לנוכח ההשמדה.
הגם שמדובר בהונגריה, מן הדין להבהיר כי לתנועה הסלובקית היה תפקיד נכבד בגיבוש 
דפוסי הפעילות בהונגריה בתקופת המלחמה. הקשר בין השומר הצעיר הסלובקי להונגרי 
נוצר עוד בשנת 1939, עם פירוקה של צ'כוסלובקיה ומעבר חלק מחברי התנועה הסלובקית 
להונגריה. הקשר התהדק יותר עם תחילת הגירושים מסלובקיה באביב 1942, כאשר ביוזמתה 
של הנהגת השומר הצעיר בסלובקיה חצו את הגבול להונגריה כשישים מחברי השומר הצעיר, 
כדי להימנע מהגירוש. כבר בתקופה זו התגבשו במסגרת השומר הצעיר הסלובקי דפוסי 
פעילות של הצלה שכללו זיוף תעודות, הסוואה כ'ארים' וחצייה בלתי לגלית של גבולות. 

לניסיון נצבר זה נודעה משמעות רבה עם בוא הכיבוש הגרמני של הונגריה.

שם, עמ' 89-88.  49
קלינגר, יומן, 1943 מחברת V, עמ' 110-109.  50

גם לא לקחו בה חלק אנשי השומר  וממילא  לודז', שם לא התארגנה קבוצת התנגדות,  גטו  להוציא   51
הצעיר. אלי צור, 'קן השומר הצעיר בגטו לודז'', יהדות זמננו, חוב' 7 )תשנ"ב(, עמ' 189-157.
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בהונגריה, שכמדינת ציר גרורה של גרמניה כמעט ולא נפגעה מאימי המלחמה, ידעה 
תנועת השומר הצעיר תקופת פריחה קצרה בין סוף 1943 לתחילת 1944, כאשר השלטון 
התיר את פעילות תנועות הנוער הציוניות בארצו. בתקופה זו התגבשה תנועה קטנה בת 
כאלף איש של קבוצות בוגרים מהונגריה וקבוצות של חברים סלובקים שהשתלבו ביניהם. 
בואם של שני שליחים מסלובקיה, רפי פרידל )בנשלום( ומשה אלפנט )אלפן(, יצר הנהגה 
משולבת וכפי שהסתבר מאוחר יותר, גם נחושה בדרכה. על רקע היעדרם של חלק ניכר 
מבוגרי התנועה בהונגריה שגויסו לפלוגות העבודה וניסיונם של הבאים מסלובקיה, הפכו 

בנשלום ואלפן למנהיגים המובהקים של השומר הצעיר בהונגריה.
בוגרי השומר הצעיר בהונגריה היו מודעים עוד לפני כניסת הגרמנים לבודפשט להשמדה 
ולניסיונות ההתגוננות שערכו חברי השומר הצעיר בפולין. על הגירושים מפולין ובאופן 
עמום גם על מטרתם, היה ידוע מגירוש יהודי סלובקיה שהתרחש באביב-קיץ 1942. על 
גטאות פולין, מחנות המוות ועל מרד גטו ורשה למדו בראשית 1944 מפי חייקה קלינגר 
שנחלצה זה עתה מפולין והרצתה על כך בסלובקיה ובהונגריה. לאור זאת, שאלת תפקיד 

התנועה במקרה של כיבוש גרמני נדונה מבעוד זמן ולא הופיעה כהפתעה גמורה.
בוויכוחים שהתעוררו בשאלה זו ייצגה קלינגר את עמדת התנועה בפולין, שרק התגוננות 
חמושה היא הדרך הראויה במקרה של כיבוש גרמני. בניגוד לה, סברו חבריה בבודפשט כי 
בתנאיה המיוחדים של הונגריה בעלת הגבולות הפתוחים יחסית, אך בעיקר לאור הנסיגה 
הגרמנית המתמשכת ותחושת התקרבות קיצה של המלחמה, אין מקום להתגוננות מזוינת. 

רפי בנשלום סבר כי

באמצעות ארגון מתאים ניתן יהיה להציל הרבה בני אדם. כבר איבדנו 
מיליונים רבים ]...[ ולמען קיום ישות האומה כה רבה חשיבותו של כל 
יהודי, עד שכל 'מעשה גבורה היסטורי' אינו מוצדק ואינו מותר. ]...[ מה 
לעשות כאשר הנחשול הפשיסטי ישיג את יהדות הונגריה כאן? 1. יש 
ליצור אנדרלמוסיה מלאכותית; 2. יש לנצל כל אפשרות של בריחה; על 

כולם לברוח, אם אפשר אל מחוץ למדינה, בתוכה, בתוככי עיר הבירה.52

משה אלפן הציג בעדות מאוחרת עמדה דומה: 

אני עשיתי לעצמי חשבון... בראש ובראשונה להציל יהודים כאשר יש מצב 
של יאוש... במקרה היה לי נשק, אם הגרמנים יתפסו אותי, אני יורה, אני 
לא נותן להרוג את עצמי. סתם ככה — לא. בחינם — לא הולך. אבל מכאן, 
בתנאים שהיו אז בהונגריה, ראשית 1944, עד להחלטה שתצריך לארגן 
מרד, כי כלו כל הקיצין? אני — לא. אמרתי: 'לא, לא כלו כל הקיצין ולא 

1944, תל־אביב  נאבקנו למען החיים: ממבצעי המחתרת החלוצית בבודפשט בשנת  בנשלום,  רפי   52
1977 )להלן: בנשלום, נאבקנו(, עמ' 26.
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צריך לארגן מרד. ואסור לי במצב הזה שקיים, לקחת אחריות לכך שאלפי 
אנשים יהרגו, כדי להיות גיבור בהיסטוריה.' ]...[ באותו המצב, כשיהדות 
פולין הלכה, ויהדות גרמניה הלכה ויהדות סלובקיה הלכה, שלהציל מאה 
אלף יהודים או חמישים אלף יהודים, זה הרבה יותר חשוב מכל מרד. ככה 

אני חשבתי ואני חושב היום.53

טיעוניהם של בנשלום ואלפן הפכו את הטיעון הבסיסי של השומר הצעיר בפולין על פיו. 
דווקא על רקע ההשמדה שכבר התחוללה יש להציל כל יהודי שאפשר. על רקע סיכויי 
הצלה שנוצרו יש לוותר על פעולות הרואיות של התנגדות ולהתרכז בפעולות אפקטיביות 
של הצלה. ביסוס בלתי מבוטל נוסף לעמדתם של בנשלום ואלפן היה הניסיון המצטבר 
של חברי התנועה הסלובקית עד כה בזיוף ניירות, בחיים במחבוא ובהברחת גבולות. כל 

אלה הובילו להעדפת פעולות ההצלה על פני פעולות ההגנה.
עמדה זו הייתה לדומיננטית. בפברואר 1944, הקימה המחתרת החלוצית בהונגריה 
'ועדת הגנה' ומשה אלפן, למרות עמדתו, החל לארגן אימונים להגנה עצמית. אך האפיק 
המרכזי שקבעו לעצמם אנשי התנועה בהונגריה, עוד לפני בוא הגרמנים, היה אפיק ההצלה.54 
במכתב לז'נבה, חודשים מספר מאוחר יותר, נאמר: 'עמדנו ביחד עם חברינו מפולין בפני 
השאלה הגורלית של חיים ומוות: הגנה עצמית או הצלה. את הוויכוחים על כך ניהלנו עוד 
כשחייקה, בניטו ויושקו היו עימנו. כבר אז הגענו למסקנה סופית, שתפקידנו להציל את 

מירב חברינו ובכך אנו מרכזים את כל הכוחות שלנו'.55
הייתה זו החלטה כבדת משקל שלא התקבלה אמנם באחת. תקופה מסוימת נשמרה 
גם האופציה של הצטרפות למאבק פרטיזני, אך בהכרעה מודעת הועדפה פעולת הצלה 
אפקטיבית על פני מות גיבורים למען ההיסטוריה. מאוחר יותר ביטא זאת חבר התנועה 
יצחק )מימיש( הרבסט באמירה שנונה: 'איני רוצה שכפר בארץ ישראל יקרא על שמי, אני 

רוצה לחיות בו'.56
עד כמה נשענה הכרעה זו על תפיסת האוונגרד? המקורות אינם מזכירים שימוש ישיר 
במושג זה בתקופה זו, ראשית 1944. אפשר להסביר זאת, בין השאר, באופיים הפרגמטי של 
מנהיגי השומר הצעיר בסלובקיה ובהונגריה, שנטו יותר לפעולות ופחות לפיתוח תאוריות. 
מצד שני, ההחלטה המודעת להתרכז בהצלת חברי התנועה מצביעה על בחירה בקו שנשלל 
לחלוטין בפולין, כלומר שימור העתודות החלוציות של העם במטרה להביאן לארץ ישראל. 
כך או כך, בחירתם של אנשי השומר הצעיר בהונגריה הייתה אפקטיבית. מתחילת הכיבוש 
הגרמני ב־19 במארס 1944 ועד אוגוסט 1944, הצליחו אנשי השומר הצעיר ואנשי תנועת 

 A.665.2 מורשת,  ארכיון  בהונגריה',  החלוצית  המחתרת  חברי  של  קולקטיבית  'עדות  אלפן,  משה   53
)להלן: עדות קולקטיבית(.

בנשלום, נאבקנו, עמ' 27-26, עמ' 45.  54
מובא אצל אשר כהן, המחתרת החלוצית בהונגריה, 1945-1942, תל־אביב 1984, עמ' 179-178.  55

עדות קולקטיבית.  56
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הנוער הציוניות במחתרת החלוצית בהונגריה להבריח כאלפיים מחבריהם מעבר לגבולות 
רומניה וליצור נתיבי בריחה לאלפי יהודים נוספים.57 במקביל שבו כמאתיים אנשי תנועות 

הנוער לסלובקיה ואחדים מהם נטלו חלק במרד הסלובקי שפרץ בסוף אוגוסט 58.1944
פעילות הצלה של אנשי השומר הצעיר בהונגריה שכוונה תחילה רק למעגלים מצומצמים 
יחסית, התרחבה מאוד בקיץ 1944 והגיעה לשיאה בתקופת שלטון ֶפֶרנץ סאלאשי, מאוקטובר 
1944 ועד ינואר 1945. בתקופה זו כבר כוונה פעולת ההצלה לקהילת בודפשט כולה. דפוס 
הפעולה שנוצר במסגרת המחתרת החלוצית היה ייחודי. חברי תנועות הנוער היו חלק 
ממערכת שנשענה על נכונותם של גורמי חוץ, בעיקר הצירות השוויצרית והצלב האדום 
הבין־לאומי, לפעול למען הצלת יהודי בודפשט, וכן על פעילותה של המנהיגות הציונית 
שתפקדה במסגרת המנגנונים הרשמיים כביכול שקמו בחסות מוסדות אלה. בחסותם הפעילו 
אנשי המחתרת את האמצעים ששימשו אותם בהצלחה רבה בתקופה הקודמת לצורכי 
הישרדותם של כלל יהודי בודפשט. כך התפתחה פעולת הזיוף המחתרתית כמעבדת זיוף 
רבתי לצורך הדפסה והפצה המונית של 'כתבי חסות' של נציגויות זרות, שהבטיחו לפחות 
חלקית את ביטחונם של עשרות אלפי יהודים; ואילו פעולת הבטחת קיומם והגנתם של 
חברי התנועה בבודפשט, הפכה לפעולת ארגונם והחזקתם של כ־5,000 ילדים ב־32 בתי 
ילדים. לא פחות חשוב מכך, פעילי השומר הצעיר ותנועות הנוער הציוניות לקחו חלק 
חשוב באספקת המזון לגטו בחודשי הרעב והקור הקשים של דצמבר 1944-ינואר 1945. 
הצלתם של יהודי בודפשט, המיוחסת פעמים רבות לראול ואלנברג, הייתה במידה רבה גם 
תוצאת פעולתה רחבת ההיקף של המחתרת החלוצית, שבה היה לשומר הצעיר חלק נכבד.
בעדויותיהם המאוחרות הצביעו כמה ממנהיגי השומר הצעיר בהונגריה על הממד 
האוונגרדי שבפעולתם. כך, למשל, כתב על הפעילות המחתרתית בתקופת סאלאשי, שבה 
החלו אנשי השומר הצעיר לדאוג לשלומם ולביטחונם של יהודי הונגריה, רפי בנשלום: 
'שנאנו את הבורגנות של עמנו, אבל דווקא בשל כך עשינו הכל כדי להצילה. גמרנו אומר 
כי באחד הימים נפקיע מידיה את הנוער וננהיגו לקראת העתיד. כך גמלו בקרבנו אט אט 
תכניות מדיניות שחרגו גם מעבר למסגרות תנועתו החינוכית. הצבא האדום קירב מדי יום 
ביומו את הגשמת התכניות האלה'.59 דווקא היחס האמביוולנטי, שלא לומר החצוי, למה 
שקרא בנשלום 'הבורגנות היהודית', מצביע על המוטיבציה להוביל את הנוער למטרות 

מדיניות, שהצבא האדום אמור היה להחיש את הגשמתן.
תפיסה דומה, המתייחסת לפעילות ההצלה של הנוער, נרשמה גם מפי אלפן, שהעיד 
על החשיבות הגדולה שבהקמתם ובהחזקתם של בתי הילדים שהצלב האדום הגן עליהם 

מפני גירוש:

על המספרים המדויקים יש הערכות שונות. רונן, הקרב, עמ' 143-142.  57
על פעולות השומר הצעיר במרד הסלובקי ראו, עקיבא ניר, שבילים במעגל האש )במרד הסלובקי(,   58

תל־אביב 1967.
בנשלום, נאבקנו, עמ' 111.  59
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הייתה לנו מדיניות מסוימת, ואני מדבר על כל שנת 1944, והיא שבעוד 
שאין להניח שיהיה מרד ]...[ ]הרי[ שאחד הדברים החשובים ביותר זה להציל 
את הגרעין של היהדות ההונגרית: כמה שיותר נוער, כמה שיותר ילדים. 
]זאת[ מתוך הנחה פשוטה שבתחילה היה לה מקום שעדיין יש דרך פתוחה 
לארץ ישראל ]...[ מאוחר יותר שצריך לשמור על הקאדרים של הנוער וצריך 

ליצור קאדרים בשביל ציונות בעתיד, לאחר המלחמה.60

רעיון הקאדרים היה שאוב ישירות ממסורת המפלגה המהפכנית, אך כאן יישמוֹ אלפן להצלת 
הילדים. בהתייחס לפעילות נוספת של אנשי השומר הצעיר בתקופת משטר סאלאשי, אפשר 
להביא את עדותו של חבר בכיר אחר של השומר הצעיר, אפרה טייכמן )אגמון(, שבמסגרת 
תפקידו עסק באספקת מזון לגטו הנצור בסוף 1944. הוא ראה את תפקידו באירוניה: 'זה 
היה הקטע הפרוזאי ביותר של המעשים החלוציים: האפוס של השעועית, תפוחי האדמה 
והאיטריות המיובשות. אבל באותה שעה כשהרעב שלט בבודפשט, תוהו ובוהו ורצח שלטו 
בכיפה וברחובות העיר היהודים הגיטאות ומחוצה להם, לא רעבו ממושכות. השכלנו לספק 
את הכמות שהודות לה אפשר היה לקיים את החיים'.61 בדרכם ביטאו אלפן וטייכמן את 
תפיסת האוונגרד: יש להציל את העתודות הצעירות של העם ולהכשירן לקראת המפעל 

הציוני, ובמאבק על הישרדות, גם אספקת מזון נחשבת ל'פעולה חלוצית'.
לבסוף, למרות השוני במוקדי הפעילות, בהונגריה, כמו בפולין, נוצרה זיקה הדוקה בין 
חברי השומר הצעיר ובין חברי המפלגה הקומוניסטית במחתרת. אך בעוד בפולין כוונה 
פעילות זו להתגוננות בגטאות, בהונגריה היא כוונה למעשי סיוע הדדיים. יותר מכך: יוסף 
)יושקה( מאיר, שפעל במקביל בשומר הצעיר ובמחתרת הקומוניסטית, לקח חלק ניכר 
בהתארגנות חמושה לקראת קרב עתידי של המחתרת הקומוניסטית ההונגרית.62 קו פעולה 
זה לא היה דומיננטי בשומר הצעיר, אך נכונותו לשתף עמו פעולה הצביעה על תפיסת 
שותפות המאבק. עדויות מאוחרות של חברי השומר הצעיר וחברי הקבוצות הקומוניסטיות 
הצביעו על כך שההכנות להתנגדות חמושה היו מינוריות ולא נערכו הכנות להתנגדות 
פרטיזנית. מאבקם העיקרי של הקומוניסטים ההונגרים היה מאבק הישרדות, ובזה יכלו חברי 
השומר הצעיר המיומנים לסייע יותר מאשר להסתייע. מבחינתם היה זה 'הקרב על החיים'.

בדומה לתפקיד שמילא השומר הצעיר בפולין, גם בהונגריה שיתפו פעולה אנשי השומר 
הצעיר עם תנועות נוער נוספות בגוף שנקרא בדיעבד 'המחתרת החלוצית'. מניעיהן של 
תנועות אלה היו שונים, אך אי אפשר להסביר את השינוי הדרמטי של השומר הצעיר 
בהונגריה, מתנועה קטנה ואליטיסטית שכל מעייניה היו נתונים לעלייה ולהגשמה בארץ 

רונן, הקרב, עמ' 195.  60
עדות אפרה אגמון בתוך בנשלום, נאבקנו, עמ' 175-174.  61
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עמ' 270-253.
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ישראל, לתנועה הנמנית על הגורמים המובילים בהצלת קהילת יהודית גדולה, אלא באמונתם 
כי הם פועלים כחיל החלוץ של העם, כאוונגרד שלו.

סיכום
בשנת 1951, לאחר שפעל כשנה כגזבר מפ"ם, כתב משה אלפן למזכירות הוועד הפועל של 
הקיבוץ הארצי וביקש לשחררו מתפקידו. הנימוקים היו אישיים ביסודם, אך תוך פרישתם 

הגיע גם לעלבון הקולקטיב שאותו הנהיג בתקופת השואה:

כל הצמרת של התנועה באירופה תפסה ביהדות הגולה עמדה חשובה 
ומכובדת. ]...[ היינו גם בימים חסרי תוחלת וחשוכים ביותר הכוח היחידי 
בעם שהייתה לו תשובה ברורה להמוני העם, שהפך לכוח בתוך ההמונים 
בתוקף מעשיו. המונים נצמדו אלינו וחיפשו ומצאו בנו עוגן הצלה וסעד הן 
בימי המלחמה והן בזמן שעשו את דרכם זרועת הקוצים בין מחנות ההשמדה 
לבין חופי הארץ. אולם לצערי עלי לקבוע, שתנועתנו ידעה להעריך ולציין 
את כל אלה רק לגבי חלק אחד של התנועה — התנועה בפולין ובליטא. 
הפרשה המפוארת ומלאת ההוד האיום של התנועה בצ'כוסלובקיה ובהונגריה 

צללה כמעט לתהום הנשיה, לא הגיעה לביטוי יאה ומתאים.63

ואמנם, במשך שנים רבות, כאשר נעשה מאזן הגבורה של אנשי השומר הצעיר בתקופת 
השואה, הייתה הכף של אנשי הונגריה נוטה מטה בבירור. הילת פעולותיהם הייתה עמומה 
מול הילת הקדושים שאפפה את אנילביץ וחבריו. יתרה מזאת, על רקע הוויכוחים המרים 
שהולידה פרשת קסטנר בשנות החמישים, הוכתמה הילתם עוד יותר. השאלה 'מדוע לא 
נלחמתם?' הופנתה כלפיהם בצורה ישירה או עקיפה פעם אחר פעם. תשובתם הייתה נעוצה 
על פי רוב ב'תנאים האובייקטיביים' השונים בין גטאות פולין בשנים 1943-1942, לבין 
בודפשט 1944, תנאים שלאורם נשללה הלחימה וחויבה ההצלה.64 אך תשובה זו, שבוודאי 
היה בה מן הצדק, נשאה גם גוון אפולוגטי. היא טשטשה את הבחירה המודעת שעשו אנשי 
השומר הצעיר בהונגריה. אך כפי שמצביעות הציטטות למעלה, היו אלה 'האנשים שעשו 

את ההיסטוריה' ולא פעלו כסוכנים עיוורים של הכורח האובייקטיבי. 
הוא הדין בהכרעה שקיבלו אנשי השומר הצעיר בפולין ביחס להגנת הגטאות, שנה אחת 
קודם לכן. הייתה זו פרשנותם המיוחדת של אנשי השומר הצעיר וחברי תנועות נוספות 
כי בתנאים האובייקטיביים שנוצרו בגטאות נותרה רק דרך תגובה אחת ויחידה — הגנה. 
פרשנות זו לא הייתה מקובלת על ראשי הציבור היהודי ברוב הגטאות, וכפי שמצביעות 
ההתארגנויות החמושות בביאליסטוק, בווילנה ובבנדין, גם לא על מרבית הציבור היהודי. 
להוציא את ורשה, הציבור היהודי בגטאות לא האמין בהתנגדות. אך השומר הצעיר בפולין 

מכתב משה אלפן למזכירות הוועד הפועל של הקיבוץ הארצי, 5.8.1951, ארכיון יד יערי, )6(7-95.12.   63
ראיון עם משה אלפן, תל־אביב 1989; ראיון עם רפי בנשלום, תל־אביב 1989.  64
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הלך 'נגד הזרם', כשם ביטאונו המחתרתי בגטו, כשם שהשומר הצעיר בהונגריה ביקש 
מההולכים אחריו לצאת לדרכם, להתחבא, לברוח, להינצל — 'בלי מזוודות'.

לא היו אלה שתי 'היסטוריות' של השומר הצעיר, אלא היסטוריה אחת שהתפתחה 
בצורות שונות ואף מנוגדות. בשתי התנועות, 'הפולנית' ו'ההונגרית' פעלה אותה רוח 
של אוונגרד. אותו מושג מלהיב, 'אוונגרד', שלעתים היה כוח שחיבר בין שתי המהפכות 
שביקש השומר הצעיר להגשים, ולעתים הבליט את הניגוד שביניהם, התפרש בתנאיה של 
פולין כהגנת הגטאות, ובתנאיה של הונגריה כמאבק על הצלת העם. היו אלה שני ביטויים 
שונים של פעולות התנגדות ששניהם היו נעוצים בתפיסת תפקידו האוונגרדי של השומר 
הצעיר. בדרכן שלהן השיגו שתי התנועות את יעדיהן: הלחימה בגטאות הטביעה את חותמה 
בהיסטוריה והפכה לסמל לדורות; ואילו המאבק על חיי יהודי הונגריה היה לאחד ממאבקי 

ההצלה האפקטיביים ביותר בתקופת השואה.

איור: שרגא ווייל, בודפשט הונגריה, 1946. 
באדיבות יד יערי


