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הקדמה

בשנות השלושים של המאה העשרים קיים מכון ייווא בווילנה שלוש תחרויות של
חיבורים אוטוביוגרפיים ,וצעירים וצעירות יהודים שלחו למעלה משש מאות
אוטוביוגרפיות לתחרויות .ספר זה מתאר היבטים מרכזיים בחוויית חייו של דור
הצעירים היהודים בפולין בין מלחמות העולם ,כפי שהם משתקפים בחיבורים אלה .הוא
דן במשפחה היהודית ובמערכות היחסים שבתוכה; במערכות החינוך  -החדרים ,בתי
הספר והגימנסיות; בתנועות הנוער והילדים ובארגונים מקבילים כמו חוגי ספר,
מועדוני ספורט ומסגרות נוער של איגודים מקצועיים; בערכים ובתכנים משותפים של
תנועות הנוער השונות בכלל והציוניות בפרט .החיבורים האוטוביוגרפיים מציגים את
מכלול הנושאים הזה בדרך ייחודית ,שאינה מצויה במקורות ההיסטוריים הרגילים.
הספר מרבה לשאוב מספרות העוסקת בדמוגרפיה ,בכלכלה ובפוליטיקה ,אך הוא
מהפך במידת־מה כלפי חוץ את ׳בטנת המעיל׳ הרגילה של המחקר ההיסטורי :מה שהוא
על פי רוב עיקרו של מחקר זה הופך כאן לגבולות חיצוניים שבמסגרתם מתרחש הסיפור
העיקרי  -דרמת יחסי האנוש .מן התעודות האישיות הנחקרות בעבודה זו מצטייר צלמה
של התקופה כעשיר ,׳מבלבל׳ ומבחינה מסוימת לא נוח להיסטוריון של דרך המלך,
שהיה רוצה אולי להכיל את ההתפתחויות בעת הזאת במסגרת קטגוריות ועקרונות
מוגבלים ובהירים .עולה כאן תמונה עתירת ניגודים של חברה יהודית בעת זעזוע
ותמורות גדולות ,חברה שיש בה גם סטגנציה רבה ושמירה על ערכים ישנים וגם פריצת
דרך ,ערעור גדרות וגילויים מובהקים של יצירה והתחדשות.
מחקרי מתבסס על הכרה ביתרונות הייחודיים שיש לכתיבה זיכרונית של אנשים
צעירים ,שאין בה רבים מן הליקויים המיוחסים לאוטוביוגרפיות ולזיכרונות של אנשים
מבוגרים וקשישים .צעירים ,הכותבים את סיפור חייהם בגיל הנעורים או העלומים,
בעודם נאבקים על בניית זהותם העצמית ושרויים בהתלבטות לגבי יחסם לעולם
ההורים ,כותבים באופן שונה ,חושפני ונוקב הרבה יותר מאנשים בני שישים-שבעים,
המעלים על הכתב את פרשת יחסיהם עם הוריהם שכבר מתו(או תכופות ,במקרה זה,
נרצחו בשואה) .האוטוביוגרפיות של הצעירים מצטיינות בדרך כלל במוחשיות,
בדחיסות הפרטים ובחשיפה כנה של קונפליקטים קשים ואירועים כואבים ,וכך
מאפשרות להיסטוריון לחדור אל הגוונים השונים של ׳נפש׳ התקופה.
החד־פעמי שבאוטוביוגרפיה מצא במחקר זה לא אחת את הבהרתו ,או לפחות את
מסגרתו ,בידוע ובמוכר מן הידע ההיסטורי ,והידע ההיסטורי מצא את הבהרתו ,את
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גווניו המדויקים יותר ואת קישוריו והסתעפויותיו בזכות החומר החדש .באוטוביוגרפיות
מתבלטים ההבדלים בין שלושת אזורי התרבות של יהדות פולין  -גליציה ,אזור המזרח
(ה׳קרסי׳) ופולין הקונגרסאית  -בדרכי ההתייחסות לילדים במשפחה ,באופני החינוך,
ובעמדות כלפי הדת מצד אחד וכלפי האידאולוגיות המודרניות מצד אחר .לצד זה יש
עניין רב במסקנות שניתן להסיק מהן לגבי קווי האופי המאחדים את הנוער היהודי
בעת ההיא בזיקה שלו לציבור או לקהילה היהודית ,על רקע מה שההיסטוריה המקובלת
מציגה כפיצול פוליטי וכשסע אידאולוגי חריף בקהילה היהודית.
תודתי נתונה למדריכתי בעבודת הדוקטורט ,פרופ׳ (אמריטה) דליה עופר מן המכון
ליהדות זמננו באוניברסיטה העברית בירושלים; לפרופ׳ אברהם נוברשטרן מן התכנית
ליידיש באוניברסיטה העברית; לפרופ׳ (אמריטוס) עזרא מנדלסון מן המכון ליהדות
זמננו ולפרופ׳ (אמריטוס) הרווי גולדברג מן החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
באוניברסיטה העברית .ייזכרו לטובה גם פרופ׳ תמר רפופורט מבית הספר לחינוך
ופרופ׳ יורם בילו מן החוג לפסיכולוגיה.
תודה וברכה לפרופ׳ ישראל ברטל ולפרופ׳ שאול שטמפפר מן החוג להיסטוריה של
עם ישראל על תמיכתם ועצתם הטובה; למכון ליהדות זמננו ,למרכז לחקר האנטישמיות
על שם וידאל ששון באוניברסיטה העברית ,למרכז נבזלין של המרכז לחקר יהדות מזרח
אירופה ולמרכז דינור  -כולם באוניברסיטה העברית ,ולמכון הבונד על שם גוטאיינר
באוניברסיטת חיפה  -על מלגות שונות שזיכו אותי בהן .במהלך כתיבת עבודת
הדוקטורט זכיתי גם בפרס על שם יצחק ארצי מיסודו של דן דויד ,אוניברסיטת תל
אביב ,ובפרס פרידן מטעם המכון ליהדות זמננו באוניברסיטה העברית בירושלים.
אני מכיר טובה לעובדי הארכיונים :מנהלו לשעבר של ארכיון ייוא בניו יורק ,מר
מארק וב ( ,)Webוהמנהלת הנוכחית גב׳ פרומה מוהרר ( ,)Mohrerוכן למר לאו
גרינבאום ולגב׳ רבקה שילר; לגב׳ אנה סטאוסנוביץ׳ ( )Stausnowiczמן הספרייה
הלאומית בוורשה ( ,)Bibiioteka Narodowaולמנהלת הפורשת של הארכיון המרכזי
לתולדות העם היהודי בירושלים ,גב׳ הדסה אסולין ,על יחסם האדיב ועל נכונותם לסייע.
ממורי באוניברסיטה העברית  -ליידיש :ד״ר נתן כהן וחנן בורדין ,ולפולנית :ד״ר
חנה וולוביץ׳  -ספגתי את הבסיס ההכרחי לקריאה באוטוביוגרפיות ובחומר נוסף ,עדות
מרתקת לתרבות התלת־לשונית של יהדות פולין בתקופה שחקרתי.
ומעל לכול  -תודתי נתונה להוצאת הספרים של מרכז זלמן שזר ולעומד בראשה,
מר צבי יקותיאל ,על ההוצאה הנאה של ספרי .מעין אבינרי־רבהון סייעה במסירות
בריכוז הספר; יחזקאל חובב ליווה את תהליכי הפקתו בעין מקצועית והעיר הערות
חשובות .זהבה כנען הייתה העורכת הלשונית ובועז כנען התקין את המפתח; שניהם
עשו את עבודתם בטעם טוב ובתבונה .יבואו כולם על הברכה.
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