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מפלגת אגודת ישראל ,הארגון העולמי של היהודים האורתודוקסים ,נוסדה בשנת
 .1912הסניף הפולני שלה ,שבראשית דרכו נקרא אגודת האורתודוקסים ,התחיל לפעול
רק בשנת  ,1916בזמן הכיבוש הגרמני של פולין .בתקופה בין שתי מלחמות העולם
הפך •סניף פולני זה לסניף הגדול והחשוב ביותר של התנועה ,הן מבחינת מספר הבריו
הן מבחינת היקף פעילויותיו  -בפוליטיקח ,בחינוך ובתחומים אחרים .עם חידוש
העצמאות הפולנית ,אחרי מלחמת העולם הראשונה ,נכנסה אגודת ישראל לזירה
הפוליטית הארצית וזכתה למעמד בכיר בין המפלגות היהודיות המובילות של התקופה,
יחד עם הציונים והבונד.
ספר זה הוא המחקר המונוגרפי הראשון ע ל תנועת אגודת ישראל בפולין ,ובכך הוא
משלים את התמונה הפוליטית וההיסטורית של יהדות פולין בתקופה הרת גורל זו של
ראשית המאה העשרים .המחקר מראה שהמבנה הארגוני והפעילות הפוליטית של
אגודת ישראל דומים בהרבה היבטים לאלה של יריביה החילוניים .ואולם ,לצד זה הוא
מדגיש את הצדדים המאפיינים את האידאולוגיה של אגודת ישראל ואת האסטרטגיה
שלה ,שתוכננו להגן ע ל האורתודוקסיה ועל מוסדותיה מאיום המודרנה ומפני הגדרות
חדשות של הזהות היהודית .אגודת ישראל ספגה לא מ ע ט מן המודרנה תוך כדי מאבק
עמה ,אם בארגון תנועות נוער ,אם בהקמת מפלגת פועלים ,אם בהקמת מערכת חינוך
דתית פורמלית לבנות.
הספר סוקר את הפעילות הארגונית ,החינוכית והפוליטית של התנועה בפולין בין
שתי מלחמות העולם .הפרק האחרון משרטט את תולדות התנועה בתקופת השואה,
ולאחר מכן במדינת ישראל ,ומצביע ע ל המשך המורשת הפוליטית והאידאולוגית של
אגודת ישראל בפולין גם בדורות הבאים.
ספר זה הוא תרגום מעובד ומעודכן של ספריThe P o l i t i c s of T r a d i t i o n : A g u d a t :
¡916-1939

 , Y i s r a e i i n P o l a n d ,אשר הופיע בהוצאת מאגנם בשנת  .1996המהדורה
,

העברית מבוססת על מקורות חדשים ,שלדעתי אישרו וחיזקו את מ ס ק נ ו ת המקוריות,
ובכלל זה חומר נוסף מספרי הזיכרון לקהילות שנכחדו בשואה וחומר ארכיוני ממכון
ייוו״א בניו יורק .אף השתמשתי במחקרים ההולכים ומתפרסמים בפולין על התקופה
שבין שתי מלחמות העולם בכלל ,ועל יהדות פולין בתקופה זו בפרט .הביבליוגרפיה
מעודכנת עד שנת תשס״ב.
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פתח דבר

חובה נעימה לי להביע תודה לאלה שסייעו בידי לברך על המוגמר:
למתרגמת גב׳ איה ברויאר ולעורך מר יחזקאל חובב על עבודתם המסורה; לקתדרה
לתולדות הרבנות באירופה בדורות האחרונים ע״ש קליין ,בהנהלת פרופ׳ יצהק)אריק(
זימר ,ולקתדרה לחקר המנהיגות בעתות מצוקה ע״ש הרב משה חיים לאו ,בהנהלת
חברי ועמיתי היקר פרופ׳ משה רוםמן ,על םיוען בתרגום הספר ובהוצאתו לאור; למר
צבי יקותיאל ,״קותי" ,ולגב׳ מעין אבינרי־רבהון ממרכז זלמן שזר ,על עידודם ועל
עזרתם; להברי ועמיתי היקרים ,הפרופסורים שמואל פיינר ויהודית תידור באומל ,ע ל
החברות ,על ההשראה ועל הנכונות לשמוע בכל עת.
ואחרונים אחרונים הביבים ,לאשתי ולילדי ,שהם מרכז חיי .מאז הופעת המהדורה
האנגלית של ספר זה נתברכתי בשני נכדים אהובים ,גלעד שלמה ויובל אליעזר שנור,
בנים לבתי נעמי בקון שנור ולחתני היקר בועז שנור .הם פתחו בפני זווית ראייה הדשה
על העבר ועל העתיד כאחד ,ולהם אני מקדיש את הספר הזה .בעזרתם זכיתי לקיים
״וראה בנים לבניך״ ,ואוסיף תחינה ובקשה לראות בימינו גם ״שלום ע ל ישראל״.
ירושלים תשס׳׳ה
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ספר זה ,פרי עשר שנות מחקר ,דן ברשת הסבוכה ש ל הפוליטיקה בפולין בתקופה שבין
מלחמות העולם ,ובעולמה הלא פחות מורכב ש ל היהדות האורתודוקסית במזרה אירופה.
ברצוני להודות לכמה מן האנשים והמוסדות שאפשרו לי להשלים חיבור זהNational :
Foundation for Jewish Culture, International Research and Exchanges Board
)  ( R E X 1ו ק ר ן הזיכרון לתרבות יהודית תמכו במהקר הראשוני לספרזה.,
פרופסור גרשון ד׳ כהן ז״ל ,מאוניברסיטת קולומביה ומן הסמינר התאולוגי היהודי,
מדריכי הראשון בהקר תולדות ישראל ,עורר בי עניין בתהום ההיסטוריה ש ל היהודים
במזרה אירופה.
פרופסור אנדז׳יי קמינסקי ,לשעבר באוניברסיטת קולומביה והיום באוניברסיטת
ג׳ורג׳טאון ,היה המנחה הראשון שלי בהיסטוריה פולנית .הוא העמיד יחד עם תלמידיו
אסכולה שלמה ש ל היסטריוגרפיה יהודית פולנית ,ואני גאה להיות שותף לה.
פרופסור יצחק )איסמח שורש ,לשעבר באוניברסיטת קולומביה והיום נגיד הסמינר
התאולוגי היהודי ,שימש לי מנחה בעת ששקדתי ע ל הכנת גרסה מוקדמת יותר של
חיבור זה .ע ד היום הוא משמש בעיני מופת לחוקר נטול פניות ,בעל כתיבה אלגנטית
ותובנה היסטורית.
פרופםר עזרא מנדלסון מן האוניברסיטה העברית ,בכיר החוקרים בתחום הפוליטיקה
של היהודים במזרה אירופה ,עודד אותי בעבודתי במשך השנים ותמך בפרסומה.
פרופסר דייוויד םורקין מאוניבםיטת ויסקונסין גילה עניין רב בספר זה ועודד
נמרצות את הוצאתו לאור.
פרופסור ישראל ברטל מן האוניברסיטה העברית ,מנהל חמרכז לחקר ההיסטוריה
והתרבות של יהודי פולין ,פ ע ל במהירות במרצו האופייני להבאת ספר זה לדפוס.
תודותי נתונות גם לעורך סדרת המונוגפיות ,אדם טלר ,ולצוות העובדים של הוצאת
מאגנם.
גרסתו האהרונה של כתב יד זה הושלמה בזמן ששימשתי פרופסור עמית במכון
ללימודים מתקדמים של האוניברסיטה העברית בירושלים .תודתי לצוות המכון ,הנכון
לעזור תמיד ,ולעמיתי בקבוצת המחקר ע ל ״יהדות מזרח אירופה בין מסורת
לחתחדשות".
לידידי ולעמיתי פרופ׳ שאול שטמפפר מן האוניברסיטה העברית ופרופ׳ משה רוםמן
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פ ת ח דבר
מאוניברסיטת בר־אילן ,אני מודה ע ל שנים של חברות נאמנה ועל שעות רבות מספור
של דו־שיח פורה בסוגיות היסטוריות רבות ומגוונות.
תודות מיוחדות לילדי נעמי ,אםתי ,יעקב ויהושע ,הנוטלים חלק בכל מעשי בדרכים
שתיקצר היריעה מלמנותן.
ואחרונה אהרונה חביבה ,חברתי להיים רעייתי ברנדה .היא המבקרת ההשובה ביותר
שלי ,משענתי הגדולה ומקור השראתי הקבוע .כל אשר לי ,שלח חוא.
ירושלים דצמבר 1995
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פרק ראשון
מבוא :מצב המחקר

ההיסטוריוגרפיה ש ל יהדות מזרח אירופה אינה מטילה ספק בהצלחתה ש ל החברה
היהודית המסורתית לשרוד א ל תוך המאה העשרים ,חרף ניסיונותיהן ש ל ממשלות
1

שונות לקעקע א ת אושיותיה והילונו הגובר ש ל ״הרחוב היהודי״ .היהודים ,רובם
ככולם ,הקפידו לקיים את ההלכה היהודית ע ל כ ל פרטיה ודקדוקיה ,הינכו את ילדיהם
ב״חדר״ ואפילו פנו לרבנים כדי ליישב מחלוקות ביניהם .ע ם זאת ,בסוף המאה
2

התשע־עשרה ניכרו סימני שהיקה רבים במסגרת ז ו  .אף ע ל פי כן המחקרים
ההיסטוריים הבסיסיים הדנים ביהדות מזרח אירופה מוסיפים להתמקד כ מ ע ט אך ורק
באותן תנועות מודרניסטיות שביקשו להפוך ע ל פיו את הסדר הקיים בחברה היהודית,
או ,למצער ,להכניס בו תיקונים .אמנם ניתן להבין זאת ,הן לאור ש פ ע המקורות
הזמינים ע ל התנועות המודרניםטיות ,הן משום שהיסטוריונים מעדיפים בדרך כלל
לטפל בתהליכי שינוי .ואולם ,בגלל התמקדות זו טרם נחקר חלק הארי ש ל הציבור
היהודי ,ולכל היותר הוא הוצג כגורם שהפריע למתנגדיו האידאולוגיים ותו לא.
ההיסטוריונים נוטים לאמץ את השקפותיהם ש ל מתנגדי היהדות האורתודוקסית ,בין
אם מתוך הזדהות עם מושאי מחקריהם ובין אם בהשפעת המקורות העומדים לרשותם.
הם רואים באורתודוקסיה מקשה אחת  -כוח אפל המתקשה להבין שזמנו הלף ועבר.
סקירה ביבליוגרפית ש ל המחקר ההיסטוריוגרפי ע ל יהדות מזרח אירופה מלמדת
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שנטייה זו הולידה תמונה מעוותת ש ל קהילה יהודית רבת השיבות ז ו  .די בכמה
דוגמאות בולטות במיוחד :התנועה החסידית ,ששלטה בכיפה בקרב היהודים באזורים
רבים במזרח אירופה ,עדיין ממתינה לתיאור קורותיה במאות התשע־עשרה והעשרים,
ולו רק להצגה הבסיסית ביותר שלה; מונוגרפיות מעטות בלבד נכתבו ע ל הרבנות
4

המסורתית ,שיהודים רבים שמרו לה אמונים ,אפילו בהעדר מעמד חוקי ורשמי; הוא
5

הדין בחקר מרבית המוסדות המסורתיים האחרים .רק סביב שני העשורים האחרונים
עשו היסטוריונים אחדים צעדים ש ל מ מ ש לקראת תיאור מתוקן ומתועד יותר של
התפתחות החיים היהודיים המסורתיים ,במסגרת המחקר ע ל תנועת המוסר של ר׳ ישראל
6

םלנטר ,ע ל הישיבות הליטאיות הגדולות ועל ההתנגדות המאורגנת לציונות .המסגרת
התאורטית והעובדתית לניתוח התופעות השונות ,שניתן לכנותן ע ל דרך ההכללה
״האורתודוקסיה במזרח אירופה״ ,מתחילה להתגבש לאטה .המחקרים החדשים בוחנים
,

היבטים מגוונים ש ל האורתודוקסיה בעין בלתי משוחדת וללא קשר לפולמוס העבר.
המחקר הנוכחי מבקש להמשיך מגמה זו ולתרום להרחבת התיאור ש ל החיים היהודיים
בפולין ע ל כ ל גווניהם.
לניתוח מקיף ובלתי משוחד נודעת חשיבות לא רק כדי לשפר את הבנת התהליכים
הפנימיים שעברו ע ל יהדות פולין ,אלא גם כדי לשפר את הבנת הסוגיה המסובכת
והכאובה ש ל שאלת המיעוטים בכלל ,ושל היהודים בפרט ,בפולין שבין שתי מלחמות
3
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מבוא :מצב המחקר
העולם .כבר מראשית שנות השבעים נתנו את דעתם ההיסטוריונים ש ל הרפובליקה
הפולנית השנייה לצורך במחקרים מקיפים ע ל פעילויותיהם הפוליטיות ש ל המיעוטים
7

הלאומיים השונים בפולין בתקופה ז ו  .בהעדר מהקרים מעין אלה ,נאלצו היסטוריונים
פולנים להסתמך ע ל מספר מוגבל ש ל מקורות משניים ,כדי להסביר א ת המנגנונים
הפנימיים ,המסובכים תדיר ,ש ל מפלגות המיעוטים .החוקרים הראשונים שעסקו
בפוליטיקה היהודית נכשלו לא אחת בטעויות עובדתיות ובהערכות שגויות ,גם בשל
8

אי ידיעת הלשונות היהודיות הדרושות .באותה תקופה הופיעה באנגליה סקירתו
היסודית ש ל א׳ פולונסקי ע ל הפוליטיקה הפולנית בין שתי מלהמות העולם ,ויוחד בה
לראשונה מקום ראוי למפלגות ש ל המיעוטים הלאומיים .בדיונו ע ל היהודים נאלץ
המחבר להסתמך ע ל מספר מוגבל ש ל מקורות משניים בפולנית וביידיש.

9

לחוקר המבקש לנתח את הפוליטיקה היהודית בפולין שבין שתי מלחמות העולם
מצפות בעיות טכניות והיסטוריוגרפיות קשות .כ מ ע ט כ ל מסמכי הקהילות היהודיות
הושמדו,
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וארכיוני הממשלה הפולנית מן התקופה הנדונה לוקים בחסר .בשנים

האחרונות התחילו להתפרסם בפולין מחקרים ש ל חוקרים מקומיים ,המספרים את
סיפורם ש ל יהודי עירם ע ל סמך מקורות הנמצאים בארכיונים המקומיים והמחוזיים.
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בדיקת התעודות הרלוונטיות האצורות בארכיוני רוסיה ואוקראינה ,שפתחו לאחרונה
א ת שעריהם לציבור ,מצויה בעיצומה .אפילו כינוסו ש ל אוסף מקיף ש ל כתבי העת
היהודיים מתקופה זו הוא בבחינת משימה כ מ ע ט בלתי אפשרית .בכמה מקרים שרד אך
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ורק שמו ש ל שבועון או ירהון מסוים ,בתוך פרסום ב ע ל תפוצה גדולה יותר .רק מתי
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