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פתח דבר
א .התופעה :השפעת השואה מבחינה אידאולוגיתֿרוחנית על יהדות
ברית המועצות בכלל ,ועל העילית שלה בפרט ,הייתה עצומה .צמחה
תופעה שנית להגדירה כהתקשרות מחודשת ליהדות ,כחיזוק רגשות
לאומיי רדומי וכהתפרצות של אות רגשות .התהלי הזה מוצא
ביטויו בעיתונות היהודית )בשפת היידיש( ,בספרות היפה ,בכינוסי
ואספות .בכל הפרסומי נית למצוא את המוטיבי הרגילי של
פטריוטיז סובייטי ,של אחוות העמי ,של גבורה כללית בימי
המלחמה ,של שבחי למשטר ולמפלגה ,וג מוטיבי יהודיי
מיוחדי ובולטי ,שנית למצות בקווי כלליי כדלקמ:
 (1חורבנו של הע היהודי בשואה .וכאנטיֿתזה למוטיב החורב,
מובלטת האמונה העזה שהע היהודי יקו מתו האפר ויוסי
לחיות.
 (2הכרה בקיו ע יהודי אחד ,בקיו לאו יהודי שאינו תלוי
בגבולות גאוגרפיי ,בקיו שותפות גורל יהודית שאינה תלויה ג
היא בגבולות המדיניי או הגאוגרפיי המפרידי בי חלקי הע.
 (3חיבה רגשנית ,ולפעמי מלודרמטית ,לכל דבר הקשור ביהודי
וביהדות )"יידישקייט"( תו התרפקות על סמלי דתיי כגו שבת,
מועדי ,בית מדרש; ועל פסוקי מהתנ" ומהתפילות.
 (4פנייה אל ההיסטוריה היהודית בכוונה לדלות ממנה סימני גדולה
וגבורה תו הצבעה על גדולה וגבורה של יהודי בהווה .כלומר –
הדגשת הרצ ההיסטורי של הע היהודי ושל גבורת היהודי.
 (5יחס חדש אל שפת היידיש וכמיהה ליצירת תרבות יהודית בשפה
זו.
 (6כמיהה לחידוש קיומ של מוסדות יהודיי ושל מסגרות
ארגוניות יהודיות.
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 (7רצו לכונ רפובליקה יהודית על יסודות לאומייֿפרולטריי
בבירובידז'א.
התהלי הזה )חו מסעי  (7מתחיל איֿש בשני ,19411939
מתעצ מאוד אחרי פלישת הגרמני לברית המועצות ,ומגיע לשיאו
בשנות המלחמה.
חשיבות השני שלאחר המלחמה היא בתהלי הממשי להתקיי,
א שכל הנסיבות השתנו שינוי מכריע .יש לזכור כי בשני 1941
 1945השלטונות הסובייטיי לא רק שלא פסלו הלו מחשבות כזה,
אפילו עודדו אותו ,כי זה שירת את האינטרסי הישירי של המדינה
הנאבקת על עצ קיומה .א מהמחצית השנייה של שנת  1945חל
מפנה במדיניות הסובייטית .השלטונות השתדלו להגיע במהירות
המקסימלית ל"נורמליזציה" בכל "השטחי המשוחררי" ,והכוונה
לחזור במהירות לנוהל ,לנוהג ולמציאות שקדמו למלחמה.
בֿ 1945בלטו כבר הניצני הראשוני של המלחמה הקרה ,ולכ
סברו השלטונות הסובייטיי כי אי יותר מקו לקיומ של רגשות
לאומיי ,ובוודאי לא לקיומ של גילויי וביטויי של רגשות שאינ
תואמי במאה אחוז את הקו של "אינטרנציונליז ואחוות עמי".
לכ אנו יכולי ללמוד על עצמת התופעה ושורשיותה בשני
שלאחרי המלחמה דווקא מהמתרחש בקרב יהדות זו בכלל ובקרב
העילית שלה בפרט.
ב .המקור הראשי והבעייתי :המקור הראשי הוא העיתו ביידיש
בש "אייניקייט" ,הביטאו הרשמי של "הוועד היהודי האנטיֿ
פשיסטי".
יש לזכור כי כל עיתו ,וג כל הפעילות בברית המועצות בתחומי
החינו ,התרבות ,הספרות היפה ,האמנות ,היו "שופרות" של
המפלגה הקומוניסטית ,של השלטו ,והיו נתוני מעצ ראשיתו של
המשטר הסובייטי ,במסגרת של לח אידאולוגי בלתי פוסק מצד
המפלגה הקומוניסטית השלטת ,שהפכה אות לצינורות תעמולה של
המשטר .המדיניות הקבועה בברית המועצות )כמו בכל משטר
טוטליטארי( הייתה לשעבד כל הפעילות בתחומי אלה לדרישות
המפלגה הקומוניסטית ולצרכיה .על אחת כמה וכמה כשמדובר
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במו"לות בכלל ובעיתונות בפרט ,המשמשות כלי ביטוי פומבי וצינור
השפעה ראשו במעלה.
הסובייטי קבעו הבחנה עקרונית ברורה בי המו"לות שלה,
שהיא בעלת תכונות ,סגולות ותפקידי מיוחדי ,לבי זו של
המשטרי הקפיטליסטיי .וא בכל הגבלה ובכל ניסיו של השפעה
על תוכנ של ִפרסומי באר קפיטליסטית רגילי הקומוניסטי
לראות פגיעה בזכויות היסוד של האד ,הרי שבחברה הסוציאליסטית
הסובייטית ,שבה כל אמצעי הייצור )כולל כל מה שבדפוס( ה
בבעלות ממלכתית או ציבורית ,טבועה המו"לות בחות לאומיֿכללי,
ולכ היא פועלת בתאו גמור ע האינטרסי של המדינה והע
ומודרכת על ידי המדיניות של המפלגה הקומוניסטית והמדינה
הסובייטית .מכיוו שקיימת זהות מוחלטת בי הע ,הממשלה
הסובייטית ,המדינה והמפלגה הקומוניסטית ,הרי שהזהות הזו מקנה
למשטר את הזכות הבלבדית להנחות את כל המו"לות הסובייטית
ולהתאימה למה שקרוי בפיה "אינטרסי של המדינה" .זה ג מקור
הסמכות של המפלגה לדכא כל ביטוי פומבי שנראה כסותר את
המדיניות שלה ,ולכ נקטו בכל האמצעי האדמיניסטרטיביי
להבטחת ביצועו של עקרו ההדרכה של המפלגה את כל העיתונות
והמו"לות בכלל.
כ שלמעשה העיתוני בשפות הלאומיות השונות היו מהדורות של
"פראבדה" המוסקבאי בלשונות של אות הלאומי .כ ג כל
העיתונות ביידיש .כא טמונה אולי הסיבה המרכזית לירידת תפוצתו
של העיתו ביידיש שנוסד שני לפני "אייניקייט" ושמו "דער עמעס"
)האמת( ,שהופיע עד  ;1938שכ בינתיי למדו היהודי את השפה
הרוסית ,ג לקרוא ולכתוב בה ,והעדיפו לקרוא עיתוני ברוסית ,כי
הרי כל מה שייחד את העיתו היהודי היה התקפותיו על כל נושא וכל
עניי יהודי.
במסגרת זו פעל "אייניקייט" ,ואת המתפרס בו יש להבי על רקע
זה.
מבחינה מתודית הבעיה הראשונה שמתעוררת היא :אי "מקלפי"
את מעטפת התעמולה ומגלי מה מסתתר מאחורי או בי המילי?
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)א בכלל מסתתר משהו!( ,ומהו המפתח לגלות ולהבי מה המסר
האמיתי?
הבעיה השנייה ,לאחר גילוי המפתח ,היא הצור לאמת את המסרי
הסמויי .אימות כזה מצאתי ברסומי נוספי שראו אור בברית
המועצות ,בדבריה של חלק קט מבי הדמויות שפעלו בתקופה
ופורסמו אחרי הוועידה העשרי ,ובפרסומי מפרי עט של יהודי
שעזבו את ברית המועצות בשנות השבעי.
מטרת מחקר זה לבחו תופעה זו על כל מרכיביה )שצוינו לעיל( על
פי המקורות המצומצמי שעמדו לרשותי ,ומפורטי ברשימה
הביבליוגרפית .אינני מתיימר למצות את הנושא כולו ,ואבוא על
סיפוקי א עבודה זו תעודד ותסייע למחקרי נוספי ומקיפי על
יהודי ברית המועצות ,ובמיוחד על העילית שלה בתקופת מלחמת
העול השנייה.
כמוב שנזקקתי למחקריה של רבי וטובי ,כגו :יהושע א'
גלבוע ,שמעו רדלי ואחרי.
לפרקי השוני הוספתי הרבה כתבות שפורסמו ב"אייניקייט" –
אחדות בשלמות ,ואחרות רק בחלק .רוב הכתבות ארוכות מאוד
והיה אפשר לסכמ ולהסתפק בכ; א לעניות דעתי ,אי אפשרות
לקלוט את רוח הדברי על פי סיכו ,וחשוב מאוד להתרש מתוכנ
ומרוח של הכתבות.
תרגמתי את מרבית הכתבות מיידיש ,א כדי להיות צמוד עד כמה
שאפשר לרוח המקור ,לסגנו הכותבי והכתיבה ,חטאתי לא פע
בתקינות העברית ,ואני מתנצל על כ.
ב"מ

מבוא
הרקע ההיסטורי :כאמור" ,אייניקייט" היה העיתו הרשמי של
"הוועד היהודי האנטיֿפשיסטי" .מהו ועד זה ,מתי ומדוע הוק?
הוועד הזה נולד מצירו נסיבות ייחודי ולאחר לבטי רבי של
השלטו הסובייטי.
קשה להצביע על העיתוי המדויק של ייסוד הוועד ,א אי ספק
שתוכנ כמכשיר שישרת את תעמולת המלחמה הסובייטית ויהיה
נאמ למשטר בלא סייג.
זו הייתה תקופה קשה מאוד :הגרמני כבשו במהירות שטחי
גדולי לאורכה ולעומקה של ברית המועצות ,בעיקר אזורי
מאוכלסי על ידי לאומי לאֿרוסיי ,או שטחי שבה חיו מיעוטי
לאומיי .השלטונות הסובייטיי ראו במבוכה אי אזרחי סובייטי,
בני לאומי שוני ,מקבלי את הפולשי הגרמני בשמחה ,ורואי
בה משחררי .הגרמני אפילו הצליחו ליצור יחידות שונות
מורכבות מבני לאומי אלה במסגרת הצבא הגרמני .היה חשש סביר
להתפוררות ברית המועצות.
כדי להחזיר לעצמה את תמיכת בני הלאומי השוני וג לרתו
אות למאמ המלחמה ,השלטונות ראו לנכו לשנות את גישת
האידיאולוגית המסורתית כלפי הלאומי הלאֿרוסיי ,ולעודד רגשות
לאומיי ודתיי ,לטפח שאיפה לחופש ורצו להתנגד ולהילח
בכובש הנאצי .בנוס ,השלטונות יזמו פניות נלהבות בש "אהבת
המולדת הרוסית" ,ופתחו ג במבצע מרשי לטיפוח גאוות
הלאומית של אות לאומי .טכניקה נפוצה במבצע זה היה ארגו
אספות של "נציגי" הלאומי השוני .פעולות אלה היו מכוונות כלפי
דעת הקהל ה בברית המועצות עצמה וה מחוצה לה .כ למשל
בראשית אוגוסט  1941כונסה עצרת של "נציגי" העמי הסלוויי
אשר כוונה לא רק לסלווי המצויי בחלקיה השוני של ברית
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המועצות שהיו עדיי תחת שלטו סובייטי ,אלא ג לאלה שתחת
הכיבוש הנאצי וא לאלה שבמערב .בנוס על עצרות מסוג זה
התקיימו ג "עצרות רדיו" ,כלומר שידורי רדיו מיוחדי שבה
השתתפו אישי שתוארו כנציגי של הלאומי השוני בברית
המועצות .מ ההתחלות הצנועות האלה התפתחו בבוא הזמ מסגרות
ממוסדות וקבועות יותר בדמות הוועדי האנטיֿפשיסטיי .הדוברי
המרכזיי בשידורי הראשוני הפכו בדר כלל אחר כ לראשי
הוועדי האלה.
כ הוק הוועד האנטיֿפשיסטי הכלֿסלווי ,ועדי של נשי ,של
נוער ,של מדעני ואחרי .בדר זו הוק ג "הוועד היהודי
האנטיֿפשיסטי".
את כל הוועדי האנטיֿפשיסטיי שהוקמו באותה תקופה ניהלה
לשכת האינפורמציה הסובייטית )בקיצור :סובאינפורמ#ירו( .לשכה
זו הייתה ענ של משרד החו ,ופעלה כמוסד התעמולתי המיוחד
לתקופת המלחמה ,והייתה ממונה על חלק גדול של התעמולה
הסובייטית בתקופה קריטית זו ,לתצרוכת פני וחו ג יחד .בראש
מוסד זה עמד אלכסנדר שצ'רקוב ,אחד מעוזריו הנאמני של סטלי
)לכ זכה במינוי א כי לא התאי לתפקיד כי היה שוביניסט ,שמר,
מרוחק מתרבות המערב ,ואנטישמי( .הוא שימש "כלב השמירה" של
סטלי ופיקח על הבכירי במוסד הזה .א מבחינתנו מעניי יותר
סגנו ,היהודי סולומו לוזובסקי ,שהפ במש הזמ למנהל הלשכה.
הוא היה אחד מאנשי העילית היהודית הסובייטית בעלי התחכו הרב
ביותר והמ$דע$ת הרבה ביותר להלכי הרוח במערב .בתוק הנסיבות
הפ לפעיל "מטע" בקרב העילית היהודית הסובייטית.
לכל אחד מהוועדי הוקצה קטע חזית מסוי במערכת הפוליטית
ובמלחמה הפסיכולוגית בנאצי .אמנ רוב הוועדי הוקמו לצורכי
תעמולה מחו לכותלי ברית המועצות – בקרב הריכוזי של בני
הלאומי השוני במערב ובמיוחד בארצות הברית ,א אי ספק כי
יעד החיוני והמידי היה דווקא כלפי פני .א הוועד היהודי
האנטיֿפשיסטי מדר הטבע כ$ו ליהדות העול ,כלומר רק כלפי
חו ,כי הרי היהודי לא יצטרפו אל הנאצי ,וג לא היה צור
מיוחד לדרב יהודי להילח ולעשות הכול למע מאמ המלחמה.
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השלטונות הסובייטיי רצו לגייס את דעת הקהל היהודית בעול,
ובמיוחד בארצות הברית דר הוועד היהודי האנטיֿפשיסטי .בשני
כיווני רצו הסובייטי לגייס דעת קהל זו :סיוע חומרי )גיוס כספי(,
ולח פוליטי .היהודי ,בהיות המושא העיקרי לשנאת הנאציז,
עשויי היו לשמש נושאי טבעיי של התביעה לפתיחת חזית שנייה
במערב אירופה ,ולהקל בכ את הלח הצבאי בחזית הרוסית.
היהודי עשויי היו להשפיע על ממשלת ארצות הברית להיכנס
למלחמה.
כלומר הפיזור היהודי נצטייר אפוא כפוטנציאל השפעה חשוב.
במיוחד הובא בחשבו משקלו הפוליטי של הקיבו היהודי בארצות
הברית.
ניקיטה חרושצ'וב ,א שלא דייק בפרטי ,תיאר נאמנה את השיקול
המרכזי בהקמת ועד יהודי כאשר כתב בזיכרונותיו" :הוא )הוועד(
הוק כדי לרכז חומר – חיובי כמוב  ...וכדי להפי את החומר הזה
בעיתונות המערבית ,בעיקר באמריקה שבה יש אוכלוסייה יהודית
גדולה ורבת השפעה ...הסובאינפורמבירו והוועד היהודי
האנטיֿפשיסטי שלו נחשבו חיוניי לארצנו ,לקווי המדיניות שלנו,
1
ולמפלגה הקומוניסטית".
בֿ 24באוגוסט  1941ארגנו הסובייטי עצרת של נציגי יהודי תחת
הכותרת "עצרת נציגי הע היהודי" 2.עצרת זו זכתה ג לכינוי "עצרת
הרדיו" משו ששודרה במיוחד לעול היהודי .היא ג נועדה לכ,
כלומר ליהודי שמחו לברית המועצות ,בעיקר ליהודי ארצות
הברית.
הדמויות הבולטות בעצרת זו היו סופרי ,משוררי ,אמני
ומדעני פעילי בקרב היהודי ,מי יותר ומי פחות .א באותה עצרת
לקחו חלק ג יהודי שכלל לא היו קשורי לפעילות כלשהי בקרב
היהודי ,למשל הסופר איליה ארנבורג.
בעצרת זו ִהרבו לדו באחדות היהודית .פעמי רבות חזר הביטוי
"אחי יהודי" .מעצרת זו יצאה קריאה נרגשת ל"אחינו היהודי
בעול כולו" להתייצב לימי ברית המועצות הנלחמת "באויבו הגדול
והמסוכ של הע היהודי".
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רעיונות ,רגשות ועמדות שהיו אסורי שני רבות ,זכו לפתע
ר&ת השלטונות .עצרת אוגוסט במוסקבה ,והשידור שהתבסס
לַ #
ִ
עליה ,היו השלב הראשו בגיוס של אינטלקטואלי יהודי
סובייטי למאמ המלחמתי ,וככל הנראה ג מבשרי הקמתו של
הוועד היהודי האנטיֿפשיסטי.
אול פורמלית בישרו הסובייטי לראשונה על הקמת הוועדי
האנטיֿפשיסטיי כול רק באפריל  .1942המבשר היה סולומו
לוזובסקי שאמר בהודעה הרשמית כי "כל הוועדי האלה קמו
בעקבות התקפתו הבוגדנית של היטלר על ברית המועצות" ,וכי
"היהודי הקימו ועד יהודי אנטיֿפשיסטי לעזור לברית המועצות,
לבריטניה ולארצות הברית".
מתרצי את העובדה שחלפו חודשי מאז עצרת נציגי הע היהודי
ועד להודעה הרשמית על הקמת הוועד היהודי האנטיֿפשיסטי
בהעתקת משרדי הממשלה הסובייטית ממוסקבה לקוי#ישב ומ
הצור להתארג ש .א אי ספק כי העיכוב חל ג ,ואולי במיוחד,
בגלל הלבטי הקשי של השלטונות הסובייטיי לגבי עצ הקמת
ועד יהודי נפרד ,כלומר ועד לאומי ,ובמיוחד כשבמש התקופה הזאת
חלו שינויי ג בחזית הצבאית וג בחזית הפוליטית.
ג פרשה קודמת מבליטה את ההיסוסי והלבטי של השלטונות וג
3
את השינוי בנסיבות .הכוונה לפרשת ארליֿאלתר.
4
הנריק ארלי $ויקטור אלתר היו מנהיגי ידועי של ה"בונד"
בפולי .שניה ִנמנו ע מאות אלפי הפליטי שנמלטו בספטמבר
 1939משטח הכיבוש הגרמני לשטח הפולני שאליו נכנס הצבא
האדו .הוועד המרכזי של ה"בונד" החליט כי כל חבריו יעברו אל
השטחי הסובייטיי ,א מנהיגי המפלגה לא העלו על דעת כי עד
מהרה ה יימצאו בתחו שלטונו של משטר עויי אחר .פעילי
ה"בונד" היו מהראשוני שנעצרו בידי הנ.ק.וו.ד – .הקומיסריו
העממי לענייני פני ששימש משטרה מדינית .את המוסד הזה הקי
לוורנטי בריה.
אלתר נעצר בֿ 27בספטמבר  ,1939ואילו ארלי שבוע אחר כ ,בֿ3
באוקטובר .שניה הועברו בתאריכי שוני לכלא המרכזי במוסקבה,
שכ השלטונות ייחסו לה חשיבות מרובה .ה נחקרו בנפרד
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והוחזקו במאסר שנתיי ,ג כ בנפרד .ה הואשמו 5בקיו קשרי
ע הבורגנות הבי לאומית ,על שיתו פעולה ע הריגול הנגדי של
פולי ,ובמגעי ע רשת מחתרתית בונדיסטית בתו ברית המועצות.
בידי השלטונות היו תיקי עבי על שניה ובה פירוט של פעילות
בפולי ,על נאומיה וכד' .כ שחוקריה ידעו הכול על עמדת
הביקורתית כלפי הקומוניז והמשטר הסובייטי.
באביב  1941נוספו אשמות בענייני חו ,כגו הביקורת שמתחו על
הסכ ריבנטרופֿמולוטוב .יש לציי שלוורנטי בריה היה נוכח
בחקירות אלו.
בסו יולי  1941הודיעו לארלי כי הורשע בדי ,ובֿ 2באוגוסט
הודיעו לו כי נשפט למוות; אול בסו החודש הומתק עונשו
במפתיע לעשר שנות עבודת פר .במקו מאסרו בכלא לוביאנקה
במוסקבה ביקר אצלו פעמי קצי בכיר של הנ.ק.וו.ד ,.הקולונל
אהרו ארקדי וולקובינסקי ,שמסר לו בידידות מופגנת כי הוא עומד
להשתחרר! ואכ הוא שוחרר באמצע ספטמבר .1941
אלתר זכה לטיפול נוקשה יותר ,ונשפט למוות ביולי  1941א פסק
דינו הוחל עשרה ימי לאחר מכ בפסק די של עשר שנות עבודה
במחנות .ג הוא שוחרר בער באמצע ספטמבר  ,1941כחודשיי
וחצי אחרי הפלישה הגרמנית לברית המועצות.
הסיבה העיקרית לתפנית שחלה ביחס הסובייטי אל השני הייתה
התמורה המפליגה במדיניות החו הסובייטית בעקבות הפלישה
הנאצית .תמורה זו התבטאה בי השאר ,בהתקרבות אל בריטניה
ובהפשרה ביחסי ברית המועצותֿפולי .הממשלה הפולנית הגולה,
שמקו מושבה היה בלונדו ,הקימה אז נציגות פולנית במוסקבה,
כלומר שגרירות .בסו אוגוסט פנתה שגרירות זו אל השלטונות
הסובייטיי וביקשה לשחרר בדחיפות את שני מנהיגי ה"בונד".
מבחינה פורמלית התאפשרה המתקת גזרי הדי של ארלי ואלתר
בגלל ההסכמי החדשי בי ממשלת פולי לממשלת ברית
שרס הסובייט העליו לגבי כל
המועצות ,ובתוק צו החנינה ִ
האזרחי הפולני הכלואי .א אי זה הכול; בסו אוגוסט וראשית
ספטמבר אירעה התדרדרות חמורה במצב הצבאי של ברית המועצות.
באמצע ספטמבר הבקיעו הגרמני את קווי ההגנה האחרוני סביב
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לנינגרד ,והכוחות הסובייטיי באוקראינה נחלו תבוסה מוחצת.
ההנהגה הסובייטית הייתה נתונה ללחצי ולחרדות גדולות.
סטלי חשב אז שהצטרפותה של ארצות הברית למלחמה בהיטלר
תהיה בה לא רק תרומה צבאית חשובה אלא שהיא ג תהווה סיוע
מוסרי ופסיכולוגי בעל משמעות .חשוב היה לרכוש את דעת הקהל
האמריקנית כדי שזו תתמו בהצטרפות ארצות הברית למלחמה.
ה"אידיליה" החדשה בי השלטונות הסובייטיי ובמיוחד
הנ.ק.וו.ד ,לבי שני מנהיגי ה"בונד" הייתה בלי ספק תוצאה של
הנסיבות החמורות האלה.
ישנ עדויות בדוקות שמוכיחות כי לוורנטי בריה ,ראש הנ.ק.וו.ד.
וארגונו ,היו מעורבי במישרי בסתיו  ,1941כלומר כמה ימי לאחר
שחרור של ארלי ואלתר מכלא ,בניסיו להקי רשת תעמולה
יהודית בברית המועצות ,וכי התכוונו להפעיל את מנהיגי ה"בונד"
6
המשוחררי לצור זה.
א מי יז את הרעיו לכונ ועד יהודי אנטיֿנאצי בברית המועצות?
נראה כי שני הצדדי – השלטונות הסובייטיי ושני מנהיגי ה"בונד"
היו מעונייני ברעיו ,א כל אחד וטעמיו ונימוקיו עמו.
על פי עדות 7,את הרעיו העלו לפניה קציני מהנ.ק.וו.ד .זמ מה
לפני ששוחררו השניי מ הכלא .מדוע פנו אליה? מפני שה נמנו
ע הפליטי היהודיֿפולני המפורסמי ביותר ששהו בברית
המועצות באותה תקופה .ה היו ידועי כמי שעמדו בראש מבצעי
תעמולה אנטיֿפשיסטיי ואנטיֿהיטלראיי לפני המלחמה .ה ניסו
להקי ועדי אנטיֿהיטלראיי בפולי ,ותמכו בארגוני דומי בחו
לאר .היו לה קשרי מצויני ע ראשי המפלגות הסוציאליסטיות
ומפלגת העבודה בארצות הברית ובבריטניה ,מדינות שבאות ימי
היוו יעדי מרכזיי למאמ התעמולה הסובייטי.
הקולונל וולקובינסקי ,שכאמור היה אחד מקציני הנ.ק.וו.ד,
ושנפגש אית לפני שחרור ואחריו ,שידל לשכוח את העבר,
להתייחס אל מעצר כאל "טעות מצערת" ,ולתרו למאבק המשות
בנאציז.
מ השיחות ע הנציגי הסובייטיי ,ומהפגישות שקיימו ביזמת
הנ.ק.וו.ד .ע אישי יהודיֿסובייטי שהיו אמורי להיות חברי
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הוועד היהודי האנטיֿפשיסטי 8,קיבלו ארלי ואלתר את הרוש כי
השלטונות הסובייטיי מעונייני בוועד רחב שיקי חוגי יהודיי
שוני בעול .כלומר נשקל שיתו פעולה בי אישי יהודי לא
סובייטי ,כמו ארלי ואלתר ,ואישי יהודי סובייטי ,כמו
מיכואלס ,שאמור היה להיות אחד משלושת המנהיגי הבכירי של
הוועד.
ארלי ואלתר עיבדו הצעת מבנה ופעולה לוועד כזה .בי השאר,
הוועד היה אמור לנהל תעמולה אנטיֿנאצית ,לדאוג לפליטי יהודי
מפולי בברית המועצות ,ולעודד את גיוס של הפליטי לכוחות
9
המזויני ,ובייחוד לצבא הפולני שגנרל אנדרס עסק אז בהקמתו.
ארצות הברית ,ובמיוחד יהודיה ,היו אמורי להיות יעד מרכזי.
את עיקרי התכנית הגישו השניי בכתב לסטלי בראשית אוקטובר
 .1941בלי אישורו לא היה אפשר להוציאה לפועל .בינתיי ,בֿ15
באוקטובר  ,1941פונו ממוסקבה לקוי#ישב מוסדות חשובי לרבות
קומיסריוני ,וכ סופרי ידועי ,נציגויות דיפלומטיות ,סוכנויות
ידיעות זרות וכיוצא באלה .ע המפוני המכובדי נמנו ג ארלי
ואלתר .ג ה שוכנו יחד ע אישי רמיֿמעלה במלו "מטרופול".
השניי חיכו לתשובה על תזכיר ובינתיי שיתפו פעולה ע
השגרירות הפולנית .אלא שהאישור המקווה לא הגיע .לעומת זאת,
בליל הֿ 4בדצמבר  1941נאסרו מחדש ,בדר אופיינית למנגנו
הביטחו הסובייטי :בצהרי היו הקוד התקשר איש הנ.ק.וו.ד.
למלונ והשאיר הודעה כי נתקבלה תשובה על הצעותיה .עוד שיחה
טלפונית ,שהתקיימה בשעה  12וחצי אחרי חצות ,זימנה את השניי
לפגישה דחופה אשר ממנה כבר לא חזרו.
מה הרקע למעצר הפתע ,וממה נבע המהפ הפתאומי בעמדה
הסובייטית כלפי השניי? בסו חודש נובמבר  1941כבשו
הסובייטי מחדש את רוסטוב שעל הנהר דו .הגנרל ז'וקוב ,שהיה
משוכנע כי הגרמני כילו את עיקר כוח ,הגיש למחרת לסטלי
תכניות למהלומת נגד סובייטית .מתקפה כזו החלה בֿ 5בדצמבר
 .1941הדבר השפיע לרעה על תכניות ההתקרבות הסובייטית כלפי
אנשי ה"בונד" ,שכ הסיוע מצד הפסיק להיות חיוני כמו שהיה
קוד לכ .נוס על כ הסובייטי נוכחו לדעת כי ארלי ואלתר החלו
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למלא תפקידי מרכזיי בממסד הפולני בברית המועצות .ה ג
העזו להביע בפומבי דעות חדֿמשמעיות בדבר שייכות של שטחי
הסיפוח הסובייטי משנת  1939לפולי .כל אלה הפכו אות למטרד
ולסכנה.
לאחר המעצר פעלה השגרירות הפולנית למע שחרור ,א תשובת
הסובייטי הייתה מפתיעה :ה טענו כי המעצר בא לאחר שהוכח כי
השניי פעלו למע גרמניה הנאצית .כעבור זמ קצר הוצאו השניי
להורג.
בינתיי תקפה יפ את ארצות הברית ,וגרמניה הכריזה עליה מלחמה.
הצור המידי לזכות בדעת קהל אוהדת בארצות הברית היה ג הוא
למשני .לא רק ארלי ואלתר היו מטרד מיותר ,ג הרעיו לוועד יהודי
ִ
כלל עולמי חדל להיות חיוני .אמנ התכנית לא נגנזה ,אול דמותו
ומבנהו של ועד כזה )א יקו( יהיו כבר שוני.
מכא ,ולתקופה מסוימת ,סטלי והמנהיגות הסובייטית לא היו
מעונייני יותר בהקמת ארגו יהודי שלא יהיה בפיקוח המוחלט וא
לא בהמש קיומ הפיסי של מנהיגי יהודי עצמאיי כארלי
ואלתר.
ועד יהודי סובייטי ולא בי לאומי הוק בסופו של דבר ,א לא
מיד .זה התרחש בער באפריל  .1942באותו הזמ ִהתברר לסובייטי
כי למרות הישג בחזית בסו  1941הצבא הגרמני לא התמוטט,
והסכנה מבחינה צבאית עומדת בעינה .שנית – מצב האספקה החמיר
מאוד והרעב החל להכביד עליה .בשני תחומי אלה יכולה הייתה
לסייע ארצות הברית בלבד .רק היא יכלה לשלוח אספקה חיונית .היא
ג יכלה ליזו חזית שנייה במערב אירופה ובכ להפחית את הלח
הגרמני על הצבא האדו.
בעיני הקרמלי שוב עולה ערכה של יהדות ארצות הברית ,ולכ
שבעה חודשי אחרי "כנס הרדיו" ,החליטו הסובייטי להקי ועד
יהודי אנטיֿפשיסטי כגו סובייטי שיהיה נתו להדרכה ולפיקוח של
השלטונות כמקובל לגבי כל גו סובייטי אחר .השלטונות תכננו את
הוועד שישמש מכשיר שישרת את תעמולת המלחמה שלה ויהיה
כמוב נאמ למשטר בלא סייג .מי שנועד לשמש בא כוחה של
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היהדות הסובייטית בוועד שתכננו ארלי ואלתר היה כאמור השחק
שלמה )סולומו( מיכואלס ,שנתמנה יו"ר של הוועד החדש.
סולומו לוזובסקי היה הממונה על הפיקוח וההדרכה .הוא היה
האיש שאישר )או לא( את תוכנו של כל מברק שהוועד שלח ,של כל
חומר שהוועד עמד לפרס ,של כל ידיעה שעמד להפי.
הפרטיזֿהמשורר היהודיֿליטאי ,שמרקה קאטשרגינסקי )שזכיתי
להכירו אישית כשביקר בארגנטינה( ,תיאר בספרו "צוויש האמער
או סערפ" )בי פטיש ומגל( ,את הפיקוח הנוקשה ,את ההדרכה
הצמודה שהוועד זכה לה בכל תקופת קיומו .יש לציי כי
קאטשרגינסקי היה בעיר מולדתו וילנה קומוניסט פעיל ,ותיאורו
מבוסס על מראה עיניו .הוא שהה כמה חודשי במוסקבה בסו 1944
וראשית  ,1945ועקב מקרוב אחרי פעילות הוועד.
בעצ הקמת הוועד היה חידוש מרעיש כלפי פני :מאז בוטלו
"הסקציות היהודיות" )הייבסקציה( של המפלגה הקומוניסטית בשנת
 ,1930נוצרה שוב איזושהי כתובת מרכזית ליהודי ברית המועצות.
שנית ,עצ הקמתו ויעדי פעילותו ,שאמנ הוכתבו על ידי צורכי
התעמולה ,נתנו דהֿפקטו ביטוי פומבי לנסיגה מ הדוקטרינה
המכחישה את קיומו של ע יהודי מאוחד מעבר לגבולות מדיניי,
ואפילו נשתמעה ההנחה כי האקסֿטריטוריאליות היהודית אי בה
משו ניגוד לשותפות האומה.
אמנ מבנהו של הוועד החדש צומצ לעומת הכוונות הראשוניות,
אול על א צמצו זה ,רמה קרנו בעיני הציבור היהודי בברית
המועצות ומחוצה לה .מלבד עצ החידוש שבהקמתו ,השפיע הרכבו
המכובד .בקרב חבריו אנו מוצאי את השמנה וסולתה של היהדות
הסובייטית .ניכר כי בהרכבו השתדלו השלטונות להבליט ה את
קיומ של חיי ציבור ותרבות יהודיי בברית המועצות וה את מקומ
והישגיה של יהודי בכל ענפי הפעילות ברחבי המדינה .זה אמור
היה לסייע לסובייטי להשפיע על יהודי חו לאר ,ואכ כ קרה.
הוועד לא הורכב על פי "מפתח" ייצוגי ,אול באורח בלתי רשמי
היה אפשר למצוא בו "באי כוח" של חוגי יהודיי שוני ואנשי
צמרת מתחומי מרובי :טובי הסופרי והאמני היהודי בברית
המועצות )ג סופריֿפליטי מפולי(; יהודי שהיו סופרי רוסיי
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נודעי; מדעני גדולי; חתני פרס סטלי; לוחמי רבי תהילה,
ובה מפקדי בכירי בצבא האדו בעלי אותות הצטיינות גבוהי;
בעלי הישגי מיוחדי בייצור וכיוצא באלה אנשי חשובי
ומפורסמי .נית ייצוג אפילו ל"קהילה היהודית הדתית" במוסקבה.
את יוקרתו של הוועד היהודי האנטיֿפשיסטי ודאי הגבירו שמות של
חברי ,או אנשי הקשורי בו ,אשר באו אליו "מ החו" ,מה שעד
כה לא נודע כלל על זיקת לחיי יהודיי ולתרבות יהודית ,וא
כאלה שא מעטי ידעו על מוצא היהודי או יהודי למחצה.
הוועד ניהל את התעמולה בקרב יהודי חו"ל בשני כיווני
משתלבי) :א( חיזוק הלכי רוח אנטיֿגרמניי; )ב( יצירת אווירה
פרוֿסובייטית .הוועד לא הסתפק בתיאורי מעשי האימי של
הגרמני אלא השתדל ג להפי בעול היהודי תמונה אידאלית של
הישגי היהודי בברית המועצות על רקע של שוויו עמי כללי.
אול תו כדי מילוי התפקידי השגרתיי המכווני מעיקר לחו
לאר עורר הוועד היהודי האנטיֿפשיסטי תסיסה בלתי רגילה בפני,
בתו שורותיו .תסיסה זו שיקפה למעשה את הלו הרוחות ביהדות
הסובייטית בכללה .התברר כי הבעת רגשי סולידריות יהודית ,הפגנת
ביטויי גאווה יהודית ,שימוש בסמלי הלקוחי ממורשתו
ההיסטורית של ע ישראל ,כל אלה יחד שימשו אמצעי מצויני
לסלילת דרכי אל הקיבוצי היהודיי בעול למע עידוד התמיכה
בלחימה הסובייטית .אול במהל פעילותו של הוועד היה קשה
להבחי בי אמצעי תעמולתיי לגילויי כני.
פעילי הוועד היו מרוצי מ ההתאמה שראוה בעליל ,או בהרהורי
לב ,בי האינטרס התעמולתי וה"קו" המחייב ,לבי מה שחשבו
והרגישו באמת .במרוצת הזמ ,בהשפעת הטרגדיה היהודית המיוחדת
בתו אימי המלחמה ,א הוסחה דעת לפעמי מ התכלית
התעמולתית ,וה נסחפו בגלי אמונה והתלהבות של אמת 10.לפעמי
11
נבהלו בעצמ מעצמת רגשותיה ,וערכו פע ופעמיי את הכתוב.
כ פעלו ג אחרי שהמלחמה הסתיימה ,והמציאות השתנתה .א
השלטונות לא היו מוכני לקבל את מה שה ראו כסטיות ,ובסופו
של דבר חוסלה כל העילית.
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