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 הזכות לְלֵַמד 
והחובה לִלְמֹוד

 בריגדיסטים ובריגדיסטיות בשירות המהפכה
מבצע האלפביתיזציה בקובה, 1961∗

ֵליליה שטדלר 

ביום שבו התקיימה עצרת הסיום של מבצע האלפביתיזציה בקובה צעדו 95 אלף מחברי 
וחברות הבריגדות על שם קונרדו בניוס לעבר כיכר המהפכה בהוואנה בהכריזם "פידל 
צעירים  המוני  הרחיקה  החינוך",  "שנת   ,1961 שנת  לעשות!".  עוד  מה  לנו  הגד  פידל 
בהוראת  רבים  חודשים  בילו  שם  האי,  של  ביותר  המבודדים  אזוריו  עבר  אל  מביתם 
להתמקד  זה  במבצע  העוסק  המחקר  נויית  בעוד  ולאיכרות.  לאיכרים  וכתוב  קרוא 
מבקש  זה  מאמר  עצמו,  המבצע  בחודשי  והבריגדיסויות  הבריגדיסוים  של  בפעילותם 
הדור  בני  הקובני,  הנוער  חיי  על  ובהשלכותיו  במשמעויותיו  לדיון  הדרך  את  לסלול 
נזנח  אשר  העצרת,  מיום  קסורו  פידל  של  נאומו  ניתוח  באמצעות  למהפכה.  הראשון 
במחקר הקיים, ובצד קריאה בעדויותיהם של בריגדיסוים ובריגדיסויות, אוען כי מבצע 
ביעור  במשימת  והצלחתו  הקובני  הנוער  של  גיוסו  את  רק  לא  סימן  האלפביתיזציה 
האנאלפביתיות בקובה, אלא גם בישר על מחויבות חדשה וארוכת וווח החורגת הרבה 

מעבר ל"שנת החינוך" – יצירתה של למדנות מהפכנית בשירות המהפכה. 

את שנת 1961 ביקשה המהפכה הקובנית להקדיש לרעיון מרכזי אחד: חינוך. למן ניצחונה 

שנתיים קודם לכן הוצב בכל שנה יעד אחד ברור, שלטובתו הוקצו כלל כוחותיה ומאמציה 

באמריקה  "מהפכות  בקורס  תשע"ה  הלימודים  בשנת  שנכתבה  סמינריונית  עבודה  על  מבוסס  המאמר   ∗

הלטינית" בהנחיית ד"ר חררדו לייבנר, החוג להיסטוריה כללית, אוניברסיטת תל־אביב.
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על  החינוך.  של  תורו  הגיע  האגררית  הרפורמה  של  שנתה  בתום  האי.  אוכלוסיית  של 

 1960 שנת  של  ספטמבר  בחודש  קסטרו  הכריז  במעלה,  הראשון  היעד  הבערות",  "ביעור 

בפני משתתפי האספה הכללית באו"ם ובפני כל אלה אשר האזינו לו, צפו בו או קראו אותו 

בעיתון ביום המחרת. קובה, לדברי קסטרו, תהא הראשונה ממדינות יבשת אמריקה כולה 

שתוכל להצהיר כי אין עוד בתחומה גבר או אישה שאינם יודעים קרוא וכתוב. לא זו בלבד 

שהמשימה תושלם בתוך שנה אחת בלבד, הכריז, אלא שהיא תיעשה במאמץ משותף של כל 

אחד ואחת מתושבי האי. 

האוריינות  נתוני  עמדו  הקובני  בחינוך  מערכות  לשידוד  קסטרו  של  שאיפתו  מול  אל 

אחוזים   23.6 המהפכה,  טרם  שנערך  האחרון   ,1953 שנת  של  המפקד  לפי  הקיימים. 

העירוניים  אלה  לבין  הכפריים  האזורים  בין  והפערים  אנאלפביתים,  היו  מהאוכלוסייה 

היו גדולים מאוד. אחד מכל ארבעה אנשים, בעיקר איכרים בכפרים מבודדים ומרוחקים 

בראש  דרשה,  זו  מציאות  עם  ההתמודדות  וכתוב.  קרוא  ידע  לא  עירוניים,  ממרכזים 

ובראשונה, לוגיסטיקה וכוח אדם. ברי שלא היה לאל ידם של 35 אלף מורים ומורות קובנים 

התלמידים  חדשה:  אוכלוסייה  של  גיוסה  בדבר  הודעה  הופצה  כן  ועל  בגפם,  זאת  לבצע 
והתלמידות.1

א. "הבה נאלפבית"

שיעורי  את  מחדש  ולאמוד  לאתר  כדי  קובה  ברחבי  לדלת  מדלת  עוברים  מתנדבים  בעוד 

האוריינות, כל מי שמלאו לו שלוש עשרה וגם השלים שש שנות לימוד הוזמן להציע את 

מחודש  שהתקיים  המבצע  של  הראשון  שלבו  זה  היה  וכתוב.  קרוא  להוראת  מועמדותו 

ספטמבר 1960 ועד תחילת שנת 1961. באמצע חודש אפריל 1961 הורה קסטרו על סגירתם 

המוקדמת של בתי הספר התיכוניים והפרה־אוניברסיטאיים למען גיוס "צבא האוריינות".2 

תלמידות   105,664 הנחוצים  הטפסים  את  מילאו  סופית,  הספר  בתי  שערי  שנסגרו  עד 

ותלמידים, 52 אחוזים מהם נערות.א 

מה הביא תלמידים ותלמידות רבים כל כך להתנדב לעבודה קשה, לעיתים אף מסוכנת,ב 

החינוך  ואיש  הסופר  להם?  רחוקים מאלה שהורגלו  חיים שהיו  ובתנאי  באזורים מבודדים 

על סוגיות מגדריות במבצע האלפביתיזציה ראו מחקרה החלוצי של הרמן )2012(, עמ' 93–111. היבט חשוב  א 

נוסף שנזנח במחקר הקיים ומפאת קוצר היריעה לא אדרש לו הוא ההיבט הגזעי: 51.1 אחוזים מהבריגדיסטים 
והבריגדיסטיות היו לבנים, 16.2 אחוזים שחורים, ואילו 15.3 אחוזים מסטיסו. ראו: ג'ילט )1964(, עמ' 200.

ידי מתנגדי המהפכה. כמה מהם נהפכו למרטירים ונתפסו  במהלך חודשי המבצע נרצחו בריגדיסטים על  ב 

ונתלה לצד האיכר אשר אירח אותו  גם מנואל אסונסה, אשר נתפס  וכך  ובהם קונרדו בניטס,  כסמלי המבצע, 
בביתו, שלושה חודשים טרם סיום המבצע.
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צעירים  באותם  שקיננה  אדירה  אנרגטית  כהתפרצות  זאת  תיאר   )Kozol( קֹוזֹול  ג'ונתן 

וצעירות, הקשורה באופן בלתי אמצעי למהפכה ולהתבססותה בשנותיה הראשונות.3 "מהיכן 

שיצאו ה'ַּבְרּבּודֹוס' )מזוקנים(, לשם אנחנו הלכנו ]...[ אחרי שהם יצאו רצינו ]להיות[ קצת 

כמוהם", סיפר ריקרדו וסקס,4 אשר התנדב למבצע בגיל שתים עשרה ובילה קרוב לשמונה 

המרוחקים,  ההרריים  האזורים  אל  העירוניים  מהמרכזים  התנועה  מביתו.א  הרחק  חודשים 

ה"סיירה", תנועה הפוכה מזו של ה"ברבודוס" )המהפכנים שהצטרפו לפידל קסטרו ואנשיו( 

בשנות המאבק, נתפסה כהזדמנות לחקות את פועלן של אותן דמויות מרכזיות ואף ליטול 

חלק פעיל במהפכה, שכן מרבית משתתפי המבצע היו מנועים מלהילחם באותה עת עקב 

גילם הצעיר. 

אולם רצונו של הנוער הקובני לצאת ולהילחם לא הסתכם בהזדמנות "לשחזר" את ימי 

סיירה מאסטרה )Sierra Maestra(, אלא היה מעוגן גם באירועים שפקדו את קובה באותם 

במהלך כתיבת העבודה נפגשתי פעמים אחדות )בראשון לציון( עם ריקרדו וסקס )66(, מהנדס ימי שהיגר  א 

מקובה במהלך שנות התשעים עם אשתו וכמה מילדיו. עם סיום מבצע האלפביתיזציה קיבל מלגה, ובהמשך אף 
נשלח ללימודים אוניברסיטאיים באודסה. 

איור 1. "מוות לאנאלפביתיות": 
כרזה מימי המבצע ובה מדומים 
עפרונות הענק לכלי מלחמה, 1961 
אלבי )2005(, עמ' 181
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יחסיה הדיפלומטיים עם קובה.  1961 ניתקה ארצות הברית את  ינואר שנת  ימים. בחודש 

שלושה חודשים לאחר מכן התרחשה הפלישה למפרץ החזירים, יממה בלבד לאחר הכרזתו 

של קסטרו על אופייה הסוציאליסטי של המהפכה. דוגמה לחיבור בין ההשתתפות במבצע 

האלפביתיזציה לבין לחימה "חמושה" היה הבימוי של פלישה "מחודשת" למפרץ החזירים 

שערך קסטרו, אלא שהפעם היו אלה בריגדיסטים שקפצו מסירותיהם והסתערו על החוף 

המיליטריסטי  הפן  את  מטעימות  אחרות,  רבות  ועוד  זו,  מחווה  ענק.  בעפרונות  חמושים 

לרבות  הבריגדיסטים,  ולִחברות  לגיוס  אמצעי  שימש  ואשר  מראשיתו,  במבצע  שנקשר 

משפחותיהם.5 

אורגנו  והמתנדבות  המתנדבים  המבצע.  היבטי  לכל  חדר  המיליטריסטי  השיח  ואכן, 

בניטס"  קונרדו  על שם  "הבריגדות   – סמלי רב־משמעות  נשא מטען  ב"בריגדות" ששמן 

נרצח  אשר  אפרו־קובני  צעיר  המבצע,  של  הראשון  המרטיר  את  הנציח  השם   .)Benitez(

)המכון  אינר"א  מטעם  פיילוט  בניסוי  וכתוב  קרוא  שלימד  בעת  המהפכה  מתנגדי  ידי  על 

)Varadero(, מרכז תיירות יוקרתי טרם  INRA(.א עם הגיעם לווראדרו  לרפורמה אגררית, 

המהפכה ששימש כעת מעון ההכשרה של המבצע, קיבלו המשתתפים מדים בסגנון צבאי 
שנשאו תג עם דמותו של בניטס. המנון הבריגדות נוגן שש פעמים ביום בתחנות הרדיו.6

תקופת ההכשרה בווראדרו פתחה את השלב השני של המבצע. שלב זה החל ערב הפלישה 

למפרץ החזירים בהגעת המשלחת הראשונה של המתנדבים וסימן את ראשיתו של הגיוס 

ההמוני למבצע. ההכשרה הייתה קצרה ומרוכזת, בין שמונה לעשרה ימים בלבד, והקיפה 

שלושה תחומים עיקריים: שימוש בשני ספרי ההדרכה שהוכנו מבעוד מועד, האחד עבור 

הבריגדיסטים – Alfabeticemos, והאחר עבור תלמידיהם – Venceremos; הכשרה למגורים 

ולעבודה באזורים מרוחקים, לרוב ללא חשמל, שהיו זרים לרוב העירוניים; ותפעול מנורת 

ואחרי  הזריחה  טרם  לימודים  לקיים  שאפשרה  משום  למבצע  הכרחית  שהייתה  "קולמן", 

השקיעה. המנורה עצמה הפכה סמל למבצע ונראתה בכרזות רבות.7 בסיום התקופה השאירו 

הבריגדיסטים את המנורות בבית מארחיהם כמזכרת למבצע )לא מן הנמנע שהייתה זו גם 

תזכורת להוסיף לשפר את מיומנות הקריאה והכתיבה גם בהיעדר המורה(. 

גוטיירס  שני ספרי ההדרכה המוזכרים נכתבו בפיקוחו של המחנך הקובני הידוע ראול 

לבריגדיסטים  המדריך  אינדוקטרינציה.  של  ממד  גם  ההמוני  לגיוס  והוסיפו   ,)Gutiérrez(

הורכב  נאלפבית",  כ"הבא  לתרגמו  שניתן  ציווי  בלשון  פועל   –  Alfabeticemos המורים, 

אך  רבים  משאבים  "לקובה  שלנו",  המנהיג  הוא  "פידל  ובהם:  פרקים,  וארבעה  מעשרים 

על  קיבלו  אשר  ההוראה  תפקיד  כך,  באלה.8  וכיוצא  שלנו",  היא  "האדמה  ענייה",  היא 

30 אלף פועלים שגויסו בחודשי הקיץ כדי להתמודד עם האיום שעלה מן הנתונים  נוספת מנתה  בריגדה  א 

.)Patria o Muerte( "ולפיהם ייתכן שהיעדים לא יושגו. פלוגה זו קיבלה את השם "מולדת או מוות
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המהפכה.  של  המסר  הפצת  בדמות  נוספת,  שליחות  או  נוסף,  תפקיד  בתוכו  קיפל  עצמם 

תפקיד נלווה זה אפשר שבא לידי ביטוי בצורה החזקה ביותר במילותיו של קסטרו בסדרת 

נאומים אשר סיפקו מסגרת לעיצוב המבצע במונחים צבאיים, וגם להגדרת משמעותם של 
תפקידיהם השונים של הבריגדיסט והבריגדיסטית.9

הבריגדיסטים  בפני  קסטרו  של  נאומו   ,)Fagen( פייגן  ריצ'ארד  ההיסטוריון  לטענת 

ומשפחותיהם מיום ארבעה עשר במאי 1961, יום הֵאם, היה להתגלמות המדויקת ביותר של 

הלך הרוח שעוצב בווראדרו.10 הנאום פורסם למחרת בעיתון "אל מונדו" )El Mundo(, והיה 

לאחד מן הנאומים המפורסמים ביותר של המבצע.11 מרכז ההכשרה בווראדרו כבר אכלס 

באותו זמן כ־12 אלף תלמידים.12 את דבריו פתח קסטרו באזכורם של שני צבאות: 

האומה שלנו מחזיקה בשני צבאות: אחד חמוש ברובים ותותחים, במטרה להגן על 

מלאכתה של המהפכה, ואחד חמוש בספרים, במטרה לקדם את המהפכה; צבא אחד 

הנלחם בצבאות זרים, בוגדים וכל מי שיבקשו להרוס את מה שהשגנו, והצבא האחר 

הצבאות;  לשני  זקוקה  המהפכה  וכתוב.  קרוא  וידיעת  תרבות  של  בהיעדרן  נלחם 
האחד אינו יכול לעשות דבר בלי האחר.13

מילותיו של קסטרו הבהירו לבריגדיסטים כי הם שרויים בעיצומה של מערכה שאינה נופלת 

מזו החמושה המוכרת להם. אפשר להניח שרבים מהם רצו לצאת ולהילחם. בריאיון עימו 

סיפר ריקרדו וסקס: "כשהיינו בבית ספר, כל הזמן שלחנו משלחת ליחידה צבאית, לקצין 

היינו  ולחכות.  לשבת  הייתה  הפקודה  להילחם.  להשתתף,  רוצים  שאנחנו  ]להגיד[  העיר, 

חיילים ממתינים ]...[ ואז הגיעו הטפסים: מי רוצה להשתתף במבצע אלפביתיזציה – מסע 

למלחמה נגד האנאלפביתיות".14 הלחימה "בשתי חזיתות", העוברת כחוט השני בסוגיות 

הכרחי  כתנאי  מוצגת  החזירים,  למפרץ  בהקשר  רבות  פעמים  בנאומו,  קסטרו  שהעלה 

להצלחתה של כל אחת מהן. אולם לעיתים קסטרו מטעים כי החזית "בבית", קרי פעילותו 

של "צבא האוריינות", אף עולה בחשיבותה על זו ה"חיצונית": 

יותר. המאבק שלכם  יהיה עליכם להיות סבלניים  יותר;  יהיה ארוך  המאבק שלכם 

לא יהיה מאבק של שעות או של ימים. אם ניתן לבער את הבערות באותה הקלות 

יהיו עוד אנאלפביתים  ניתן היה לחסל שכירי חרב פולשים, בסוף החודש לא  שבה 

בארצנו ]...[ הקרב שיביס את הבורות יעניק לארצנו תהילה רבה מזו של כל קרב 
צבאי שיצאנו אליו עד כה, ושל כל קרב שנצא אליו בעתיד.15 

ההשתתפות במבצע הוצגה כהשתתפות בשדה הקרב מול האימפריאליזם. האנאלפביתיות 

והבורות לא תוארו כבעיה חברתית גרידא, כי אם כאויבות ממשיות של קובה. האימפריאליזם 

המאבק באנאלפביתיות  הפך  זו  רטוריקה  ובאמצעות  ברית;  כבני  תוארו  והאנאלפביתיות 



מזד לו ד והחובה ל  מל לב 107הזכות לו

היא  במבצע  שהשתתפות  קסטרו  אישר  כך  באימפריאליזם.16  מהמאבק  אינטגרלי  לחלק 

למעשה אפיק כניסה לשותפות במהפכה. יתרה מכך, ההשתתפות, לדבריו, מבטיחה תהילה 

אדירה שתעפיל על כל קרב שהתקיים עד המבצע, או שיתקיים בעתיד. לקראת סיום דבריו 

אף הכריז שהבריגדיסטים "יהיו מהפכנים טובים יותר מאיתנו".17 תהילה זו באה עם מערך 

של זכויות אך גם עם הרבה חובות. 

על  בושה  תמיט  "עריקה"  תנאי.  בכל  הקרב  בשדה  להישאר  הייתה  הבסיסית  החובה 

הבריגדיסט, ולדברי קסטרו לא יהיה אחד שלא יישאל בעתידו הקרוב אם השתתף במבצע, 

נסוג לביתו משום שלא עלה בידו להסתגל לתנאי החיים.18  ואם נשאר עד הסוף או שמא 

כותרת הנאום, שפורסמה בעיתון, לא הותירה צל של ספק: "נטישת החינוך לאוריינות היא 

בושה גדולה".19 הזכות הגדולה העולה מדבריו הייתה הזכות ללמד, ליטול חלק במהפכה, 

קפה,  מיוצר  מי  ידי  ועל  כיצד  לדעת  המארחת,  המשפחה  עם  גג  קורת  אותה  תחת  לגור 

להתוודע זה אל זה ולהבין את הסיבה למהפכה.20 החובה הייתה ללמוד את כל אלה: "אתם 

משתוכלו  יותר  ללמוד  עתידים  אתם  ִּתְלְמדּו.  גם  אתם  ְּתַלְּמדּו,  כאשר  אך  ללמד.  הולכים 

ללמד, ובסוף תחושו אסירי תודה בדיוק כפי שירגישו האיכרים כלפיכם, על כך שלימדתם 

אותם לקרוא ולכתוב".21 החובה ללמוד אף יותר ממה שיוכלו ללמד נזכרת רבות במחקרים 

על המבצע. אך היא לא הייתה חובת הלמידה היחידה. קסטרו ייחס חשיבות רבה ללמידה 

שמצפה לתלמידים עם שובם: החובה להכין את עצמם למען המולדת, מתוך הבנה שעל כל 

אזרחי המהפכה ללמוד ולהשתפר.22 עם יציאתם של הבריגדיסטים הראשונים הטעים קסטרו 

את השינוי שעתיד להתחולל בהם. אחרי הכול, הוא הבטיח שעתידים הם להיות מהפכניים 

טובים יותר.23 

ב. הְסייָרה כמרחב לימינלי

)Bonbon(, כל אחד ידע לאיזה כפר הוא הולך. הייתה שם מורה  כשהגענו לבונבון 

שהייתה אחראית עלינו ]...[ הגענו לשם אחרי הצהריים, הלכנו הרבה שעות ]...[ 

אני לא הייתי רזה וסבלתי מאוד, לא הייתי הולך כל כך הרבה. פתאום באמצע הדרך 

לקראת השקיעה ראינו קבוצה של אנשים יורדים מההר. היה להם מקל, ערסל ובתוכו 

גופה. איזו מכה. אני הייתי עייף ורציתי לראות דברים טובים. הגעתי מאוד צמא, 

ורציתי מים. קיבלתי דלי לקחת מהבאר, אבל לא יכולתי לשתות את זה. הכמות של 

הסידן במים האלה, זה היה ]לבן[ כמו חלב. כבר הגיע הלילה, הגענו לבית שבו גרה 
המורה. נתנו לנו מקום לשים את הערסל הזה ומחר ייקחו אותנו.24

תיאור ההגעה אל הכפר, כפי שנזכר בה ריקרדו וסקס חמישים שנה לאחר מעשה, ממחיש 
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היטב את כניסתם של הבריגדיסטים אל סביבתם החדשה. המסע המשותף של קבוצת נערים 

ונערות עירוניים – תחילה ברכבת, לאחר מכן במשאית ובסופו של דבר במסע רגלי ארוך – 

סימן את התרחקותם מגבולות המוכר. עבור ריקרדו, הצעידה עצמה הייתה כרוכה במאמץ 

פיזי רב, שיוסיף ללוות אותו בהמשך בצעדה היומית בין מטע הקפה לבית המשפחה. 

הקריאה  הוראת  בתהליך  התרכז  בריגדיסטים  עם  חוקרים  של  מהראיונות  הארי  חלק 

זה.  מסוג  ללמידה  רק  הוקדשו  לא  היום  שעות  שמרבית  להטעים  יש  אך  והכתיבה, 

הבריגדיסטים קמו עם מארחיהם בשעת בוקר מוקדמת, ובמהלך היום עבדו עימם במטעים 

באיסוף פולי קפה ובייבושם, בשדות התירס ובעבודות הבית. מריה, בריגדיסטית שראיין 

צּוותה  היא  עשרה.  שש  בת  בהיותה  המבצע,  בזמן  לראשונה  הוריה  בית  את  עזבה  קוזול, 

יחד  קמו  היום:  במהלך  עבדו  הן  ויחד  שנים,  בחמש  ממנה  המבוגרת  המשפחה  ֵאם  לאנה, 

השוטפות  העבודות  בסיום  תירס.  באיסוף  יחד  עבדו  מכן  ולאחר  בנהר,  יחד  רחצו  בשש, 

לימדה מריה את בני המשפחה ושכן נוסף. מיגל, נער נוסף שראיין קוזול היה בן חמש עשרה 

כאשר התנדב למבצע. הוא נהג לקום שעה אחת מוקדם ממריה, ועבד במטע הקפה. בלילות 

לימד את אב המשפחה, ובהמשך גם את הֵאם. בימי ראשון ביכר לבלות עם בריגדיסטים מן 

האזור, ואילו מריה נהגה להישאר עם בני המשפחה המארחת וחבריהם.25 

עם  לחלופין  או  המשותפות,  העבודה  שעות  בתום  להתקיים  אמור  היה  עצמו  הלימוד 

והלומדים ללמוד  בידם של המלמדים  כיצד עלה  יום העבודה.  הזריחה, טרם תחילתו של 

בזמנים אלה? בריאיון שערכתי עם ריקרדו וסקס שאלתיו על המוטיבציה של שני הצדדים 

ללמוד בערבים. הוא השיב כי הניסיונות החוזרים ונשנים "להושיב" את עצמו ואת תלמידו 

ללמוד בשלב הזה של היום היו החלק הקשה ביותר בעבודתו כבריגדיסט. שלד הדיאלוג 

תואר על ידו כך:

ריקרדו: בוא ללמוד! 

בן משפחה: מה פתאום עכשיו, אני עייף. 

ריקרדו: אני הולך איתך מחר לעבוד! בוא ללמוד!

שעם  בידיעה  המאוחר,  לכל  תשע  בשעה  שיעוריה  את  לסיים  שהשתדלה  סיפרה  מריה 

הזריחה יקומו כולם לעבוד. כאשר התעוררה עם ֵאם המשפחה הציעה לה זו להמשיך לישון, 

אך מריה סירבה והוסיפה: "אני רוצה ללכת איתך לכל מקום שאת צריכה ללכת אליו. כאשר 
את הולכת אל הנהר, אני גם רוצה".26

שני התיאורים הללו מעידים על ה"חוזה'" שנרקם בין הצדדים: הבריגדיסט מלמד, האיכר 

לומד; האיכר עובד, הבריגדיסט עובד. כפי שניסח זאת קסטרו בנאומו מווראדרו, על האיכר 

ללמוד, ועל הבריגדיסט לעבוד בדיוק כפי שהאיכר עובד. בהתאם לתבנית זו, על מריה לנהוג 

כפי שנוהגת אנה. באופן דומה, ריקרדו "הזכיר" למארחו את חלוקת התפקידים: הבריגדיסט 

מלמד ועובד, ועל מארחו לכבד את התחייבותו גם כשהוא עייף. אין מדובר בחיקוי הדדי, 
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סרה  אנה  ההיסטוריונית  שטענה  כפי  אלא 

נתבקשו  העירוניים  הבריגדיסטים   ,)Serra(

המבצע,  חודשי  במהלך  לאיכרים  להפוך 

והאיכרים דורבנו להפוך למורים.27 

החליפו  זו  זהויות"  "חציית  במסגרת 

ו"הביסו"  ידע,  של  שונים  סוגים  הצדדים 

אט־אט את הבערות האוריינית, אך גם את זו 

הפוליטית, שלה היו שותפים הן האיכרים והן 

הבריגדיסטים.28 כפי שטען ההיסטוריון צבי 

מדין )Medin(, האיכרים רכשו לא רק שפה, 

אלא גם את שפת המהפכה; והבריגדיסטים, 

ששילבה  טרמינולוגיה  רכשו  שראינו,  כפי 

ומיזגה אותם במערך הערכים של המהפכה 

מבין  הראשון  השיעור  הסוציאליסטית.29 

את  שהרכיבו  השיעורים  עשר  חמישה 

תהליך האלפביתיזציה עסק בכתיבת ראשי 

 ,)Organizacion de los Estados Americanos אמריקה,  מדינות  )ארגון   O.E.A התיבות 

כ"מילים  המדריכים  כותבי  ידי  על  וסומנו  בקפידה  שנבחרו  המילים  בסדרת  הראשונה 

זה  בשלב  והאיכרות.  האיכרים  על  ומשפיעות  רגשי  מטען  הנושאות  כאלה  אקטיביות", 

כבר החלה קובה לחוש בבידוד הכלכלי, בידוד שלכמה מפעולותיו של ה־O.E.A היה חלק 

לא  INRA, תרם  כמו  נוספות  מילים אקטיביות  זו, לצד  רב בהתבססותו. השימוש במילה 

רק ללימוד קרוא וכתוב, אלא העביר מידע ספציפי וסיפק מסגרת רעיונית וערכית לכינון 

את  להסביר  חובתנו  זו  "הייתה  מריה:  שציינה  כפי  לאיכרים.30  הבריגדיסטים  בין  היחסים 
משמעות המילים שבחרנו".31

המסר  כנושאי  הבריגדיסטים  של  הנוסף  תפקידם  את  היטב  מבטאים  מריה  של  דבריה 

כמו  רבים,  ובריגדיסטיות  בריגדיסטים  של  בסיפוריהם  מהדהד  זה  תפקיד  המהפכני.32 

הזמן  באותו  המהפכה  של  האידיאלים  את  ללמד  "נאבקתי  מיגל:  של  בעדותו  למשל 

המשטר  ידי  על  הבריגדיסטים  של  לעיצובם  ולכתוב".33  לקרוא  כיצד  אותם  שלימדתי 

וביסוס  כשליחי המהפכה, עוד טרם הגעתם למרחב הכפרי, הייתה השפעה רבה על כינון 

מסרי  את  יעבירו  הבריגדיסטים  כי  הציפייה  סרה,  לפי  האיכרים.  לבין  בינם  היחסים 

המהפכה לאיכרים הדגישה את האופן שבו גיבש המבצע את הזהות הבריגדיסטית כ"זהות 
הקובנית האמיתית".34

אקדמיים  ובמחקרים  ספרותיים  בטקסטים  ומרכזיותם  הבריגדיסטים  של  חשיבותם 

איור 2. הבריגדיסט ריקרדו וסקס בימי מבצע האלפביתיזציה, 
לבוש במדי הבריגדה על שם קונרדו בניטס
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שעיסוקם במבצע עומדת במרכז מחקרה של סרה. לדידה, ה־alfabetizador, קרי הבריגדיסט, 

זהותו טרנספורמציה  היחיד של המבצע. בעודו מלמד את האיכרים עברה  היה לסובייקט 

באמצעות הזדהותו עם "האנשים הפשוטים". ואכן, על הבריגדיסטים, כדברי קסטרו, היה 

לגלות שהאוכל, המלגות, הספרים, והבגדים "לא נפלו מהשמיים".35 באמצעות ההתבוננות 

באורח החיים הדל והחסכוני נתבקשו הבריגדיסטים להתחקות אחר החיבור של האיכרים 

לטבע וכך לתת ביטוי לרוח המהפכנית האמיתית שלהם עצמם. הסיירה, גרסה סרה, נעשתה 

לי  נתן  "המבצע  למהפכנים.36  הופכים  בבד  ובד  וכתוב,  קרוא  מלמדים  שבו  לימוד  לאתר 

לראשונה ידע קונקרטי על הצורות שהניצּול יכול לעטות. הוא גם לימד אותי משהו שכבר 

הרגשתי עוד קודם, אולם מעולם לא התנסיתי בו בחיי, בראשי, בידיי" אמר אחד מהם.37 

בהקשר  כרלוונטי  ידם  על  התקבל  והוא  לבריגדיסטים,  שלהם  מהידע  העבירו  האיכרים 

של המבצע. קבלה זו עלתה בקנה אחד עם התפיסה כי חרף ריכוז משאבי הפיתוח בערים, 

ההתנסויות המהפכניות מרוכזות באזורים הכפריים.38 "לימדו אותי איך לטפל בקפה כשלא 

היה לי מושג, להוציא מים מהבאר, לטפל בפצעים שלא יזדהמו ]...[ למדנו איך האוכלוסייה 

המבודדת של האיכרים בהרים, בסיירה מאסטרה, היא משהו מיוחד" סיפר וסקס. ביקורים 

בבתים נוספים בקרבת מקום, שבהם התארחו בריגדיסטים אחרים, הרחיבו את חשיפתם של 

ולמנהגים שונים של הכפר. ריקרדו  והנערות העירוניים לדרכי הפעולה, לאוכל  הנערים 

וסקס סיפר כיצד למד אצל מארחיו של בן דודו, אשר גם השתתף במבצע, לאמן תרנגול 

לקרב תרנגולים. 

מאוד  בולטת  הבריגדיסטים  בזהות  הטרנספורמציה  במסגרת  דחייתו  או  הידע  קבלת 

בריאיון שערכו הסוציולוגים אוסקר לואיס, רות לואיס וסוזן ריגדון )Rigdon( עם מוניקה, 

בריגדיסטית שבדומה לנערות רבות התקשתה לקבל את אישורם וחתימתם של הוריה, שלא 

הסתירו את חששותיהם מהשתתפותה במבצע.39 

אמא הזהירה אותי שלעולם, ובשום תנאי, לא ארשה שיטפלו בי בתרופות ביתיות. 

מעל הכול, היא אסרה עלי לאפשר לאיש לעסות את הבטן שלי – הטיפול הסטנדרטי 

לקלקול קיבה באזורים הכפריים ]...[ מצד שני, בווראדרו הורו לי להתרגל למנהגים 

באזורים אלה. המטרה שלנו הייתה לחנך את האנשים בהדרגה, ולא להתנגד באופן 

ישיר לכל אחת מאמונותיהם. אם אנשים אינם מהפכניים, עליי לנסות להפוך אותם 
לכאלה, אבל ברגישות, בלי להבהילם.40

חום  עם  מוניקה  התעוררה  המארחת  המשפחה  לבית  ַהגיעה  שלמחרת  בבוקר  שכבר  אלא 

כנערה  הקודמת  זהותה  בין  להכריע  אפוא  נדרשה  היא  בשטח  הראשון  ביומה  כבר  גבוה. 

עירונית הכפופה למרות הוריה לבין זהותה המתהווה כבריגדיסטית מהפכנית. 

לעיתים קרובות ההתחבטויות וההכרעות לא נותרו בין הבריגדיסטים לבין עצמם. מרביתם 
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נטלו חלק במפגשים עם מתנדבים נוספים ששהו בקרבת מקום, במסגרות פורמליות, כגון 

מפגשים קבועים עם המורה האחראית לאזורם, או במהלך טיולים, רחצה בנהר ומשחקים 

המבצע.  בחודשי  בהתנסותם  הקולקטיבי  המרכיב  את  הדגישו  אלה  פעילויות  משותפים. 

בריאיון עם ריקרדו וסקס ניכר כי גם אחרי חמישים שנה בחר להשתמש בגוף ראשון רבים 

כאשר תיאר את חוויותיו משמונת חודשי שהותו בכפר. השימוש ב"אנחנו" חוזר על עצמו 

אחריו.  רבות  שנים  הן  המבצע  סיום  עם  הן  בריגדיסטים,  עם  שנערכו  נוספים  בראיונות 

חבריו  עם  שיצר  משחק  אודות  על  מיגל  של  בסיפורו  היטב  מגולמת  זו  קולקטיבית  חוויה 

לימי המבצע: "נהגנו לשחק סוג של משחק כדי להרגיש שכולנו מקבלים מכתבים רבים 

יותר משקיבלנו. כל מי שקיבל מכתב ממשפחתו היה מקריא אותו בקול. כל אחד מאיתנו 

העמיד פנים כאילו המכתב היה שלו".41 "הלאמת" המשפחה של הבריגדיסט בעל המכתב 

למען הקבוצה יכולה להעיד על שותפות הגורל והאחדות שנוצרה בין המשתתפים, וגם על 

הפנמתם את ערכי המהפכה שהועברו בהכשרתם בווראדרו.

בסיירה.  שהותם  במהלך  בהם  שחלה  העמוקה  התמורה  על  לדבר  הרבו  הבריגדיסטים 

קסטרו  של  מנאומו  מוטיבים  בסיפוריהם  זיהתה   )Herman( הרמן  רבקה  ההיסטוריונית 

בווראדרו. ראֶקל, בריגדיסטית שרואיינה על ידה, סיפרה שכפי שאמר פידל בנאומו, "חזרנו 

גברים ונשים";42 מיגל סיפר כי כשם שהבטיח פידל, הוא אכן "למד יותר מאשר לימד";43 

שנוכיח  כך  כל  "רציתי  סיפר:  קוזול,  ידי  על  שרואיין  בריגדיסט   ,)Valdez( ולדס  ארמנדו 

שביכולתנו לקיים את הבטחתו של פידל בפני העולם. לא רציתי שיגידו שלא עמדנו לצד 

בחברי  המבצע  שהותיר  וסקס,  ריקרדו  של  במילותיו  עמוקים",  "סימנים  אותם  פידל".44 

ובחברות הבריגדות, נקשרו עם המהפכה, ובפרט עם הסמל העליון שלה: פידל קסטרו.45 

האוריינות, לדידה של סרה, אפשרה אינטגרציה של המגזרים שבשולי החברה אל תוך 

רעיון האומה המודרנית.46 גם באזורים המרוחקים שבהם לא היו טלוויזיה ורדיו בבתים, יכלו 

הבריגדיסטים, כשליחי המשטר, "לצרף" את התושבים לאומה, ועל ידי כך חיזקו את הבסיס 

הפוליטי הרחב – האיכרים. כפי שטען מדין: "המבצע ִאפשר להגיע לכל קובני באופן אישי 

ולגרום לו להמשיג, להעריך, להבין ולהזדהות עם הרפורמות הגדולות שהשפעתן הורגשה 

באותו הזמן, כמו הרפורמה האגררית והקואפרטיבים".47 ואכן, בסופו של התהליך מצופה 

היה כי הכול יבינו מהן הבעיות העומדות בפני האומה, ובד בבד יגלו רצון לעבוד קשה למען 

שינוי החברה הישנה.48 

 Territorio( מאנאלפביתיות"  משוחררת  "טריטוריה  על  האחרונות  ההכרזות  סיום  עם 

Libre de Analfabetismo( נאספו כל הבריגדיסטים והבריגדיסטיות בתחנות הרכבת ושמו 

המונית,  עצרת  המהפכה  בכיכר  אורגנה   ,1961 בדצמבר  ב־22  שם,  להוואנה.  פעמיהם 

כולה. בעדויותיהם  חיסול הבערות בקובה  היה בהכרזתו החגיגית של קסטרו על  ששיאה 

בכי  על  סיפרה  למשל,  מריה,  רכבת.  נסיעת  באותה  הרוח  הלך  את  הבריגדיסטים  תיארו 
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הנסיעה  במהלך  שהתחלף  קבוצתי 

לשירה משותפת, כשבכל תחנה עלו 

בריגדיסטים  הקבוצה  אל  והצטרפו 

נוספים לאחר פרידתם מן האיכרים 

המלווים.49 

ריכזה  המהפכה  בכיכר  העצרת 

של  שרביטו  תחת  אחד,  במקום 

יצאו  מאז  ולראשונה  קסטרו 

וחברות  חברי  כלל  את  למבצע, 

בניטס.  קונרדו  שם  על  הבריגדות 

רשמי  מעבר  סימנה  ההתכנסות 

הזהות  מן  לאחר,  אחד  מסטטוס 

נעדרי  עירוניים  ילדים   – הישנה 

 – החדשה  לזו  פוליטית,  מודעות 

באימפריאליזם  לוחמים  בוגרים, 

ושותפים מלאים למהפכה. ומעניק 

קסטרו  פידל  היה  הגושפנקא 

לאחר  האם  ובעצמו.  בכבודו 

קסטרו  שניסח  בציפיות  ש"עמדו" 

משלימדו,  יותר  למדו   – בווראדרו 

כמה  באינטימיות  ועבדו  התגוררו 

את  הכירו  איכרים,  עם  חודשים 

שגרת חייהם, מצוקותיהם, אורחות 

על  גם  חשבו  כך  ומתוך  חייהם, 

התמונה "הרחבה" יותר, על בעיותיה ויעדיה של קובה – פורק צבא העפרונות והמחברות?

ג. יצירתה של חדוות הלמידה

הדבר שהכי מרגש אותי הוא העצרת של ה־22 בחודש. אינני מפסיקה לחשוב על כך. 

אני כבר רואה את הכיכר גדושה קובנים, הממתינים לבריגדיסטים ומחזיקים דגלונים 

והפנקסים,  הפנסים  את  על  אל  ונניף  מוקפדים,  במדים  נתייצב  בידיהם.  צבעוניים 

נכונים ליטול על עצמנו כל משימה נוספת. פידל יהיה שם, מחויך וגאה בעמו. ונשיר 

איור 3. בריגדיסט ותלמידים 
קיבל )2001(, עמ' 30
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את המנון הבריגדיסטים על שם קונרדו בניטס ואת מזמור הניצחון, ונסיים בקריאה 
רמה: "פידל, פידל, הגד לנו מה עוד עלינו לעשות".50

קטע זה מיומנה של הבריגדיסטית סוניה לברדה )Labrada( נכתב אמנם ארבעה ימים לפני 

שהורגשו  והעוצמה  הרגשות  מנעד  את  לבטא  מצליח  שהוא  סבורה  אני  אך  הסיום,  עצרת 

של  תיאוריה  בהמשך,  שנראה  כפי  הבריגדה.  חברי  אותם  שחוו  כפי  עצמו,  האירוע  ביום 

לברדה נוגעים במרכיבים נוספים שאפיינו נערים ונערות בוגרי הבריגדות עם סיומה של 

שנת החינוך. 

חגיגית  הוזמנו  חבריהן  בניטס.  קונרדו  שם  על  הבריגדות  סביב  אורגנו  הסיום  חגיגות 

שנפרסו  ותרבות  ספורט  פעילויות  של  רחב  במגוון  חלק  ליטול  עצמו  הקומנדנטה  ידי  על 

על פני שבוע שלם. לשיאו של השבוע תוכננה תהלוכה עתירת משתתפים, ונקודת הסיום 

שלה נקבעה בכיכר המהפכה, שם ינאם קסטרו. בריגדיסטים ובריגדיסטיות תושבי הערים 

הקרובות להוואנה שבו לבתיהם. אלה ממקומות מרוחקים יותר התארחו אצל מכרים וקרובי 

משפחה, והנותרים שוכנו בבתי ספר, במועדונים או בבתיהם של תושבי הוואנה שהתנדבו 

לארחם. אט־אט זרמו אל הבירה עוד ועוד בריגדיסטים, לבושים בשאריות ממדיהם, כובעים 

 – זאת, הקבוצה השנייה של משתתפי המבצע  ופריטים אחרים שסימלו את הקבוצה. עם 

ובאמצעות  חיסול הבערות,  כך, לצד ההכרזה על  גם  אך  מן האירוע.51  האיכרים –נעדרה 

ההופעה הבלעדית של חברי הבריגדות במרחב העירוני, הוכרז כי הושג גם המיזוג המבוקש 

בין האיכר לבריגדיסט.א 

בבוקר  וחצי  בשש  התקבצו  הבריגדיסטים  הסיום.  אירוע  לבימוי  הייתה  רבה  חשיבות 

והתחלקו בהתאם לאזורים שבהם לימדו בחודשי המבצע. אז הם צעדו במשך ארבע שעות 

עד לנקודת העצירה שבה החלו הנאומים. הדמיון בין כניסתם החגיגית של משתתפי המבצע 

אל כיכר המהפכה לבין זו של כוחות הגרילה, שלוש שנים קודם לכן, אפשר שהדהד בהמון 

קסטרו,  של  הפתיחה  ממשפט  עולה  למופע  דרמטית  כמעט  תוספת  המקום.52  את  שמילא 

אשר הכריז כי הוא סמוך ובטוח שהגשם אשר החל לרדת באותו רגע אין בו כדי להרתיע את 

הנוכחים.53 

רוב המחקרים שעסקו במבצע האלפביתיזציה דנו בנאומו של קסטרו מיום הֵאם בווראדרו, 

אולם הזניחו את נאום הסיום. יוצא דופן הוא מחקרו של פייגן, אשר נדרש אמנם לנאום זה, 

אך הסתפק בניתוח מחציתו הראשונה. התייחסות נוספת יש במחקרו של קוזול, אם כי הוא 

איננו דן בתוכן הנאום. את הדיון הראשוני במקור זה אפתח בחלוקת הנאום לשני חלקים: 

בראשון דן קסטרו באריכות במבצע כהוכחה ניצחת להבסת האימפריאליזם, ובשני הוא דן 

סוגיית היעדרותם של האיכרים מאירועי מבצע האלפביתיזציה ראויה למחקרים נוספים. ראו: סרה )2007(,  א 

עמ' 28–52.
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במחוללי הניצחון העיקריים – הבריגדיסטים 

דרכם  המשך  את  והתווה   – והבריגדיסטיות 

במסגרת המהפכה.

הנושא המרכזי בחלקו הראשון של הנאום 

הוצג  האימפריאליזם  האימפריאליזם.  היה 

המהפכה  של  הצלחתה  נוכח  וכנוע  כמושפל 

האנאלפביתיות  ביעור  מטרת  את  להגשים 

בתוך שנה אחת בלבד. קסטרו הזכיר כי אבני 

נגף למכביר הונחו בדרכה של קובה: הפלישה 

למפרץ החזירים, אמברגו כלכלי תוך ניסיון 

כעת,  באלה.  וכיוצא  קובה  של  לבידודה 

משהצליחה המהפכה לעמוד בהבטחתה, אין 

מדובר בהישג "פנימי" גרידא, כי אם בהישג 

אשר אין לו אח ורע אף הרבה מעבר לגבולות 

על  קנדי  שהודיע  לאחר  שנה  כמעט  האי. 

פנה  הקדמה"  למען  "הברית  של  כינונה 

שנת  במהלך  אם  קנדי:  "אדון  קסטרו:  אליו 

חינוך זו, שבה כל מי שלא ידע קרוא וכתוב 

בקובה אכן למד, אתה לא למדת דבר – אזי 

ְלַמד את לקח חירון )מקום הפלישה למפרץ 

הברית  ההיסטוריה".54  לקח  את  החזירים(, 

למען הקדמה נחשפה לדידו כ"ברית למען הניצול", כזו שמטרתה למנוע מהפכות דוגמת 

זו הקובנית. אל מולה מילא הסוציאליזם את כיכר המהפכה בצעירים וצעירות אשר "עם 

השלמתם זה עתה משימה גדולה, מבקשים עוד משימות לטובת המולדת".55 

הבריגדיסטים  של  מפיותיהם  נשמעה  לעשות!"  עוד  מה  לנו  הגד  פידל  "פידל  הקריאה 

אותה  את  ציינה  הבריגדיסטית  סוניה  גם  כי  ראינו  קוזול.56  ציין  כולה,  העצרת  במהלך 

הרכבת  נסיעת  את  מריה  של  שחזורה  אף  העצרת.  טרם  מספר  ימים  ביומנה,  הקריאה 

להוואנה חשוב בהקשר זה: "כולנו אמרנו אחד לשני – מהו הדבר הבא שנעשה?"57 ייתכן 

שקריאה זו נעשתה פופולרית עוד בטרם העצרת, ואפשר שהיא שופכת אור על ציפיותיהם 

מזה  כי שערי בתי הספר, הסגורים  היה  של הבריגדיסטים באשר לעתיד להתרחש. ברור 

שמונה חודשים, ייפתחו מחדש בהקדם, אך חברי וחברות הבריגדות המתינו להוראותיו של 

הקומנדנטה להמשך פעילות. בעודם צועדים במדי הבריגדות, הם שאלו את עצמם: איזו 

מסגרת ואיזה סוג של משימה צפויים להם?

איור 4. "החינוך: נשק כנגד האויב"
 ארתורו אלפונסו פאלומינו )Palomino(, 1972, עשור לאחר 

מבצע האלפביתיזציה; קאשינג )2003(, עמ' 104
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חלקו השני של הנאום לא הותיר מקום לתהיות. לאחר שטף גינויי האימפריאליזם פנה 

קסטרו במפורש ובישירות ל"חברים הבריגדיסטים" והשיב לקריאותיהם: קריאתם ותחינתם 

למשימות חדשות נשקלה לחיוב, יתרה מכך, יש די משימות לכל אחד ואחת מהם. או־אז 

פתח בהסברים:

ראשית: אנחנו זקוקים – שימו לב על מנת שכל אחד מכם יבחר – אנו זקוקים לאלפיים 

בוגרי שנה שישית )קריאות הידד( – היו רגועים – עבור קורס מבוא ללימודי הוראה, 

שמשכו שנה; ולאחר מכן, בטֹוֶפּס ֶדה קֹוַיאְנֵטס ]Topes de Collantes[, במשך שנתיים. 

]...[ זוהי משימה אחת )מחיאות כפיים(. קדימה תבחרו, יש במה לבחור ]...[ שנית: 

אנו זקוקים לאלף ושלוש מאות בוגרי חטיבת ביניים )מחיאות כפיים( עבור בית הספר 

למורי בתי ספר יסודיים בטֹוֶפּס ֶדה קֹוַיאְנֵטס, על שמו של מנואל אסקונסה )מחיאות 

כפיים(. ]...[ שלישית: אנו זקוקים לחמשת אלפים בוגרי הכיתה השישית להכשרה 

הכפר  ומן  העיר  מן  תלמידים  כפיים(,  )מחיאות  תעשייתיים  טכנולוגיים  ספר  בבתי 

וחמש מאות  אלפיים   – יקבלו מלגות  כל אלה   – זקוקים  אנו  עוד:  יש   ]...[ כאחד. 

בוגרי חטיבת ביניים ללימודים במכונים טכנולוגיים תעשייתיים )מחיאות כפיים(. 

ילמדו  ]שם[  לאומנות,  הלאומית  לאקדמיה  מאות  וחמש  אלף  טוב:  תקשיבו   ]...[

הרבה שנים, ואלף וחמש מאות נוספים לבית הספר למורים לאומנות, לימודים במשך 

שנתיים. כלומר, לא תלמדו להיות אומנים, אלא תלמדו ללמד בקורס מואץ. הבנתם? 
)מריעים: "כן!"( יופי, יש עוד הרבה ]הדגשות שלי[.58 

הכריז  שקסטרו  המשימות  מרשימת  שבמעט  מעט  רק  הן  זה  בציטוט  המובאות  ההצעות 

עליהן. הפנייה הבלעדית לאוכלוסיית הבריגדיסטים שבכיכר המהפכה נמשכה עד לסיום 

דבריו. רק מילותיו האחרונות חזרו על קריאות הידד שגורות של המהפכה ושילבו את שאר 

משתתפי האירוע, שכללו לא רק את הבריגדיסטים, אלא גם חברי את בריגדת "מולדת או 

מוות", מורים שליוו את המבצע, ואורחים נוספים. רשימת המשימות הכילה שלושת אלפים 

מילים לערך, מתוך כלל הנאום, שהכיל שבעת אלפים מילים.

במספר  הבולט  הכמותי,  הממד  של  ומחשיבותו  הנאום  של  השני  החלק  מן  התעלמות 

קסטרו  שהקדיש  המילים  ממספר  גם  וכן  הנקוב,  המתנדבים  ובמספר  המוצעות  המלגות 

לנושא )חרף זיהויו עם הכברה במילים באופן כללי(, עלולה לטשטש מרכיב חשוב בהליך 

הטרנספורמציה שעברו הבריגדיסטים במהלך שנת החינוך. קוזול, למשל, הגדיר את דבריו 

לקבל  הוצע  למעוניינים  וכי  הספר,  לבית  שיבתם  על  לבריגדיסטים  כהודעה  קסטרו  של 

מלגה ללימודים אוניברסיטאיים.59 אולם תיאור זה אינו מביא בחשבון את השלכות האירוע 

ובפרט את ההמשכיות העולה מדבריו של קסטרו באשר לפעילותם של  עצמו וחשיבותו, 

הבריגדיסטים מעבר לגבולות מבצע האלפביתיזציה. 
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נוכל לנסות ולבחון את תגובותיהם של הבריגדיסטים עצמם כדי לברר כיצד פירשו הם 

את המשך דרכם. דבריו של הבריגדיסט רנה מוחיקה )Mujica( מתארים זאת היטב: 

משוחרר  "אזור  הוכרז  ואזורנו  סיימנו  כבר  אנחנו   1961 שנת  של  בדצמבר 

מאנאלפביתיות". שבנו להוואנה. אני זוכר את המצעד הענקי והעצרת שבה פידל 

את  ולחנך  ללמוד,  היא  שלנו  הבאה  שהמשימה  ולאחרים  מאיתנו  אלף  למאה  אמר 

מה  זה  כך.  כל  להם  זקוקה  שלנו  שהמדינה  המיומנים  לאנשים  להפוך  כדי  עצמנו 

שהמשכנו לעשות.60 

תיאור דומה לזה של רנה העלה ריקרדו וסקס, שסיפר אף הוא כי "בכיכר המהפכה קיבלנו 

במתנה משימה". בחלק אחר בשיחתנו הוסיף: "שנה אחרי זה, ב־1962, כשהתחיל המבצע 

השני: לימודים מקוצרים, היינו אלפים. היו דיבורים: 'איפה היית במבצע?'"61 

קיומה של "המשימה הבאה" לא בהכרח הפתיע את הבריגדיסטים והבריגדיסטיות, כאשר 

1965 שהציג את  דוח אונסק"ו משנת  ולבתי ספר שונים.  החל קסטרו לפרקה למקצועות 

מחקרה של אנה לורנזטו )Lorenzzeto( על מבצע האלפביתיזציה מאפשר לנו להניח שעבור 

מרביתם, האפשרות להמשך הפעילות במסגרת זו כבר עמדה על הפרק.א בחלק הסוקר את 

הבריגדות על שם קונרדו בניטס ציינה לורנזטו כי לקראת סיום המבצע קיבלו המשתתפים 

התקיימו  שבהם  התנאים  תיאור   – האחד  סוגים:  משני  מידע  בו  למסור  ונתבקשו  שאלון 

במהלך חודשי המבצע, למשל זמינות המזון, סוג החקלאות המקומית וכיוצא באלה. האחר 

– תוכניותיהם לעתיד: האם יש לך עניין בקבלת מלגה ובלימודים במימון המדינה? האם יש 

לך עניין להפוך למורה או בכל קריירה אחרת? אם כן, איזו?62 

כפי שראינו, קסטרו הציע מגוון רחב של אפשרויות להמשך לימודים. לדבריו, כל שהיה 

על המאזינים לעשות הוא לבחור ולהירשם, ואת זאת היה צריך לעשות מהר. בין סיום תקופת 

חריגים,  )ובמקרים  בלבד  שבועיים  הפרידו  הלימודים  תחילת  לבין  האיכרים  עם  השהות 

שבועיים נוספים(. את הוראותיו נתן בבהירות, ובמהלך נאומו אף חזר בצורה מסודרת על 

כל מכסה, למצער חזרה אחת. הסדרי הרישום גם הם הוסברו בפרוטרוט. קסטרו ביקש כי 

מי שאינם מספיקים לעקוב אחר ההוראות יקראו למחרת את נאומו בעיתון ויתעדכנו במה 

שיש לעשות.63 לפי לורנזטו, קרוב לשבעים אחוזים מחברי הבריגדות על שם קונרדו בניטס 

קיבלו מלגת לימודי המשך.64 פרק הזמן הקצר בין המשימה הראשונה לשנייה יכול להעיד 

"צבא  האלפביתיזציה:  מבצע  לצורך  שהוקמה  החברתית  המסגרת  את  לשמר  הרצון  על 

האוריינות", צבא המחברות והעפרונות. 

למוביליות  הסיכוי  ועל  מלגה  לקבלת  האפשרות  על  הבריגדיסטים  ידעו  מה  עתידי  במחקר  לבחון  ראוי  א 

אינדיבידואלית עם סיום מבצע האלפביתיזציה, ואיזה חלק היה לידע זה, לצד האידיאולוגיה, במוטיבציה שלהם 
להתגייס ולהתנדב למבצע. 
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לינה.  ומקום  ספרים  מדים,  התלמידים  קיבלו  ושוב  כמתוכנן,  נפתחו  הפנימיות  ואכן, 

)Bunck( כרווי מאמץ, עבודה רבה  את החיים בפנימיות אלה אפיינה החוקרת ג'ולי באנק 

ומשמעת נוקשה. מגורי התלמידים נקבעו במעין הוסטלים, בתיהם הנטושים של קובנים 

אשר גלו למיאמי עם ניצחון המהפכה. התלמידים שבו לבתיהם לבלות עם הוריהם בשבתות 

80 אלף מלגאים. שנה לאחר מכן הכריז קסטרו  1965 הוואנה לבדה אכלסה  בלבד. בשנת 

בנאום ביום הֵאם כי 150 אלף תלמידים לומדים כעת בפנימיות.65 גם ריקרדו וסקס היה אחד 

ממקבלי המלגות: 

אחרי שקיבלנו את המלגה, קיימו עבורנו קורסים מיוחדים. ]...[ אנחנו עשינו שלוש 

שנים בשנתיים. ]...[ המבצע שלנו היה ללמוד. מסביב לבית הספר שלנו היו חופרים 

תעלות, להצבת חיילים. ]...[ אמרו לנו: "אתם לא משתתפים בשום דבר אחר – רק 

היינו הולכים כמו  ללמוד". קיבלנו את המשימה כאילו הייתה מבצע צבאי. אנחנו 

חיילים לבית ספר, לחדר אוכל כמו חיילים – כהמשך ל־61.

המשימה "ללמוד ולחנך את עצמנו", כפי שניסח זאת מוחיקה, התגלמה בהצעתו של קסטרו 

לקטגוריה לגיטימית חדשה: למדן־מהפכן. לאחר שביערו את הבערות האוריינית, ובד בבד 

את זו הפוליטית שהייתה נחלתם עם תחילת המבצע, הפכו הבריגדיסטים והבריגדיסטיות 

מה  עם  או  המהפכה,  עם  הקובני  הנוער  של  המיזוג  אך  להם.  כמובטח  למהפכה,  שותפים 

שיומשג כמה שנים לאחר מכן על ידי גווארה כהתגלמות ה"אדם החדש", כלל גם נשיאת 

על  המבצע:  של  הפתיחה  בנאום  גם  הדהדה  ללמוד  החובה  למדנות.  אקטיבי:  תפקיד 

הבריגדיסטים, הטעים קסטרו השכם והערב, ללמוד יותר מאשר ללמד. חובה זו נותרה על 

כנה גם לאחר שהסתיימה שנת 1961, שבה נרכשו כלל המיומנויות הדרושות כדי למלאה. 

הקשר בין השניים מוצג, למשל, בריאיון שערך ויקטור מארטוסה )Martuza( בשנת 1981 

בפינאר  האלפביתיזציה  מבצע  את  שניהל  החינוך  משרד  יועץ   ,)Prieto( פרייטו  אבל  עם 

דל ריו )Pinar del Rio(: "בתום מבצע האלפביתיזציה נאמר לכל הסטודנטים המשתתפים 

שמעתה עליהם להקדיש עצמם ללימוד. תוכנית מלגות הוקמה, ובתים יפהפיים בבעלותם 

של אנשים עשירים הפכו לבתי ספר עבורם".66 

במרחק שלושה עשורים נוספים מהשיחה עם פרייטו, סיפר ריקרדו וסקס: "עברנו שנה 

בתנאים ]קשים[ כאלה, ואנשים הפכו להיות יותר מבוגרים. ]אלה[ שהיו במבצע הזה, קיבלו 

אחר כך ברצינות את העניין של ללמוד". בדומה לדבריה של סוניה שהובאו לעיל, עם סיום 

מבצע האלפביתיזציה, היו הבריגדיסטים "ערוכים לביצוע כל משימה", ערוכים לקבל על 

עצמם תפקיד בחברה שהמהפכה ביקשה לבסס באותה העת. נראה כי פנייתם של ריקרדו 

וחבריו אל קצין העיר, טרם המבצע, בבקשה להצטרף ללחימה למען המהפכה, קיבלה מענה 

בסופה של שנת החינוך.
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חוקרים שדנו במבצע האלפביתיזציה נדרשו במקרים רבים למבצע כנדבך חשוב ביצירת 

החשיבות  הקובנית.67  המהפכה  של  הראשונות  בשנותיה  המהפכנית  החברתית  התודעה 

לצד  למבחן  להעמידה  שיש  נטען  לבקרים.  חדשות  בספק  הוטלה  המבצע  של  הפדגוגית 

 ,)La Batalla del Sexto Grado( השישית"  הכיתה  על  "הקרב  כמו  ההמשך  קורסי  מגוון 

"בתי הספר בכפר" ועוד. הבריגדיסטים והבריגדיסטיות הוצגו כמתנדבים עירוניים שיצאו 

אל המרחב הכפרי כדי "לאלפבת", ויצאו מאותו ה"קרב" מחויבים יותר למהפכה.68 אולם 

בסופו של דבר, עבור בני הנוער הללו המבצע הסתכם לא רק בלימוד האותיות שמרכיבות 

מילים כמו O.E.A ו־INRA, או באמירה החוזרת ונשנית כי "למדו יותר משלימדו", כי אם 

גם בקבלתו של תפקיד, "משימה שנייה", שיוסיפו למלא בשנים שאחרי המבצע: ללמוד 

שלוש שנים בשנתיים, ולאחר מכן ללמוד שנתיים בשנה אחת, ולעיתים אף להמשיך את 

קומוניסטיות אחרות. ההשתתפות במבצע האלפביתיזציה  לימודיהם האקדמיים במדינות 

להיות  יכלו  שבזכותו  "שידוד מערכות"  עברו  בריגדיסטים  שאותם  לכך  גושפנקא  הייתה 

מסומנים כ"מהפכנים". אולם, כפי שראינו, ההשתתפות הפכה גם להזמנה להמשיך ולקשור 

את חייהם עם המהפכה, וכך לרכוש, לשם התחלה, מקצוע. אחת מן הכרזות אשר הופיעו 

וקורא, ומעליו כתובה בגדול  יד ספר  יושב על  לאחר מבצע האלפביתיזציה תיארה צעיר 

המסוגל  ַעם  בונים  "אנו  הכרזה:  שעל  נוסף  לכיתוב  התחברה  הקריאה  "למד!".  הקריאה 

ללמוד".69 קריאה זו יכולה להמחיש עבורנו את התבססותה של חובת הלמידה.

ד. סיכום

שנת 1961 הייתה שנה רבת משמעות והרת גורל עבור הנוער הקובני. בסיומה הפכו מאות 

במלאת  עת,  באותה  המתעצבת  בחברה  תפקיד  נושאי  לשותפים  ונערות  נערים  אלפי 

שנתיים בלבד למהפכה. הכרזתו של קסטרו בפני העולם שנה אחת קודם לכן כי קובה תבער 

שם  על  הבריגדות  וחברות  חברי  אלף   95 התממשה.  בלבד,  אחת  שנה  בתוך  הבערות  את 

קונרדו בניטס, חיילי צבא העפרונות והמחברות, צעדו בסופה של שנת החינוך בתהלוכה 

אדירה, המתינו למוצא פיו של המנהיג פידל קסטרו וקראו אליו "פידל פידל הגד לנו מה 

עוד לעשות!". 

הוטלו  אשר  במשימות  הבריגדיסטים  של  הצלחתם  על  בישר  קסטרו  של  הסיום  נאום 

עליהם בראשיתה של שנת החינוך, ובכך אישר את השלמתו של המעבר מזהותם הקודמת 

לזו החדשה, המהפכנית. אולם במעמד זה הציע פידל קסטרו דבר מה נוסף: שמירת חובת 

הלמידה באמצעות המשימה החדשה – קבלת מלגה ללימודים מואצים ואינטנסיביים, אשר 

זו כונן קסטרו תפקיד וקטגוריה  חייבה מעבר למגורים בפנימיות הרחק מן הבית. בצורה 
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מבצע  בניטס,  קונרדו  שם  על  הבריגדה  חברי  עבור  למדן־מהפכן.  ארוך:  לטווח  חדשה 

האלפביתיזציה של שנת 1961 לא הסתיים לאחר שפגשו את האוכלוסייה המבודדת ביותר 

באי, כי אם היה במידה רבה לנדבך ראשון בתהליך שנמשך זמן רב אחר כך. 

מבצע האלפביתיזציה, כאירוע מכונן בחיי דור זה של בריגדיסטים, ראוי לבחינות נוספות. 

התמקדות החוקרים בפועלם של המתנדבים בחודשי המבצע גופו, מתעלמת מהמשכיותו 

ומנוכחותו בחייהם של מי שקיבלו על עצמם את המשימה וההזדמנות הטמונה בלמדנות. 

חווייתן של הבריגדיסטיות, אשר  נוספים:  זה, דרוש מחקר שיתמקד בנושאים רבים  לצד 

לעיתים  הייתה  מבתיהן  ויציאתן  בניטס,  קונרדו  שם  על  מהבריגדות  ויותר  מחצית  היוו 

קרובות אמביוולנטית ושנויה במחלוקת עם הוריהן; בחינת אוכלוסיית הבריגדיסטים מבעד 

לשאלות של גזע ומעמד, למשל – איזו מוביליות חברתית התאפשרה לבריגדיסט עירוני 

לבן לעומת עמיתו האפרו־קובני?א 

לסיום, עבודה זו עסקה באוכלוסיית הבריגדיסטים. אני מקווה כי בעזרת היסטוריה שבעל 

נוספים שיעסקו באיכרים  אור מחקרים  יראו  נחקרו  ואיתור מקורות ראשוניים שטרם  פה 

ובאיכרות, בהשפעת המבצע על חייהם, ובמדרגי הידע החדשים שנוצרו בעקבותיו. 
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