יד ושם

בית הספר הבין־לאומי להוראת השואה

פרטיזנים
קבוצה  - 1החלטה לצאת ליער
קראו את הטקסטים הבאים ודונו בשאלות בסוף:

1

הולכים אנו לעבודה .קצת עובדים וקצת בוכים .מה השתוקקנו לבכות ,אבל הדמעות אזלו!
אפס כוחנו .היינו מיואשים והתהלכנו כצללים .היו לנו ייסורי מצפון על שלא מתנו יחד
עם ילדינו ,ולא ראינו לפנינו שום תכלית ושום מטרה בחיינו .נגזרנו לנו ,אבדנו!
[]...
לגבי המחר אין כבר שום ספק מה מחכה לנו .מי שיכול מצטייד בציוד הדרוש לצאת לדרך,
ליער ,ויחידי סגולה משתדלים גם נשק לרכוש .הכל כמובן ,נעשה בסודיות רבה .מפאת
המלשינים נזהרים מאד .כי אוזניים לכותל.
אני ידעתי הכל ,אבל שתקתי .הייתי אדיש ומיואש .החיים נמאסו עלי ,ולא היה איכפת לי
מה שיקרה .על כל פנים בנוכחות אשתי אף אחד לא העז לדבר על בריחה.
מתוך :זיכרונותיו של פנחס אומלנד 13 ,באוגוסט  ,1942ארכיון יד ושם.

קבוצת פרטיזנים
יהודים ורוסים,
בלרוסיה,
1943-1942

יד ושם

בית הספר הבין־לאומי להוראת השואה

1

פרטיזנים

2

המוצא היחידי היה היער .אשתי לא האמינה כי אכן זהו המוצא .הידיעות על קבלת הפנים
שמצפה ליהודים ביערות ,ובעיקר לנשים עם ילדים ,הגיעו גם אליה .היא לא רצתה
להיטלטל עם שני ילדים קטנים ליערות והייתה נוהגת לומר" :אם נגזר עלינו למות ,אני
מעדיפה למות פה ."...כל ניסיונותיי להניע אותה לברוח יחד אתי ליער עלו בתוהו .הייתי
מסביר לה כי רק שאיפה אחת יוקדת בלבי  -לנקום בגרמנים ,והדרך היחידה שנשארה
עתה למטרה זו היא להצטרף לפרטיזנים ביערות... .חיפשנו יחד מוצא ,אך מוצא אחר חוץ
מהלחימה יחד עם הפרטיזנים לא היה לנו .דמם של אלפי היהודים שנהרגו בעירנו ,מול
עינינו ,תבע נקם ושילם.
מתוך :אליעזר לידובסקי ,לעת גבורות – מסר מדור לדור ,ישראל  ,1990עמ' .57

3

גם חברים אחרים השאירו בגטו אם ואח כמו חרמץ ,ששב ומצא את אמו אחרי המלחמה,
ומילותיה הראשונות היו על אחיו הצעיר שנספה .גם האח הצעיר היה במחתרת ,בקבוצת
צעירים ,ובשל המידור הקפדני  -חרמץ לא ידע זאת .ה"לו ידעתי ,הרי הייתי לוקח אותו
איתנו" ,מלווה כל שיחה איתו .בלומה וראשל מרקוביץ' השאירו אם .אמה של חסיה
ורשבצי'ק ,אז טאובס ,עזבה את המאלינה שלה והצטרפה להולכים לפונאר ,כי חשבה
שהבת נספתה ביציאה מהגטו .רינדז'יונסקי השאיר שני הורים תשושים .הפרידות מן
ההורים היו רגע ששוב ושוב חזרו אליו ודנו בו בשבתם סביב מדורה ביער :האם צריכים
היו להישאר עם הוריהם ,כהדסה בשעתה ,ולמות בשניים ,כפי שכתב קובנר ,או שנכון היה
לדון אותם למיתה לבדם כשילדיהם אינם לצדם ובארנקם "שמור להם התער"? חסיה ,אז
חברת מחתרת נלהבת וקנאית ,עונה על כך היום חד וחלק" :להשאיר אמא  -זו פשיטת
רגל מוסרית".
מתוך :דינה פורת ,מעבר לגשמי ,פרשת חייו של אבא קובנר ,תל אביב  ,2000עמ' .164

 .1איזו דילמה עמדה בפני משפחת לידובסקי בהכרעה לצאת ליער?
 .2מהי העמדה שמציגה אשתו? מהי עמדתו של אליעזר?
 .3באיזו מידה שתי העמדות האלו מנוגדות זו לזו? האם ניתן לפשר ביניהן?
 .4מה הם ייסורי המצפון שמציג אומלנד?
 .5מהן המחשבות של חברי התנועה לגבי הפרידה בזמן השואה בשלב הראשון?
 .6איזו תובנה יש לחסיה ולאחרים שנים לאחר השואה?

קבוצת פרטיזנים,
קובנה ,ליטא

יד ושם
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קבוצה  - 2הדרך ,היציאה ליער
קראו את הטקסטים הבאים ודונו בשאלות בסוף:

1

פתח התיעול נסגר מעל לראשי .מתחת לרגלי אין קרקע  -והן בוססות בצואה .הננו
בתחתית האדמה .מעלי רחובות הגטו הריקים .מלפני טור ארוך של דמויות המהלכות זו
אחר זו .איני יכולה לראות את פניהם  -אפילה שוררת בתעלה והטור מתפתל ללא ראשית
וסוף .מישהו לוחש לי ואני בקושי קולטת את דבריו 150" :אנחנו ,האם נעבור?" מראש
הטור מגיעות פקודות .כבשרשרת מעביר אותן איש לרעהו" :אחרי האור!" "קדימה!" .אורו
החיוור של פנס מראה את הדרך ואנו מתקדמים .כתפי מתחככות בצינור הצר ,איני יכולה
להניע את ידי .ההולך לפני מודיע" :לפני שש דקות עברנו את גבול הגטו" .באופן מכני אני
מוסרת את הידיעה הלאה ,להולך אחרי .קטעי מחשבות ,זיכרונות רחוקים ,תמונות
מספרים שקריאתם בימי ילדותי ,צפים ועולים בי  -אך על כל אלה גוברת מחשבה אחת
ויחידה  -לא להרטיב את הנשק והתחמושת הכרוכים על חזי ,לא לפגר.
הצינור ,שקוטרו למעלה ממטר ,מסתיים לפתע ובמקומו בא צינור עגול ,חלקלק של 70
סנטימטר בלבד .אני זוחלת .מי הרפש מכסים את הבגדים .הזיעה שוטפת את עיני "אם ירד
גשם ,לא נצליח לעבור" ,נזכרת אני לפתע בהערת שמואל קאפלניסקי.
הטור נעצר ,מודיעים שאחד התעלף .הוא מוטל באמצע וסותם את המעבר .אין אפשרות
להתקדם ,אך אין גם אפשרות לנוח .אנשים מתעצבנים .אך הנה שוב זזים .את האיש
העבירו הצדה .תחבוהו לצינור השופכין הצדדי  -האחרונים יוציאוהו.

קבוצת פרטיזנים שברחו מן הגטאות
והסתתרו ביערות ,אוסטריה

יד ושם
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פרטיזנים

אני מאבדת את תחושת הזמן ,ולרגעים אף איני זוכרת את תכלית הדרך הזו .מראשית
הטור מגיעה פקודה" :להתכונן ליציאה!"  -הראשונים כבר בחוץ .בזה אחר זה אנחנו
מגיחים מבעד לפתח הצר .רגלי דורכות על קרקע מוצקה .באופן אינסטנקטיבי אני בודקת
את מצב בגדי  -הם רטובים ומכוסים כתמי רפש .טוב שכבר מחשיך ,והרי את הגטו עזבנו
באור יום .חצר זו שאנו נמצאים בה ,לא הכרתיה מקודם .שקטה ושממה ,חומתה הרוסה,
אך מולה ברחוב נמצאת תחנת משטרה ליטאית .אנו שומעים קול פסיעות .האנשים
נלחצים לקירות ,נצמדים לאדמה...
אנו יוצאים קבוצות קבוצות .יש לשמור על קשר ביניהן .לא כל האנשים יודעים את הדרך.
גם אני לא .אני הולכת עם רשקה מרקוביץ .לשתינו פרצופים יהודיים מובהקים ,והבגדים
הללו! העיר מבהיקה בשפע אורות ,ועלינו לעבור ברחובות הראשיים ,השורצים גרמנים
וליטאים .אנו מדברות בינינו בקול רם ואף צוחקות ...לא רחוק מכאן ,בכיכר ,מכנסים
הגרמנים את יהודי הגטו למשלוחים ,עוברים ושבים מציצים בנו בחשדנות.
כשניצב לפני ארמון פושקין ,כמעט ולא האמנתי למראה עיני .אכן ,הגעתי ,אני מבחינה
בחברי ,נחשול עז של שמחה מציף את ליבי ,שוב אנו יחד .אך בו במקום מתברר שלא כן
הדבר .חסרים אנשים ,רבים לא הגיעו...
[]...
מתוך :רוז'קה קורצ'אק ,להבות באפר ,מורשת וספרית פועלים ,הוצאת הקיבוץ הארצי ,מרחביה  1965עמ' .197–196

שני פרטיזנים נשענים על עץ ,עליו
שלט" :זהירות ,הישמרו מפרטיזנים"
ברוסית ובגרמנית ,בריה"מ
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...לאחר שלושה ימים של הליכה הגענו
לחורשה אחת ונזדמן לנו איכר אחד שמילא
תפקיד של מקשר אצל הפרטיזנים
הרוסיים ...חבלי ההתאקלמות שלנו בין
הפרטיזנים הרוסיים לא היו קלים כל עיקר.
מה שהציק לנו יותר מכל  -יחסם אלינו
כאל נחותי דרגה ...המוטיבציה שלנו
למלחמה באויב הנאצי לא נחלשה בשל כל
האפליות האלו.
מתוך :אליעזר לידובסקי ,לעת גבורות – מסר מדור
לדור ,ישראל  ,1990עמ' .57
האחים הפרטיזנים
הירשל ואיציק פיינשטיין

3

אנו טובעים עד צואר בביצה .אין כל אחיזה לרגל ,מקום שהיה נראה מוצק לפני רגע נעלם
פתע .היד שחיפשה משען בשיח בולט או ענף מזדקר ,חוזרת ריקם והגוף מאבד את שיווי
משקלו .נעליים נשארות בתוך הביצה ,רגל יחפה נחלצת בקושי רב ,כדי להתחלק [להחליק]
ולמעוד בשנייה.
אי אפשר להמשיך .מורה הדרך תעה ,או שאינו יודע את הדרך כלל .לביצה עצומה זו מצוי
רק שביל אחד בו אפשר לעבור ,אם לא ימצאוהו  -אין כל תקווה להגיע למטרה .המפקדים
מצווים להפסיק את המסע .אנשים מרופשים ,בחלקם יחפים ,או בעלי נעל אחת ,רטובים
מבוץ ומזיעה ,שבים לפיסת קרקע יבשה ומחכים לתוצאות הסיור.
חולפות שעות ,מספר אנשים תר את הביצה ,מחפש את השביל הגואל .כושלים וממשיכים,
נופלים וקמים ,מתייאשים ולא חדלים לחפש .אך מורה הדרך אינו מוכן למאמץ ממושך כל
כך  -אין הוא גם בטוח בצעדיו ...פתע מתגלה השביל המיוחל  -קורות עץ צרות ,המונחות
בזו אחר זו ,בקו פתלתול ארוך.
[]...
לאחר שעות של הליכה מענה שנראתה אינסופית כמעט ,דרכו רגלינו סוף סוף על קרקע
מוצקה ,על קרקעם של יערות העד .כמראה קסמים ,כנס שכבר לא ציפינו לו ,נפתח בפנינו
הנוף החדש .רועה זקן שנמצא מהלך אחרי בהמותיו ,הוא מושיט את מקל הרועים שבידו
ומראה את הכיוון.
עומדים אנו על גבול האזור הפרטיזני.
מתוך :רוז'קה קורצ'אק ,להבות באפר ,מרחביה  ,1965עמ' .202–201

 .1מהם הקשיים של היציאה ליער?
 .2אילו מחירים נשאו הכישלונות בעמידה מול אותם קשיים?
 .3מה היו לדעתכם ההשלכות של התחלה זו על המשך ההתמודדות עם החיים ?

יד ושם

בית הספר הבין־לאומי להוראת השואה

5

פרטיזנים

קבוצה  - 3חיי היום יום ביערות
קראו את הטקסטים הבאים ודונו בשאלות בסוף:

1

הצפיפות הרבה ששררה בבקתות ,המחסור בלבָנים ובסבון והיעדר הרגלי היגיינה אישית
אצל מספר לוחמים ,עוררו שורה של בעיות מעשיות יומיומיות ...זכותו הגדולה של ד"ר
שלמה גורפינקל היא ,שלא נרתע מפני הקשיים האובייקטיביים החמורים ,וידע להתגבר
 בתוקף ותוך תביעות בלתי פוסקות  -על הלכלוך ועל המחלות השונות והמשונות שהיופורצות במחנה .הוא נטל על עצמו את הפיקוח על המטבח והקפיד בשמירה על כללי
ההיגיינה בשעת הכנת האוכל ובישולו .הוא תבע להקים בית־מרחץ חם ,וכשבוצע הדבר
ו"נבנה" בית־מרחץ במחנה ,ניתנה פקודה המחייבת כל אחד להתרחץ בו .הרחצה הקבועה
במים חמים וחיטוי הבגדים באדים השפיעו במהרה על המצב הסניטארי של המחנה כולו,
והכינים (המלווים הנאמנים של הפרטיזנים) פחתו וכמעט נעלמו.
מתוך :ספר הפרטיזנים היהודים ,כרך א ,מרחביה  ,1959עמ' .128

2

התושבים ,שהצילו נפשם ונפש בני משפחותיהם במעבה היערות ,נדבקו עד מהרה
במחלות שונות מחמת הרעב ,הקור והזוהמה .פרצה מגפה של טיפוס ושל צרעת וכן
מחלת חניכיים ,שהלכה והתפשטה גם בקרב פלוגות הפרטיזנים .עזרה רפואית אי
אפשר היה להגיש ,אפילו לא לפרטיזנים שנפצעו .לעולם לא אוכל לשכוח את זעקות
חברי ,הסייר מיכאיל .הוא עלה על אחד המוקשים שלנו כשהיינו בסיור ,נפצע ,וכף רגלו
נקטעה .הוא לקה בנמק ,והרופא ניסה לכרות את העצם מעל הברך .מיכאיל לא עמד
בכך ומת מעוצם מכאוביו ,והוא בן  .30אך זכור לי גם מקרה אחר מאותה תקופה:
הרופא קטע את רגלו של פרטיזן כבן שמונה־עשרה ,באותה שיטה  -והציל את חייו.
מתוך :ליאונד ראובן ,פרטיזן יהודי ביער ,תל אביב  ,1993עמ' .110

פרטיזנים מניחים מוקש
ליד מסילת ברזל,
בריה"מ
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3

חודשי החורף  1944–1943היו קשים ומכריעים בתולדות היחידה היהודית .האוטוריאד
[המחלקה] נותקה ממקורות־האספקה [ ]...בקרב הלוחמים השתררה ההרגשה ,כי האוטריאד
נותק מעולם החיים .השלג העמוק והכפור סגר עליהם מעברים .ומששככה סופת־השלגים
ביער ,הפך ים־השלג למלכודת־מוות .כל תנועה של היחידה השאירה עקבות ועוררה
תשומת־לבם של הגרמנים החונים בכפרים הסמוכים .ימים רבים התקיימו אנשי המחלקה
על מעט קמח מהול בשלג .ומשאזל הקמח אכלו
את שארית הפולים והעדשים היבשים .אותו
זמן רבו החולים ובאין רופא ותרופות ,שכבו
החברים בעלפון ובאין־אונים ,וקודחים בשארית
כוחותיהם .רק יחידים החזיקו מעמד .המוות
ארב בחוץ והשתלט אט־אט גם בפנים הבקתה.
היחידה הפרטיזנית גססה .חברים אחדים שעמד
להם עוד כוחם נשלחו לכפר הסמוך להביא מזון
[ ]...אולם במבואות היער ארבו הנאצים .בקרב
מר נהרג הפרטיזן הצעיר והאמיץ נאתק .היתר
נרדפו כחיות ונאבקו בשארית כוחותיהם []...
כך עברו שבועות וחודשים במצוד בלתי פוסק.
קברו את ההרוגים ,גררו את הפצועים ואת
החולים ,וניזונו מקליפות של עצים או מתפוחי־
אדמה קפואים .לשיא יאושם הגיעו החברים
כאשר מת אחד מהם בדרך הנסיגה .פשוט מת
מרעב .פרטיזן מת מרעב!...
מתוך :חייקה גרוסמן ,ספר הפרטיזנים היהודים ,כרך א ,תל אביב
 ,1959עמ' .303-302

 .1איך מתוארים חיי היום יום בקטעים שקראתם?
 .2מול אילו קשיים התמודדו הפרטיזנים ביערות?
 .3אילו סוגי הכרעות נדרשו על מנת להתקיים ביערות?
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1

שיר הפרטיזנים

 /הירש גליק

אל-נא תאמר :הנה דרכי האחרונה,
את אור היום הסתירו שמי העננה!
זה יום נכספנו לו עוד יעל ויבוא
ומצעדנו עוד ירעים :אנחנו פה!
מארץ-התמר עד ירכתי-כפורים
אנחנו פה  -במכאובות וייסורים,
ובאשר טיפת דמנו שם ניגרה,
הלא ינוב עוד עוז-רוחנו בגבורה.
עמוד-השחר על יומנו אור יהל,
עם הצורר יחלוף תמולנו כמו צל,
אך אם ,חלילה ,יאחר לבוא האור -
כמו סיסמה יהא השיר מדור לדור.
בכתב הדם והעופרת הוא נכתב,
הוא לא שירת ציפור הדרור והמרחב,
כי בין קירות נופלים שרוהו כל העם,
יחדיו שרוהו ונאגאנים בידם.
על כן אל-נא תאמר" :הנה דרכי האחרונה,
את אור היום הסתירו שמי העננה!"
זה יום נכספנו לו עוד יעל ויבוא
ומצעדנו עוד ירעים :אנחנו פה!

קבוצת פרטיזנים,
פינסק ,בלרוס,
1944
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2

ׁשָם ּבִ ְקצֵה ַהּיַעַר
מילים ביידיש :שמרק'ה קצ'רגינסקי
לחן :ליאוניד שוכין
תרגום מיידיש :תמר ועמוס רודנר

שָם ּבִ ְקצֵּה ַהחֶֹרׁש
עֵץ זָקֵן נִּצָב
רֹו ֲחׁשִים ּבֹו חֶֶרׁש
לֹו ֲחׁשִים ָעל ָיו
עַל ּג ִּבֹור בְצַעַר
ֵהּמָה ְמ ַסּפְִרים
אֵיְך נֻּקַב ּבַ ַּיעַר
ִמ ְּמטַר ַהּכ ַדּוִרים

לְצִּדֹו רֹוכֶנ ֶת
ִאּמָא ּבִכְאֵב
ּכ ָל ַעיִן מְקֹונֶנ ֶת
מֵת ִמּצַעַר ל ֵב
ֲאנ ִי ְיל ַ ְדּתִיָך
ׂש ַמ ְחּתִי ּבְכ ָל ּפֶה
ָ
ְו ִא ַּב ְדּתִיָך
ַה ֶּקבֶר ְמצַּפֶה

ּתחַת ִאזְּדֶָרכ ֶת
ַ
ּפְַרטִיז ָן ׁשֹותֵק
ׁשלֶכ ֶת
ְמכֻּסֶה ַ
ׂשמִיכ ַת יֹונ ֵק
ּכ ִ ְ
ּכ ְלּום ֹלא חָׁש ִהּנ ֵהּו
ׁשּתֹק
ּכ ְ ָיׁשֵן ִי ְ
ּת ַחּבְקֶּנּו
הָרּו ַח ְ
ּכ ְמֹו ָהיָה ּתִינֹוק

ְראֵהֲ ,אנ ִי ּדֹו ַמעַת
תחָה
ּבְל ֵב ָמל ֵא ִר ְ
אֹותְָך אֵינ ִי ׁשֹו ַמעַת
ֹלא אְֶראֶה אֹותְָך
ָהיֹה ָהיָה ֲאבִיכ ֶם
ּג ִּבֹור אִיׁש ִמל ְ ָחמָה
ׁשנ ֵיכ ֶם
ָעל ִים נֹופְל ִים עַל ְ
ּׂשדֶה ְּד ָממָה
ּבַ ָ

פרטיזנים חמושים
מקבוצת ביילסקי ,פולין,
1943
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נסו לענות על שאלות אלו באמצעות העדויות שלפניכם – קראו את העדויות ,וסמנו בכל אחת מהן את המילים
המציגות את תפקידה של השירה בעבור הפרטיזנים.
 .1מה לדעתם הפך את השירים למרכזיים כל כך בחיי הפרטיזנים במציאות של לחימה ,מתח
וסכנה תמידית?
 .2במה השירה היא קולו של היחיד ובמה היא קולו של היחד?

1
2

שרנו .אפילו כשהשיר היה עצוב ...העצב עורר בנו כעס ודאגה  -רגשות בריאים ,שהניעו
אותנו למילוי חובתנו  -הנקמה.
מתוך :שמערקע קאטשערגינסקי ולייויק האלפערן (עורכים) ,לידער פון די געטאס און לאגערן ,ניו יורק .1948

[]...
דבר משונה קורה אצלנו ביערות :דווקא את השירים ואת הטקסטים שהם יותר עליזים
לא מרבים לשיר אצלנו [ ]...האם לא שרים ביערות? אהה  -ועוד איך! אך לא שירים אלה!
שירים שקשורים לגעגועים הביתה ,לאהבה ,לאם ,לא שירים שקשורים למאבק ,לקרב.
מפליאה ומשונה התמונה ,כשאני רואה גיבורים קשוחים ,שאינם מזיזים עפעף כאשר הם
צריכים לחסל את האויב וכאן הם נעשים רגשניים כמו נשים ,ומזילים את געגועיהם
ואהבתם בשירים שהם עצמם יצרו ,או מעיבודים שעשו לשירים מלפני המלחמה ,שהוסיפו
להם נופך אישי.
מתוך :שמערקע קאטשערגינסקי ,איך בין געווען א פארטיזן ,בוענאס איירעס  ,1952עמ' .219–212

אבא קובנר ושמרקה
קצ'רגינסקי
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3

עשרים וארבעה יהודים היינו ,תשעה־עשר בחורים וחמש בחורות ,ולנו שבעה־עשר רובים
ורימונים .בלב יער מצל ועבות ,בצלם של עצי־אורנים צפופים ,טמונה בקתת העפר שלנו
[ ]...בעד הווילון הפרוש על החלון הקטן בוקע אור צהוב ועמום ,מתוך להבת־האש הקטנה
והקודרת ,הבוערת בתוך בקתת־העפר פנימה .תנור־הברזל הקטן בוער ,לוהט כאש ,לקול
הניגונים ושירי־העם היהודיים .ישובים אנו על האצטבאות בצורות שונות; האחד רגליו
מקופלות תחתיו; האחד נשען על ידו [ ]...ונעימות חרישיות ולבביות משתפכות מן
הגרונות .לייזר מנצח על הזמרה.
 חברים ,ערב שבת היום ,הבה נזמר "אבינו מלכנו". והכול פותחים מיד בזמרת "אבינו מלכנו" .עד שעה מאוחרת בלילה בוקעת הנעימההיהודית ומעלה הד בין הענפים הגדולים של האילנות; דומה ,רוצים האנשים כי יזמרו גם
העצים אתנו יחד .פעם בפעם נכנס הזקיף ומעיר לנו את הערתו" :הנמיכו קול חבריא" .שכן
מגיעים אנו לידי התלהבות ,שוכחים לשעה קלה ,כי ביער אנו נמצאים ונדמה לנו כי בביתנו
אנו יושבים בשישי בערב מסביב לשולחן ,ומזמרים זמירות ,כמו לפנים בישראל.
מתוך :אברהם לידובסקי ,ביערות – רשימות של פרטיזן יהודי ,תל אביב תשנ"ו ,עמ' .135–134

4

השירה גרמה להרגשה טובה .היא החליפה את ההליכה לקולנוע ,לתיאטרון...
בתקופות שהיו רגועות יחסית ,היינו מתאספים בערב סביב המדורה ,ושרים .בימים הקשים
של הלחימה ,כאשר ספגנו הרבה אבדות ,לא היו שרים .בימים בהם הלוחמים שלנו נחלו
ניצחונות  -למשל כאשר הצליחו לתפוס גרמנים ולהביאם לשבי ,הם היו חוזרים מרוצים
למחנה ,ובערבים כאלו היו שרים.
שרנו שירים רוסיים מלפני המלחמה ,ושירים מהגטו .השירים היו ברוסית וביידיש .שרו
הרבה שירים של קצ'רגינסקי ,וגם של סוצקבר (אפילו שלא היינו באותם היערות  -אנחנו
היינו ברודניקי והם בנארוץ' ,אבל השירים הגיעו אלינו) .שרו שירים עצובים ,שירי געגועים
לווילנה של פעם ,אבל גם שירים של תקווה ושמחה על הניצחון ,שהאמינו שהוא קרוב.
מתוך :שרה קליבץ' ,שיחה בעל פה בארכיון יד ושם 25 ,בפברואר .2008
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התבוננו ביצירות שלפניכם ודונו בנושאים הבאים:

 .1איך בוחר בוגן לתאר את הפרטיזנים? אילו דמויות שונות של פרטיזנים הוא מציג בפנינו?
 .2איך מתואר הלוחם? מה אנחנו יכולים ללמוד על חיי הפרטיזנים מהלבוש שלו?
 .3אילו היבטים שבהם דנו בשיעור באים לידי ביטוי ביצירותיו?

1

אלכסנדר בוגן ()2010-1916
חילוץ פצוע,1943 ,
דיו על נייר
אוסף המוזיאון לאמנות יד ושם ,ירושלים
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אלכסנדר בוגן ()2010-1916
פרטיזנים יהודים1943 ,
פחם על נייר
אוסף המוזיאון לאמנות יד ושם ,ירושלים
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אלכסנדר בוגן ()2010-1916
דמות הפרטיזן בלחימה,1943 ,
פחם על נייר
אוסף המוזיאון לאמנות יד ושם ,ירושלים
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אלכסנדר בוגן ()2010-1916
פרטיזן בכוננות1943 ,
פחם על נייר
אוסף המוזיאון לאמנות יד ושם ,ירושלים
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