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?

עיינו בכרזה .מה אפשר ללמוד ממנה על התיאטרון בגטו? (התייחסו למידע
המופיע בכרזה ולדרך עיצובה)

הופעה בתיאטרון הגטו.

את התיאטרון בגטו הקים יעקב גנס ,ראש הגטו ,בדצמבר  ,1941בתחילת "התקופה השקטה".
(ראו נספח היסטורי) .בתיאטרון הועלו מחזות ,שירים ויצירות מוזיקליות .רבות מהיצירות
נוצרו בתקופת הגטו וביטאו את קשיי החיים בגטו ,את הפחד ,את האבל ואת התקווה .חוץ
מהתיאטרון המרכזי פעלו בגטו עוד שני תיאטראות ,אחד מהם בשפה העברית .במהלך שנת
 1942הועלו בתיאטרון הגטו  120הופעות וביקרו בו  38,000איש.

?

התבוננו בתצלום .כיצד הוא מביא לידי ביטוי את מה שהכרזה מפרסמת?

תמונה מתוך הצגה בגטו ,כנראה המחזה "היהודי הנצחי"
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ידיעות הגטו מס' 30
במלאת שנה אחת לתיאטרון הגטו
 15ביאנואר 1943

ג .יאשונסקי (מנהל מחלקת התרבות):
[ ]...רוצה אני בהזדמנות זו להביע דעות אחדות בעד ונגד התיאטרון .המבקרים
אומרים :תיאטרון  -הרי זה בילוי–זמן ,ובגטו אין מקום לבילוי–זמן .מדוע מתנגדים
המבקרים רק לבילוי–זמן בתיאטרון ,ומדוע אין הם מתנגדים למשחק–קלפים,
לשחמט ,לספרות וכו'? רק התיאטרון פסול .אין למצוא בזה הגיון []...
אחד המבקרים אף אמר :בגטו יש מקום רק למוזיקה אחת" :אל מלא רחמים".
אבל אם כך  -יש בגטו מקום גם למוזיקה אחרת .השאלה היא רק :היכן הגבול?
דעתי האישית היא  -עד מוזיקה של ג'אז .אבל אני מסוגל להבין גם דעות
אחרות.
[ ]...מבקר אחד אומר ,כי התיאטרון הוא מפלט לאנשים ,המבקשים להימלט
מביתם ,מהמציאות .הוא הדין גם אצלנו .הבריות רוצים לשכוח את הנעשה
בביתם .אם הדבר עולה בידם ,ואם הם יכולים לשכוח למשך שעות אחדות היכן
הם נמצאים ,הרי זה בזכותם של כל השחקנים ,הציירים וכו' המסוגלים ליתן לנו
את המפלט הזה.
[]...

י .גנס:
[ ]...לפני הקונצרט הראשון אמרו ,שאין לערוך קונצרטים בבית–עלמין .אמת ,נכון
הדבר ,אבל כל החיים הם עכשיו בית–עלמין .אסור שידינו תרפינה .עלינו להיות
חזקים ברוח ובגוף []...
משוכנע אני ,כי החיים היהודיים המתפתחים כאן ,האש היהודית הבוערת
בלבותינו  -יפדונו מן הצרה.
מובא אצל :רוז'קה קורצ'אק ,להבות באפר,
מורשת וספרית הפועלים ,מרחביה  ,1965עמ' .345-344
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מצבה לזכר היהודים שנרצחו בפונאר

רוז'קה קורצ'אק ( :)1988-1921לוחמת מחתרת ופרטיזנית ,ילידת פולין .עד פרוץ המלחמה התגוררה
בפלוצק ,אחרי כן הגיעה לווילנה והצטרפה להנהגת "השומר הצעיר" שם .לאחר יציאת המחתרת
ליער ,הייתה לפרטיזנית .בדצמבר  1944עלתה לארץ-ישראל ,ושם מסרה למנהיגי היישוב דוח על
השואה ועל תנועת המחתרת היהודית .קורצ'אק הייתה חברת קיבוץ עין החורש ופעילה בהנהגת
"הקיבוץ הארצי" ובמפעלי חינוך להנצחת השואה.
יעקב גנס ( :)1943-1905ראש הגטו ומפקד המשטרה היהודית בגטו וילנה .גנס היה נשוי לאישה
ליטאית ומעורה בחברת ליטאים ,ובכל זאת לא ניסה להתחמק מגורל שאר היהודים ונכנס עם
כולם לגטו ,דבר שהעלה את קרנו .תכונותיו הטבעיות היו כשל מנהיג  -הרגשה לאומית יהודית
ושאיפה לשלטון ,ואלה הועמדו במבחן המציאות בגטו .גנס ראה חשיבות בתקשורת בינו ובין תושבי
הגטו ,וכדי להגשים מטרה זו הוציא אחת לשבוע עיתון ביידיש בשם "ידיעות הגטו" .גנס דאג לקיום
חיי התרבות בגטו והיה מיוזמי התיאטרון והתזמורת בגטו .נוסף על פעולות חינוכיות שיזם כראש
הגטו ,גרס שיש לדאוג שהגטו יהיה יצרני ושתושביו יעבדו למען הגרמנים כדי לדחות את הקץ עד
שיובסו במלחמה .באוקטובר  1942דרשו ממנו הגרמנים לשלוח את המשטרה היהודית להשתתף
באחת האקציות בגטו אושמיאנה הסמוך לווילנה ולמסור לידיהם לחיסול כ 1,500-ילדים ונשים
לא עובדות .במקום זאת הוא מסר לידיהם  406חולים כרוניים וזקנים .גנס הצדיק את מעשהו
בכך שאילו היו הגרמנים עושים את הסלקציה ,הם היו לוקחים את הילדים והנשים ,החשובים
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להמשכיות העם היהודי .כאשר התחיל תהליך חיסול הגטו ,הציעו לו ידידיו הליטאים עזרה בעזיבת
הגטו ובמציאת מקום מחבוא ,אך הוא סירב ,אף-על-פי שידע מה צפוי לו .ב 14-בספטמבר 1943
נרצח גנס בחצר הגסטפו.

בינואר  ,1942כאשר החלו להתרקם בגיטו [ ]...חיי תרבות ,הכנו את הקונצרט
הראשון ,באולם הגמנסיה הריאלית לשעבר
[ ]...את הקונצרט ההוא קשה לשכוח .היה זה זמן קצר לאחר "ליל השיינים
הצהובים" .מצב הרוחות באולם היה דומה לזה שבזמן הזכרת נשמות .כל מלה,
כל צליל ,הזכיר את הקדושים ]...[ .אנשים עמדו כליד קבר פתוח ,והקשיבו
לצלילי מארש האבל לשופן [מלחין ופסנתרן פולני] ...
אברהם סוצקבר ,גטו וילנה ,שכוי ,תל אביב  ,1947עמ' 107

אברהם סוצקבר ( :)2010-1913משורר ופרטיזן ,בימי השלטון הנאצי כתב יותר מ 80-שירים ופואמות.
סוצקבר היה שותף פעיל בבחירת תוכן ההצגות שהועלו בתיאטרון הגטו .הגרמנים העבידו אותו
בכפייה במיון אוצרות ספרות יהודיים שנמצאו בספריות בעיר ,והוא וחבריו הבריחו לגטו ספרים,
כתבי יד וחפצי אמנות כדי להצילם .בד בבד סייע סוצקבר ברכישת נשק בעבור המחתרת .עם
חיסול הגטו יצא עם קבוצת פרטיזנים ליערות שבסביבה .לקראת סיום המלחמה סייע להעמיד לדין
פושעים נאצים ,ואחרי כן עלה לישראל.
"ליל השיינים הצהובים" :באוקטובר  1941הוציא משרד העבודה הגרמני "שיינים צהובים" (תעודות
עבודה בצבע צהוב) בעבור העובדים השונים בגטו .כ" 3,500-שיינים" חולקו בגטו לראשי משפחות
העובדים ,כלומר ,לבעל או לאישה העובדת .כל אחד מבעלי התעודות היה יכול לצרף לתעודתו
את בן זוגו ושני ילדים מתחת לגיל  .16לבני המשפחה שנספחו ל"שיין הצהוב" של ראש המשפחה
ניתנו פתקים כחולים .מספר בעלי "השיינים הצהובים" וכל מי שנספחו אליהם היה כ 12,000-נפש.
מספרם של תושבי הגטו באותו זמן היה כפול ממספר זה ,וכל מי שלא היו להם תעודות נידונו
להירצח .ב 24-באוקטובר  1941נערכה האקציה הראשונה של "השיינים הצהובים" ("ליל השיינים
הצהובים").

?

• מדוע ביקרו תושבי הגטו בתיאטרון? איזו משמעות מצאו בדבר?
• מדוע לדעתכם היו שהתנגדו לקיומו של תיאטרון בגטו? מפני מה חששו
אותם מתנגדים?
• לפי תיאורו של סוצקבר את הקונצרט שנערך לאחר "ליל השיינים הצהובים",
מהם ביטויי החיים בעולם של מוות?
• האם הכרזה מקבלת משמעות נוספת לאחר קריאת העדויות?
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יד ושם
בית הספר המרכזי
להוראת השואה
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