כרזה  :5מסיבת חנוכה של אגודת "ברית עברית" בגטו
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• התבוננו בכרזה .מה אפשר ללמוד ממנה על החיים בגטו? אילו שאלות הכרזה
מעוררת?

סצינה מתוך ההצגה "היהודי הנצחי" בגטו וילנה ,יוני 1943

 5בדצמבר.1942 ,
[ ]...כבר כתבנו ,לעיתים קרובות ,שהגטו מקפיד מאוד על שמירת המסורת .כל
חג נחגג כאן בהתלהבות ,ויהי מה .ביום חמישי 3 ,בדצמבר ,התקיים באולם
התיאטרון ערב לכבוד חנוכה ,שאורגן על ידי המשטרה.
[ ]...מסיבת חנוכה נוספת אורגנה כאן על ידי החוגים הדתיים ]...[ .אישרו להדליק
בגטו רק נר חנוכה אחד במשך כל שמונת הימים .הסיבה שניתנה לכך היא
שהנרות יקרים ושהאנשים לא יכולים להרשות זאת לעצמם.
[ ]...ב– 13בחודש ארגנו הילדים בגטו הצגת חנוכה בתיאטרון הגטו .בשעה שש
באותו יום התקיימה באולם התיאטרון מסיבת חנוכה עם תוכנית אמנותית
עשירה.
ביום שישי 11 ,בחודש ,ארגן מועדון הילדים מסיבת חנוכה עם "לאטקעס"
[לביבות] .הערב הפך מאירוע לכבוד חנוכה לאירוע מרשים של ילדי וילנה מבתי
הספר היהודיים החילונים [ ]...כפי שאפשר לראות ,נערכו בגטו אירועי חנוכה
רבים .אבל האירוע האחרון הפך מנס חנוכה לנס הנוער ,הצמא לחיים חדשים
וחופשיים.
Herman Kruk, Edited by Benjamin Harshav; Translated by Barbara Harshav, The
last days of the Jerusalem of Lithuania Chronicles from the Vilna ghetto and the
camps, 1939–1944 (New Haven: Yale University Conn, 2002), pp. 422-424.
המהדורה העברית תצא בקרוב בהוצאת יד ושם.
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• מדוע ,לדעתכם ,חגגו תושבי הגטו בהתלהבות את החגים בכלל ואת חנוכה
בפרט?
• על-פי דבריו של קרוק ,את מה חגגו במסיבת הילדים? אילו משמעויות חדשות
קיבל נס חנוכה בתוך הגטו?

כרזה זו ,שנכתבה בעברית ,שונה מהכרזות האחרות הכתובות ביידיש ,והיא משקפת את
הזרמים הפוליטיים והאידיאולוגיים השונים בווילנה שנוצרו שנים רבות לפני השואה והמשיכו
להתקיים במהלכה .האגודה "ברית עברית" נוסדה בסתיו  1941כדי להרחיב את לימוד העברית
וליצוק תוכן ציוני בפעולות החינוך והתרבות .הקמת האגודה לוותה במאבקים פוליטיים בתוך
הגטו בין חוגים ציוניים לבין חוגים אנטי–ציוניים בנוגע לאופי החינוך בגטו.

[ ]...מטרת "ברית עברית"  -ליצור בגיטו ,באמצעות המלה העברית החיה
ובהשראת החזון לחיי חירות במולדת ,בימה כתריס מפני חיי הגיטו העלובים.
[ ]...מסיבותיה הראשונות נערכו באולם "המטבח העממי" ,המכונה "ציוני",
שברחוב סטראשון  ,2בנוכחותם של כמה עשרות חברים .נשפים אלה היו
מוקדשים לזכרם של יוסף טרומפלדור ואליעזר בן–יהודה.
עד מהרה נתחבבו המסיבות הללו על ציבור–הגיטו ,ומספר הצמאים למלה עברית
ולבת–קול רחוקה מארץ ישראל כה גדול היה שמן ההכרח היה להעביר את
המסיבות אל אולם–הגיטו ואל תיאטרון–הגיטו .היו מקרים שמספר המאזינים
הגיע לשש–מאות איש .עצרות הברית העברית שמשו במה לרעיונות תנועת–
המרי אשר רבים מחבריה השתייכו "לברית" .נערכו "נשפים" לכבוד פסח( ,משה
מכה את המצרי) ,ל"ג–בעומר (מרד–קנאים) ,שבועות (מתן–תורה) ,חנוכה (מרד
החשמונאים) ,פורים (מפלתו של המן); מסדה (מלחמת המיואשים) ,וכן עצרות
מוקדשות לזכרם של ביאליק ,הרצל ,אחד–העם .נשף אחד הוקדש לשירה
העברית הצעירה .כל נשף היה כולל הרצאה אחת או אחדות ,שירה–במקהלה,
קריאות מהתנ"ך ודקלומים מן השירה העברית.
בשעות קשות ,כאשר עננים כבדים היו נתלים מעל לגיטו ,היה דימנטמן אומר
לחבריו:
 עד ליומו האחרון של הגיטו צריכה להשמע בו המלה העברית.מאיר (מרק) דבורז'צקי ,ירושלים דליטא במרי ובשואה ,מפלגת פועלי ארץ ישראל,
תל אביב  ,1951עמ' .230-229
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מאיר (מרק) דבורז'צקי :רופא יהודי בגטו וילנה .במלחמת העולם השנייה שירת בצבא הפולני ונפל
בשבי .לאחר שהצליח להימלט ממחנה השבויים חזר לווילנה ,עיר הולדתו .נוסף על עבודתו כרופא
היה חבר המחתרת בגטו ,אך בטרם הספיק להימלט ליער ולהצטרף לפרטיזנים ,נשלח למחנה
עבודה באסטוניה .במחנה הועסק כרופא וניסה להציל אסירים חולים מהוצאה להורג ,באמצעות
הסוואת מחלותיהם .לאחר שעלה לארץ-ישראל פעל להנצחת מאמציהם של הרופאים היהודים
בתקופת השואה להציל חיים ועסק בתיעוד פשעי הרפואה הנאצית .דבורז'צקי העיד במשפט
אייכמן ,נפטר בשנת .1975

?

• מדוע ,לדעתכם ,התחבבו המסיבות הציוניות על תושבי הגטו?
• איזו משמעות הייתה לקיומה של פעילות ציונית בשפה העברית בגטו?
• מה לדעתכם היה הגורם שהביא לגידול במספר המשתתפים בכינוסים
ובמסיבות הציוניות?
• חזרו לכרזה ולשאלות שהעליתם בעקבות העיון בה ונסו להשיב עליהן .האם
הכרזה מקבלת משמעות נוספת לאחר קריאת העדויות?
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יד ושם
בית הספר המרכזי
להוראת השואה

