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הכרזה מודיעה על חגיגה לרגל השאלת הספר המאה אלף בספריית הגטו ,בהשתתפות
שחקנים מתיאטרון הגטו .בספרייה הציבורית ,שהוקמה בימיו הראשונים של הגטו ,היו
כ– 45,000ספרים .במהלך השנה הראשונה בגטו ,כאשר התבצעו רציחות המוניות ,קראו תושבי
הגטו בעיקר ספרי בלשים וספרות פופולרית ,אך בתקופות של רגיעה הם שבו לקרוא ספרות
קלאסית.

חזית בית המדרש על שם הגר"א והספרייה על שם סטראשון ,וילנה

?

• אילו הייתם צריכים לעצב כרזה בנושא זה ,מה הייתם בוחרים להדגיש בה?
יום ראשון 13 ,בדצמבר .1942
[ ]...היום היתה בגיטו חגיגה – הספר המושאל ה– 100,000בספריית הגיטו .באולם
התיאטרון היתה היום חגיגה .הלכנו – – – מהלימודים .נישאו נאומים שונים,
וגם היתה תכנית אמנותית .הנואמים ניתחו את הקורא של הגיטו .מאות אנשים
קוראים בגיטו .קריאת הספרים בגיטו היא בשבילי התענוג הגדול ביותר .הספר
קושר אותנו אל החופש ,הספר קושר אותנו אל העולם .הספר המושאל המאה
אלף הוא הישג גדול לגיטו ,והגיטו רשאי להתגאות בכך.
יצחק רודשבסקי ,יומנו של נער מווילנה ,הקיבוץ המאוחד ,תל אביב  ,1969עמ' .77

יצחק רודשבסקי ( :)1943-1927נער מגטו וילנה שהשאיר אחריו יומן ובו תיאור רגיש של אירועי
המלחמה .רודשבסקי היה בן יחיד להוריו וילדותו עברה עליו בתנאים טובים למדי במשפחה מלוכדת
ומסודרת שדאגה להשכלתו ולחינוכו .כשנכנס צבא גרמניה לווילנה ,טרם מלאו לו ארבע-עשרה
שנה .לאחר שחוסל הגטו התחבא רודשבסקי עם משפחתו ,אך מחבואם נחשף לאחר כשבועיים
והם נשלחו לפונאר ונרצחו שם.
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?

• מדוע לדעתכם הגדיר יצחק רודשבסקי את הספר המושאל המאה אלף
כ"הישג גדול לגטו"? מה משמעות העובדה שבגטו נערכה חגיגה לכבוד
המאורע?
• התבוננו בתצלום – מה אפשר ללמוד ממנו על אופייה של הספרייה? כיצד
לדעתכם השפיע הדבר על הקריאה בגטו?

מדפים עמוסים בספרים במכון ייוו"א לחקר שפת היידיש .אפריל 1943

שנים רבות עוד לפני המלחמה ,נמצאה בסטראשון  6הספריה "מפיצי השכלה".
כשבאו היהודים לגיטו ,ראו ,כי מאות ספרים מהספריה מתגוללים בסימטאות.
הספרן הורשאי הרמן קרוק החל בהתמדה רבה להקים מחדש את הספריה .ב–10
בספטמבר ,1941 ,כבר החליפו ספרים.
אנשים ,אשר בזמנים כתיקונם לקחו ספר ביד לעתים רחוקות בלבד ,נחפזו
עכשיו לספריה .ספר הפך להיות ידיד ,ניחומים בבדידות .במלינות ,במערות
התת–קרקעיות ,לאור נר דק ,לאור קרן אור מצערה ,שחדרה מבעד לסדק ,קראו
ספרים.
ב– 1באוקטובר הוציאו מגיטו וילנה כשלשת אלפים אנשים בערך  -לטבח,
ולמחרת ,ב– 2באוקטובר ,החליפו בספריה  390ספר .ב– 3וב– 4באוקטובר נערכו
השחיטות בגיטו ב'  -ב– 5בו מוחלפים בספריה  421ספר .בנובמבר פוחתת
האוכלוסיה ב– 40אחוז וכמות הספרים הנקראים עולה כמעט בשליש .בשלהי
נובמבר  1942הגיעה כמות הספרים המושאלים לקריאה בגיטו ,במשך כל הזמן,
למאת אלף .לכבוד המאורע ,ערכה הספריה שחרית חגיגית ,בה חולקו פרסים
של ספרים לקורא הראשון והאחרון.
אברהם סוצקבר ,גטו וילנה ,שכוי ,תל אביב  ,1947עמ' .94-93
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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.

?

• איזה הסבר נותן סוצקבר לעליית מספר הקוראים דווקא בעקבות החיסולים
הגדולים בגטו? נסו לחשוב על הסברים נוספים לתופעה מפתיעה זו.
• מה בדבריו של סוצקבר מעורר השתאות?
• האם הכרזה מקבלת משמעות נוספת לאחר קריאת העדויות?

מיכאל קובנר ,במכון ייוו"א לחקר שפת היידיש ממיין חומרים שהחרימו הגרמנים,
גטו וילנה ,אפריל 1943
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יד ושם
בית הספר המרכזי
להוראת השואה
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