
 1998בפוליו.מםע

בפרליןהיחרדיהזיכרון
(כ·מעט)יהודיםללא-

פלא•משהמאת

העמוספולין•,•משאכמעיומצטייר 1998בקיץבפוליןמסע שאינועשיריהודיעבראלמסעזהואובדן.תוכחהשלחזון שושרילחיפוש-אישימסעוגסשהיה).וכפיעודקיים מעס .וקרוביהוריעםשיחותמתוךרקשידעתיםהמשפחתיים מצהיבותתמונותעל-פיאלאחכותיושלאמשפחתיעולםאל מסעזהלשכוח.ששהתלדוהמשפחהבנישלקלושיםוזכרונות על-פניההנצחהבאתריהפזור ,שכיספוהיהודיםאפראל יהוידםשלדמםאתכיסתהאשראדמהאותה ,פוליןאדמת הייתילאשמעולםמקוםאלחזרה ...ושתקה-(ולא-יהודים)  ...בו
שנסתייםהשנים,אלףןבעתיר-תרבות,יהודיעבראותו אדמתמעלכלילכמעטנמחקפולין,יהודימלייון 3.5בהשמדת בבערנעשהלשמצההדיועיםההשמדהמאתריובכמה .פוליו אתלטשטשאזכיהיהודיםזכראתלמחוקלאאםניסיון בשואה.חלקם
משתדליםועתהבפוליוכיוםמנשבותאחרותרוחותאך מעורבותתוך-לשקמולאאס-היהודיהבעראתלשחזר -כלובליןמרכזיתבעירואךובקראקוב.בוורשהבעיקריהודית משוקמיםהיהודייםבתי-העלמיןיהודית).ידבלאכמעט עצמןהעריםיוצאישלמחו"ליהודיותקרנותידיעלבחלקם וחברהתרבותומוסדותבשואה,שנספומשחפותיהםבנילזכר המעונ-פולניםעל-ידי-ה•שחזור•נעשהלמשל, ,בלובליו .לאודו .סרואנלדכקרןקרנותדייעלנתמכיםחדשיםיהודיים מתוךחרץ,קרנותובתמיכתהעיררשויותבעזרתיינים-בדבר לעיתיםנרגעזהמענייושחזוראךשהיה.מהאתלשמרניסיון שללגופםמגיעואינופולין,יהודישל-החיצוניתלתרבות תרבותפהיוצריםפה.שנכחדהיהודיהעםשלולרוחודברים זאת,עםיהודים.ללאכמעט-יהודיתתרבותדמויית-יהודית, ההיסטוריכמכוןבוושרהיהודייםודתתרבותמוסדות פעילויותמקיימיםהכנסתוביתתיידיהתיאטחןהיהודי' חוויותינועלהיהודיים.והדתהתרבותבתחוםענפות הבאים.בטוריםנדווח 1998יוניבראשיתלפוליןזהראשוןבמסעוהתרשמויותינו

*** 
בשואההנספיםאפראל : 1998ביוני 4 , 1היום

ראשמרציינקובסקי'רומןדוrך ,ידידי .בוורשהנחיתה בשדהפנינואתמקדםורשה,באוניברסיטתלעבריתהמחלקה לכיורןבנסיעהבפוליןביקורנואתמתחיליםאנו .התעופה ונוחותהמערבבסגנוןמודרניותהראשיותהדרכיםקראקוב. אףבדרכיםלדהקתחנותכלל,בדרךברורהשילוטלתעבורה, באוןפהמסודריםנדרשים,מצרכיםובהןונקיותמודרניותהן

הראשיבכביששעותכמהןבמסעכבעור .העיןאתהמושך אושוויץ-השהמדהמחנהאלמגיעיםאנוקראקובבואכה הברזלשערבראש .פוליןאדמתעלהראשוןיעדנובירקאנו' הכוזבת,בהועדתההידועההכתובתצורבתלמחנהבכניסה השערבצד .) Arbeit macht ftei (משחררת""הבעודה :המתעתעת לפנילכתמגנינותשניגנההתזמורתניצבהשבהקטנהכיכר-  .המעוניםהאסירים
מייחדוהלהתעלסניסיוןקייםאחדים,שהמדהכבמחנות ואףאירופה.אוכלוסייתלכללולהרחיבההיהודיתהשראהשל לא-יהודים,גסנספרשבואהכיליהודיםלהזכירישלעיתיםכי לאומיותיל•תצוגרתמיועדיםבאושוויץההנצחהביתניוכך' .היהודיעחסבנישל-ואסונם-חלקםאתמשטטשתההכללה כרוסיה,השונות,אירופהמדינותבנילנספיםהמוקדשות בלגיה,צרפת,הוגנריה,אסוטריה,ציכוסלובקיה,פולנית, היהודיםליסבלאחדהנצחהביתןלחסובנוסףוהולנד'אטיליה ומאבקםי.

מחנהנמצאהראשיהמחנהמןקליומטריםשלושהבמרחק המחהנתוךאלמוביליםעדייוהרכבתפסי .בירקאנוהמוות קסרקטינישלדיםארוכים,צריפיםאלרחבהכניסהדךר האסירים.התגוררושבהםהמוארכיםהץעמבני-המוות עלווחושקט,רגוענוףניבצהנורא,סחיוטי,העברלעומת לאכזריותלרשע,סימןכלבהשאיוושלרוחעצים,שלירוקה מיליונישלולסבלםהיהודיםהשמדתשלולזוועות בניו:נ ?tח_הזח?פהרדוסקעםלהתמודדאפשראידהמושמדים. האדםעו5לאשראתמסתיריםמרכיני-ראש,שפופים,עומדים נוסכות ;כלשחיחרדהצמרמורת,מעוררותהמשרפות .לזולתו  .הדיומעלמאשלאמקנדיתארשת

בקראקוב:ביוני, s ,'ויום
שינדלר''רשימתבעקבות

שבבעריהודי,ורובעהעתיקההעיררובעובהיפהפיה,עיר עתהיהודים. 70,000בתתוססתקהילהשללמגוריהשימש עורכת-חדירעםגפישהלנונועדהיהודים. zooכ-בהנותח ידידנו),שלמשחפחקרובת(שאינהמרצ•ינקרבקסיברגולסווח פשעיםלחקרהמרכזיהורעד-ה•קומסייהיסניףמנהלתשהיא אנובקראקרב.-הלאומילזיכרוןהמוסדהפולני,העםגנד ובתוךהפולניםגנדהפשעיםבחקרויעדוהמוסדעלמשוחחים החלקהשואה.וחקרהלאומיהזיכרוןלמןעפהעליותעלגםכך במכרזבעיקרגעשת-הלאומיהזיכרון-המוסדיעדשלהשני לשואההמומחהסיורנו.בהמשךגניעשאליובוורשה,הארצי, ותחילתבעיר,איתנומסיירריציר,דהחיסטרריוןבסניף, מצוישיגדלושלבית-החרושתשיגדלו.'ירשימתבעיקבות אולפולנישיזכירשלטכלאיובמקוםאפור.תעשייתיבאיזור סטינואותושהנציחכפישיבלדו'שלסיפורואתלתייר

הדואר
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ששי-הברזלשערעללהצביעאפשר .הצלולוידגביעלשפילברג
אןתעשייתי,מפעלקייםבמבנהותו-לא.החרושתביתאתמש
לשם.להיכנסטעםכלאיווגםאליוכניסהלתייראיו

בביתמוזיאוןהוקםקראקובשלהיהודילרובעבכניסה
שלמעברהתמונותובו 1יהודיהיהלאשבעליוהמרקחת,
במוזיאוןשעברומישראל,ספרבתיתלמידיהיהודית.קראקוב
ביקוריהם.לציוןדגלוניםהשאירוהחיים,ממצעדכחלק
הריכוזמחנהאתרמצוי 1העירבפאתי 1משםהרחקלא
 1היהודיהקברותביתבאזורממוקםשחיה ,) Plaszow (פלאשוב

המחנהשטחמכוערים.שיכוניםבתיבחלקובנויהואושעתה
ששימשהאחד :משנייםחוץנהרסוהמבניםוכל•נסרקיכולו
מפקדשלביתו-והשניהיהודי,בית-הקברותשלטהרהחדר

כימספרשלנוהמדריךשפילברג.שלבסיוטושהונצחהמחנה,
אפשרותעלדוברוכילמגורים,עתהמשמשיםהמבניםשני

הנצחהאנדרטת .מוזיאוןבהםלהתקיןכדיאותםשירכשו
המחנהמשטחכלפניעלהחולשתגבעהבראשעומדתפולנית
בתוכןהטמיעוהמוריקותהגבעות .יהודיציוןולידה 1לשעבר

 .רבןבקישהתרחשווההרגהסבלאת

הכנסתבביתבקראקוב:ביוני 6שבת,יום
 ...שבמעט'מעט'מקדשהרמ"א,ע"ש

בן 1איסרלישמשה ,,א, 11הרמעל-שםהכנסת- iiב"'ב'יביקוך.
ברובעהפעיליםהכנסתבתימשניאחדשהוא ,-16חהמאה

קשישים,רובםיהודים,כמניירשםהתפללוזובשבתהיהודי.
מישראל.כנראההםמבטאםשעל-פיאחדיםצעיריםואף

פרשהשלי,הבר-מצווהפרשתשהיאנשא,פרשת-הפרשה
חוזרים 1המשכןחנוכתעלוהפסוקים ;בזמנוכולהשקראתיה
מעט,מקדשאחר,יהודילמשכןכסמלבאוזניי,ומהדהדים

שעריואתפותחועדייובעבר,ותוססחימרכזשהיה
 .היוםנעולהיהודיבית-העלמין•מעט.יכמקדש-למאמינים

ומבקריםלתייריםהמיועדתחנייהרחבתהכנסתביתליד
 .חמיוכולל-•יהודייהתפריט•אריאל.'הקפהביתובצידה
ישראלית.עבריתגםוכןהמבקריםביונשמעתאגנלית

גורשו-1495ב :[התחתית])דולבי(קאזימירסקוזמיר
עירקוזמיר,סמוכה,בעירוהתיישבומקראקובהיהודים
ביתומרהיב.ירוקנוףבתוךהוויסלה,גדתעלהבנוייהיפחפיח,
שהיוהיהודים .עודאיננו-בעברהיהודיםאתששימשהכנסת

-ליקינו•הפןהכנסתבית .זכרכללהםאיו .עודאינם-שם
כאן."גםפועלתהr,כחזורושיטת-קולנועבית

כלאיוהמלחמה.מלפנימשוחזרפולניבכפרעצרנובדרן
מאוכלוסייתו-40%שזהבאיזורולתרבותםליהודיםזכר

פולני-המקוםעלוהאחראיעבריתדובריםאנויהודית.חיתה
עבריתלמדכילנוומספרהשפהאתמזהה-בן-בריתשאינו

בקראקוב.באוניברסיטה

לובלין:ביוני,ו ,'איום
 !לובליןחכמיהיכן

יודעשלכינוסומקום .חיתה-בישראלואםעירנלין'לו
הידועה.לובליויחכמי•ישיבתשלומשכנההארצות•,ארבע

שלט··לרפואה.האקדמיהשל i'lמושבעכשיוהיאהישיבה
החוליםבית ..המיבנהשלבנiברתפקודואתמציירזיכרון
כללי.חוליםכביתעתהמשמשלישיבה,בסמוךהגדול,היהודי

ידיעלחודשהחד~בית-העלמ'ר .מתאיםשלטהותקןבוואף
ובומרשיםמב.נחוהוקםבאס-פרנקלמשפחתשלזיכרוןקרן
ביתשלסימליתכגדרהוצבוהמצבהאבני .מודרניתפילהבית

באושוויץהשואהבמזויאון

העברביןאלא 1לחייםהמתיםביורקלאהמבדילה 1העלמין
הפולנית.למציאותהיהודי

וממחזריםהיהודיםבתיאתמשחזריםהעתיקהבעיר
בעברשנקראהעיר,לשערבסמוך , 28גרודזקהברחובאותם.
בית-הקפהנמצאהממלכתי,הארמוןבואכההיהודי•,•השער
תוךוהפולניתהיהודית :התרבויותשתיאתלשלבהמנסה
יעקב ,, 1נליןמלו•החוזה•גרזהבבית .היהודיההיבטשיקום
כלי-להקתבומופיעהעתה .)-1815ב(נפטרהורביץתלוייצחק
המוסיקהאןחסידיות,מנגינותשלשילובהמנגנתזמר

במישורמרחפתוהיאהיהודית,הנשמהאתחסרההנלהבת
הגסט-עלמבוססהתפריטהתרבויות.שתישבירמעורפל
שלמרקהאןלמדי,טעיםהכופתאותמרקהיהודית.רונומיה
שוכןהבנייןשלאחרבחלק .יותר"טוב 1יותריהודי-אמא

הצדרקכאמור'אן'בלובליר'היהודיםחיילזכרמוזיאון
בעיקר-מוצגהחומריתהיהודיתהמציאותשלהחיצון

התרבותואילו-אקראיותרחובותמונותמבניםשלפאסאדה
לפולניםזריםהיהודייםוהדתהרוחוחייהפנימיתהיהודית
והכוונותהטובהרצוןאףעל .במוזיאוןהפעיליםהצעירים
אבל .ומטעהחלקיתחובבנית,שיטחית,התצוגההטובות,
הטוב."הרצוןמתצוגתיתפעלהמזדמןהתייר

אנדרטת .מיידנאקההשמדהמחנהנמצאלובלירבמבואות '
מקבילההראשיהכבישלידאחדבקצחמרשימההנצחה
בעלשהואהמחנה,שלהשניבקצהמאסירייהנצחהלמבנה
שלאפרם-ואפרעפרערימתעלהסוככתענקיתבטוןכיפת

שהושמדוהיהודיםאתמזכיראינוההנצחהשלט .הנספים
במשטחניצביםעדייועץמבנישלשוררתשוררת .זהבמחנה
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נשרפושבהםענקתנוריהקרמטררירן,-ובקצהוהמחנה,
אתבעלילמכחישיםרואהלכלהפתוחיםהתנוריםהגופות.
אתהמזכיריםשלטיםהתנוריםליד .למיניהםהשואהמכחישי
עשרים-במיידאנק.הושמדושתושביהןהמדינותשמות

:ייהודים•."המלהחקוקהמהםאחדעלורקשלטים,שלרשים
ההשמדהמאתריבכמההנהוגההיהודיםשואתהכחשת
זכראתלכחדבאההיאגםאןהשואה'הכחשתאינהאומנם
 ...השואה

בפיאסקימשפחתילעיירתחזרה
בההייתילאשמעולם

במרחקקטנהעיירהלרבלסקי,מפיאסקומשפחתימוצא
ציונית,נוערבתנועתחבריםשהיוהררי,מלובלין.קיימ-20כ

שבהבחיפה,והתיישבוישראל,לארץעלו , 1935בשנתנישאר
עיוניתאינטנסיבית,יתדותליהזכירוילדותסיפורי .נולדתי

ילדותה.למקרםחזרהאסעלבלעליהעתירהאמיוציונית.
וחששההפולניתהאנטישמיותאתזכרההיאמה?לשם

ברחובאמיביתאתחיפשתי .נסעתי-כןפיעלואף .מביקורי
אתמצאתיואכן,המשטרה".יימוללובלסקי,רחובהראשי,
השנייהובקומהבדיםחנותחיתההראשונהשבקומתוהבית
המקוםיהודיעלשיודעמישהוחיפשנו .המשפחהמגורי

שהואבדימוס,מורהסרוייטליצקי,לוציאןאתומצאנו
 .פיאסקיתולדותעלספריםשבעהכתב .תעירשלההיסטוריון

 .מתורגמןלומשמשוידידיבלבדפולניתדוברהוא
מצבותמונחותשבהלחורשהאותנוהביאסווייטליצקי

ליהדותופגוםקטוםושםיד-מחוקותשאותיותיהןעתיקות
רובאתושהיוותהנפש 7,000לכדיהגיעשמספרהפיאסקי

במפתשבוורשה,במוזיאוןאןהמלחמה.לפניהאוכלוסייה
קורותאגב,מופיעה."אינהפיאסקופולין,יהודימרכזי

פיאסקיהודיקהילתניספרהונצחוהיהודיתפיאסקי
ארגוןעל-ידילאורשיצאובכלירנה•,בחיית(פיאסקי-לובלסקי)

תשמייח.חיפה,בישראל,פיאסקיוצאי
יהודיםלשםוהובאוגיטובפיאסקוהוקםהמלחמהבעת

שלהמוותמצעדהתחיל 1942פסחלפניאחרים.ממקומות
 .רכבת,תחנתהייתהשבוסמו,ךמחנהטראיוונקי,אלהיהודים
היהודיעלליסיפרההיסטוריון .:;~.לזייץמוותלמחנהומשם

עלמופקדוהואבלובלין,הגרהוניג,יוtכלהמפיאסקי,האחרון
מלובלין.היחוזה•קבורשבוהעתיק,העלמיןבית

חומה,המוקףהעתיקהיהודיבית-העלמיןלפתחמשהגענו
נמצאמיבידימקומיתושבשאלנונעול.שערלפניניצבנו

ושעזרבית-העלמיןשומראתמכירהואכיסיפרוהואהמפתח,
צלצלנומקום.בקירבתגרהשומררכיושיקום,באחזקהלו

מפיאסקיהאחרוןהיהודיהוניג,יוסלהזה.היהוהנהבדלת
ואמי.אבימשפחותבניאתשזכר , 81בןקשישבלרבלין,הגר

עלסיפרמאליה."מובנתבהכללהאמרטובים","יהודים
כאותולבית-העלמין.המפתחאתלנונתןהאחרונה.דרכם
היחוזה•שלקברועלרעלינוהמפתח.אתנטלנוללון•נטה•אורח

מלובלין.

גולדפרבמרדכי:קרוביסוביבור
ההתקוממותממנהיגי

סרבי-ההשמדהלמחנהבדרןהידועהחלםלידעוברים
זכרתי .ביאלורוסעםהגבולמןהרחקלא ,פוליובמערבברר'
לפניערד-שניםלפניסוביבורההשמדהמחנהשלסיפורואת

מסיפורוהאסיריםשלהגבורההתקוממותעלהסרטהצגת
הואההתקוממות.ממנהיגישהיהגולדפרבמרדכיקרובישל

ארחדר
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קרובי,

מרדכי

גלודפרב;·
ממנהיגי

המרד

בורבסובי

לאחרהמדינה,הקמתעםלישראלוהגיעוניצל,שרד
מןנשארלאדברהפרטיזנים.עםבמלחמהגבורההרפתקאות

ופולניתיידישבעברית,זיכרוןשלטישלושהואןהמחנה
פולניםאלףועודיהודים 250,000השמדתאתמנציחים
המחנה.מןתמונותמעלהקטןמוזיאון . 1942-3בשנים

מתבונןובמרכזההתקוממותממנהיגי 19תמונות-ובמרכזו
הגיעעתילדותימשנותשזכרתירכפיגולדפרבמרדכיבי."

תפרטישמואתידעולאהתמונה.למראתהתפעמתילארץ.
אתלחםמסרתימ.הראשונה,האותהופיעהואןהמלא,

 ...משמעותימעגלסגרתיכאןגם .החסריםהפרטים

ההיסטוריהיהדויבמכוןבוורשה: ,'ביום
באיםובמקומוהעולםמןעוברהקדוםהדור
לא-יהדוייםסגלאנשי

המנהל,עםנפגשיםאנוהידועהיהודיההיסטוריבמכון
רעתהלגימלאות,שפרשיהודיהיסטוריון ,טיןפליקספרופ•

מנסהאנירהוטה.אנגליתדוברהואהמוסד.בראשהוא.עומד
להיותלישנזדמןורשהיוצאיהאישיםמןבכמהאותולענייו

עורןשהיהיינון'משהכגון ,השניםבמרוצתבמחיצתם
והסופרהמחנךאיידלמן,אלחנןהמשורראחיוב•היינט•,
המוסדהראשון~עלמעטידעהואאןייינגרטן'ירחימאל

 .מאזמעניינותוהתפתחויותגילגוליםועבר 1881בשנתהוקם
שור,משהפרופישלביוזמתו 1936בשנתנפתחההספרייה
ואףורשהבאוניברסיטתוהיסטוריתאשורולוגיהשלימד
 .שבוהיחזוללימודיהמכוןגםשכןבבנייןברבנות.שימש
מאירפרופיהידועההיסטוריוןגםשרר,פרופ•מלבדלימדו,
ריס.ואברהםטרטקובראריתשיפר,יצחקוהמלומדיםבלבן,
מאזמידעובוארכיון ,מחקרמחלקתהמוסדכוללכיום

ומספרבלועזיתכותרים-30,000כובהספרייתהיייז,המאה
 .ומוזיאון 1וביידישבעבריתדומה

והואבספריית,עתהעובדלאחרונהעדהמנהלשהיהמי
לפוגשו.נוכלולאלחופשהיצאהואאןהקודם,הדורמאנשי

עודקיימתאינהפולניתיהדות ;האבידהגודלאתמבכהטין
אינםעובדים, 65המונחהמוסד,שלהצוותאנשיורובבפולין,
פוליןיהודימורשתאתמשמריםברירהבדליתרכןיהדים.
הפולניתהממשלהעל-ידישניתןזעוםבתקציבפולניםבעזרת
 .דולרמיליוןחציבסך

מישראלתלמידיםביקוריחשיבותאתמעריךהואגם
שמיצעד :שעוררנולבעייתמודעהואאןהחיים•,ל•מיצעד
חשיבותואףועלהמוות.שללימודמסעאלאאינוהחיים
מת-שבעברהיהדייםהתרבותמחיימעטאןישראל,עםלידע



החסר.רזהפרלין.אדמתעלבביקוריהםלתלמידיםגלח
שידליהםהרריםליאמורלישראלבהגיעיזאת,לערמת

אותםמכיניםחמוריםכיזרבשנההביקוראתלעורךמתעדים
חחיסטרויתעלאותםמלמדיםואףלכיקרומראשחודשים

 .פרליןיהודישל
מוזיאוןנציגחאלבושטאט,יזייאתגםגפשנובמכרן

פועלחאלבושטאטמרבוורשה.בוושיגנטוןתמרכזיהשראה
 .בוושיגנטוןהמוזיאוןבקשתלפיבפרליןתיעודחומרילהשגת
לחקרהמרכזיהרועדעםבקשונמצאחראמתפקידוכחלק
מקבלוחראהלאומי,לזיכרוןהמוסדהפולני,חעםגנדפשעים
בואשעתהעומדחרא .לוושיגנטוןומעבידוחרמומחם

שישקף 1פרליןיהודישללהיסטוריהמוזיאוןלהקמתפורייקט
בראשותובינלאומירעדחרקם .זרבאוץהקיוםשנותאלףאת
נשיאכוללידועים,אישיםברוחבריםפסו,שמערןח"כשל

יתחילומוצלח,כספיםאיסוףשעםהיאחנ'ויקררחגרמניה.
ומבקריםתלמידיםירכלוכך ...תאנהחמאתבתחילתבבניית
-ואינםשחיוהיהודייםחתוכותיחיאתללמודהעולםמכל
אנדרטתלידירקםהמוזיאון .פרליןיהודיהכחדתעלרקולא

רושת.גיטרשחיהבמקרםופפרוט

החדשבית-העלמיןשלעלומו

תיחרדיחחיסטרויבמכרןדרקרמנטיםחרקו 1י pיאגלiכיאן
מדרידבהכנתעתהעוסקרושת,שלבית-העלמיןוחרקו
 1בלרבליןבית-חעלמיופעל.שעדייוהקברותבביתלמצאי

 1העירשלחתוחברתחרעם 1תעירבפאתיממרקםחיחבתחילה

חראוזריז,חייכןהעמידה,גבילאדם ...המתיםאלהחייםבאר
 ...ימחייתרישעליובבית-חעלמיובביקורנואותנומדריד
מתי-ואחריתםחי"טחמאתמראשיתחםהקבריםראשוני

בתודלותהידועיםהרבניםקיבורתאתלנרמראתחרא .ימינו
רשםידלעצמםשהקימוואמידיםחשוביםאישים 1רושת

 .נודעיםוסופרים
 ..בררושחבית-חקבורת"קרןעל-ידימתוחזקבית-העלמין

11גנשח 1 •  .-150,000מלמעלתברוישחרמהמוקףהמקום 1
כמיהקבריםביוובחיוניותבמוץערבומדריכנומצבות.

פוצץחטרחוחביתרושת.כשביליהקברותשבילישנחיויםלר
ביותשואה.מזמןאחיםקבושםמצריכמר-כןבמלחמת.
אנ-שלמהפרץ,י.ל. :רושתשלעפרהשוכניהידועיםהסופרים

 1גבסיוניסןאוריאחת,ידקבריהםרעלדינזרןויעקבסקי .

(אבנולתקופתהמיוחדותהמסוגננותבאותיותנכתבששמר
זליג ,)ח 11תשנ 15בלאפיים,המצבהעלמאמופיוסםחרלצמן

שלרםאנוחםשחם,מתתיהוהצפירה,ערוךסלרנימסקי,
בצירומעוטותומצינתו ) 190Z-1838 (שלרם)(הרפוידבוג

דודי,לביתיזכורנרתוביניהםבה,חקוקיםששמותיהםספריו
חאנפורפישלטרירקבו ..רעו.ד 1אבחרונתלקוראושחזותי
מודלתובעירנפטראחדות,שניםלפנילררושחשעבושמורק,

בה.ונקבוזר

לתוצאתתמיכהאיו .בלבדפולניתיאןיכתובהמדריךאת
חמכרןואשגםהתלוןנכךעלבעברית.ארביידישחרמו

סופריםאיו 1ביידישחרמושיעורךמיישאתגם :חחיסטרוי
 ...זרבשפההכותבים

עלבעבריתהרצאהשלישי'יום
ורשהבאוניברסיטההשואהסיפורת

רומןך 11דשלבעבריתוהשלישיתהראשונהחשכהתלמידי
יבוקר .לערךתלמידים zoכ- ,להוצאתימנרחרזמוציינקרבסקי

עללתחרתמנסחאניצחה.בעבריתפנייאתמקדמים-טובי

בסוביבורההשמדהבמחנהההנצחהשלט

1 

מתביישיםאך 1אומושאניכלמביניםחם .תחילהקנקנם
ואתעצמואתמציגאחדכלשאלותיי·עלעוניםלחידרבב.

מחייכיםיהודיות.ושתייםפולנים,ככולםורבםשמר.
מקובליםסיפורתמונחיארבינלאומיות,מליםכששומעים

ההוצאה .בהוצאתיאליהםנדושש.אניאירופיות,כשפרת
קצטניקשלכתיבתו-וכהדגמההשראהסיפורתעלנסכת

 .אפוי'כרכבוסיפור
בז•יררסקח,קאמילחאיווכחגב•נמצאתהנוכחים,ביו

היחרדיההיסטוריבמכרןעתההעובדתהחוג,בוגרתשהיא
התרשמותיעללנוכחיםסיפרתיבחוג.עבריתמלמדתרגם

אתוסיכמתיהרריי,מולדתובעירהשמדהבאתרימביקורי
באחמוגלית,הנערות,אחתיחרדיםי.ללא•פרליןעלרשמיי

גםוביניהםבפרליןיהודיםשישוטענהההרצאהלאחואלי
הכנסת.בביתכשבתרתבתפילותמשתתפיםאףרחםצעירים
שחייתהכפייהודיתלנוכחותחיתהשכוונתילחהסברתי

 ...בעבו

המיזרחללימדויהמכוןראש
העבריתבפיתוחמעונייוורשהבאוניברסיטת

חרארעתהבחרדו,פרליןשלשגוירהחיחביסוקיק.פורפי
חרא .חודרללימודיומומחההמזרחללימודיהמכוןואש

 .במכרןהממוקמיםהיהדותולימודיהעבריתבפיתוחמעונייו

20 9/4/98 



. "·:r-.;. 

21 

קתדרהלהקיםהחלטתהעבירוהאוניברסיטהשלבסינאט
משההידועהמלומדשםעליהודיתהיסטוריהאוליהדות

-אין.כספיםאןנתקבלת,ההחלטהשור.

באוניברסיטתבינלאומייםליחסיםהפרורקטור
ומרציםסטדונטיםחילופי :ורשה

עראדםבמיקצועו'חברתיפסיכולוגילק'גרזיאנושפרופי
מחוייל.אוניברסיטאותעםפעולהבשיתוףמעונייומרץ.ומלא
שלאפשרותעלומרצים,סטודנטיםחילופיעלמשוחחיםאנו

כחלקסטודנטיםלגביהחייםיימצעדשלהרעיוןשילוב
העבריתשלקידומהעלתשואה,תולדותעלאקדמימקורס
התרבותכלפיהפולניםשלהחדשהיחסועלהיהדות,ולימודי

סטודנטיםלהביאמעוניינתמאודהאוניברסיטההיהודית.
עםהדוקיםאקדמייםקשריםולקייםלוורשהומרצים

שיוקדשאקדמיכנסלקייםהצעתיבחוייל.אוניברסיטאות
לדוןשונותמתרבויותחוקריםיוכלושבוגולתי,שלליתרבות

חוקריגםוביניהםתרבות,בתוךתרבותשלהנושאעל
מחקרבנושאיפעולהלשתףוכןהיודיתהידיאספורהי

בחקראובפוליוהעבריתההשכלהבסיפורתאםמשותפים
 .בפוליושנכתבתהשואהסיפורת

העםנגדפשעיםלחקירתרא-ש·המוסד
דרךמחפשים :הלאומיוהזיכרוןהפלוני

מקרובוזהבמקצועומשפטןהואקולציחויטולדפרופי
מחקרגםוכןחקירותעורןהמוסדזה.חשובלתפקידמונח
המוסדשליעדו .הפולניהעםגנדשנעשופשעיםאודותעל

דרכם.אתמחפשיםוראשיוהפולני'בסייםבדיוןעתהנמצא
משלחתהגיעהגפישתנושלפניכיווןבקצרה,משוחחיםאנו

פיעלואףדחופה.לישיבהנקראוהמנהלמאוקראינה,חשובה
עללשמועורצהפניאתלקבלשמח .לשיחתנומתפנההואכן'

האווירהועלרשמייעללוסיפרתי .הביקורמןהתרשמותי
לפניוהבעתיזאתעםהיהודי.הנושאאתהסובבתהחיובית

 :בעברשנעשוגפמיםוכמהכמהתוקנולאעדייוכידעתי'את
לדוגמה.מיידניק,ההשמדהבאתרהיהודיהציוןהיעדר

:,"\,;•,.. 
",,,.._: ~ ............. ~~...,. 

1 • '' oi. 

1וווווו... /-
. · .... .... 

"'·~'/! ~~: ·,~·\ -· ·".<.· •. "' .~· 
.":;:·~~~ 
.~· 
' ··:~ ...... 

 ~\"cיתבכ"נד'. ~~
 . ..,,, $f':הבי" ~ ,~

~ 1· .Q j_ 1"" '' 1 •ה'ד'ם ~ i..b ~,:;..;.. ,'ח'יlווll ~ 
 ~.עולם'"וכר
 .םרפ"ובשבייונאייחו-תובאח"'ובלוו.ירוב

 ~ע"ירקרוש" .. ~

פגאםקי·
ברפלבייה)לרבל"ורהםב"בהוךן'

רזםונקרבוששברופיששבתםושובר.בו
ונ.אצייםהאטוםרגקדוםובע.וrרוזא

 ."מ"שהראורייםובוורייזזםורב.זגנםיי
 ~;חשרז"היתש·ובשב.ח '

ש~רר.רבהקררש~םשלואתבסווונדוחם
ועברר:ד·מ-פוכתוונחלותרמעבוותמש
וםונםבn"אל yוארוit.צ-םייתיישהבווובת

רבנב pלא:"םwוי~םהטהור'יןברם
ייק~ btt •פ"~ nייוובבצ•ח"םב'.הינrיייביצ

ולובב!ובסrיראל

עלהתמונות
פיאסקי

ספרמתךו

קהילת
פיאסקייהדוי

<פיאסקי·לולבסקי>
בחייה

ובהובכלי
בעריכת

דיין.ישרלא
תשמ"חחיפה.,

הדואר

כגוןפעולה,שיתוףשלאפשרותעללשמועמעונייוהוא
אתלחקורמרציינקובסקי,רומןהדיירמארחי,שלהצעתו
השואה.בזמןופולניתיידישעברית,שנכתבההשואהסיפורת

אתלקבלמבקשוהואבעתידבקשרלעמודקובעיםאנו
הצערתי.

ורשהגיטו'גיבורי'עם'חחרת'פגישה

יגבוריבשםילדיםספרכתבתישנה zoמ-למעלהלפני
שלהעבריייהחודשמיפעלבמיסגרתלאורשיצאהגטוי

הכיתותלתלמידיאח,דחלק .באמריקההעבריתההסתדרות
ילדיםסיפרימחבריייגנרטן'ירחמיאלעםנכתבהגבוהות,

שניוחלקבאמריקה,העבריתההסתדרותשללשעברומזכיר
אתהעלוהסיפוריםהנמוכות.הכיתותלתלמידימיועדהיה

עברתיהספריםלכתיבתכהכנהורשה.בגיטוהגבורהמאבק
במאבקיהקשורוהצילומיהתיעודיההיסטורי'החומרעל

 .בוורשההגבורה
רקקייםשכמובןעצמו,למקוםוהגעתיהמעגל,נסגרעתה
כלילנהרסורשהגיטושכןשבוהרובעכלהנצחה.כאתר
עומדתרפפורטשלהידועההגבורהאנדרטת .מחדשונבנה
גדולשלטולידובשטח,בולטירוק,דשאמישטחבמרכז

פולין,יהודישלההיסטוריהמוזיאוןיוקםשבמקוםהמבטיח
אתמחפשיםאנולעיל.הוזכרההפרוייקטמנהלעםשפגישתנו

אותומוצאיםאיננואןהידוע,הבונקרמקוםי, 18ימילא
חיפושלאחרהבתים.מיספריהשתנוהחדשהשבבנייהמשום
ועליותל-ובאמצעיתהלרחובפתוחה:חצרלאתרהגענוקצר,
קריאה.אינהבאבןהחקיקהובפולנית.ביידישהנצחהאבן
 .המרדלמנהיגיהנצחהציוניארבעההוקמוהמידרכהליד

אתהחוצההרחובקרוישמושעלאנילביץ,מרדכיוביניהם
 .יהודיבעברשהיההרובע,

המקוםמן :מרשיםהנצחהאתר-לאומשלאגפלאץומשם
והרג".סבללמסעיהודים 300,000יצאוהזה

 •קורצ'אקשלהיתומיםבבית
ולמחקרלתיעדומרכז

שלהיתומיםביתהיהבוורשהבביקוריהאחרוןהמקום
המוסדמוקזש"'לו.הנזכרהילדיםבספרשפרקקורציאק,
גםנמצאובוולמחקרלתיעודלמרכזעתההפןהחינוכי
המוסדופעולותהילדיםבצילומימעוטריםחקירות .מוזיאון
הספרניתלפניאותנומציגהפולניתדוברהמנהל .בעבר

ספריםובהםקורציאקאודותעלהספריםאתלנוהמראה
וכןילדיםחינוןעלספריוכוללבישראל,לאורהיוצאיםרבים

לילדים.הנפלאיםסיפוריו
מוורשהאל-עלמטוסהמראתעםבפולין,ביקוריבתום

הארץלשםהעממיההסברעינילנגדוצץחוזרלישראל,בדרן
אשרעדשנהאלףבמשךהיהודיםילנוישבה-~ירייפה-

היהודי."לגורלאירוניכשםהוכחדו'
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