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"שירים המספרים על נעורים ותקווה" -שירי עם בגטו וילנה
מערך שיעור ב
מאת תמר מצ'אדו-רקטני ומרים נחום

א .מבוא :דיון – מקומם של שירי עם בתיעוד חיי היהודים בשואה
על השירה העממית בתקופת השואה כותב החוקר משה פראגר:

השיר העממי נבע ופרץ מכל עבר ומבעד לכל סדק ,בכל התנאים ובכל הנסיבות ] [...לא היתה אולי אף נקודת-ריכוז
] [1

אחת של היהודים המעונים תחת עול הנאצים ,אשר לא יצרה לה פזמוני-שירה עממיים משלה ולצרכיה.



כיצד אפשר להסביר את התופעה שמשה פראגר מתאר? מה גרם ליהודים לשיר בכל מקום ובכל מצב בתקופה קשה זו?

ההיסטוריונית שירלי גילברט מציעה הסבר למשמעותם של השירים בעבור היהודים בתקופת השואה .קראו את דבריה וענו על
השאלה:

"] [...בהיותם מנותקים – הן במישור הרגשי הן במישור הפיזי – חשו הקרבנות שחיוני שמשהו או מישהו יינצל כדי
להעיד על מה שקרה :שהשיר שלהם "ממעמקי הגיהינום" יישמע וש"האחים מעבר לים" יבכו את האבדן .במיוחד
מפני שהשירים יכלו להיות מועברים בעל פה ממקום למקום ,הם נהיו לכלי מתבקש לצורך כך ,ולראיה – מילות
][2

השיר עצמן מבטאות לעתים את הכוונה הזאת באופן חד-משמעי".



מה הייתה חשיבותם של השירים בעיני היהודים ששרו אותם בשואה ,על פי הקטע שקראתם? מדוע ,לטענת הכותבת,
השירים התאימו לתפקיד זה?

דיון בכיתה


מהם מאפייניה הייחודיים של עדות מסוג זה? מה אפשר ללמוד משיר שאי אפשר ללמוד בדרך אחרת? )נסו לחשוב :באילו
מצבים אנשים שרים? במה שונה השירה מדיבור?(

בשיעור זה ננסה "להאזין לגטו" ולהכיר את סיפורו באופן מעט שונה – דרך שירים שליוו את היהודים שחיו בו.

ב .פעילות :מציאות החיים בגטאות לאור ניתוח שירים וקטעי יומן
לפניכם קטעים מיומנו של יצחק רודשבסקי ,נער מגטו וילנה ,המספר על
המציאות ש בה שר ו י הוד ים בגטו .ק ראו את הקטעים שלה לן וענו על
השאלות:

אנשים הולכים ברחוב בגטו ,וילנה ,פולין.
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יום רביעי 25 ,בנובמבר .1942
יומנו בגיטו התחיל היום בבהלה ,בפניקה ,בפחד-מוות .השערים סגורים ,הרחובות חסומים ,תחנת החלוקה סגורה,
כל פקידי היודנראט נעצרו בתיאטרון ותעודותיהם נלקחו מהם .בגטו דממת-מוות .מאות אנשים שכבו היום
במחבואים ][...



][3

מה הייתה להערכתכם השפעתם של אירועים מעין אלו על היהודים בגטו?

יום חמישי 11 ,בדצמבר 1942
...עד מאוחר בלילה שרנו ,יחד עם הגדולים ,שירים המספרים
ע ל נ ע ו ר ים ו ת ק ו ו ה  . . .י ש ב נ ו ל י ד ה ש ו ל ח נ ו ת ה ד ל י ם ו אכ ל נ ו
פשטידה עם קפה ,והיינו כל כך מאושרים ,כל-כך מאושרים.
השירים הזדמרו זה אחרי זה .כבר שעה שתים-עשרה .אנחנו
כאילו שיכורים מחדות-נעורים .לא רוצים ללכת הביתה .שירים
מתפרצים וכלל אינם רוצים להיפסק...

][4

יצחק רודשבסקי בדרכו לבית הספר ,וילנה ,פולין.



שימו לב לסמיכות של שני התיאורים ביומנו של רודשבסקי :כיצד אפשר להסביר את הפער הבולט בין שני התיאורים?

רודשסבקי מתאר צורך מסוים שמילאו השירים בעיני היהודים במציאות החיים בגטו וילנה .כעת נשמע ונקרא מספר שירים מגטו
זה ,וננסה לחשוב :מה עשה אותם לפופולריים כל כך? האם הם עונים על הצורך שמזכיר רודשבסקי? איזה פן בחיי הגטו מדגישים
שירים אלו במיוחד?
משימת האזנה
על פי המוזיקה בחרו בהגדרה שלדעתכם מתאימה לשיר מההגדרות האלה )במה לדעתכם ,על פי המוזיקה ,עוסק השיר?(:
שירי אהבה; שירי ערש; שירי הומור וסטירה; שירי דלות ,עמל ומצוקה; שירים חסידיים; שירי חיילים; שירי ילדים; שירי מחול.
"המנון הנוער"
האזינו למנגינת השיר ,וסמנו בדף את ההגדרה המתאימה לדעתכם.


איזו אווירה המוזיקה משרה?

מארש )שיר לכת( :מוזיקה קצבית שנועדה ללוות ולעודד צועדים בסך ,בעיקר במצעדים צבאיים או חגיגיים .המוזיקה של
המארש כתובה בקצב זוגי מכיוון שעליה ללוות את קצב הצעידה בימין-שמאל.

קראו את השיר:
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ִה ְמנֹון ַהּנֹעַר
מילים :שמרק'ה קצ'רגינסקי
לחן :בתיה )באסיה( רובין
תרגום מיידיש :יוסף אחאי
ַער,
ִמלָא צ ַ
ִמזְמֹורֵנּו נ ְ
ְ 0ך ַצ ֲעדֵנּו עַז ,נָכֹון.
ּׁשעַר –
0ף ּכִי צַר אֹורֵב ַּב ַ
נֹעַר ִמ ְס ַּתעֵר ְּברֹון.
ׁשֹואף
ּנֹער ּכָל ֵ
ֵּבין ַה ַ
לֹוחם הּוא,
וְכָל ֵ
ׁש ָמעּות.
ַּׁשנִים ֵאין ַמ ְ
לָ
ְקנִים יּוכְלּו
ּגַם ז ֵ
יּוכְלּו ֱהיֹות ּגַם ֵה ָּמה
ְחרּות.
ְּבנֵי ּגִיל – נֹ ַער ו ֵ
ֶאל נֹודֵד לְלֹא ַמרְּגֹו ַע
ְב ְט ָחה
ּפֹוס ַע ּב ִ
ַה ֵ
ִּׂשא ַהּנֹ ַער
לֹו יָבִיא ,י ָ
ׁשיר ְּב ָרכָה.
ִמן ַהּגֵטֹו ִ
ׁשֹואף...
ּנֹער ּכָל ֵ
ֵּבין ַה ַ
ביצוע :חבורת רננים .בתוך :תחת זיו כוכבי שמים ,ניגונים של זיכרון .בית לוחמי הגטאות.

קצ'רגינסקי כתב את השיר בשנת  ,1942ללחן שהיה קיים לפני המלחמה .השיר הוקדש למועדון הנוער בגטו ,ומקהלת ילדים
שרה אותו בכל אירועי המועדון .הציבור היה נוהג לקום על רגליו בזמן השירה



מהי התשובה שמספק השיר למציאות החיים בגטו וילנה?



קצ'רגינסקי כתב את השיר הזה ללחן שהיה קיים עוד לפני המלחמה .מדוע
לדעתכם בחר בסוג זה של מוזיקה?



מדוע לדעתכם היה שיר זה אהוב כל כך אצל הנוער והתושבים בכלל
בגטו?

אברהם סוצקובר ושמרק'ה קצ'רגינסקי במרפסת
דירתם בגטו.

"אביב"
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האזינו למנגינת השיר ,וסמנו בדף את ההגדרה המתאימה לדעתכם.



איזו אווירה משרה המוזיקה?

מוזיקת טנגו :שירי הטנגו עוסקים על פי רוב בסיפור על יחסים שבינו לבינה ,ובדרך כלל מדובר בהם על שברון לב ,כאב,
אכזבה ,געגועים ,ניכור ורגשות אחרים של צער ויגון ,אולי בהשפעת המלנכוליה המובנית של המוזיקה .הטנגו נולד בארגנטינה
והגיע לאירופה המערבית עם תזמורות נודדות .במזרח אירופה נחשפו למוזיקה הזאת דרך האזנה לרדיו ולתקליטים .רבים
מהמוזיקאים הגדולים בפולין היו יהודים ,וכניסתו של הטנגו לפולין הייתה קשורה בהם במידה רבה .מסיבה זו נכתבו גם שירים
רבים ביידיש במנגינות של טנגו – לפני השואה ובשואה.

קראו את השיר:

<ביב
ִ
מילים :שמרק'ה קצ'רגינסקי
לחן :אברהם ברודנו
לחן :לא ידוע
תרגום מיידיש :אהרן מאירוביץ
<נּודָה ַּבּגֵטֹו,
ֵמרְחֹוב ֶאל רְחֹוב ּבֹו
ִׁש0ר.
ִמצֹא ּכָל ָמקֹום לֹא נ ְ
לְ
ְבר ֵאינֶּנּו,
ֵר ִעי ּכ ָ
ּׂש ֵאנּו,
ֵאי ְך זֶה ֶא ָ
ָׁשים ,לּו דבר.
<מרּו ֲאנ ִ
ְ
ּותכֹל ּדָם,
ׁש ַחק ְ
אֹור ַ
ֵיתי עֹוד מּו<ר ָּבם,
ּב ִ
ְ 0ך ָמה לִי ּתֹו ֶעלֶת ָּבזֹאת?
ְּכרָׁש ֶאת ַהּיָד
ֶאל ּכָל ֶּדלֶת ֶא ְפׁשֹט:
ׁש ֶמׁש ְמעַט.
ַנּדְבּו לִי אֹור ֶ
ַקח-נָאַ ,קח-נָא,
<בִיבּ ,כָל ֶעצֶב.
ׁשיבָה
ֵאלַי ָה ִ
הּובי.
ּגִיל עִם ֲא ִ
ָפי ָך,
ְׂשים נָא עַל ּכְחֹל ְּכנ ֶ
וִ
ׂשים,
ְב ִבי ִ
ֶאת ל ָ
ׂש ֵאהּו ֶאל טֹובִי.
ָ
"Ess firt kejn weg zurik..." , Jiddische Lieder aus dem Ghetto in Wilna 1941-1943, "gojim", Mine
Scheid-Katayama, Vienna, Austria,1993
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את השיר כתב קצ'רגינסקי עם מות אשתו ברברה ב .1943-את מילות השיר הלחין אברהם ברודנו ,מחברי התאטרון היהודי
בגטו וילנה שנרצח במחנה באסטוניה.השיר נפוץ בגטאות שונים ,במחנות וביערות הפרטיזנים.



איזו כותרת אחרת הייתם נותנים לשיר זה?



מדוע לדעתכם בחר המשורר לקרוא לשירו אביב?



מה מוסיפה המוזיקה לתוכן השיר?



מדוע לדעתכם נהיה שיר אישי זה בגטו לשיר עם?

"פונאר"
האזינו למנגינת השיר ,וסמנו בדף את ההגדרה המתאימה לדעתכם.



איזו אווירה יוצרת המוזיקה?

שירי ערש :הספרות היהודית עשירה בשירי ערש .שיר ערש נועד להרגיע את הפעוט ולהשרות עליו רוח טובה כדי להרדימו
תוך מנוחה ושלווה .היו שירי ערש עצובים ומלאי געגועים – שירי דאגה לאב שנסע למרחקים או נלקח לסיביר וכדומה – אבל
ביסודם היו שירי הערש מבוססים על ביטויי רוך ועדנה .גם שירי העצב מתובלים בדברי הרגעה" :אל דאגה בני ...גם אתה
גיבור תהיה כשתגדל" .מוטיבים מסורתיים אלה נעדרים משירי הערש בתקופת השואה ,ואת מקומם תופסים אלמנטים של
חרדה ואימה.

][5

פונאר
מילים :נוח וולקוביסקי ושמרק'ה קצ'רגינסקי
לחן :אלכסנדר תמיר )וולקוביסקי(
נוסח עברי :אברהם שלונסקי
ִיׁשה!
ַחר ָ
ׁש ֶקטְּ ,בנִי נ ְ
ׁש ֶקטֶ ,
ֶ
צֹומ ִחים ְק ָב ִרים,
ּכָאן ְ
ָטעו
אֹותם נ ָ
ְאים ָ
ַהּׂשֹונ ִ
ּּפֹה ֵמ ֲע ָברִים.

קבר המוני מכוסה ,פונאר ,פולין.

יֹובילּו,
ֶאל ּפֹונַאר ְּד ָרכִים ִ
ַחזֹר,
ֶּד ֶר ְך ֵאין ל ְ
ִבלִי ׁשּוב ָה ַל ְך לֹו ּ0בָאוְעִּמֹו ָהאֹור.
לְ
ׁש ֶקטְּ ,בנִי לִיַ ,מ ְטמֹונִי לִי,
ֶ
ְאב!
ִבּכֶה ִּבכ ֵ
0ל נ ְ
ּכִי ֵּבין ּכֹה וָכֹה ִּב ְכיֵנּו
לֹא יָ ִבין אֹויֵב,
ּגַם ַהּיָם ּגְבּולֹות וָחֹוף לֹו,
ּגַם ַה ֶּכלֶא ְסיָג וָסֹוף לֹו–
ֱנּותנּו זֹאת
ע ֵ
ִהיא ְּבלִי ּגְבּולֹות,
ִהיא ְּבלִי ּגְבּולֹות.
ביצוע :קולית לוחמי הגטאות ,בתוך :תחת זיו כוכבי שמים ,ניגונים של זיכרון .בית לוחמי הגטאות.
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באפריל  1943נערכה בגטו וילנה תחרות מוזיקה ,ואחד ממשתתפיה היה אלכסנדר וולקוביסקי )לימים תמיר( ,בנו של הרופא
נוח וולקוביסקי .אלכסנדר היה אז בן אחת עשרה ולתחרות הגיש יצירה לפסנתר פרי עטו ,פיאנו שמה .המתחרים האחרים היו
מוזיקאים מקצועיים .אלכסנדר זכה בפרס הרביעי – הישג עצום לילד בן אחת עשרה .לאחר התחרות כתב אביו בית אחד של
שיר בפולנית – ") "chico chicoשקט שקט( שמו.
את הבית הזה תרגם המשורר קצ'רגינסקי ליידיש ואף הוסיף שני בתים משלו .את השיר שרו בקביעות בגטו זמרי מקהלת גטו
וילנה.



אילו תחושות מעורר בכם השיר?



כיצד אפשר להסביר את העובדה שהשיר הפך לאחד משיריה הקבועים של מקהלת הגטו – איזה צורך הוא מילא בעבור
היהודים במציאות החיים בגטו וילנה?



מאילו בחינות שיר זה דומה – במילים ובלחן – לשירי ערש רגילים ,ובמה הוא שונה מהם?

"עדי-עד חיינו"
האזינו למנגינת השיר ,וסמנו בדף את ההגדרה המתאימה לדעתכם.


איזו אווירה המוזיקה משרה?

קברט :תאטרון מוזיקלי עם מאפיינים סאטיריים ,ביקורתיים ,מתגרים ומתריסים .הקברט נולד בצרפת בסוף המאה ה.19-
בימי רפובליקת ויימאר התפתח מאוד בגרמניה והתפשט לכל אירופה .בברלין  85%מאנשי הקברט היו יהודים .המוזיקה היא
חלק אינטגרטיבי מסוג התאטרון הזה .הקברט פונה אל הקהל הרחב ,ולכן המוזיקה מאוד קליטה .אך היא גם מתאפיינת
פעמים רבות בחדשנות ובתעוזה.

קראו את השיר:

ֲעדֵי-עַד ַחּיֵינּו
מילים :לייב רוזנטל
לחן :לא ידוע
תרגום מיידיש :אהרון מאירוביץ'
ֲעדֵיַ -עד ַחּיֵינּו עֹולָם ֻהּצַת.
0חת.
רּוטה ַ
ֲעדֵיַ -עד ַחּיֵינּו ְּבלִי ְּפ ָ
ְאינּו,
ִת ַּפ ְּקעּו ֵהם ּכָל ׂשֹונ ֵ
עֹוד י ְ
ׁש ֵחרָּ -פנֵינּו.
ׁשר רֹוצִים ַה ְ
ֲא ֶ
ַחנּו ,עֹודֵנּו עֹוד!
ַחּיִים ֲאנ ְ
ִחיֹות.
ׁשעָה ל ְ
ֵח ּכָל ָ
נֹוסיף ְלַנּצ ַ
ִ
ְחיֹות ִנ ְרצֶה וְ0ף ִלזְּכֹות –
לְ
אֹותם ְּבלֹות.
ְמּנִים ָר ִעיםָ ,
זַ
ַחנּו ,עֹודֵנּו עֹוד!
חיים ֲאנ ְ
"Ess firt kejn weg zurik..." , Jiddische Lieder aus dem Ghetto in Wilna 1941-1943, "gojim", Mine
Scheid-Katayama, Vienna, Austria,1993
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שיר של אחד הקברטים האחרונים בגטו ,אוגוסט  .1943כתב אותו בגטו לייב רוזנטל .רוב שירי הקברט עברו מיד מההופעות
בבמה לתפוצה רחבה ברחובות הגטו.



השיר נכתב בזמן סמוך מאוד לחיסולו של הגטו ,בספטמבר  .1943איזו משמעות מיוחדת מקבל השיר לנוכח עובדה זו?



מה מקומה של המוזיקה בשיר זה?



השיר היה נפוץ מאוד ברחובות הגטו .מה אפשר ללמוד מכך על האווירה בגטו ערב חיסולו?

ג .סיכום :דיון – התפקידים השונים שמילאה השירה בגטו וילנה
נחזור כעת ליומן שפתחנו בו את השיעור – יומנו של יצחק רודשבסקי:

יום חמישי 11 ,בדצמבר 1942
 ...עד מאוחר בלילה שרנו ,יחד עם הגדולים ,שירים המספרים על נעורים ותקווה ...ישבנו ליד השולחנות הדלים
ואכלנו פשטידה עם קפה ,והיינו כל כך מאושרים ,כל-כך מאושרים .השירים הזדמרו זה אחרי זה .כבר שעה שתים-
עשרה .אנחנו כאילו שיכורים מחדות-נעורים .לא רוצים ללכת הביתה .שירים מתפרצים וכלל אינם רוצים להיפסק...
] [6



באיזו מידה ממלאים השירים ששמעתם את התפקיד שרודשבסקי מדבר עליו? הסבירו.



מה מוסיפים השירים ששמעתם להבנת עולמם של היהודים בגטו וילנה?

] [1משה פראגר ,מן המיצר קראתי – שירי הגיטאות ,מחנות העבדות ,חצרות המוות ,הפרטיזנים ,הנקם והקרב ,מוסד הרב קוק ,ירושלים
תשי"ט ,עמ' ט'
]Gilbert Shirli, Music in the Holocaust, Confronting Life in the Nazi Ghettos and Camps, Oxford 2005, p.198 [2
] [3יצחק רודאשבסקי ,יומנו של נער מווילנה ,יוני -1941אפריל  ,1943הקיבוץ המאוחד ובית לוחמי הגטאות ,תל אביב תשכ"ט ,עמ' 71
] [4שם ,עמ' 76
] [5משה הוך ,קולות מתוך החושך :המוסיקה במחנות ובגטאות בפולין ,יד ושם ,ירושלים תשס"ב ,עמ' 218-217
] [6יצחק רודאשבסקי ,יומנו של נער מווילנה ,יוני -1941אפריל  ,1943הקיבוץ המאוחד ובית לוחמי הגטאות ,תל אביב תשכ"ט ,עמ' 76
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