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 תקציר 

נועדה להעמיק את המחקר בספרות יהודית היסטורית ובהיסטוריה תרבותית של יהודי    עבודת התזה

אירופה   החדשה  מזרח  ובחינת    באמצעותבעת  אחת  הניתוח  מרכזית  קהילה  של  וילנה,    –היסטוריוגרפיה 

שזכתה למעמד ייחודי בקרב קהילות יהודיות במזרח אירופה, ונהפכה למרכז תרבות יידיש מודרנית בין שתי  

מלחמות העולם. המחקר הוא מונוגרפיה, שמטרתה לבחון את ההיסטוריוגרפיה היהודית המודרנית של וילנה  

נהמכּונה   היסטײ  "די  ֿפגרא  ריא  ע  ווילנע"ֿפיע  א  החדש  ון  ביידיש. )ה"היסטוריוגרפיה  שנכתבה  וילנה"(,  של  ה 

כרוניקה של מלחמת  את הלכתוב    היא החלה בתור מאמץ של אינטלקטואלים יהודים )שלא היו היסטוריונים(

ו הראשונה  הנצחתה  פרויקט  בתור  העולם  מורשת  המלחמהשל  הראשונות  של  ההיסטוריוגרפיות  העבודות   .

גוון שלם של חיבורים בתחום החינוך ותרבות היידיש,  הללו, שנכתבו מאז ימי הכיבוש הגרמני, שימשו מודל למ

 נדונים בעבודה זו.מקצתם אשר 

כי    היא  זו  בעבודה  הבסיסית  המודרניים    מלביכערא  הזטענתי  הכינוס(  וספרי  הפנקסים  )המאספים, 

מקור    היושחוברו בווילנה בין שתי מלחמות העולם, ושהתבססו על האידאולוגיה לאומיות היהודית החדשה,  

וילנה יהודי  של  התרבותית  להיסטוריה  באשר  במעלה  ראשון  להיוולדותה  ו  היסטורי  עצומה  תרומה  תרמו 

הענפה   היידיש  תרבות  של  האנטישמית,  ולהתגבשותה  והמדיניות  התרבותי  הדיכוי  הפולוניזציה,  למרות 

שנקטה ממשלת פולין העצמאית כלפי יהודי וילנה בתקופה האמורה. מלבד היותה מקור היסטורי על אודות  

חשובה בתהליך יצירת התרבות הלאומית החדשה    , בָמהאמת  בזמן  שנכתבהוילנה ויהודיה שימשה ספרות זו,  

 וילנה היהודית.  של העירונית המודרנית  הבניית הזהותלאמצעי והייתה  של המיעוט היהודי,  

ומנתחת  עבודת  ב  בוחנת  אני  הזאת  עבודות    את המחקר  מקצתם  שהיו  ביידיש,  החדשים  הנרטיבים 

ה כמכלול  ארגוניים,  חיבורים  ומקצתם  היהודית  תופעה  אישיות  בתרבות  הכינוס,    –הייחודית  כמו  שתופעת 

תה  תרומבבמשמעותה,  שנטען במחקר, טרם זכתה לתשומת לב ראויה במחקר. הנה אשר על כן, דנה העבודה  

ואת מודל  היהודית  בוחנת את דימויה של וילנה  היא  ורות זו ביידיש.  תרבותית של ספ-ובחשיבותה ההיסטורית

ידי  בה  שנוצרו  היהודי,    הזיכרון ביידיש:  על  המודרנית  התרבות  רייזן,  גיבורי  זלמן  שליט,  משה  שבד,  צמח 

והארגונים המרכזיים שפעלו בווילנה לפני השואה.    מוריץ גרוסמן, זלמן שיק, משה וורובייצ'יקחייקל לונסקי,  

עבודת המחקר מציגה מבחר רב של דוגמאות לכתיבה יהודית היסטורית במזרח אירופה לפני השואה, משווה  

תרבות   של  להיוולדותה  באשר  החשובים  הבוחן  מקרי  בניתוח  ומתמקדת  לכתיבתן,  השונות  המתודות  בין 

-בהקשרם הפוליטי. ניתוח מקרי הבוחן הללו תוך דיון  1939–1916  בווילנה בשנים  היידיש החדשה, שפורסמו 
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ההיסטורית ובמקורות  תרבותי עומדים במרכז עבודתי. כמו כן, הושלם המחקר בממצאי העיתונות היהודית  

ואחרי   לפני  ההיסטוריתשפורסמו  התקבלותם  תהליך  את  להראות  כדי  הכינוס  -השואה  ספרי  של  מדעית 

 המובאים לדיון.  

הלאומית היהודית  ההיסטוריוגרפיה  המחקר,  שמראה  הייתה  ד -כמו  וילנה  של  החדשה  יאספורית 

ההיסטוריוגרפים    תזה אנטי ולחיבורי  היהודית  הקהילה  תולדות  את  שתיארו  ההיסטוריונים  לחיבורי 

דמויות   ושל  המשכילה  האליטה  נציגי  של  קולקטיביות  ביוגרפיות  שיצרו  בעברית,  וילנה  של  הראשונים 

פואר  חדשה, הממזג בין עברּה המ-תורניות. הנרטיבים המודרניים ביידיש הציגו את דימויה של וילנה הישנה

ליטא" לבין אופייה המודרני של וילנה היהודית. אפשר לראות בספרי הכינוס המודרניים על  ' של "ירושלים ד

וילנה ויהודיה, אף על פי שלא כתבו אותם היסטוריונים, המשך למפעלו ההיסטורי של שמעון דובנוב. משימות  

טוריה האקטואלית של עירם בשפת  ומוטיבים חדשים עמדו מאחורי יוזמת עורכיהם, ששאפו לתאר את ההיס

היהודית  החברה  של  והטרנספורמציה  המודרניזציה  תהליכי  ואת  מודרנית  זהות  -יידיש  להבנות  וילנאית, 

יי ותרבות  חדשה  מודרנית יהודית  ולהיות  -דיש  וחילונית  בזיכרון  אתר  עדות  התוססים  היהודיים  עיר  לחיים 

  1דיש". ל"ירושלים ד'יי  "  ליטא'נהפכה מ"ירושלים ד   שבין שתי מלחמות העולם

 

 

 

 

 

 

 

 

 
וילנאי שלמה בסטומסקי  -ביטוי זה אודות אופיה של וילנה בין שתי מלחמות העולם לקוח ממאמרו של פולקלוריסט ומחנך יהודי   1
ווילנע" אין  שולוועזן  דיש־וועלטלעכער  יי  ך) "דער  נא  למא  א  בכותרת    (1939  , ווילנער  מופיע  "וילנה  והוא  שלי  ירושלים    –המאמר 

דיש, און אירע שומרים"/"וילנה  דיש ושומריה –ד'יי  רווערטס",  " ירושלים ד'יי   (. 15.05.2019)"ֿפא 
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 תודות

 .מולדתי עיר, וילנה של להיסטוריה הסקרנות  את בי שעורר  על אבני  חיים' לפרופברצוני להודות 

להודות   הנעימה  לה שלי  למנחהחובתי  מזלי  שהתמזל  שומסקי,  דימיטרי  פרופ'  את    תלמידתו  יות,  ולהעשיר 

 יעותיי בהיסטוריה של מזרח אירופה.  יד

להודות   ברצוני  כן,    שבו   ,"אורבנית   ובהיסטוריה   יהודית   בכתיבה   וילנה"  לאומי -הבין  הכינוס   למשתתפיכמו 

וילניוס  ב  העברית  האוניברסיטה   את  לייצג   הכבוד  לי  היה   אנדריו   ר ''לדייחוד  וב,  2019  באוגוסטאוניברסיטת 

 . מו, שהתייעצתי עיקוס

מיוחדת     ולדקן ,  לוין  ולדימיר  ר''ד ,  בירושלים  העברית  באוניברסיטה  יהודית  לאומנות  המרכז  למנהלתודה 

 .קשים  ברגעים לי שהעניקו והתמיכה  העזרה על,  סיגל מיכאל' פרופ ,  הרוח  למדעי הפקולטה

 בלשון. מועילות הערות שהעירה  על – פרי הדר ר''לדתודה 

נוברשטרן,  ,  שקיבלתי  ההצטיינות  מלגת  על  לפקולטהגם    ודהת אברהם    ולרשות"  הנדיב  יד"  לקרןלפרופ' 

 .  הנדיבה התמיכה על היידיש לתרבות הלאומית
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 צו ווילנע 

 הכינוס כמסורת עתיקה וכמסורת מודרנית בתרבות היהודית : משמעותה של תופעת הקדמה

אחר  עוקבת  אני  זה  ספרים    בחיבור  ושל  מלביכער",  "זא  כינוס,  ספרי  של  וההתפתחות  ההיסטוריה 

לבחון את התופעה של  לנה בין שתי מלחמות העולם, במטרה  אחרים ביידיש בעלי מאפיינים דומים שיוחדו לווי 

  מעיון במאספים   של וילנה במזרח אירופה לפני השואה.  תרבותית-היסטורית על חשיבותה הצביע  הכינוס ולה

על עיצוב    ניכרתה  םוהשפעת  של יהודי וילנה   החשובה  םתרומתעולה בבירור    ביידישילנה  חוברו על והשונים ש

ספרותי  -, שנוצרה בתקופה שבין שתי מלחמות העולם. תהליכים של כינוס היסטוריתרבות היידיש המודרנית

חדשות,  בייד היסטוריוגרפיות  ומתפיסות  העתיקה  האנתולוגית  היהודית  מהמסורת  הושפעו  שהתפתחו  יש 

המודרני.   ירושלמי תיאר    זכור בספרו  בעידן  יוסף  היהודית איך    חיים  בהיסטוריה  הגדולים  ובהם    האסונות 

ספרד, להתפתחות   גירוש  ועימו  היהודית,  בתודעה  לשינוי  וטיפ גרמו  העם    חןון  של  העצמי  הביטוי  צורות  של 

והיהודי בהביאו  ,  היהודית לחידושים  ההיסטוריה  החדשות  הצורות  ה  2.היסטוריוגרפיה  כתיבת  של  אלה 

לכלי חשוב באשר לזיהוי    יוהקולקטיבי ההמקומי  היהודית בידי יהודים ויכולתם לשמר את הזיכרון היהודי  

 אירופאית.  -העצמי של הקהילה היהודית המזרח

תופעת הכינוס של אוצרות ספרות ומידע היסטורי היא בתרבות היהודית כלי מרכזי לשימור הזיכרון   

אנתולוגיה )"זר    שטרן,היהודי המקומי הקולקטיבי ולהבניית סינתזות רוחניות חדשות. כמו שהגדיר זאת דוד  

ך המלך הן להעברת  פרחים" ביוונית קלאסית( קיימת ומושרשת בתרבות עם ישראל מהעת העתיקה, והיא דר

היהודית.  בתרבות  חדשה  מסורת  ליצירת  הן  ולשמירתו  לפעול    3הישן  החל  כבר  היהודי  האנתולוגי  הדמיון 

של הלשון    בתקופת התחייהבסיפורי החוכמה שבתנ''ך, המשיך בספרות חז''ל ובסידורי התפילה, והגיע לשיא  

בין אנתולוגיות היידיש    4של ברדיצ'בסקי.  למקור ישראוב  של ביאליקספר האגדה  ב למשל,    והספרות העברית,

ב  שהובאו  והמפורסמות  ה  יהודיבורהעתיקות  גם  ממ  הבוך־מעשהנכלל  אברהם  בן  יעקב  ריטש  שיז עלרבי 

היהודי. 1602)  דליטא הספרים  לארון  ביידיש  מדריך  ששימש  אוסף  של    5(,  עממי  לספר  האגדה  את  הפך  הוא 

 
2 Yosef Hayim Yerushalmi, Zakhor: Jewish History and Jewish Memory. (The University of Washington Press, 1982, 
1996), Part 3: In the Wake of the Spanish Expulsion, pp. 57–75. 

3, pp. , Introduction. (Oxford University Press, New York 2004)The Anthology in Jewish LiteratureDavid Stern (ed.),  
3–10.  

 .17, ירושלים: מוסד ביאליק, תשע''ח, עמ' מסות על תרבות יידיש: יהודיבורדוד רוסקיס,   4
 .18–21שם, עמ'   5



8 

 

בתוך עולמם התורני    –יידיש    –יהודי אשכנז, מאחר שהצליח להשריש את השפה המדוברת של העם היהודי  

יהודי אשכנז.   כן,  של  יצרה מסורת:  כמו  ישראל. האנתולוגיה  גדולי  של  שנ  שלשלת  וצבו  המודלים העתיקים 

  נהפכו לכלי הם   לאחר שעברו תהליכי טרנספורמציה.  המודרנית המשיכו להתקיים גם בתקופה  בימי הביניים  

המדעי  מחקר  ההאידאולוגיה הציונית,  ושיחקו תפקיד חשוב ביותר בפיתוח    לופיותת תרבויות יהודיות חהבניי

  6. יידיש מודרניתספרות  ספרות עברית והתפתחותה של ובהיהדות,  ימדעב

 היסטוריוגרפי הרקע  התרבותי ו-היסטוריהרקע היִידישע ווילנע בעידן המודרני.  מבוא:

ימים  תנאים מקדו בקרב קהילות ישראל בין שתי מלחמות העולםשל וילנה   מעמדּה הייחודי ( א
 למרכז תרבות יידיש מודרני להפיכתה 

 

מעמדה   שבין  הפער  הוא  וילנה  של  הייחודי  למעמדה  בהקשר  החוקרים  הורו  שעליהם  הפרדוקסים  אחד 

של   דליטא"ומשקלה  גודלה.   "ירושלים  במזרח  7לבין  הגדולות  במניין הערים  בעבר  נכללה  לא  וילנה    ואומנם 

תרבותיים הבטיחו  -פוליטיים וסוציו-גאואבל אירועים היסטוריים וגורמים  אירופה לצד לודז', אודסה וורשה,  

התלת  היהודית  התרבות  מרכז  בתור  צמיחתה  המודרנית -את  קהילת  8לשונית  של  בירתה  בתור  וגם   ,

שתי  )ארץ    "נדא  דישליי  "ה שבין  בתקופה  המדומיינת(  שהיידיש  פי  על  אף  העולם.  משמש  מלחמות  במחקר 

בעא  דישליי  "המושג   ייו נד"  מכון  של  דישער  –  ָא וויי  )  ו''איקר מקום מושבו  אינסטיטוט(ֿפוויסנשא   יי    ,טלעכער 

חילוני, מרכז יהודי    מרכז חינוך יידישאי,  למרכז ספרות יידיש מודרניקושר גם  דימויה החדש הזה של וילנה  

 9."לאומי הדיאספורי -המקדש היהודי "פוליטי ו

 
6 David Stern, (ed.), The Anthology in Jewish Literature, p. 3; idem:  Israel Bartal,  “The Ingathering of Traditions: 
Zionism’s Anthology Projects,” pp. 244–258; Israel Bartal and Ilana Goldberg, "The Pinkas From Communal Archive 
to Total History," in Polin Studies in Polish Jewry 29 (2017),  pp. 21–40. 
 

ואחרים     7 אסף  דוד  בתוך  העולם",  מלחמות  שתי  בין  יידיש  בשירת  וילנה  של  דימויה  קינה:  שיר  הלל,  "שיר  נוברשטרן,  אברהם 
, ירושלים  מואל ורססמווילנה לירושלים: מחקרים בתולדותיהם ובתרבותם של יהודי מזרח אירופה מוגשים לפרופסור ש )עורכים(,  

 . 490תשס"ב, עמ' 

 
"עברית     8 שמרוק,  תלת  –יידיש    –חנא  יהודית  תרבות  בתוך-פולנית:  )עורכים(,   לשונית",  ורסס  ושמואל  שמרוק  שתי  חנא  בין 

עולם ללשונותיהם –מלחמות  פולין  יהודי  של  התרבות  מחיי  עמ'    ,פרקים  תשנ"ז,  מאגנס,  הוצאת  של  9ירושלים:  היסטורי  מודל   .
 לשונית המודרנית היה אופייני לקהילות יהודיות בין שתי מלחמות העולם.  -התרבות התלת

 
9 Cecile Esther Kuznitz, YIVO and the Making of Jewish Modern Culture. (New York: Cambridge, 2014), pp. 112–

140. 
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שהגדיר חנא שמרוק, התקיים בווילנה לצד  לשוני של יהודי פולין,  -יש לציין שהמודל ההיסטורי התלת 

לעיר-הרב האופיינית  התרבותי  התרבותיות  והאוטונומיזם  גיסא,  אתניות  -מחד  קבוצות  שפיתחו  לאומי, 

  16בפולנית,    74עת, בהם    עיתונים וכתבי  114פורסמו בווילנה    1937מקומיות מאידך גיסא. כך, למשל, בשנת  

ובאופן הזה, המתח הגובר בין התרבות הפולנית,    10ברוסית.  3-אית ובליט  9בבלארוסית,    12בשפות יהודיות,  

לבין   היהודית  והתרבות  הליטאית  השונים,התרבות  הלאומיים  של    הנרטיבים  בספרות  להופיע  שמתחילים 

 פולין החדשה, מלווה את תרבות היידיש הצעירה בווילנה בדרכה להתגבשותה ולפריחתה.

הייתה ורשה מקום משיכה להמוני יהודים    19-שמאמצע המאה הלטענתו של חנא שמרוק, אף על פי  

הקונגרסאית פולין  מתחומי  ה  הן  לשנות  עד  הרוסית,  באימפריה  המושב  מתחום  ה  80-הן  לא    19-של המאה 

כמו שכתב שמרוק במאמרו:    11פורסם בוורשה שום חיבור ביידיש שהוא בעל ערך ספרותי, ועומד במבחן הזמן. 

  60-החדשה, משנות היצבה מן הצד, מחוץ להתפתחות המשמעותית הזו בספרות יידיש  "נראה שוורשה עדיין נ

ההשוואה בין מרכז התרבות וילנה לבין מרכז התרבות ורשה וההנגדה בין    12". 19-של המאה ה   80-ועד שנות ה

להמונים  התרבות  יצירת  לבין  בווילנה  שנוצרה  המעמיקה  האינטלקטואלית  והעבודה  הייחוס"  "בעל    המרכז 

 התפתחו בעיתונות היידיש לאחר מלחמת העולם הראשונה.   ,בוורשה

הגדולה   לקהילה  וילנה  נהפכה  העולם  מלחמות  שתי  שבין  בתקופה  בלבד.  פובליציסטי  אינו  זה  דיון 

היחידה בפולין העצמאית, שהתקיים בה רצף היסטורי ממושך של העבר היהודי והמיזוג של העבר העשיר מחד  

לווילנה מעמד  עם תרבות היידי  גיסא זו היה  גיסא. מבחינה  בהווה, מאידך  הענפה, שמילאה תפקיד חשוב  ש 

פ קהילות  כל  בקרב  הסביר  ייחודי  ויינרייך  מקס  בערים  ולין.  ולא  בווילנה  דווקא  הוקם  ייוו''א  מכון  מדוע 

 אחרות: 

 
 
10 Tomas Venclova, Vilnius: City Guide, 12th revised edition, translated by Aušra Simanavičiūtė, edited by Kazys 

Almenas. (Vilnius: R. Paknys Publishing House, 2018), p.59. 

 
. בין החיבורים  168–157)תשנ"ז(, עמ'    בין שתי מלחמות עולםחנא שמרוק, "קווים לתולדות המרכז של ספרות יידיש בוורשה",     11
רשעווער מחברים אין די חלוציות על ראשיתה של ספרות היידיש בוורשה: ציין שמרוק שתי עבודותחשובים שפורסמו בוורשה  ה  ווא 
און 50 רן 60  ער  יא  דער)  ער  צו  טיצן  קטעריסטיק נא  רא  זער דער וןֿפ כא  דער בורזשוא  אין  טור יִידישער ריכטונג  (,  ליטערא 

זא  לא  ביבלי נחוםא'    מלבוך א  גישער  )מוסקווה של  רשעֿפ געשיכטעו (,1930מינסק,  –חרקוב–אויסלענדער  ווא  אין  יִידן  של   ון 
דישער צקי )ניו יָארק: יי   (. 1953–1947טלעכער אינסטיטוט, ֿפוויסנשא   ההיסטוריון יעקב שא 

 
 . 161שם, עמ'   12
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לווילנה   אך  יותר.  ובמידה רבה  גם במקומות אחרים,  יהודיים מצויים  אינטלקטואליים  דבר אחד  כוחות  יש 

שאין לשום עיר בעולם: בווילנה מתקיים צירוף בין מסורות יהודיות והווה יהודי. רק משני המרכיבים גם יחד 

 13. אפשר לבנות עתיד תרבותי יהודי

כמוסד    אי בווילנה  ייוו''א  מכון  של  ובתפקידו המרכזי  המדעי  של האתוס  להמעיט בחשיבותו  אפשר 

היהודי   דגל המחקר  וילנה כ"דערשנשא את  ץ  וןֿפ  געניוס   במזרח אירופה או בדימויה של   genius of)  " ּפלא 

place) .14    בשנת ייוו''א  מכון  נוסד  בטרם  כי  לזכור  חשוב  זאת,  של  1925עם  קבוצות  בווילנה  פעלו   ,

וגופים אחרים מהחשובים ביותר באשר לתרומתם לכתיבת ההיסטוריה היהודית המודרנית   אינטלקטואלים 

ש היידישיסטיתולקידומה  האידאולוגיה  "   15. ל  רןֿפָאלק,  ֿפ  ונעםֿפוכולם  מיטןֿפ  א  העם,  ֿפ  ָאלק,  )מתוך  ָאלק" 

 16. לאחר מכןשנים  רקא  יודל מעל ידי   הוגדרשמושג זה על פי ( אף ולא למען האליטות ,למען העם, עם העם

הזרם    נציגי  שהיו  היידיש  תרבות  פעילי  של  הבניית  -הפולקיסטילתפיסתם  תהליך  אוטונומיסטי, 

הסוציו  והשכבות  המעמדות  כל  בין  איחוד  דרש  החדשה  הלאומית  האוכלוסייה  -הזהות  של  אקונומיות 

מלביכער ועורכיהם בתור בסיס ואבן יסוד בתהליכי יצירת תרבות היידיש   היהודית. והדבר הובלט על ידי הזא 

שמ אפוא  לומר  אפשר  בווילנה.  שנולדה  זוהענפה,  במדיניות  המשיך  ייוו''א  כן,    מוכ  ,כון  כמו  להלן.  שאפרט 

שאטען   ה ו מלביכערהזא  בהמשך  להלן  מודרנייםהפנקסים  יהודים  יצושה   ,הנדונים  אינטלקטואלים  לאור  או 

ובשנים    רבות ייוו''א  הקמת  מכןלפני  דרכושלאחר  המשך  את  עיצבו  האיד  ,,  המשך  של  י והיו  אולוגיה 

   שמעון דובנוב.ההיסטוריון 

אתנוגרפית של סנט  -אתנוגרפית לחברה ההיסטורית -נהפכה הוועדה ההיסטורית  1908בשנת  אם כן,   

הייתה להשראה גדולה בכל הקשור לאיסוף הפולקלור היהודי המקומי בתחום המושב. בשנת  והיא  פטרבורג,  

1911  ( –1913אתנוגרפית בווילנה )שפעלה בשנים  -ההיסטורית( את הקמת החברה  1935–1864יזם צמח שבד 

ההיסטורית  1919 החברה  של  פעילותה  עתיקה"(.  ליהדות  "החברה  בימי  -בשם  הופסקה  בווילנה  אתנוגרפית 

 
ךקס  א  מ   13 נרײ  דישער  ווײ  יי  "דער  אינסטיטוט",  ֿפוויסנשא  ,  מעלבוך  א    ווילנע:טלעכער  ט  דער  געווידמעט  זא  בעריכת  ווילנע  שטא   ,
נוברשטרן, "שיר הלל, שיר    , )תרגום מיידיש: אברהם323, עמ'  1935רק,  אָ רינג", ניו י ־רבעטערא  "  367ים ישורין, ווילנער ברענטש  ֿפיע

עו מלחמות  שתי  בין  יידיש  בשירת  וילנה  של  דימויה  )עורכים(,  קינה:  ואחרים  אסף  דוד  מחקריםלם",  לירושלים:    מווילנה 
 . 483, ירושלים תשס''ב, עמ' בתולדותיהם ובתרבותם של יהודי מזרח אירופה מוגשים לפרופסור שמואל ורסס

  
ךקס  א  מ   14 נרײ  וויסנשא  ווײ  דישער  יי  מעלבוך  א    ווילנע:טלעכער אינסטיטוט",  ֿפ, "דער  ט  דער  געווידמעט  זא  –331, עמ'  ווילנע  שטא 

322 . 
 

15 David E. Fishman, The Rise of Modern Yiddish Culture.)Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2005(. 
 

רן  יודל מארק, "ֿפונעם  16 ֿפט יִידישער וועג צו דער  דעראין  ,ֿפָאלק" ֿפָאלק, מיטן   ֿפָאלק, ֿפא   .1926וונע, אָ , ק וויסנשא 
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(, הנודע בתור  1920–1863)  סקי-אנרפופורט   בזכות שלמה זנוויל  1919מלחמת העולם הראשונה, וחודשה בשנת  

היהודי האתנוגרפיה  אבות  שהוביל. אחד  האינטלקטואלים  קבוצת  ובזכות  המודרנית,  בשנת    17ת  מותו  לאחר 

פעלה החברה ליהדות עתיקה בבניין הקהילה היהודית בווילנה, כולל מוזיאון, ספרייה וארכיון, כחברה    1920

אנ של  וזכרו  שמו  פרסום  -על  היה  החברה  של  החשובים  מהישגיה  אחד  ווילנער סקי.  הפנקס  ,  ּפנקס  של 

בימי המלחמה    שלא רק תיאר היסטוריה של וילנה  18( 1922של וילנה בתקופת הכיבוש והמלחמה )  להיסטוריה 

עם  גם  אלא   של  הזדהה  היידישיסטיתהאידאולוגיה  קידום    ,התנועה  למטרתו  היידישאיהעמיד    של ו  החינוך 

י מודרנית.  תרבות  בשנתידיש  של  ,  1919  כבר  )דערצמח  ביוזמתו  צב''ק  בווילנה  הוקם  לער  שבד,    צענטרא 

היידישאי  בילדונגס החינוך  ועד  ש  קָאמיטעט:  האידאולוגיה  המרכזי(  של  יסוד  ספרות  לאור  הוציא 

 הפרסומים וההישגים של שני הגופים הללו נידונים בפרקים להלן.  19היידישיסטית. 

כהן   שעולה  מוכ אברהם  של  האחרים  ,  20ממאמרו  היהודיים  והארגונים  והתרבות  החינוך  מוסדות 

לא    ,של הפנקסים המודרניים, תיאורם הוא חלק מרוב רובם  שהוקמו ופעלו בווילנה בין שתי מלחמות העולם

ייוו''א המשיך במורשת זו, ונקט מדיניות של    אליטה, אלא נועדו לשרת את העם היהודי. ומכוןההוקמו למען  

ע המחקר  אך בטרם הופי  21. קיום הגישה המדעית תוך שמירת היחסים הסימביוטיים עם כלל הציבור היהודי

בבד למחקר ובד  בזכות    ,המדעי  היהודית החדשה  ההיסטוריוגרפיה  וילנה, התפתחה  של  נכתבה ההיסטוריה 

לפני פרוץ המלחמה, יצא  ,  1907הכיבוש הגרמני. כבר בשנת    עבודת האינטלקטואלים ההרואית, שהחלה בימי

 
17 Gabriella Safran and Steven J. Zipperstein (ed.), The Worlds of S. An-Sky: A Russian Jewish  Intellectual at the Turn 

of the Century. (Stanford University Press, 2006). 

 
ר דער געשיכטע  ֿפּפנקס     18 רן  ֿפא  ציעֿפון ווילנע אין די יא  קוּפא  סקי, וילנה,  -אתנוגרפית ע''ש אנ-ההיסטוריתהחברה   ,ון מלחמה און א 

1922 . 

 
ציע  נחום שטיף,  (,  1924)וילנה, צב''ק,    ּפנקס־ שול   19 ניזא  רגא  (;  1925)וילנה, צב"ק און וויל"ביג,  ט  ֿפון דער יִידישער וויסנשא  ֿפדי א 

ריכט   נ ֿפ בא  לטן אין ווילנע  טלעכן אינסטיטוט ֿפון דעם יִידישן וויסנשא  ֿפערענץ  ֿפון דער קא  טן ָאקטָאבער  27טן ביזן  24ון  ֿפ, ָאּפגעהא 
ווילנע,  1929 יִינגלֿפט  ֿפהע־יובל תר''ץ,־1930,  דער  השכלה"  ־ון  "מפיצי  צב''ק,    1930–1925שול  שול ֿפ(;  1931)וילנה,  אונדזער  ר    א 

 (.1933)וילנה, צב''ק, 

 
"ווילנע   20 כהן,  ל  א    –  אברהם  א    ּפרָאֿפיל  קולטורעלער־סָאציא  וועלט  ֿפון  ביידע  צווישן  קהילה  דישער  ,  בלעטער ־א  ווייִ מלחמות",  ־יי 

נד   . 42–27(, ז' 1994)ניו יָארק,  II בא 

 
21 Cecile Kuznitz, YIVO and the Making of Modern Jewish Culture. (New York: Cambridge University Press, 2014), 

p. 5. 
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העת   כתב  בווילנה  וועלט:לאור  רישעס  די  מל־בוך  ליטערא  לאור  י  1908בשנת  ו.  (םראָ דפוס  )  זא  די  צאו 

מער  דער)"  יוגנט־שטימע רישע,  "(הא  טסשרי  ליטערא  נא  וןאָ ציונס )דפוס    טןֿפמא  ב'  דפוס  )  טײ  צ  עײ  נדי  ( 

פורסמו    1919-וב  1914-ב  ,22בעל אופי בלשני בעריכת שמואל ניגר   ּפנקסדער  הוצא לאור    1913קלעצקין(. בשנת  

ושמו   בהיסטוריה תרבותית  ביידיש  שני חלקים של מאסף  בעליטבווילנה  של    –  1918-וב  1916-,  כרכים  שני 

מעלבוך  ווילנער כך,זא  על  נוסף  המאסף    1918בשנת    .  של  כרכים  שני  און  פורסמו    ווילנער   –  רשעא  ווווילנע 

פורסמו    1922-באתנוגרפית  -של החברה היסטורית  ּפנקסלאחר פרסום ה  בוך.־ווי יטער  –  1920ובשנת    ,מלבוךא  ז

  ואלמנך מאויר   1924בשנת  בהוצאת צב''ק    ּפנקס־שול: פנקס מודרני בכותרת  בווילנה שני ספרי כינוס נוספים

רט און בילד  .1925, בשנת של מוריץ גרוסמןעבודת כינוס אישית   – יִידישע ווילנע אין ווא 

ספק,   שבשנים  ללא  ייוו''א,  מכון  של  המגוונים  בפרויקטים  ביטוי  מצאה  דובנוב  של  האידאולוגיה 

הגדול    1939–1925 למרכז  ו לנהפך  הפרסומים  לאיסוף  שמקצת  לציין  יש  אירופה.  במזרח  רחבי  בכל  תיעוד 

גישעֿפהחשובים של ייוו''א בהיסטוריה יצאו לאור יחסית מאוחר: כך, למשל,   לא  וילנה  פורסמו בו  טןֿפשרי  ילא 

ב בשנת    אלמנך  ,1928-כבר  פורסם  ייוו"א  מכון  ואילו  1931של  רישע,  ההיסטוריון    טןֿפשרי   היסטא  בעריכת 

ייוו''א היו    23אליהו טשעריקָאווער הופיעו בסוף שנות השלושים בלבד. בין הפרסומים הבולטים האחרים של 

מישע נא  ריקער  יונגער,  בלעטער־ א  ווייִ ,  טןֿפשרי  עקא  וכתב העת בנושא ההיסטוריה היהודית המודרנית    היסטא 

עבר  וןֿפ  –זמננו(  -)בת ענטן  שליט. נא  משה  העת  כתב  עורך  שייסד  הווילנאי    24,  ההישג  לצד  האלה  הפרסומים 

 היו צריכים להבטיח את הדור הבא של החוקרים היהודים.   ,האספירנטורה של ייוו"א  –האדיר 

 
רבוך:  דער ּפנקס  22 רֿפ  יא  טור  ר יִידישע  דער  וןֿפ   געשיכטע דער א  ך  און  ליטערא  ר ֿפ, שּפרא  רֿפ  א  לקלא  פיע   און  קריטיק, א  גרא    , ביבליא 

קטירט  גֿפ  קלעצקין. א. בון ש. ניגער, ווילנע:  ֿפרעדא  רלא   . 1913/ב"רע, ת א 

 
רישע שרי  23 קטירט  טןֿפהיסטא  נד רעדא  רשע: קולטור ליגע,  ֿפ : ערשטער בא  רישע שרי(,  1929ון א' טשעריקָאווער )ווא  :  טןֿפהיסטא 
רעדָאקטירט  יצוו  נד  בא  )ווילנע,  ֿפיטער  טשעריקָאווער  א'  שרי(,  1937ון  רישע  רעד'  טןֿפהיסטא  דער  אונטער  נד  בא  דריטער  א'  ֿפ:  ון 

 . 1939ר(, אדי-א' מענעס, פ' קורסקי און א' ראזין )בן: אריזּפ  – טשעריקָאווער, ווילנע

 
ענטן עבר  ֿפ   24 ל אונטער דער רעדָאקציע  -דרי י רהיסטָארישע-קולטור  –ון נא  ליט,  ֿפחדשים זשורנא  רישע  ֿפון משה שא  ג "ליטערא  רלא  א 

)וו כתב עת בהיסטוריה תרבותית, שיצא לאור בעריכת משה שליט ובסיוע של   – (. "מן העבר הקרוב"1938,  1937רשע,  א  בלעטער" 
אנ-ההיסטוריתהחברה   ע''ש  אירופה  -אתנוגרפית  מזרח  של  להיסטוריוגרפיה  באשר  חשובים  מאמרים  פורסמו  זה  עת  בכתב  סקי. 
 מסמכים נדירים, מידע ארכיוני וזיכרונות.    של וילנה בפרט, תעודות,בכלל ו
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החדש   סינקוף טוענת  בספרּה  ננסי  וילנה    25ההיסטוריונית  ייוו"א  של  הרוחני  האב  אומנם  כי 

ויינרייך בתור מנהל המכון    ההיסטוריון שמעון דובנוב היה מעורב בהקמתו, אך בשל כובד המשקל של מקס 

יהדות   במחקר  המכון  משהתמקד-בתהתמקד  יותר  לשון,    בהיסטוריה,   זמננו  פולקלור,  בחקר  כלומר 

ייוו''א    1935, בשנת  על פי סינקוף  זמננו.-אתנוגרפיה והחברה היהודית בת בין הנושאים ומטרות המחקר של 

שמירת מצוות בקרב יהודי וילנה,  -בווילנה היו היחסים החברתיים בין יהודים ללא יהודים, שמירת מצוות ואי

ו ש  שינוי ביתי  תקציב  ניהול  יידיש. מות,  חקר    26עיתונות  על  התבססה  במכון  שהתגבשה  המחקר  שיטת 

  . תפיסתו של ויינרייך הדגישו את חשיבות היחיד בקולקטיב היהודי של  ,ביוגרפיות אישיות, דו''חות ושאלונים

אירופאי  -המזרח  הדגיש דובנוב לפני הסטודנטים את החשיבות של חקר העבר היהודי  1938אף על פי שבשנת  

ביטוי,  ותיעודו ויינרייך   מצאה  של  השאר    גישתו  הומור   בפרסום קבצים בין    הקטנה   התעשייה ,  יהודי  בנושא 

   .הוראת ווקל בבתי ספר יסודיים ותקציב במשפחות יהודיות, היהודית  בווילנה

וילנאי בין    היסטוריוגרףבמצב ֶשבו הוסט מוקד הפעילות שלו לעוד תחומי מחקר, התחלק התפקיד של  

ספרות   נוצרה  שביוזמתם  יהודים,  חברתיים  ופעילים  אומנים  אינטלקטואלים,  רוח,  אנשי  היסטוריונים, 

אפשר   מקצועי.  היסטוריון  לעבודת  תחליף  מעין  שהיו  והאלמנכים,  הפנקסים  מלביכער,  הזא  היסטורית: 

ית של וילנה היהודית נהפך לחשוב אף  להיווכח שתפקידם של המאספים ביידיש כספרי ההיסטוריה התרבות 

שנות  סוף  של  בווילנה  הדבר30-יותר  ותהליכי    התרחש  .  הפולניזציה  מדיניות  של  החמורות  התוצאות  לאור 

המעמד   בקרב  ויידיש.  פולנית  דיברו  כלל  בדרך  הביניים  ממעמד  היהודים  וילנה:  יהודי  בקרב  המודרניזציה 

לשפה המדוברת   הפכהת הגבוהה מהפולנית או מהיידיש, והיא נהגבוה יותר נחשבה השפה הרוסית לשפת תרבו

באשר לקבוצות אינטלקטואלים ומנהיגים יהודים חילוניים בווילנה, בשל התפתחותן    27של האליטה היהודית. 

תהליכי   עברו  הם  הציונית(  והתנועה  "בונד"  מפלגת  )בעיקר  באזור  חילוניות  פוליטיות  ותנועות  מפלגות  של 

 
25   Nancy Sinkoff, From Left to Right: Lucy S. Dawidowicz, the New York Intellectuals, and the Politics of Jewish 

History. Detroit: Wayne State University Press, 2020. (Part 2.2.: The Man and Women of the YIVO). 

26 Ibid., Part 2.2. 
 
27 Theodore R. Weeks, "Jews and Others in Vilna-Wilno-Vilnius: Invisible Neighbors, 1831–1948," in Shatterzone of 

Empires, edited by Omer Bartov and Eric D. Weitz, Bloomington: Indiana University Press, 2013. 
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פשר את צמיחת הלאומיות. אם בוורשה הצטרפו אינטלקטואלים  א    . והדברלא אסימילציה  רוסיפיקציה, אך

 28בעלי אמביציות פוליטיות לתנועות פולניות, בווילנה הם נטו להצטרף לתנועות יהודיות.

כהן אברהם  של  כי    29, לטענתו  לומר  רביםאפשר  מזרח  במובנים  קהילה  וילנה  קהילת  הייתה  -לא 

ארבעטיפוסית:    אירופאית כמעט  במשך  היהודית  הקהילה  ללגיטימציה  -קיום  ונטייתה  שנים  מאות 

לווילנה גם  אופיינית  שהייתה  ויינרייך,  מקס  זאת  שהגדיר  כמו  אשכנז,  יהודי  של  את    ,הוורטיקלית  יצרו 

המּודעות בקרב יהודי העיר ליחס המיוחד לעירם ולקהילתם. מודעות זו באה לידי ערך ספרותי ואומנותי, שלא  

יהודי.קיב יישוב  כל  שיוחדו    30ל  וסופריה  היידיש  משוררי  עשרות  של  ביצירותיהם  למצוא  אפשר  לכך  ביטוי 

האומנותי   בסגנון  הכתובים  וולף,  ולייזר  קולבק  משה  גראדה,  חיים  סוצקבר,  אברהם  שירי  בהם  לווילנה, 

 הייחודי והאוצרות בתוכן.  

תרבותית, שהייתה אופיינית לווילנה  -גם האווירה המיוחדת של המערבולת האידאולוגית והפוליטית

 בין מלחמות העולם, וקיום התנועות הפוליטיות הסותרות השאירו בה את חותמם המיוחד:  

ט  מלחמות־וועלט ביידע  צווישן   ווילנע  יִידישע  די גטֿפ  הא  רמא  דע  ווונדערלעכע  א    א    די   ון ֿפ  טוער  ן או   ירערֿפ   ּפלעיא 

דע  א  ,  טן ֿפגעזעלשא    און   אינסטיטוציעס  יִידישע ס  ּפלעיא   קהילה   איין   אין ,  דור  איין   אין   זעלטן   טֿפטרע  ווא 

 חברות  של  ועסקנים  מנהיגיםשל  נפלאה  שורה נבחרת  הכילה בתוכה    העולם  מלחמות  שתי  בין  היהודית  ווילנה]

 31[.אחת ובקהילה אחד  בדור נדירות לעיתים לראות אפשרשורה ש, יהודיים ומוסדות

מגוון רחב במיוחד של טקסטים שעוסקים ביצירת  גם  בווילנה שבין שתי המלחמות היה אפשר לראות  

עורך כמעט אלמוני, הם    –הזיכרון היהודי הקולקטיבי   ועד למאסף של  גדולי משוררי היידיש  כולם, משירת 

ספור דרכים לגעת בחוויית ה"ציביליזציה היהודית" המפורסמת של וילנה לפני השואה. בחרתי להתמקד  -אין

דווקא בספרי כינוס שחוברו על וילנה, כמאמץ של אינטלקטואלים יהודים בין שתי מלחמות העולם לתעד את  

 
28   Ezra Mendelsohn, The Jews of East Central Europe between the World Wars.  (Bloomington: Indiana University 
Press, 1983), p. 22. 
 

"ווילנע    29 כהן,  ל  א    –  אברהם  א    ּפרָאֿפיל  קולטורעלער ־סָאציא  וועלט  ֿפון  ביידע  צווישן  קהילה  דישער  ,  בלעטער־ אָ וויי  מלחמות",  ־יי 
1994 .  

 

למשל,  30 טור  ראו  ליטערא  יִידישער  דער  אין  בוענ ווילנע  נסקי,  רָאזשא  שמואל  בעריכת  טור רס:  ײ  א־ סאָ ,    ם ײ  ב  ט ֿפגעזעלשא    ליטערא 
רגענטינע, ָא  וו יי    .1980אין א 

"ווילנע    31 כהן,  ל  א    –  אברהם  א    ּפרָאֿפיל  קולטורעלער ־סָאציא  וועלט  ֿפון  ביידע  צווישן  קהילה  דישער  ,  בלעטער־ אָ וויי  מלחמות",  ־יי 
1994 . 
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של  ההי קהיסטוריה  וחיי  יחסית  עירם  מעט  נידונו  שהם  מכיוון  מורשתה    32במחקר. לתם,  הן  סיבות  עוד 

החשובה של ירושלים דליטא, אופייה ומעמדּה המיוחד בקרב קהילות ישראל ותפקידה המרכזי של הקהילה  

 הווילנאית בהיסטוריה שליהודי מזרח אירופה בהיוולדותה של תרבות היידיש המודרנית.

 : הרקע ההיסטוריוגרפידיאספורית-הלאומית יסטוריוגרפיההוה היסטוריוגרפיה היהודית המודרניתה( ב

מורכבת, המודרני  בעידן  היהודית  נוגעת    מפני  ההיסטוריוגרפיה  המודרנית  ההיסטוריה  שכתיבת 

ולעיתים   לשמר,  כביכול  מבקשת  שהיא  ההיסטוריה  שלילת  כלומר  והיפוכו,  דבר  ומכילה  הגלות  אף  בנושא 

ושלילתה.  הגלות  ההיסטורית    33"שלילת  הגישה  על  ביקורת  מתחו  מודרניים  יהודים  אינטלקטואלים 

, והעמידה במרכז את תולדות עם ישראל. הם  , שהייתה מבוססת על היסטוריזם19-הדומיננטית של המאה ה

להפוך את השיח היהודי ההיסטורי לאקטואלי    ונועדמתודות חדשות ש  ,פיתחו מעין "התנגדות להיסטוריה"

על המתח בין    עמד  זכורחיים יוסף ירושלמי בספרו    34יותר ולקשר בין ההיסטוריה היהודית למציאות גלותית. 

היהודית   שההיסטוריוגרפיה  וקבע  הקולקטיבי,  היהודי  הזיכרון  לבין  המודרני  בעידן  ההיסטוריה  כתיבת 

המודרנית דוחה את הנחות היסוד של כל התפיסות בהיסטוריה היהודית. לטענת ירושלמי, "ההיסטוריוגרפיה  

היהודי, ומבחינות מכריעות היא חולקת   היהודית המודרנית היא היסטוריוגרפיה שנפרדה מן הזיכרון הקיבוצי 

 
 .17, עמ' 2018, מסות על תרבות יידיש: יהודיבורדוד רוסקיס,  32

 
הציונית  ''ייצוגיו הלאומיים של מהר.  שלילת הגלות ושלילת שלילתה"דימיטרי שומסקי,    33 ובהיסטוריוגרפיה  ציוני פראג  ל בקרב 

–489'  , עמ2015מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי,  , ירושלים:  מהר''ל: אקדמותבתוך אלחנן ריינר )עורך(,  ",  הירושלמית
501 . 

 
34 David N. Myers, Resisting History: Historicism and Its Discontents in German-Jewish Thought. Princeton and 

Oxford: Princeton University Press, 2003. Jonathan Frankel, “Assimilation and the Jews in Nineteenth-Century 

Europe: Towards a New Historiography?” in Jonathan Frankel and Steven J. Zipperstein (eds.), Assimilation and 

Community: The Jews in Nineteenth-Century Europe (Cambridge, New York: Cambridge University Press, 1992), pp. 

7–9. 
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גמור".  חילוק  כמו    35עליו  גורפת    חוקרים,  שהראואך  והכללה  בלבד  ההיסטורי  בדיון  מיקוד  זו  בגישה  היה 

 36למדי, שאפשר להסתייג ממנה.

לצורך הסבר הרקע לכתיבת    37חשוב לציין שהיסטוריוגרפיה יהודית היא תחום רחב מאוד בפני עצמו. 

הזאת   יותר:העבודה  ומצומצמות  רחבות  טיפולוגיות  קבוצות  מספר  של    אציין  העיקריות  הקבוצות  שלושת 

המאות   במהלך  שהתגבשו  היסטוריוגרפיים  החדשים:  20–19חיבורים  היהודיים  הנרטיבים  את  וייצגו  מדע  , 

  20-, ההיסטוריוגרפיה היהודית במזרח אירופה במחצית הראשונה של המאה ה 19-היהדות בגרמניה במאה ה

כמו כן עוסקים במחקר בהיסטוריוגרפיה    38וההיסטוריוגרפיה הציונית בתקופת היישוב העברי ומדינת ישראל. 

להלן אציג קבוצה טיפולוגית תמטית מצומצמת יותר, שרלוונטית ביותר לנושא    39מודרני. -יהודית בעידן פוסט

 דיאספורית. -היסטוריוגרפיה לאומיתהמחקר הזה: 

אירופה.   במזרח  התפתחה  הלאומיות  לרעיון  המוחשית  שהמּודעות  בהכללה  לומר  אפשר 

היהודית במזרח  -ההיסטוריוגרפיה  גדולים  יידיש(  תרבות  )מרכזי  יהודיים  תרבות  במרכזי  נוצרה  לאומית 

  ה כך היאידאולוגי בידי המיעוט היהודי.  -אירופה, שנבדלו תרבותית ולשונית מהסביבה, ונהפכה לכלי פוליטי

של    במובהק האוטונומיסטית  היהודית  הלאומיות  דובנוב,  במקרה  עם  שמעון  השאר,  בין  עצמו,  את  שזיהה 

האיד של  רדיקליות  של  יתפיסות  היידישיסטית  ז'יטלובסקיאולוגיה  בירנבוים.   חיים  היה    40ונתן  בין  דובנוב 

 
 .118)תרגום: שמואל שביב(, תל אביב: עם עובד, תשמ''ח, עמ'  יהודי וזיכרון יהודית היסטוריה: זכוריוסף חיים ירושלימי,  35 

 
",  בעקבות יוסף ירושלמיעל המתח הבסיסי של ההיסטוריוגרפיה היהודית המודרנית : בין גלות להיסטוריה , "קרקוצקין-רז אמנון  36

 היסטורית ותודעה תדמית בתוך    ",היסטורית ותודעה קיבוצי זכרון, "פונקנשטיין עמוס;  99–87'  עמ(,  2011-ב''תשע) 1 זהויות
 יהדות  של  כסימנה  הפאסיביות, "פונקנשטיין עמוס ;  30–13 ,5  'עמ  ,1991, עובד עם: אביב  תל, התרבותית ובסביבתה  ביהדות 
 .ואילך 236' עמ , התרבותית ובסביבתה ביהדות  היסטורית ותודעה תדמית בתוך  ",הגולה

 
 .2019, מרכז זלמן שזר, עם ועולם. שי לישראל ברטלראו, למשל, דימיטרי שומסקי, יונתן מאיר, גרשון דוד הונדרט )עורכים(,  37

  
 

38  Michael Brenner, Prophets of the Past: Interpreters of Jewish History, (translation Steven Rendall), Princeton: 

Princeton University Press, 2010, pp. 9–10. 

 
רוסמן,    39 פוסטמשה  בעידן  יהודית  היסטוריוגרפיה  כתיבת  יהודית?  בןמודרני-היסטוריה  "הילל  ספריית  אביב:  תל  חיים"  -, 

 (.2010הוצאת הקיבוץ המאוחד )

40 Simon Dubnow, Pis’ma o starom i novom evreystvie (1897–1907), Russian Edition. (University of Michigan 
Library). Simon Dubnow. Nationalism and History: Essays On Old and New Judaism, translated by Koppel S. Pinson. 
(Cleveland, New York: Meridian Books, 1961). 
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והוא  ההיסטור הראשונים,  הלאומיים  היהודים  הלאומייםנחשב  יונים  הזרמים  של  המייסד     לאב 

של יהודי רוסיה צריכה להיות    זמנו-בת . דובנוב האמין שהפוליטיקה  41בהיסטוריוגרפיה היהודית המודרנית.

היסטוריון של  ההזדהות  מגבירה את תחושת  פוליטית  פעילות  וכי  היהודית,  בהבנה ההיסטורית    עם   מעוגנת 

על  .  העבר דיברו  ז'טלובסקי  הן  דובנוב  היהודית,  הן  הקהילה  של  ועל  טרנספורמציה  ענפה  תרבותית  עבודה 

האסימילציה.   כנגד  חדשים  קירות  דובנוב  42דיש ייִ צו    ןא  רגא  זש  ֿפון  בספרו העמדת  שינוי  כי   טען  בעקבות 

עברה יהדות אשכנז מהפך תרבותי    העצמאיתת העם היהודי  לשפז'רגון  מהפיכתה  ו תפקידה של שפת היידיש  

נמנע בלתי  היסטורי  תהליך  דובנוב  ראה  זה  במהפך  זה.  עצום.  בעת  השינויים  לצד    שינוי  היהודים  במעמד 

המזהחדשה   היהודית  בחברה  כבר-רחשחלו  הב  אירופאית  ותהליכי    ,18-מאה  המעבר  המודרניזציה,  החילון 

המסורתית   היהודית  המדומיינות"מהקהילה  פוליטייםו  ל"קהילות  ולזרמים  לתנועות  השתקפו    התפלגותה 

  43מקצתם נדונים להלן. ביידיש, בעברית וובספרים אחרים   מלביכערא  זבהיסטורית,   ספרות יהודיתב

ועוד,   עצמה    דובנובזאת  בפני  מדעית  לדיסצפלינה  יהפכו  ובפולין  ברוסיה  היהודים  שתולדות  קיווה 

אירופה במזרח  ישראל  בתולדות  ההיסטורי  המחקר  של  לביסוסו  רבים  מאמצים  השקיע  רבות  שנים  .  ולכן 

 
 

 . 1937  שמעון דובנוב, מכתבים על היהדות הישנה והחדשה, תרגום לעברית: אברהם לוינזון, דביר, תל אביב,
 

See also Jonathan Frankel, Prophecy and Politics. (Cambridge: Cambridge University Press, 1981), p. 278–286; 
Between Tradition and Modernity: Haim Zhitlovsky, Simon Dubnow, Ahad Ha-am, and the Shaping of Modern 
Jewish Identity. (New York, London: Holmes & Meyer, 1996); Joshua A. Fishman, Yiddish: Turning to Life. (John 
Benjamins Publishing Company, Amsterdam/Philadelphia, 1991), pp. 233–255. 
 

  גם  מכרעת   תרומה  דובנוב  תרם ,  המודרנית  הציונות   של  יסוד  הנחות  וכמה   כמה   על   אידיאולוגית  מבחינה   שחלק   אף  על  41

  יהודה ?", חדשה  היסטוריוגרפיה  לקראת: 19-ה  במאה   אירופה  יהודי   בקרב  והישרדות   התבוללות" –  הציונית   להיסטוריוגרפיה

 . 56–23 'עמ, ו"תשנ, ירושלים ,חדשות פרספקטיבות: יהודית  ופוליטיקה לאומיות )עורכים(, שמעוני וגדעון  שלמון  יוסף, ריינהרץ

 . 384–369, ג )תשע"ב(, עמ' עז ציוןדימיטרי שומסקי, "ציונות במרכאות כפולות: האם היה דובנוב לא ציוני?",  

דיש און  אָ רגא  ,,זש  ֿפון וו,  אָ שמעון דובנ  42 ב.    ֿפוןג  א  רלא  ֿפ(, ווילנער  1929–רישע זכרונות(, )ווילנעא  רטיקלען )ליטערא  נדערע  א  ן'' צו יי 
 קלעצקין. 

 
)עורך( כרך ג':    , סדרה לזכרו של ישראל היילפרין, ישראל ברטלקהל ישראל. השלטון העצמי היהודי לדורותיויוסף קפלן )עורך(,    43

גרשון בקון, "הצלחה    ;16–9העת החדשה, ישראל ברטל, "האוטונומיה היהודית בעת החדשה: מה נמחק? מה נותר? מה נוסף?", עמ'  
  ;2004, מרכז זלמן שזר, ירושלים,  372–351ונומיה היהודית בפולין בין שתי מלחמות העולם", עמ'  חלקית, הישגים גדולים: על האוט 

בלאומיות    קוזק ובדווי : "עם" ו"ארץ"ישראל ברטל, "תגובות למודרנה במזרח אירופה: השכלה, אורתודוקסיה, לאומיות", בתוך:  
, אוניברסיטה  1881–1772אירופה:    מ"אומה ל"לאום": יהודי מזרחישראל ברטל,    ;29–17, תל אביב, עם עובד תשס''ז, עמ'  היהודית

  משודרת, משרד הביטחון, תשס''ב.
Israel Bartal, “The Ingathering of Traditions: Zionism’s Anthology Projects,” in David Stern (ed.), The Anthology in 
Jewish Literature; Benedict Anderson, Imagined Communities. Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, 
Verso: London–New York, 1983, 1991, 2006.  
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ולהמוקדמים  מאמציו    44. פעילות למען שימור העבר היהודינתנו מקום ראוי לעיסוק בחיי הקהילה היהודית 

" )המוסד הרשמי היחיד ברוסיה הצארית שעסק בתרבות ובחינוך(  השכלה "חברת מפיצי    המ יהק  1892  בשנת

היסטורית ממסדית    אתנוגרפית,-ועדה  יהודית  תשובה  הייתה  דובנוב,  לכתיבתואשר  בסיס    של  והייתה 

היהודי המדע  אירופה.    להתפתחות  שהחל  במזרח  מה  פרנקל,  ויונתן  ברטל  ישראל  שציינו    להתפתח כמו 

אירועים   בשל  אחת  בבת  נקטע  אירופה,  במזרח  יהודית  להיסטוריוגרפיה  ואורגנית  הדרגתית  התפתחות 

הבולשביקית.  המהפכה  מאז  כתיבת    45היסטוריים  אופני  על  דובנוב  של  שהשפעתו  לומר  אפשר  זאת,  עם 

לחמות העולם, הייתה  גדולים בין שתי מ  מרכזי מחקר יהודייםההיסטוריה, בייחוד בוורשה ובווילנה, שנעשו ל

 46מרחיקת לכת. 

בין שתי מלחמות העולם התפתחה בשני מרכז פולין  יהודי  י מחקר:  ההיסטוריוגרפיה המודרנית של 

את תחום    פיתחאשר    47היסטוריון מאיר בלבןבין שתי מלחמות העולם, היה זה הבווילנה ובוורשה. בוורשה,  

היהודית עם  ההיסטוריוגרפיה  יחד  המקבילה,  ה,  בתקופה  בווילנה  שיפר.  ואיגנצי  שור  משה  היסטוריונים 

יחד עם   טלעכער אינסטיטוט/המכון למדע היהדות(ֿפוויסנשא   ישער דיי   )דערייסד את מכון ייוו''א  שמעון דובנוב

ויינרייך,   שטיף,  מקס  לשצ'ינסקינחום  צ'ריקובר,  יעקב  והוא  ו  אליהו  בהקמתו,  שהשתתפו  רייזן    החל זלמן 

 
)בתוך:    44 -קרא דובנוב, אז אינטלקטואל יהודי(  226א', אודסה תרנ''ב, עמ'    פרדסבמאמרו הנודע "נחפשה ונחקורה: קול קורא" 

היהודי שיכירו שיש להם היסטוריה משלהם, היסטוריה שלדבריו הוזנחה הזנחה מחפירה. על כן, לדבריו, יש למצוא  רוסי צעיר, לעם  
 את התעודות הנוגעות לעבר היהודי, לאסוף נתונים היסטוריים, להציל פנקסי קהילות ששרדו בערים ובעיירות ולשמרם.

,  בין פולין לרוסיה אירופה", בתוך -שמואל אטינגר חוקר יהדות מזרח –ת ישראל ברטל ויונתן פרנקל )עורכים(, "היסטוריה ושליחו  45
 .1994שמואל אטינגר )עורך(, ירושלים: מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל, מוסד ביאליק, 

שמעון דובנוב: היסטוריון   –ספרא וסייפא  אברהם גרינבוים, ישראל ברטל ודן חרוב )עורכים(,  ראו    לעניין השפעתו של דובנוב    46
  .תשע"א ,מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל והמרכז לחקר תולדות יהודי פולין ותרבותם: , ירושליםואיש ציבור

47 Philip Friedman, “Polish Jewish Historiography between the Two Wars (1918-1939),” in   Jewish Social Studies, Vol. 

11, No. 4 (Oct., 1949), Indiana University Press, pp. 373-408. 

  ( בלבן  בוורשה.  1942–1977מאיר  פורסמו  פולין  יהודי  בתולדות  עבודותיו  רוב  בוורשה.  היהדות  במדעי  למחקר  המכון  ראש  היה   )
נגענעֿפ  וןֿפ  שילדערונגען  און  שטודיעס:  ּפוילן  אין  יִידןקלעצקין( התפרסם ספרו ביידיש    בווילנה )דפוס ב'   1930בשנת   רגא    תקופות   א 
  1930בלעטער(. ראו ביבליוגרפיה על תולדות יהודי פולין והארצות השכנות: מחקרים אשר ראו אור בשנים    32אויף    בילדער  45)מיט  

 רושלים: הפדרציה העולמית של יהודי פולין, תשל''ט(. )מבוא: ע' מנדלסון, צילום מהדורת ורשה, י 1900 –

שתי   בין  ובוורשה  בווילנה  שפורסמו  היסטוריוגרפיות  עבודות  של  ביבליוגרפית  סקירה  ערך  לעיל  המוזכר  במחקרו  פרידמן  פיליפ 
בין המחקרים החשובים שפורסמו בתקופה האמורה בווילנה ציין פרידמן:   ממלחמות העולם.  זא  בעריכת צמח שבד    לבוךעווילנער 

רֿפּפנקס  (,  1918,  1916)וילנה,   ווילנע אין די    א  ציע  ֿפ  יָארןדער געשיכטע פון  )וילנה,  בעריכת זלמן רייזן ואח'  ון מלחמה און ָאקוּפא 
לונסקי:  (, חיבוריו1922 ווילנער געטא: געשטֿפ  של חייקל  און בילדער און  ווילנער(,  1920,  וילנה)  לטן  וועגן  ,  וילנה)  גאון   לעגענדעס 
  ניו )  : געווידמעט דער שטָאט ווילנעווילנעיפים ישורין  לוגיה בעריכת  אנתו(;  1931,  וילנה)   ון נָאענטן עברֿפגאונים און גדולים  ,  (1924
העברית(,  1935,  יורק הקהילה  שיק  (  1935 ,וילנה)  תולדות  זלמן  של  ספרו  קלויזנר,  ישראל  ווילנעשל  ר  יא  , (1939,  וילנה)  טויזנט 

ך  נא  למא  א  גרודזנסקי  בערי   ווילנער  א''י  שעיסוקן  (.1939,  וילנה)כת  הללו  שנכתבה  -יהודיתהיסטוריוגרפיה  הה   העבודות  וילנאית 
 דונות כאן להלן.  ינ  בווילנה בין שתי מלחמות העולם
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שיטה זו    48. יודענטומס"  דעס   טֿפ"וויסענשא  בתור  על פי שיטת המסורת הגרמנית הידועה    1925לפעול  בשנת  

התהליכים   ושל  היהודית  ההיסטוריה  של  החדשה  הפרשנות  ואת  חדשות  מחקר  שיטות  עימה  הביאה 

התרבותיים והחברתיים וראתה במורשת היהודית חוויה היסטורית חשובה, שהתערערה לאור האסימילציה  

המזרחקצת  מרק    אךוהאמנציפציה.   היהודים  במ-ההיסטוריוגרפים  היסטוריונים  היו  קצועם. אירופאים 

המודרני בעידן  היהודית  ההיסטוריה  ה,  כתיבת  ההיסטוריוגרפיה  שארבין  ביידיש,  -היהודית  כתיבת  וילנאית 

להלן, שאפרט  רבים  כפי  של  מלאכה  היו  הייתה  החדש  המדעי  המכון  של  המניעים  הכוחות  מלערס"  "זא  . 

נטליה  ו אנדריו קוסרוסקיס,    דודכמו שהראו דוד פישמן,  רבעטערס" )אספנים ומעין שותפים לעבודה(.  ומיטא  

מנהיגים,  בידי אינטלקטואלים,  דית בעידן המודרני נכתבה  אלקסיון, הן בווילנה והן בוורשה ההיסטוריה היהו 

 49הן לאחר השואה. והן בתקופה שבין שתי מלחמות העולם   ,סופרים, עיתונאים ומורים יהודים

 בווילנה  הספרותי המרכז לתולדותכלליים   קוויםג( 

  מעמדה  את  ביססה וילנה. היהודית  וילנה – "דליטא  ירושלים " על  נכתבה  וביידיש   בעברית רבה ספרות

  החסיד" ו  מווילנה  הגאון  הקרוי (,  1797–1720)  זלמן  שלמה  בן  אליהו  רבי  של  דמותובזכות    18-ה במאה  התורני

דימויה    .היהודי  העם   של  ופוליטי   תרבותי,  רוחני  מרכז  שימשה  20–18  המאות   שבין  ובתקופה  50, "דקהילתנו

סמל הרוחניות היהודית. היא תוארה סביבה קהילתית מיוחדת    –  "ירושלים דליטא "המסורתי של וילנה היה  

הנהגתה".  ודרכי  היקרים  מנהגיה  מפיצה,  שהיא  "הידע  בזכות  היהודית  בתרבות  דומיננטית  התיאור    51ועיר 

של סופרי ההשכלה, ובהם אייזיק מאיר דיק, מרדכי אהרן גינצבורג    הזה החל להופיע בדיוקנאותיהם העבריים 

ה המאה  של  הארבעים  משנות  מנדלשטם,  להלן,  19-ובנימין  הנדונים  הכינוס  בספרי  מעיון  שעולה  כמו  אך   .

 
48 David E. Fishman, The Rise of Modern Yiddish Culture. )Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2005(;  Cecile 

Esther Kuznitz, YIVO and the Making of Modern Jewish Culture: Scholarship for the Yiddish Nation.  

 
49 David E. Fishman, The Rise of Modern Yiddish Culture, Andrew Noble Koss, World War I and the Remaking of 

Jewish Vilna, 1914–1918 (Doctoral dissertation, Stanford University, 2010), Natalia Aleksiun, Conscious History: 

Polish Jewish Historians Before the Holocaust, (The Littman Library of Jewish Civilization in association with 

Liverpool University Press, 2021), דוד רוסקיס, יהודיבור. 

 
,  א''אוצר ספרי הגרישעיהו וינוגרד ערך את אוסף חיבורי הגר''א )כולל חיבורי צאצאיו ותלמידיו( כפי שנדפסו עד שנת תשנ''ח:    50

מווילנא זלמן  שלמה  רבי  בן  אליהו  רבי  ספרי  של  ומוערת  מפורטת  אליהו  ביבליוגרפיה  כרם  ירושלים:  ספרי    –,  להוצאת  המכון 
 . 2003-הגר''א, תשס''ג

 
טור־השכלה  העברעישער  דער  וןֿפ  יגלּפשאין    שטָאט ווילנעורסס, "די    מואלש   51  (,1994רק,  אָ י   , ניוIIנד  א  ב  ער,בלעט ־אָ וויי  )   ",  ליטערא 
 .10' ז
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דימוי השתנה  השואה,  ולאחר  העולם  מלחמות  שתי  בין  במרוצת  -ההיסטורי  ה שחוברו  העיר  של  תרבותי 

 .  "עיר הגאון"דימוייה הרבים של וילנה בתור הדורות, וכך גם אחד מ

ה  וילנה  של   בהפיכתה  המרכזיים   הגורמים  אחד   הספרים  אוספי  היה   ספרותי  למרכז  19-במאה 

–1817שטראשון )  מתתיהו  של  המפורסם  האוסף  בהם,  חשוב  מקומי  אינטלקטואלי  מרחב  ששימשו  הפרטיים,

החלה  19-ה  המאה  מאמצע.  (1885 המסורתית  יפה  ספרות  האלה  באוספים  להופיע  בקירוב  הספרות  .  לצד 

היה   תהליך ציבוריות. לספריות פרטיים מאוספים  מעבר התרחש  19-ה המאה של   60-ה שנות  בתחילת  זה 

פשר  מאחר המקומית, התרבות  בחיי ביותר חשוב לספרות שא  גישה  וילנה  יהודי  של  הרחבים  ,  לחוגים 

מתחילת  .עולם ותפיסות  האידאות  ולמגוון לעיתונות  כן,   שלוש  בזכות גם וילנה  נודעה  20-ה המאה  כמו 

  מפיצי "   ספריית,  שטראשון  ספריית :  בעיר  החילונית –התרבותית לפעילות מוקד שהיו  הגדולות, הספריות

 .א"ייוו  וספריית"  השכלה

להשוות את    הייתה וטרת מש התפתחה במזרח אירופה תופעת הכינוס ביידיש,  20-המאה ה   מראשית 

האירופאית. התרבות  לרמת  ותרבותה  המדוברת  לשפת    52היידיש  צ'רנוביץ  ועידת  לאחר  התחזקה  התופעה 

של    1908-ב  שנערכה  היידיש, דעות  ביוזמתו  ) הוגה  בירנבוים  לידי    53(.1937–1864נתן  באה  ביטוי  והיא 

וקבצים מגוונים כינוס  ובהן ספרי  והספרותיות השונות,  ולכל    בהתפתחותן של המגמות התרבותיות  ביידיש. 

 או מאסף מטרות ומניעים שונים.  קובץ, מחברת, פנקסספר, 

הש  לווילנה,  במאה  היהודי,  נהפכה  19-כבר  הדפוס  זו.    54למרכז  מטרה  במימוש  מכריע  תפקיד  היה 

שה  ספרות חד יצאה לאור בעברית,   התפרסםולצד ספרי הקודש והמחזורים המסורתיים המגוונים, שהמשיכו ל

 
52 Dovid Katz, Windows to a Lost Jewish Past: Vilna Book Stamps, Vilnius: Versus Aureus Publishers, 2008, p.48. 

צ  53 היידיש'ועידת  שפת  של  ובתפקידה  במעמדה  שדנה  הראשונה  ראו:  .  רנוביץ  המלא  יִידישע  לתיעוד  ערשטע  ך ּפשדי    רא 
נ ריכטן,  ערענץֿפקא  נגען  ,  בא  ּפקלא  קומענטן און א  נֿפדא  וויץ קא  שווייליך,  א'  נאטעס און  י'  ווילנע: דפוס  ,  1908  ערענץֿפון דער טשערנא 
 ראו גם:  .1931

Joshua A. Fishman, "Attracting a Following to High-Culture Functions for a Language of Everyday Life: The Role of 
the Tshernovits Language Conference in the 'Rise of Yiddish," International Journal of the Sociology of Language 24 
(1980), pp. 43–73; Joshua A. Fishman, Yiddish: Turning to Life, Part IV, pp. 231–283. 

'יטומיר,  ובזשל הקיסר ניקולאי הראשון נסגרו כל בתי הדפוס היהודיים באימפריה הרוסית הצארית חוץ משניים, בווילנה    בימיו   54
וילנה שימשה מרכז חשוב  נעשו שטחי רוסיה מוקד לפעילות היהודים המשכילים.    19-אמצע המאה ה  לקראת .  לפעול  היתר  שקיבלו 

במזרח אירופה יהודיים  דפוס  בתי  רָאם. של  של משפחת  הדפוס  הציעו  (,  בוריס קלצקין)  בָאריס קלעצקין, בתי  ושרברק  רוזנקרנץ 
, (1835 ,חיים זליג סלונימסקי)דשביט   כוכבא,  (1823, קמפה יואכים)מסעות הים  בהם  ,  לקורא הווילנאי מגוון רחב של חיבורים

 ורבים אחרים.   (1853 ,אברהם מאפו)אהבת ציון  ,(1849 ,שלמה לווינזון)מחקרי לשון 
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אסופת   למשל,  ביידיש,  וסיפוריוחילונית  שירה  פופולרי    םמאמרים,  מדע  ספרות  של  הקטלוג  א'    מאתמן 

לקסֿפ  דער  סעלניקא  ג במאסף פורסמו עבודות של    55(. 1942–1879)  ויכנין( בעריכת הלל  1901)וילנה,    נדײ  רֿפ־א 

של   פרץ,  רייזןי"ל  )אברהם  וינצ'בסקי  מוריס  של  המפורסמת  והפואמה  נומברג  דוד  הירש  של   ,1856–1932  )

אך סוג    56, המתארת את חיי העוני בלונדון. ספרות חילונית ביידיש הודפסה בווילנה גם לפני כן, אחיות  שלוש

מלביכער שהופיעו בקטלוג של א' גאסעלניק נועדו למטרה שונה. הם נהפכו לכלי איד אולוגי של התנועה  יהזא 

ביידיש לאוצר המילים הדרוש והמספק לצ להפוך את אוצר המילים    הידע   רכישת  ורך היידישיסטית, ושאפו 

 . הכללי המודרני

  "היסטוריוגרפיה היהודית החדשה"ההיסטוריוגרפית היהודית הישנה וההמסורת ד( 

 של וילנה 

  ההווה   ועל  העיר  תולדות  על  כינוס  ספרי  של  בריבוי  התייחדה  העולם  מלחמות  שתי  שבין  התקופה

  מתודות ביידיש(. היסטוריוגרפיה זו הציגה    )שנכתבהניתן להגדירם כ"היסטוריוגרפיה ווילנאית חדשה"  ש,  שלה

חדשים  כינוס  ל  ודגמים  המחקר.  שיוצגו  עבודת  בפרקי  להבהלן  כי  ה יש  הבוחן  יר  לספרי  מקרי  כינוס  ההללו 

דשה" של כתיבת  חה"מתודולוגיה  ה את    )ביידיש(, הציגו   שפורסמו על וילנה ויהודיה בין שתי מלחמות העולם

דה במרכז את תולדות  שהעמי,  19-במאה ה הן לעומת גישת ההיסטוריונים הדומיננטית  ההיסטוריה היהודית,  

בד בבד לסיפורי    . )בעברית(  וילנההן לעומת החיבורים ההיסטוריוגרפיים הראשונים שפורסמו בויהודי,  העם ה 

קריה  החיבורים  היסטוריוגרפית מקומית:  התפתחה בווילנה מסורת  וחניות של עירם וילנה,  המשכילים על הר

  תיארו   שטיינשניידר( מאת הלל נח מגיד  1900וילנה,  )  וילנא ו  עיר( מאת שמואל יוסף פין ו1860)וילנה,    נאמנה

  תורניות  דמויות,  העיר  רבניחכמי הדור,    של  קולקטיבית  ביוגרפיה  יצרוו  המסורתית  היהודית  הקהילה  חיי  את

 
לקסֿפ דער 55 ריש  :נדײ  פר־א  ליטערא  מעלבוךֿפוויסענשא  ־א   זא  וויכנין,  טליכעס  הלל  דורך  קטירט  י :  ווילנא,  רעדא  '  דפוס 
 ,Kats, Windows to a Lost Jewish Past, Vilna Book Stampsלעסניק:א  ג'  ההוצאה של א.  ק'' א לפ ''שנת תרס ,  ווָא זשניקאָ ירּפ

p.48103' עמ, 2020, מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי,  מלשון דיבור לשפת תרבות –יידיש בסימן קריאה , ; נתן כהן. 

בונד    רבייטערא    דישעןיִ י  וןֿפ  געשיכטע   די ;  1872,  רזעץָאדוו : דפוס הלל  ווילנא,  המצאה  בעל  ון ֿפמלמד,    אלעסער ּפ  ון ֿפ  געשיכטע די    56
ליט רווילנא ,  נדרוסלא  און    וילעןּפ,  א  אין  וואינסקע  ;  1906ם,  ָא: בדפוס  וועגין  אוסטאוו  ליידיש של קובץ    פאווינאסטדער  )התרגום 

   .1874-, תרל''דרזעץָאדוו : דפוס ר' הלל ווילנא(, וולפרומיכאל   פדרמןהתקנות בנושא חובת הגיוס הצבאי של עורך דין אליהו 
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  של   היהודית  ההיסטוריוגרפיהתחילתה של    אתספרות זו למעשה עיצבה    .האינטלקטואליות  האליטות  ונציגי

 .57. וילנה

לכתוב    "החדשה   וילנאית-היהודית   היסטוריוגרפיה"ה יהודים  אינטלקטואלים  של  במאמצים  החלה 

מורשת הנצחתה, שהתחיל מייד בסיומה של המלחמה.    של  ובפרויקט כרוניקה של מלחמת העולם הראשונה  

המאמצים האלה של אינטלקטואלים יהודים בווילנה לכתוב את ההיסטוריה של    58קוס,   אנדריוכמו שהראה  

שימשו אף  הם  ההנצחה.  בנושא  לעבודות  תבנית  שימשו  הראשונה  העולם  לעבודות  תבנית    מלחמת 

ההיסטוריוגרפיות שחוברו בשנים שלאחר מכן, ונהפכו לסוגה נפרדת שלמה, אשר הייתה מטרתה לתעד ולשמר  

העבר ואת  ההווה  וילנה   את  העבודות    של  לכל  המשותפת  המטרה  למרות  הבאים.  הדורות  למען  היהודית 

משימות ומוטיבים  ,  הווילנאיתליצור ביוגרפיה קולקטיבית של הקהילה היהודית    –ההיסטוריוגרפיות למיניהן  

מלביכערמאחורי יוזמת העורכים השונים של  עמדו מגוונים ישנים וחדשים    .  אחרים אוספים  ושל,  הזא 

נ "די  וילנה[,   ווילנע"  ֿפון היסטָאריָאגרַאֿפיע עײ  במאמר  של  החדשה  שפורסם    59]ההיסטוריוגרפיה 

ששני    שליטמשה  תרבות היידיש בווילנה, הדגיש  מוקדשת ל, הבלעטער  ליטערַארישעבמהדורה מיוחדת של  

של   ד  ,זַאמעלבוך  ווילנערהכרכים  בעריכת  הווילנאי,  ביולי  שבד,    צמח  ר ''המאסף  בווילנה    1916שפורסמו 

מעלבוך  ווילנער  , וזכו להצלחה גדולה, היו תחילתה של ההיסטוריוגרפיה הווילנאית החדשה.1918ובינואר     זא 

למעשה   החדשהווילנאי  הספר  היה  מהסוג  כתיבה  הראשון  צורות  הן  היסטוריוגרפיות  שיטות  הן  שהציג   ,

הראשונים והן ביחס לתפיסה  וילנאיים  -הן ביחס לחיבורים של ההיסטוריוגרפים היהודיםספרותיות חדשות,  

, שכאמור התבססה על היסטוריזם וכתיבת תולדות העם  19-הדומיננטית אודות כתיבת ההיסטוריה במאה ה

תיארו את ששלת הגאונים והגדולים בהתאם למסורת    ם הראשונים של וילנהבעוד שההיסטוריוגרפיהיהודי.  

לפתח   הראשונה  העולם  מלחמת  בימי  וילנאים  יהודים  אינטלקטואלים  נאלצו  הביניים,  ימי  של  העתיקה 

חדשות  כינוס  אודות    מתודות  ההיסטוריים  החומרים  בין  שילוב  היה  לבין  שבבסיסן  אירופה  מזרח  תולדות 

 
פין    57 יוסף  נאמנה  שמואל  ווילנא  –קריה  בעיר  ישראל  עדת  תר )  קורות  המכונה    ;ווילנא  עיר  ספר,  (ך''וילנה  מגיד  נח  הלל 

)חלק שני(, מאגנס,    ווילנא  עירמרדכי זלקין )עורך(,    ; אל הקורא  תר''ס. וילנה  שטיינשניידער )חלק ראשון(. האלמנה והאחים ראם,  
 .1–20, עמ' 2002ירושלים, 

 
58 Andrew Noble Koss, World War I and the Remaking of Jewish Vilna, 1914–1918 (Doctoral dissertation, Stanford 

University, 2010). 

בלעטער  59 רישע  דישן   דעם  געווידמעט:  1932  נָאוועמבער,  45.נומ  ,ליטערא    ישורין   יםֿפיע;  714–713'  ז,  ווילנעאין    ןֿפקולטור־שא    יי 

מעלבוך א  : ווילנע)עורך(,  ט דער  געווידמעט זא   ראו נספח א'.  .370–365' ז, 1935, יָארק ניו , ווילנע  שטא 
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אמת  אירועים  התיעוד   ועודבזמן  מדעיים  מאמרים  זיכרונות,  יומנים,  ההיסטוריים,    . באמצעות  האירועים 

בין    בספרות ובאומנות  שחלוומהמגמות החדשות  בווילנה  פוליטי של החברה היהודית  -תרבותי-מצבה החברתי

 שתי מלחמות העולם עיצבו את ההמשך של עבודת הכינוס המקומית כפי שאפרט בהמשך.

נקודת מפנה בתודעה היהודית, ומצאו    ואילוצי התקופה היו  הטרגדיה של מלחמת העולם הראשונה 

מעלבוך  ווילנערביטוי בהתפתחות הכיוונים השונים בתרבות ובספרות היידיש החדשה.   שהיה פרי עבודה    ,זא 

"פנקס" חדש: "קולטור־היסטָארישע יצר  בימי הכיבוש הגרמני,  לעבען אין    יודישע  וועגען  ביכער  קולקטיבית 

ציע" ]ספרים בהיסטוריה התרבותית של החיים היהודיים בעת הכיבוש[.   וןֿפ  טײ  צ  דער לדברי שליט,   60ָאקוּפא 

לאור ספר  של  ההוצאה  רעיון  סביב  קבוצה    ההתארגנות  בקרב  החלה  וילנה  יהודי  של  החדשים"  ה"חיים  על 

. בתחילת אותה שנה הפיצו י"ל פרץ, יעקב דינזון  1915קטנה של אינטלקטואלים יהודים בווילנה כבר בשנת  

היהודים שלא להשאיר את ההיסטוריה   בקרב  דחופה  אנ־סקי קריאה  שונאי  וש'  של  זרות  "בידיים  היהודית 

קראו להתחיל לתעד את אירועי המלחמה תוך    כמן כן, הםישראל, שעלולים להקים נגדם מפעל של שקרים".  

בגינה.  ליהודים  הנגרמים  והסבל  הנזק  אודות  על  עדויות  ולאסוף  התרחשותה  בהיעדר    61כדי  כי  הזהירו  הם 

ליהודים ושל הקרבתם במלחמה לא תהיה להם אפשרות להיכלל בדיוני הפיצויים,    תיעוד של הנזקים שנגרמו

ולא יעמדו לרשותם אמצעים כדי למנוע גל חדש של רדיפות. בתום המלחמה אימצה ועידת השלום בפריז את  

האוטונומיה הלאומית והתרבותית של היהודים    רעיון זכויות המיעוטים, ומתוך כך את המחויבות להגנה על 

 62נכללו היהודים בדיוני הפיצויים שלאחר המלחמה.   1919ושל המיעוטים האתניים האחרים. ב־

ית של מלחמת העולם הראשונה  להצביעו על המשמעות הפרדוקס   63היסטוריונים, ובהם יונתן פרנקל, 

יה של מלחמה זו על העם היהודי היו קטלניות, היא  בהיסטוריה של יהודי מזרח אירופה. אף על פי שהשלכות 

המזרח־אירופאית היהודית  בקרב האינטליגנציה  ואמונה  גם תקווה  עימה  עולם חדש,    הביאה  יקום  שבקרוב 

לומר אפשר  היהודי.  העם  בשביל  יותר  וטוב  את  יפה  אימצו  בווילנה  היהודים  הנרטיב    שהמנהיגים 

העולם  הטרנספורמטיבי למלחמת  ביחסם  תקופת  הראשונה    הזה  את  לנצל  ניסו  אחרים  לעמים  ובדומה 

  המלחמה לקידום מטרותיהם הלאומיות והאמנציפטוריות. ובראש ובראשונה למטרת האמנציפציה של יידיש 

 
מעלבוך )ראו בסוף הכרך השני,  60 לט "  :(1918ווילנער זא  נד  וןֿפ אינהא   .[תוכן הכרך הראשון] " הערשטען בא 
 
 . 102–99, עמ' יהודיבורדוד רוסקיס,  61
 102שם, עמ'  62
 

63 Jonathan Frankel, "The Paradoxical Politics of Marginality", Studies in Contemporary Jewry III. (Oxford, 1987). 
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את המשטר    אירוע היסטורי, שישנה הן את פני העולם כולו הן  הכירו במלחמת העולם הראשונה 64ותרבותה 

 הקיים. כלומר יביא להפלתו של שלטון האימפריה הרוסית, ובכך לתיקון גדול באשר לקיום החיים היהודיים.  

המלחמה תביא בסופו של דבר לתיקון גדול בכל    האמינו שהטרגדיה של  אינטלקטואלים יהודים רבים

ולהכ הצעירה  היידיש  תרבות  לפריחת  אירופה,  במזרח  היהודיים  לחיים  בזכויות  הקשור  רה 

בזירה   התקופה  של  הבולטים  המנהיגים  שלושת  היו  בהם  היהודי.  העם  של  הפוליטיות־לאומיות 

לסוף   להביא  אמורה  הייתה  המלחמה  לדעתם,  רייזן.  וזלמן  שליט  משה  שבד,  צמח  הקהילתית־פוליטית: 

ולצמ לעם  האינטליגנציה  בין  בחברה  שנפערה  התהום  על  לגישור  היהודים,  בקרב  של  האסימילציה  יחתה 

תרבות היידיש, אשר בזכותה יקבל העם היהודי את ההכרה הפוליטית הראויה באירופה החדשה. שני הכרכים  

מעלבוך  ווילנערשל   אך   זא  המלחמה,  אירועי  בזמן  היהודים  של  סבלם  ואת  כאבם  את  לתעד  אפוא  נועדו 

העורך   של  יותר  הסמויים  המניעים  על  מעידים  בהם  שכונסו  המגוונים  למשימה  החומרים  ושותפיו 

רבעטערס"(. אולוגיה  יאפשר לראות בהם בבירור את המשך רעיונותיהם של תאורטיקנים של האיד   )ה"מיטא 

 היידישיסטית, חיים ז'יטלובסקי ונתן בירנבוים. 

אלמנכים  ,  מאספים,  פנקסים  בווילנה   פורסמו  30-ה  שנות   סוף  עד  וכלה   הגרמני  הכיבוש  מימי   החל

  בשפת   חדשים  הוראה  ומתודות  מינוח  שהציגו  לימוד  ספרי ,  אומנות  אוספי  כגון,  דומים  מאפיינים  בעלי  וספרים

ארגונים    פרסומים,  היידיש ביידיש.   וספרות  וקהילותשל  העולם    65מקצועית  מלחמת  שלאחר  לציין  חשוב 

 
64  David G. Roskies, "The Emancipation of Yiddish", Prooftexts: A Journal of Jewish Literary History, 1, 1 (January 
1981), pp. 28–42. 

 
ובהן ספרות הוראה, אוסף תמונות אומנות, פרסומי ארגון המורים היידישאי  שפורסמו בווילנה,    למאספים  מספר   דוגמאותלהלן    65

עבודה",   דרך  "עזרה  והחברה  לייזבווילנה  של  בקטלוג  שהופיעו  רא  עכפי   Catalog of the Leyzer Ran Collection in the)ן ר 

Harvard College Library, ed. Charles Berlin, Cambridge, Massachusetts, 2017)  :מען רֿפ  ּפרָאגרא  דישער  דער  א  .א.  1  שול:  יי 
ם ם  ; ב.זונגעןײ  ָאנוו  מעטָאדישע  מיט  טֿפטורוויסנשא  נא    וןֿפ  ּפרָאגרא  געסײ  ב,  זונגעןײ  ָאנוו  מעטָאדישע  מיט  יעֿפ גרא  געאָ   וןֿפ  ּפרָאגרא    :לא 

ר ֿפ  ט ֿפמוסטערהע  .א ב.  האצקעלס 'ה  ון ֿפ  געשטעלטֿפצונוי  טֿפטורוויסנשא  נא    א  גיע;  לא    געשטעלט ֿפצונוי  יעֿפגרא  געא    וןֿפ  טערמינא 
דישער  ווילנער:  ווילנע,  רייזען  ז'  וןֿפ ג   .2  ;1918,  טֿפגעזעלשא  ־לערער  יי  לא  טא    ציון ־בן  קינסטלער  וןֿפ  אויסשטעלונג־בילדער  קא 

ן גֿפ  ווילנער"   ײ  דרוקער:  ווילנע,  ווילנעליגע  ־קולטור,  צוקערמא  רלא  ריכט   .3  ;1919־''פתרחשון    ",א    דישער ייִ   ווילנער  דער  וןֿפ:  בא 

רֿפ  טֿפגעזעלשא  ־לערער ל,    ' נ ײ  דרוקער :  ווילנע,  1918  ביז  1915  וןֿפ  טײ  צ   דער  א  דורך    הילף"   וןֿפ  אויסשטעלונג  ; 1919רָאזענטא 
רבעט ר  1921  21  ביז  15פון    ווילנע":  א  סערגעוויקסן,  גָאלָאמבאברהם    . 4  ;1921עפראן,    ל'  ײ  דרוקער   : ווילנע,  יא  צו    ביכל   הילפס:  ווא 

נישע טא  סער  ןֿפאוי עקסקורסיעס בא  לע:  ווילנע, ווא  דישע    צענטרא  ציע, ־שוליי  ניזא   .  1923ָארגא 

 

https://www.academia.edu/keypass/S2g0TG93VXc3clpNRXlYT3lONmV5ZkRqQkg3QmNkZ1ZqYjRmdkhUQWZSRT0tLVRrSi9HQnJrcDduWWM3ZjV4TlE3ckE9PQ==--ce83c39808a4438e519ea2b74053b44633128d6f/t/fgStL-PiLNXuy-yCuZe/resource/work/36128781/David_G_Roskies_The_Emancipation_of_Yiddish_Prooftexts_A_Journal_of_Jewish_Literary_History_1_1_January_1981_28_42?email_work_card=title
https://www.academia.edu/keypass/S2g0TG93VXc3clpNRXlYT3lONmV5ZkRqQkg3QmNkZ1ZqYjRmdkhUQWZSRT0tLVRrSi9HQnJrcDduWWM3ZjV4TlE3ckE9PQ==--ce83c39808a4438e519ea2b74053b44633128d6f/t/fgStL-PiLNXuy-yCuZe/resource/work/36128781/David_G_Roskies_The_Emancipation_of_Yiddish_Prooftexts_A_Journal_of_Jewish_Literary_History_1_1_January_1981_28_42?email_work_card=title
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רחבי    תאוצה תפסה  הכינוס    תופעת הראשונה   שיקפה    66. היהודי  העולםבכל  זו    תהליכי   אתספרות 

,  החדש  היהודיאקונומי  -והסוציו   החברתי  המבנה  ייחודיות  אתתיארה  ,  היהודית  החברה  של  הטרנספורמציה

 מקומית. -היהודית הפוליטיקה ואת היידיש  בספרות החדשות  המגמות של התפתחותן  את

להגדירם    יש שאפשר  מחברים  כתבו  ביידיש  אחר  ספר  או  מאסף  קובץ,  כל  לא  כי  להעיר 

אינטלקטואלים, ולא כל ספר כינוס השפיע על כתיבת ההיסטוריה החברתית והתרבותית המודרנית של וילנה.  

לתחום   תרמו  ועבודותיהם  האינטלקטואלים,  תפקיד  את  שמילאו  אנשים  שחיברו  בספרים  אדון  בעבודתי 

של  ההיסטו הראשונים  ההיסטוריוגרפים  שהחלו  השרשרת  כהמשך  החדשה,    –  "ליטא'דירושלים  "ריוגרפיה 

 67. שטיינשניידרשמואל יוסף פין ונח מגיד הלל 

 :עבודההה( מטרות המחקר, מקורות ותיאור פרקי 

בוחן מקרי  הם  זה  במחקר  הנדונים  ביידיש  כינוס  בתרבות    ספרי  מאוד  רחבה  לתופעה  חשובים 

אלו   –  היהודית  ואוספים  ספרים  ביידיש.  ההיסטורית  כינוס  ומהמורשת  מודרני  היסטוריוגרפי  מׂשיח  -הם 

לומר כי    אינטלקטואלים יהודים בווילנה בתקופה האמורה. אפשר  שהנציחו  תרבותית של "ירושלים דליטא",

זו,  היהודית שימשה ספרות  וילנה  על  היסטורי חשוב  בָמה בתהליך  בזמן אמתשנכתבה    מלבד היותה מקור   ,

היהודי    יצירת המיעוט  של  החדשה  הלאומית  ו   –התרבות  היידיש,  הזהות לאמצעי  הייתה  תרבות    הבניית 

המודרנית  היהודית.  של  העירונית  כן  וילנה  פי  על  אף  כי  ספרות    אציין  וחוקרי  ההיסטוריונים  נטו  לעיתים 

 משקל רב.  לא להעניק לה היידיש להוציא ספרות זו מהשיח ההיסטוריוגרפי על וילנה ו 

של   החדשות  למתודות  הישנות  מהמתודות  המעבר  תהליך  את  להציג  היא  המחקר  עבודת  מטרת 

בספרות   שנוצרו  היהודי,  הזיכרון  ואת  החדשים  הנרטיבים  את  ולבחון  הווילנאית,  ההיסטוריה  כתיבת 

 ההיסטורית המקומית כתוצאה מהשינוי המתודולוגי. 

 
66  ŻydowskiAlmanach     וינה ביידיש    הוורשאיבווינה; המאסף    1918–1917התפרסם בפולנית לכבוד שנת    (1918)אלמנך יהודי, 

רשעווער ך  ווא  נא  למא  רטאין    ווילנע  יִידישע  (;1923)ורשה,    א  ך  אילוסטרירטער–און בילד  ווא  נא  למא  ן מ'    וןֿפ  א  סמא  , (1925)וילנה,    גרא 
ך ווילנער נא  למא   .  (1939וילנה, , )גרָאדזענסקי. י. בעריכת א א 

 
יפים    חשובותאנתולוגיות   וילנה פרסם  יורק:    ישורין על  מעלבוך   א  :  ווילנער  דער בניו  ט  דער  געווידמעט  זא  :  יָארק   ניו ,  ווילנע  שטא 

רב  367  ברענטש  ווילנער  הריגען  ציקֿפו ֿפ  דעםלכבוד    ארויסגעגעבן:  טרעגער  ווילנער  דער  ;1935  רינג,  עטערא    יםֿפיע  ון ֿפ  יובילעאום  יא 
ג־געבוירען טען60 דעם  געווידמעט: ווילנער דער  ;1935, יָארק ניו, ישורין ןאב.  ון ֿפ טא  הא   . 1941,  יָארק  ניו, קא 

 
–453ג עמ'   ''תשמ ,  תל אביב: בית לוחמי הגטאות,  , כרך א'1939–1881,  דורות אחרונים  :ירושלים דליטא,  וילנהישראל קלויזנר,    67

 "מאה שנות מחקר".  – 20עמ'   )חלק שני(, ווילנא עירמרדכי זלקין )עורך(,   ;556 –553ועמ'   454
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כמה שאלות מחקר: מהי    הנרטיבים של המקורות שהובאו לדיון, אני מבקשת לענות על לאחר בחינת  

משיטותיה   שונות  החדשה  הווילנאית  ההיסטוריוגרפיה  שיטות  ואיך  ביידיש,  החדשה  ההיסטוריוגרפיה 

בווילנה בין שתי מלחמות העולם? האם אפשר    ביידיש  של ספרי כינוס  הישנות? מה היה תפקידם ומשמעותם

היסטוריון, המשך למפעלו ההיסטורי של שמעון דובנוב?    בעבודות הללו, שאף לא אחת מהן לא חיברלראות  

היהודית המורשת  ומהי  ביידיש,  החדשה  ההיסטוריוגרפיה  שעיצבה  ההיסטורי  הזיכרון  מודל  תרבותית  -מהו 

 שעיצבו אינטלקטואלים יהודים וילנאים?  

שהוזכרו לעיל נידונו בפרק    על כן לא כל הספרים .השתדלתי להביא מבחר ספרי כינוסלצורך המחקר   

מציגים שלדעתי  הבוחן  מקרי  את  בעבודתי  להציג  בחרתי  החיים    נפרד.  היבטי  ואת  מגוונות  כינוס  שיטות 

הפוליטי  מצבם  העולם:  מלחמות  שתי  בין  בווילנה  השונים  בפולין  -היהודיים  וילנה  יהודי  של  תרבותי 

ויוזמות ארגוניות חדשות, כגון חברת    חדשות באומנות ובספרות יידישהעצמאית, חיי קהילה, חינוך, מגמות  

נדקענטעניש" )החברה לידיעת הארץ(. מבחר הספרים שיוצגו חושף את מגוון הפעילים החברתיים למען   ה"לא 

י השפעה ובעלי  בעלוילנה היהודית ואת יצירותיהם של מחברים פחות מּוכרים ושלא נחקרו במחקר מקיף, אך  

הוא מחויבותם לעירם, לקהילתם,   אותםהדבר המאחד  .  התרבותית והחברתית של וילנה  בהיסטוריהערך רב  

 לשפת היידיש ולתרבותה.  

 מחקר המקורות 

שתי   בין  שחוברו  כינוס  ספרי  של  והמחקר  אירופה  מזרח  יהודי  של  בהיסטוריוגרפיה  המקיף  העיון 

 68ירושלים דליטא   וילנה,מלחמות העולם החל לאחר השואה. כך, למשל, ההיסטוריון ישראל קלויזנר בספרו  

המאמרים החשובים שהופיעו    הפנה למקצת  ערך סקירה של ספרות היסטוריוגרפית על וילנה ועל יהודיה, ואף

אך לא כל הספרים שהוזכרו    בה. כל הספרים ללא יוצא מן הכלל שיידונו להלן מופיעים בסקירתו של קלויזנר.

נידונו ב גרוסמן  ירושלים דליטא  וילנה,  בסקירה האמורה  או במחקר אחר, בהם, למשל, האלמנך של מוריץ 

ווא  ייִ  אין  ווילנע  בילדדישע  און  היה )  רט  ובתמונהוילנה  במילה  משה  (1925וילנה,    ,ודית  של  האלבום   ,

גא  ייִ וורובייצ'יק   זלמן שיק    (1931לייפציג,    –)ציריך    סדישע  וילנה)  ווילנע  ריא    טויזנטוספרו של  ,  אלף שנות 

   (, שלא הגיע לידיו של קלויזנר, לדבריו.1939וילנה, 

 
 שם.   68
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הזא  העכשווי  המחקר    או  כינוס  ספרי  העולם  ש  מלביכער בנושא  מלחמות  שתי  בין  בווילנה  פורסמו 

נרחבת    69, ייוו''א  מכוןהר בעיקר לפעילות  וקש גישתו של ההיסטוריון ישראל קלויזנר, שהציג סקירה  לעומת 

כמו   וילנה,  של  התרבותית  בהיסטוריה  רבות  עבודות  כולל  היסטוריוגרפיות,  עבודות  אוספי  למשל,  של 

שדן בהשפעותיה הרחבות של מלחמת    Andrew N. Koss)) ,71  קוסמחקרו החדש יחסית של אנדריו    70תמונות. 

אינטלקטואלים   שחיברו  במאספים  השאר  בין  עסק  בווילנה,  היהודית  המנהיגות  ובהיבטי  הראשונה  העולם 

וילנה, על  ביניהם  והורה  יהודים  יזכור לאחר השואה.    על הדמיון  ספרי  עיצוב  על  כי  ועל השפעתם  גם  אציין 

נידונו   לא  זה  וילנה,    הספרים שעיסוקםמקצת  במחקר  אלמנך של מוריץ  הבהם  ו ההיסטוריה התרבותית של 

ווא  ייִ גרוסמן   ווילנע אין  ווילנע  סדישע גא  ייִ   אלבום של משה וורובייצ'יק ה,  רט און בילדדישע  וספרו של    אין 

 .ווילנע  ריא   טויזנטזלמן שיק 

הזה  בין שיטות  להעמיק בתחום    מטרת המחקר  וילנה תוך השוואה  ההיסטוריוגרפיה המודרנית של 

לעומת המחקרים שהוזכרו  ין שיטות ההיסטוריוגרפיה החדשה.  וילנאית הישנה לב -ההיסטוריוגרפיה היהודית

קר  תרבות של התקופה במחהגיבורי    אתו   את ההבדלים ביניהם  ביידיש,טקסטים  ה  מחקר זה יציג אתלעיל,  

לא רק בהיסטוריה של עריכת    מחקר זה מתמקד  זמנית,-בו.  1939–1916לתקופה שבין השנים  דיאכרוני הנוגע  

ש הספרותיות  ובמגמות  ביידיש  טקסטים  של  צמודה  בקריאה  טקסטואלי,  בניתוח  גם  אלא  ל  הספרים, 

ה  עבודות כינוס של חוקרים יחידים שחוברו בווילנ  הן עבודות כינוס קולקטיביות הןנידונו    בעבודה.  התקופה

 בין שתי מלחמות העולם. 

 העבודה  תיאור פרקי

 :  הבא  הפירוט לפי פרקיםחמישה ל מחולקת  העבודה 

היהודיים הנרטיבים  את  מציג  השני(  והפרק  הראשון  )הפרק  העבודה  של  הראשון  לאומיים  -החלק 

,  1916)וילנה,    מעלבוךזא    ווילנעראבחן את מרכיבי הנרטיב של    לאחר המבוא ההיסטורי  .המובהקים של וילנה

 
69 Cecile Esther Kuznitz, YIVO and the Making of Modern Jewish Culture: Scholarship for the Yiddish Nation.  
 
70 Peter Burke, Varieties of Cultural History (Cambridge: Polity Press, 1997); idem: What is Cultural History? Second 
Edition, (Cambridge, Polity, 2008). 
 
71 Andrew N. Koss, World War I and the Remaking of Jewish Vilna: 1914–1918. 
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צמח  1918 בעריכת  שהוא  דא  ב א  ש(  שבד(,  בווילנה    )להלן:  היהודים  המנהיגים  של  קריאת  לתגובה 

העולם הראשונה.   של מלחמת  היהודית  לתעד את ההיסטוריה  הפרק הראשון מתאר  האינטליגנציה הרוסית 

הפוליטי מצבה  הראשונהת-את  העולם  מלחמת  לפני  העיר  של  את  רבותי  משיטות    ואחריה,  המעבר 

לחדשה-היהודית ההיסטוריוגרפיה   הישנה  ווילנאית  התקופה.מצי,  אתגרי  את  אבח   ג  כן,  מנגנון  כמו  את  ן 

  עתם על התפתחותה של סוגת הזיכרונות ביידיש.השפאת  ו  יבתם של המאספיםכת

המעבר או  היסטוריוגרפיים שהופיעו בווילנה בתקופת  ה לחיבורים  מספר  דוגמאות  אציג    בפרק השני

ון מלחמה און ֿפ  רןווילנע אין די יא    וןֿפ  געשיכטע   דער  אר ֿפ נקס  ּפו  בוך־טערײ  וו  בהתחף השלטון )"מיטלליטע"(:

"ווילנער    ציעא  קוּפא   רייזען(  1922)וילנה,  "  נקסּפהמכונה  זלמן  רייזן(  בעריכת  זלמן  לאחר מכן אדון    . )להלן: 

של  ב ב נרטיב  מובא  .(1925)וילנה,    נקסּפ־שולצב''ק  צב''ק  עוד  יםבפרק  לפרסומי  צענטר  דוגמאות  לער  א  )דער 

יידישאי(אָ ק-בילדונגס לחינוך  המרכזי  הוועד  שמיטעט:  ומסמכים  ספרות  בנרטיב,  אפשר    זה,  תומכים  מהם 

על   היהודית  קיתללמוד  והזהות  החילונית  מערכת החינוך  הבניית  צב''ק בתהליכי  של  החשוב  המודרנית  פדו 

 בקרב יהודי וילנה, יהדות פולין וברחבי העולם היהודי. 

עומדים   העבודה  של  השני  החלק  יהודייםבמרכז  מרכיבים  ביידיש  לאומיים  -נרטיבים  בעלי  שהם 

ו וילקוסמופוליטיים  של  יידישדימויה  ובספרות  חזותית  באומנות  של    נה  הקנוני  ייצוגה  לעומת  בהם,  שנוצר 

הלא בספרות  את  -וילנה  אציג  זה  בחלק  התקופה.  של  ומרכיביהם  יהודית  ההיסטוריוגרפיים  החידושים 

והרב הלאומיים-היהודיים  את  אציג  השלישי  בפרק  מוריץ    מָאריץ של  המאויר  אלמנך  .  )להלן:  ן  גרָאסמא 

ווייִ   גרוסמן( אין  ווילנע  בילדא  דישע  און  )להלן:אלבום  האת  ו,  רט  ווָארָאבייטשיק  משה  וורובייצ'יק(    של 

ס אין ווילנע    בתור הדוגמאות לעבודות היסטוריוגרפיות חדשות של חוקר יחיד. יִידישע גא 

הרביעיב את    פרק  משימתו  לאומי  -הרבהנרטיב  אבחן  ב לאומית  -היהודיתואת  שיק  זלמן  ספרו  של 

. בתוך כך  כגורם השפעה חדש בתרבותם של יהודי פולין  נדקענטענישא  חברת הל  ואציג את  ווילנע רא  י טויזנט

 שטרם נידונו במחקר. ואציג מסמכים אתייחס לסוגיות 

הואילו   וחמישי  הפרק  סיכום,  מחקרהוא  הוא  לשאלות  תשובות  למשמעותם    באשר  מספק 

הזיכרון היהודי הקולקטיבי  מלביכער ביידיש ובאשר למרכיבי הנרטיבים ומודל  א  תרבותית של הז-ההיסטורית

 שנבנו בהם.
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מלחמת העולם  הכיבוש הגרמני ווילנאית בימי -ההיסטוריוגרפיה היהודית : 1פרק 

 הראשונה 

 הפרופיל הפוליטי־תרבותי של וילנה לפני ואחרי מלחמת העולם הראשונה  1.1

  ועד   14ה־  המאה  של  מתחילתה  החל  ליטא  ממלכת  בירת  של  מעמד  היה  לווילניוס,  היסטורית  מבחינה

  המאוחדת   הממלכה   של  השלישית   מהחלוקה   כתוצאה.  18ה־  המאה   בסוף  פולין־ליטא  ממלכת  של  לחלוקתה

  רוסיה   שלטון  תחת  והייתה  הרוסית  לאימפריה  הדומיננטית   הפולנית  התרבות  בעלת  העיר  סופחה ,  1795  בשנת

ישראל    72. 1915–1881  שבין   בתקופה  קהילות  בין  נכבד  מקום  וילנה  קהילת  תפסה  רוסיה  שלטון  בתקופת 

לאומיות   לתנועות  חשוב  כמרכז  גם  ושימשה  האוכלוסין  מרובות  היהודיות  הקהילות  אחת  הייתה  ברוסיה, 

וחברתיות במדינה. הממשל הרוסי פעל על מנת לבטל את השפעת האליטות הפולניות על אוכלוסיית האזור,  

את ביטל  רוסיפיקציה.   כמעט  של  מדיניות  ונקט  הליטאית  בשפה  ה־  73השימוש  המאה  הפולנים  20בתחילת   ,

מרוסים, ליטאים    והיהודים היוו את רוב אוכלוסיית ווילניוס, כשבערך שני אחוזים מכלל תושבי העיר הורכבו 

 ובלארוסים. 

משמעותית והפך    הרעיון המודרני של תיעוד וכתיבת ההיסטוריה היהודית בידי יהודים קיבל תנופה

לאתגר אמיתי בזכות שני האירועים ההיסטוריים ששינו את פני מזרח אירופה ואת פני העולם כולו: מהפכת  

ה־   1905 המאה  של  הראשונים  העשורים  שני  במהלך  הראשונה.  העולם  שינויים  20ומלחמת  העיר  עברה   ,

יטי־תרבותי. למהפכה הסוציאליסטית  מהותיים ויסודיים מבחינת הפרופיל הדמוגרפי, הסוציו־אקונומי והפול 

את    הלאומיות  הקבוצות  התפתחות  על  מכרעת  השפעה   הייתה  1905  של העלתה  והיא  בווילניוס,  השונות 

לרמת הלאומיות  הקבוצות  של  לזכויות  המאבק  ואת  יותר.    האתניות  גבוהה  ציבורית  של  מודעות  בווילנה 

ל־   1915תקופת המעבר, כלומר החל משנת   ועד  , נוצרו מצב פוליטי מיוחד ותנאים  1922)סוף השלטון הרוסי( 

רשמי   הבלתי  השם  את  וילנה  קיבלה  זו  בתקופה  קבוצה    ט",אָ ליטעטענשטא  נָא ציא  "נספציפיים.  כל  כאשר 

 
, וילנה, ירושלים דליטאלתולדות וילנה בתקופת השלטון הרוסי, בהתחלף השלטון ובתקופת השלטון הפולני ראו ישראל קלויזנר,  72

 . 1983)דורות אחרונים(, בית לוחמי הגטאות, 
 

73 Marek Przeniosła and Stanisław Wiech (eds.), Theodore R.  Weeks, “The 1905 Revolution in Vilnius,” in Rewolucja 
1905-1907 w Królestwie Polskim i w Rosji. (Kielce, Poland: Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, 2005), pp. 213– 
306. 
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לאומי  אוטונומיה  סמך  על  חדש  משטר  לבסס  מנסה  בעיר  העולם    74ת־תרבותית. לאומית־פוליטית  מלחמת 

בתחילת    200,00הראשונה גרמה לשינוי רדיקלי בגודלה ובהרכבה של אוכלוסיית ווילנה, ומספר תושביה ירד מ־

לכ־ בספטמבר    139,000המלחמה  האוכלוסייה    1917כבר  של  המסיבי  והגירוש  הגרמני  מהכיבוש  כתוצאה 

בשנת   רוסיה  לשטחי  שנה,  1915המקומית  באותה  ע 1917.  היהודים  ,  בקרב  התמותה  אחוזי  שלושה  פי  לו 

הראשונה, העולם  מלחמת  מלפני  התקופה  לנתוני  בהשוואה    בהשוואה  משלישה  לפחות  צנחו  הלידה  ושיעורי 

תיעוד על אודות החיים בווילנה בתקופת הכיבוש הגרמני והזיכרונות הראשונים    75. 1913–1911לנתונים בשנים  

כונסו לראשונה ב"מ  ביידיש  )וילנה,  שהופיעו  וילנה" בעריכת צמח שבד  (, לאחר מכן בפנקס  1918,  1916אסף 

)וילנה,   רייזן  לעיל בעריכת זלמן  וויג 1922המוזכר  לונסקי, יעקב  זיכרונות של חייקל  )להלן:  אָ ( ובספרי  דסקי 

 וויטש )להלן: אברמוביץ'(. אָ מא  ברא  ויגודסקי( והירש 

ספגה   הראשונה  העולם  מלחמת  לאחר  כניסת  גם  קשה.  אלימות  המוחלשת  היהודית  האוכלוסייה 

באפריל   לווילנה  הפולני  מלווים    1919הלגיון  היו  אברמוביץ'  הירש  של  בזיכרונותיו  המתוארים  וכיבושה 

 76בפוגרום אכזרי כנגד יהודי העיר, שבמהלכו נרצחו כשישים יהודים ונגרמו נזקי רכוש קשים. יעקב ויגודסקי 

ה־ ימי  את  בקרב    1919אפריל  ב   22–20מתאר  וכאוס  פחד  פוליטיים,  מעצרים  קשה,  אלימות  של  כתקופה 

, נהרג סופר  1919באפריל    21היהודים, כשהם חשודים בשיתוף פעולה עם הסובייטים. במהלך אירועים אלה, ב־

הפוליטי   והאקטיביסט  ווהיידיש   . יליד  ־ זיקײ  )אטער  ײ  א  דעווענישסקי,  הנקר  (1878מאיר  וייטר(  א.  א  )להלן: 

היידיש" ספרות  של  הראשון  "הקדוש  ניגר(,  שמואל  )להלן:  ניגער  שמואל  של  במילותיו  רציחתו    77. במותו, 

בחלקם   פורסמו  הדברים  ביידיש,  הזיכרונות  ובספרות  בעיתונות  רחבה  חשיפה  קיבלו  וייטר  א.  של  וקבורתו 

וייטר "ווייטער־בוך" בעריכת זלמן    –שהנציח את האובדן היהודי הלאומי הגדול    באוסף מיוחד לזכרו של א. 

 (, מקצתם פורסמו רק כעבור שנים רבות. 1920רייזן )וילנה  

 
ז  74 און  רייזען  "זלמן  סָאוו,  קא  געזעלשא  ײ  שמואל  רבעט:  ּפ טלעך־ֿפן  א  י ,  IIנד  א  ב  ער,בלעט־אָ וו יי  )  ",1922–1915ָאליטישע  רק,  אָ ניא 

 .  88, עמ' IV . ראו חלק97–67זז' , (1994

 
75 Cemach Szabad, "Ruch naturalny  ludności  żydowskiej w Wilnie w ciąguostatnich  lat 18- tu (1911–1928)," Księga  

pamiątkowa I Krajowego Zjazdu Lekarskiego "TOZ-u" (Warsaw: Nakładem Centralu Tozu, 1929), pp. 83–85. 

 
ט(, ּפדע־יעקב וויגָאדסקי )סייםד''ר   76 קוֿפזכרונות  , אין שטורעםוטא  ציע צּפון די א   (.1926, )ב. קלעצקין, ווילנע, טןײ  א 
 
. וו ֿפחנה גָארדָאן־מלָאטעק, "דער טויט   77  .  62–43  זז'  (,1994רק, אָ י  ו, ני IIנד א  ב  ער,בלעט־ אָ וויי  ) ָאלגן",ֿפ נע נָאכײ  טער און ז ײ  ון א 
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אלימים    לצד פוגרומים נוספים ברחבי פולין ושיתוף הפעולה בנקיטת צעדים  1919הפוגרום בווילנה ב־

ד כי אין  ולחש  כנגד היהודים בין החיילים הפולנים לאזרחים גרמו לקרע קשה ביחסים שבין פולנים ליהודים 

ולקיים   להמשיך  ניתן  יהיה  האם  בפני השאלה  אותם  והעמיד  היהודים,  חיי  על  להגן  מחויב  הפולני  המשטר 

חיים יהודיים לצד שכניהם הפולנים. בשל המצב הקשה והכאוטי שבו היו שרוייםיהודי ווילנה לאחר מלחמת  

בחברה   החלו  מזרחאירופה,  בשטחי  אחרות  קהילות  בדומה  הראשונה,  תהליכי  העולם  היהודית 

השנים   במהלך  של    1920–1919רקונסטרוקציה.  מחדש  והתארגנות  בנייה  תהליכי  וילנה  קהילת  עברה 

 78מוסדותיה וארגוניה. 

לפולין בשנת   צירופה של ליטא  וילנה החלה עם  יהודי  כי  1922התקופה החדשה בתולדות  לציין  יש   .

הפוליטי   וכוחם  מצבם  שונות מבחינת  בשתי תקופות  ליהודים  מדובר  היה  ליטא. בתקופת המעבר  יהודי  של 

יזכו להכרהבזכויותיהם הלאומיות. לעומת זאת, החל מ־  יזכו    1922יסוד להניח כי  היה ברור כי היהודים לא 

העצמאית.   בפולין  ממשלתית  האנטי־יהודית  לתמיכה  והאפליה  האנטישמיות  היהודים,  של  הפוליטי  מצבם 

ישיר   השפיעובאופן  הפולנית  חייה,  בווילנה  צורות  ועל  החדשה  היהודית  החברה  של  בנייתה  תהליכי  על 

שהתבססו על קטגוריזציה חברתית חדשה, בניית רשתות חברתיות, עבודה קהילתית־חברתית, וקיום מוסדות  

המתחרים זה בזה כגוןרשת בתי ספר חילוניים לצד בתי ספר דתיים, בתי ספר עבריים לצד בתי ספר ביידיש,  

מקצועיי את  איגודים  מנתח  הוא  שבו  במאמר  כהן  אברהם  שציין  כפי  אחרות.  שונות  התארגנויות  לצד  ם 

היו   ביותר  המאפיינות  תכונותיה  העולם,  מלחמות  שתי  בין  היהודית  וילנה  של  הסוציאלי־תרבותי  הפרופיל 

 דברים אלה השתקפו בחיבורים היסטוריוגרפיים הנדונים להלן.  79."היפרטרופיה של ארגון" ואידיאולוגיה

לאחר מלחמת העולם הראשונה, הפכה וילנה מעיר רב־לאומית ומשגשגת לעיר ענייה והומוגנית יותר  

והליטאים,   הפולנים  שלה,  קבוצותאתניות  בשתי  בעיקר  קיצונית  לאומנות  עלייהשל  במגמת  שהתאפיינה 

מ התרבותית.  ההגמוניה  ועל  הפוליטיות  הזכויות  על  בעיר,  השליטה  על  ביניהן  שהתפתח  זה  ובמאבק  אבק 

 
78 Samuel Kassow, “Jewish Communal Politics in Transition: the Vilna Kehile, 1919 – 2020”. Yivo Annual, 
Northwestern University Press, 1991, pp. 61-91. 

  
כהן,     79 ל  א    –  "ווילנע אברהם  א    ּפרָאֿפיל  קולטורעלער ־סָאציא  קהילה    ֿפון  דישער  וועלטיי  ביידע  ,  בלעטער־ אָ וויי  מלחמות",  ־צווישן 

1994 . 
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בעיר התרבות  חיי  של  פולניזציה  של  מדיניות  לנקוט  שהחלו  הפולנים  בניצחון  לאחר    הסתיים  מייד  כמעט 

 . 1939–1920המלחמה ובמשך כל תקופת שלטון פולין: 

 

 איז ער ֿפול מיט די גורלות ֿפון מלחמה" זַאמעלבוך און דָאך ווילנער דער איז ליבע ון ֿפ "ַא בוך 

 ספר אהבה אף כי הוא מלא גורלות של מלחמה[. הוא  "המאסף הווילנאי]"

 (. 10, נומ' 1917בערלין,  מָאנַאטסהעֿפטע",  יודישע עײ  ),,נ

 

 ומלחמת העולם הראשונה הגרמני מגמות הכינוס בתקופת הכיבוש  1.2

 ( 1916) זַאמעלבוך ווילנער 1.2.1

מעלבוך ווילנער של תרע''ו(-1916)וילנה   זא  הדפוס  בבית  לאור  של  נ'    הוצא  החנית  בחוד  ל.  רָאזענטא 

שני המנהיגים קידמו את היוזמה    80הכרך הראשון של המאסף היו העורך הרשמי ד''ר צמח שבד ומשה שליט. 

וילנה היהודית בעת המלחמה ומיד לאחריה. הם הוסיפו למאסף חיבורים שתיארו את פועלם    לתעד את חיי 

של  הראשונית    ו. מטרתעמודים  272  שהיו בו  אסף,אחרים של המחומרים    ואת חוויותיהם האישיות נוסף על 

ל  לבוך עמזא    ווילנער היום את    תעדהייתה  ויהודיה של    יום -חיי  הכיבוש    וילנה  בימי  סבלה  את  ולהנציח 

לשם כך היה על העוסקים במלאכה ליצור שיטת תיאור חדשה ושונה בתכלית מהשיטות שננקטו    והמלחמה.

הללו  עד הישנות  בפרק המבוא,    אז. השיטות  חייהם    תיארושהוזכרו  קורות  רבנים  את  תורניות,  דמויות  של 

ובנו של    וגאונים,  דימויה  ד"את  האינטלקטואלית   " ליטא'ירושלים  עבודתם  בחברה    סביב  המיוחד  ומעמדם 

לתאר    לבוךע מזא    ווילנערהיהודית.   חיי  נועד  הכרכים  את  שני  מעמדיה.  כל  על  בווילנה  היהודית  החברה 

יחידים,   של  פעילות  ופליטים,  וילנה  תושבי  הסוציו־אקונומיות,  השכבות  כל  של  החיים  היבטי  את  מתארים 

 
ד צמח     80 בא  קיבל תואר דוקטור לרפואה    1891פובליציסט, חוקר ואיש ציבור. בשנת  ,  1935וילנה,    –  1864וילנה,    ,(שבד)להלן:    שא 

היה    1896השתקעות קבע בווילנה. משנת  השתקע שבד    1895במוסקבה. לאחר מכן כתב דוקטורט בווינה בנושא בעיות סוכרת. בשנת  
  1920–1919שימש יושב ראש הסניף הווילנאי של "אורט". בשנים    1924חבר החברה הווילנאית של האימפרטור לענייני הרפואה. עד  

בשנים   היהודית.  הקהילה  ועד  ראש  יושב  ובשנים    1927–1919היה  וילנה,  של  העירונית  המועצה  חבר  חבר    1930–1928היה  היה 
יעקָאּפָא":  ""יעקָאּפָא", שכותרתו "תחילתו של  מתוך כתיבתו המרובה אציין חיבור שעוסק בהיסטוריה של הארגון    .הסנאט הפולני
ד, בא  שא  ָאנהויב    צמח  )עורך(    ",זכרונות  בלעטלעך :  "ָאּפָאיעק "  ון ֿפ "דער  ליט  שא  משה  געגנט    , "יעקָאּפָא"ּפנקס  בתוך  ווילנע, 

ד:  947–903, ואוטוביוגרפיה של המחבר: עמודות  601–574עמודות    ,1931קָאמיטעט יעקָאּפָא,   בא  ץ, ד''ר צמח שא  . ראו גם: הירש מא 
רשע:  ֿפדער וויסנשא     . לביבליוגרפיה של עבודות מחקר של שבד ברוסית, בפולנית וביידיש ראו:1937, טָאזטלער און פובליציסט, ווא 

Yulian I. Rafes, Doctor Tsemakh Shabad: a great citizen of the Jewish diaspora, edited by Lisa Epstein and Steven 
Sedlis, Baltimore, Md: VIA Press; YIVO: New York, 1999, pp.199–228. 
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  ת העולם הראשונה ואלה שהוקמו בימי המלחמה. ארגונים ומוסדות יהודיים, אלה שפעלו בווילנה לפני מלחמ

 ומקצתם מתוארים בפרקי העבודה בהמשך.  

החדש שהשיטה  לומר  העולם  אפשר  למלחמת  בסמוך  שהתפתחה  הגישה  עם  אחד  בקנה  עלתה  ה 

. ולשם כך  והאזור  שאף שבד להדגיש את הייחודיות של יהודי ליטא  ,81ע ליטהמאסף  בדומה לעורכי  הראשונה.  

הרצאות  אפשר למצוא ל פשוטי העם ומאמרים מדעיים. כך, למשל, בכרך חיבורים ש  שילב בין מסמכי הקהילה 

באוניברסי  סטודנטים  של  הפתוחה,  כתובות  אטה  ד''ר  מאת  בנושא    'מאמר  של    פסיכופתולוגיה וירשובסקי 

י ליטיהודים  הופיעו  וצאי  החדש  במאסף  כן,  כמו  כספיים''דו א.  לשנים    חות  בווילנה  היהודית  הקהילה  של 

. לעומת המאספים  1916–1911ונתונים סטטיסטיים שערך שבד הנוגעים לאוכלוסיית וילנה בשנים    1916–1915

את  ליט  ציין שכך למשל  שפורסמו לפני המלחמה, המאסף החדש התאפיין בהיקף רחב במיוחד של זיכרונות.  

ץּפ זיכרונותיה של גָאלדע , זיכרונות  ויגודסקי 'של ד''ר יטָאג־בוך" )דפי יומן(   ון א  ֿפ מבתי הילדים, "בלעטלעך  א 

ש"ל של   של  וזיכרונות  פרץ  י"ל  על  להבהיר    עליכם.־שלום ציטרון  כתיבת  חשוב  נחשבה  לא  מסורתית  כי 

אודות אירועים  על  הצורך במתן עדות אישית    82זיכרונות אישיים בתרבות היהודית לסוגה יהודית אופיינית. 

ט חשובים  אירועי  שמעון    היהודית  בחברה  ו פחי היסטוריים  גם  אנ־סקי.  וש'  פרץ  י"ל  יידיש  וסופרי  דובנוב 

 83הכיבוש והמלחמה עצמם תרמו ליצירת תנאים מתאימים להתפתחות פורה של סוגת הזיכרונות ביידיש.

והו אמת  בזמן  שניתנה  אישית,  עדות  לכל  זכנסה  אינפורמטיבי,  מעלבוך  א  ווילנער  יסוד  על  מסתמכת 

קולקטיבי   יהודי  זיכרון  מסמך  האלה  העדויות  מהוות  יחד  ייחודי.  היסטורי  תוכן  בעלת  תמצית    –והיא 

לגמרי,   חדש  נרטיב  יצר  לא  שהמאסף  נציין  כן,  פי  על  אף  המלחמה.  בעת  היהודים  מצב  בדבר  דוקומנטרית 

 
)עורכים(,    81 גָאלדשמידט  י.  א.  צענעלענבָאגען,  קא  רישאוריה  ליטערא  א   מעלבוךֿפוויסענשא  ־ליטע:  זא  קלעצקין,  טליך  )ב.  וילנה,  , 

ל1914 בדומה  מעלבוך  (.  זא  האידיולוגיה ווילנער  על  התבסס  ליטע  באתנוגרפיה    המאסף  עיסוק  במרכז  העמיד  הוא  היידישיסטית. 
 חד של יהודי ליטא בתרבות היידיש. ובהיסטוריה התרבותית של יהדות ליטא, את מקומם המיו

 
 ו: לבירור מקומם של זיכרונות בספרות יידיש ובתרבות היהודית רא  82

David G. Roskies   , Against the Apocalypse: Responses to Catastrophe in Modern Jewish Culture,  Cambridge: Harvard 
University press, 1984;  Jan Schwarz, Imagining lives – Autobiographical Fiction of Yiddish Writers, Madison, 
Wisconsin: The University of Wisconsin Press, 2005. 

 .483–488, זז' 1925 (,30ד''ר י. שאצקי, "אידישע מעמוארען ליטעראטור", די צוקונפט )
 

זיכרונות.    83 של  ביותר  רחב  היקף  הניבה  הראשונה  העולם  גליציה  במלחמת  אנחורבן  גליציה  סקי,  -)ש.  בפולין,  היהודים  חורבן 
מתאר אנ־סקי את סבלו האישי כדי  (  1929ם", ווילנא,  ָאשרלוטנבורג תרפ''ט, בית הדפוס "ר-ציטרון, ברלין, תרגום: ש. ל.  ובוקובינה

מלביכער   להציג את הפנורמה הכללית והרחבה של הטרגדיה היהודית בימי המלחמה. זה היה תפקידם של העורכים ומקומם של הזא 
יו־אקונומיות בחברה היהודית: אנשי ציבור, רבנים, פעילים חברתיים,  להכיל את זיכרונותיהם האישיים של נציגי כל השכבות הסוצ

  חיילים, סניטרים ועורכי דין יהודים.
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לה   ומחוצה  בווילנה  היהודית  התרבות  חיי  את  המתארים  סופרים  של  ומסמכים  זיכרונות  גם  בו  וכונסו 

ייח גיסא הדגיש הנרטיב הווילנאי המשולב את  ודיות הזיכרון היהודי  בתקופה שלפני המלחמה. כלומר מחד 

  כדי שייהפכו יהודי וילנה להיסטוריונים,אירופאי הכללי.  -הלוקלי, ומאידך גיסא את הזיכרון היהודי המזרח

ויגדירו מחדש את אופי הקיום היהודי, כמו שהציעו פרץ, דינזון ואנ־סקי, היה עליהם להכיר את ההיסטוריה  

 : החדש של וילנה במאסף הורדוגמאות מספר לתיא אציג  שלהם ושל עירם. להלן 

מע  טע־מא  הדאגה לדור הצעיר עומדת    מקום מיוחד הוקצה לילדים במאסף זה. .למען הילדים בלי טא 

העורך במרכזו. של  האישית  מהקדמתו  ללמוד  אפשר  כך  מפורסם,    ועל  וילנאי  ילדים  רופא  שבד,  צמח  ד''ר 

 שבתחילה פונה בנימה אישית לילדים, וקורא לאנשי החינוך להפוך את בתי הספר העממיים לבתי ילדים:  

יודישעיא  אר  ֿפ ארויסגעשיקטע,  א  רוו א  ֿפך,  קינדערלא    יך,  ארויסגעטריבענע,  ריא  א  ֿפגעלטע,  ך, יי א  ר  א  ֿפגטע, 

טען  הן א  א  היים,    הן א  א    ךקינדערלא    רימעא   מען־טא    מיר   ך ווידמען ייא  ביכעל,    סדא    מיר  יבען י ך שר ייא  ר  א  ֿפ,  מא 

מעלבוך" ס ,,ווילנערדא    84[... ] קינדער יודישע מיר מנדב די ווילנער נען יינצע טרחה זגא   "אונזער  [... ] זא 

עניים, ללא בית, ללא ה  למענכם ילדינוהתלושים, הזרוקים, הנרדפים, המגורשים,    ]למענכם, ילדינו היהודים,

מעלבוך  ווילנער"אימא ואבא, למענכם כותבים אנו את ספרנו זה, לכם מקדישים אנו את   עבודתנו כל  את    ".זא 

  .[לילדי וילנהאנו תורמים המרובה 

ץ-מאמרים כגון "די קינדער־קיך" של א רֿפ   ר, "שפיל־ּפלא  וזיכרונות של    קינדער" של א'  א    ץ ּפא    לדע גאָ בולקין 

פץ( סבלם  1916)  מלבוךזא    ווילנערב )גולדה  ואת  לימודיהם  את  מנהגיהם,  את  חייהם,  אורח  את  מתארים   )

  ווילנער הגדול של הילדים בימי המלחמה. כרוניקות על אודות בתי הילדים שערך שבד הופיעו בכרך השני של  

מתאר את תהליך ההקמה של מוסד יהודי חדש,    85במאמרו "קינדער־היימען"   נקפורטא פר  (. י'1918)  לבוךעמזא  

נדער־היים" )בית ילדים( מאז פתיחת בית הילדים היהודי הראשון בווילנה בעבור מאה ילדים, בנים ובנות,  "קי

ידי  1914באוקטובר   געזעלשא   על  הילד  רגונג"רזאָ א  ֿפ ־ קינדער  ר א  ֿפ  טֿפ"די  למען    1915מחודש מאי    (.)האגודה 

ולכן הצורך ב"קינדער־היימען" הלך וגדל,   אחרות.ומגוברניות   הגיעו לווילנה אלפי מגורשים מקובנה, מגרודנו

ילדים. האגודה ארגנה פעילויות, פתחה מגרשי משחק, ודאגה לבגדים    280ו־  200ובשנה זו נפתחו בתי ילדים ל־

רוסית, חשבון,   יידיש,  לימדו  ילדים  בית  לווילנה מערים אחרות. בכל  ילדי הפליטים שהגיעו  גם בעבור  ומזון 

וגאו מדעים  מכןיהדות,  שלאחר  בשלב  בפעילויות  השתתפו  גרפיה.  בהצגות    החניכים  ספרותיות־מוזיקליות, 

 
מעלבוך  84 ל, ווילנא ווילנער זא  נד, )נ. רָאזענטא  ד, ערשטער בא  בא   .6–3(, הקדמה מאת שבד, זז' 1916תרע''ו,   –בעריכת ד''ר צ. שא 
 

 .25–11שם, ז'  85
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למען   האגודה  של  ותמיכתם  הספיק,  לא  מצב"ק,  שהגיע  הילדים,  בתי  של  התקציב  ובפורים.  בחנוכה  ילדים 

 הילד והוועדה המיוחדת שהוקמה לטיפול בבתי הילדים הייתה קריטית. 

הוא    במאסף  חיבור  א  ֿפ  בלעטלעךעוד  ד''ר   ון  ג־בוך,  יעקב   דסקיוויגא    'י  טא  ד''ר  של  מיומנו  )דפים 

בשנת    86.ויגודסקי( בווילנה  שפורסם  שטורעם",  "אין  הזיכרונות  לספר  כתב1926בהקדמה  שהוא    ויגודסקי  , 

  1915, וכי מקצת הזיכרונות הללו אבדו. הבמה הראשונה לדפי יומנו משנת  1914החל לכתוב את יומנו בשנת  

הכ של  הייתה  הראשון  בימי  1916)  מעלבוךזא    ווילנעררך  וילנאי  יהודי  מנהיג  ויגודסקי,  של  זיכרונותיו   .)

שימש יושב הראש ]השני[ של הקהילה היהודית וחבר הסיים הפולני, כתובים   שבשנים שלאחר מכן המלחמה,

ייחודי. והם עדות חשובה מלאת פרטים היסטוריים על אודות מצבּה של   האוכלוסייה היהודית  בסגנון אישי 

מימי   וילנה  רחובות  את  מתאר  הוא  ביומנו  המלחמה.  בימי  יהודיים  גופים  של  ההקמה  תהליכי  ועל 

ואת המוני הפליטים המגיעים לווילנה, שמספרם הולך וגדל, ובייחוד בקרב המגורשים   המוביליזציה )הגיוס(

פי הנתוני על  נפשי קשה.  ומקובנה, שהיו רבים מהם במצב  ם המופיעים בדפים האלה, בכל תקופת  מקורלנד 

 מגורשים.   22,000הגירושים היו באחריות הקהילה היהודית בווילנה כמעט 

של    עבודתו  מתוארת  קריגס ֿפ  מיטעטקאָ   יודישער  "דערבזיכרונות  די  לנפגעי  געליטענע"  ־אר  )הוועד 

שהוגלו מווילנה חברי הוועד  ויגודסקי, הוועד הוקם מחדש בווילנה,  מאחר  כתב  . כמו ש1915המלחמה( מיולי  

וראשי הקהילה והרבנים. כמו    הישן, נציגי מעמד הביניים, האינטליגנציה, בעלי התפקידים בארגונים יהודיים

ויגודסקי הפולנים    כן,  הליטאים,  היהודים,  של  נציגויות  ובה  הרב־לאומית,  הנציגות  הקמת  את  מתאר 

הקב ארבעת  בין  הפורה  הפעולה  משיתוף  האתניותוהבלארוסים.  מה"דומה"   וצות  לחלק  הנציגות  נהפכה 

וה"דומה",   הנציגות  עבודת  של  מפורט  תיעוד  למצוא  אפשר  בזיכרונות  וילנה.  של  פרוטוקול   כוללהעירונית 

 ישיבות. 

מ  ווילנערבשני הכרכים של    .הוועד להגנה משפטית  על  גם  נכתב  במאסף  אפשר למצוא עדויות  עלבוך  זא 

העו''ד שמשון רָאזענבוים )להלן: שמשון    נגד יהודים. מאמרו של פעיל התנועה הציונית  שווא  רבות על עלילות

)"סיוע משפטי"(, שמתאר מקרי האשמות שווא כנגד היהודים על רקע אנטישמי,    87הילף"   רוזנבוים( "יורידישע 

הוא אחת הדוגמאות לתיאור התופעה, שהייתה נפוצה בימי מלחמת העולם הראשונה. הזיכרונות של רוזנבוים  

מלמדים על פעילותו הנמרצת למען הגנה משפטית ליהודים, שהצילה רבים ממוות: ביוזמתו, שתמכו בה עורכי  

 
 .111שם, ז'  86
 .74–71שם, עמ'  87
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דין אחרים, הוקם בווילנה הוועד הראשון להגנה משפטית. כמו שציין, לשם הגנה על היהודים עבר רוזנבוים  

מתאר   אף  המאמר  ובקייב.  בפטרוגרד  גם  משפטית  הגנה  ועדי  הוקמו  מכן  שלאחר  בשלב  בווילנה.  להשתקע 

הו כך, למשל, באחד המשפטים  ובערים אחרות.  בווילנה  יהודים  נגד  בשיתוף  משפטים שהתנהלו  יהודי  אשם 

קצין. אך רוזנבוים הצליח להוכיח שמדובר במסירת עדות שקר, והנאשם   פעולה עם הגרמנים בשל שקר שמסר

הייצוג   בזכות  זכאים  יצאו  וכולם  יהודים,  נגד  דומים  משפטים  שישה  נערכו  בווילנה  מזאת,  יתרה  זוכה. 

רוזנבוים  ההולם.  היסטורי המשפטי  חשיבות  האלה  למשפטים  בייליס  העניק  למשפט  אותם  והשווה  ת, 

 המפורסם.  

גורדון  ובהם,  מכתבים  גם  היו  במאסף  י"ל  אל  פין  יוסף  שמואל  של  החומרים    88.מכתבו  כאמור, 

דים בימי הכיבוש,  מעידים ששבד לא הסתפק רק בתיאור של מצב היהו  ( 1916)  לבוךע זאמ  ווילנער הכלולים ב

להרחיב גם  העולם    ונטה  מלחמת  לפני  בווילנה  שהתרחשו  ההיסטוריים  האירועים  לתיאור  משימתו  את 

היהודית־וילנאית להיסטוריה  השייכים  נדירים  מסמכים  מכיל  הראשון  הכרך  אירופאית  -והמזרח הראשונה. 

אל המשורר    1861, המוזכר לעיל, משנת  שמואל יוסף פיןהרחבה יותר. אחת הדוגמאות לכך היא מכתבו של  

וילנההעברי  פר  והסו  גורדון   המפורסם יליד  לייב  (, שנהג לתאר את חיי היום־יום בווילנה  1892–1830)יהודה 

שנכתב   המכתב  את  ריאליסטיים.  וברומנים  המאסף    55בסיפורים  פרסום  לפני  א'    1916שנים  מר  מצא 

 בארכיון של י"ל גורדון בווילנה.   מָאסעוויצקי

שהיה בדעתו של יהודה לייב גורדון לכתוב עבודה על ביקורו של משה  ללמוד מהערת העורך    עוד אפשר 

, ולכן פנה לפין בבקשה למסור לו עוד חומרים בנושא. תשובתו של פין לגורדון  1846מונטיפיורי ברוסיה בשנת  

המפורסם היהודי  הנדבן  של  ההיסטורי  לביקורו  בנוגע  חשובה  עדות  מוסיף    היא  העורך  בווילנה.  מונטיפיורי 

בדירתו  שמ התגורר  בווילנה  ביקורו  שבעת  ללמוד  אפשר  לעווי,  ד''ר  בידי  נמצא  אשר  מונטיפיורי,  של  יומנו 

רודניצקער און   גאָ ר 'ןֿפהפרטית של בעל הבית העשיר והחשוב מר יצחק אריה זעטיל בכתובת בית זלקינד )אוי

ס(. ביקורו של מונטיפיורי בווילנה   ברייטער   -יה היהודית המקומית והמזרחלאירוע חשוב בהיסטור חשבנ גא 

דיק   מאיר  אייזיק  של  בספרו  ומתועד  מתואר  הוא  גינצבורג    ביצירתו  89, האורחאירופאית:  אהרן  מרדכי  של 

 
, 1861ביוני    16ן" ]מכתבו של שמואל יוסף פין אל יהודה לייב גורדון[, ווילנע,  ארד אצו יהודה ליב ג  יןפון שמואל יוסף  פ בריף    א"  88

 . 71בתוך שם, ז' 

נד ערבלעט־ אָ וויי   :1860–1846ל פי שמואל ורסס, הספר נכתב בווילנה בשנים ע  89  . 25(, ז' 1994)ניו יָארק,  II, בא 
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, שכתב המשורר ביושבו בברלין שנים מספר בלבד  וילנה(, ומוזכר בפואמה של זלמן שניאור  1862)וילנה,    דביר

מלביכער ווילנערלאחר פרסום הכרך הראשון ל  90. זא 

ל "אל י כתבצא ממ בזיכרונותיו של שלום עליכם נ  .ל גורדון"מכתבו של שלום עליכם אל י  גם  במאסף 

ויידיש(  גורדון   עברית  )רוסית,  שפות  שפת  1888משנת  בשלוש  של  מעמדּה  על  חשובה  עדות  הוא  המכתב   .

ה־ המאה  סוף  אירופה  במזרח  היהודיים  הספרות  חיי  על  הכינוס    19היידיש,  שיטות  של  התפתחותן  על  וגם 

החדשות ועל המתח בין האידאולוגיות הסותרות שהתפתחו בתרבות היהודית. במכתבו מבקש שלום עליכם  

א  ולפרסם  ביידיש  שירה  לכתוב  גורדון  לאור,  מי"ל  להוציא  עומד  שהוא  ביידיש,  במאסף    די  האלמנךותה 

טעק ֿפ יִידישע לקס־ביבליא   :  1889ו־ 1888, שפורסם בקייב בשני כרכים בשנת א 

יהוד באלפי  הצעיר  גרויסען    אאיך  גאנץ  א  וועלט  גאט'ס  אויף  ארויס  אויף   סבארניקלאז  זשורנאל  כמין 
זשארגאן, נישט צו ליב א געשעפט ח''ו )איך האב אין קיעו בעסערע געשעפטען(, נור להרים קרן שפת יהודית,  

 [  ... ] זשארגאן ם ארעמען ' ם הארן פונעצו הויבען ד

, רגון'בז, אדונייסלח לי  , מעין מגזין, מוציא לעולם של הקדוש ברוך הוא מאסף גדול, יהודהבאלפי  הצעיר    אני]
פרנסה לשם  לא  יותר)חלילה  , אך  טובים  עסקים  לי  יש  של  ( בקייב  קרנה  את  להרים  כדי  יהודית אלא  , שפה 

 91  [... ] רגון המסכן'הז

הכנסת המכתב של שלום עליכם, שלמעשה מתאר את שיטות ההבניה של תרבות היידיש ושל הזהות  

להנחיל,   והצליח  שניסה  החדשה,  היא היהודית  משימתו   לכינוס  את  להרחיב  שבד  של  לשאיפתו  דוגמה  עוד 

יודישעס "די  בשם  ביידיש  הקובץ  של  האידאולוגי  המסר  את  המלחמה.  נזקי  תיעוד  שהוגדרה   הראשונית, 

דרכים:  ֿפ בשלוש  בקייב,  שישב  עליכם,  שלום  העביר  העממית(  היהודית  )הספרייה  ָאלקס־ביבליָאטהעק" 

ביבליָאטעק" של י"ל פרץ, שישב בוורשה, והשתמש לצורך קידום   ת ה"יודישע"ספרות, מחקר וביקורת", לעומ

"ספרות, חברה וכלכלה". שני הקלסיקונים של ספרות היידיש הושפעו    –משימותיו הלאומיות בכלים שונים  

הפוזיטיביזם   ואילו  )העם(,  ה"נארוד"  אל  השיבה  את  הדגיש  הרוסי  הפוזיטיביזם  הפוזיטיביסטי.  מהזרם 

והמגדר. הפולני   הכלכלה  החברה,  בתחומי  בעיקר  עצמי,  בידע  הצורך  את  עליכם    92הדגיש  שלום  של  המאסף 

וסופרים   ידועים  אינטלקטואליים  כוחות  גיוס  ידי  על  החדשה  היידיש  תרבות  את  לבסס  ניסה  העם  למען 

ל בנוגע  ובוורשה מעלה שאלה  בקייב  הכינוס  שיטות  בין שתי  זו  השוואה  עברית(.  )שכתבו  של  מכובדים  אופי 

 
 . הפואמה תידון להלן בפרק הרביעי.1917, ברלין, ווילנעזלמן שניאור,  90
 

מעלבוך    91 ,  [עליכם אל יהודה לייב גורדון־מכתבו של שלום]עליכם'ען צו יהודה ליב גארדאן"  ־פון שלוםבריף    א",  (1916)ווילנער זא 
כדי  ולפרסם במאסף שלו "ביידיש  עליכם מיהודה לייב גורדון לכתוב  ־בהמשך מכתבו מבקש שלום  .244ז'  (,  1888באפריל    7-קייב, ה

    שיראה העם המסכן שיהודה לייב גורדון בעצמו ובכבודו אינו מתבייש וכותב ביידיש".
מלבוך/מאסף[.  сборникהערת אגב: "סבָארניק" מרוסית:    ]=זא 

 
 . 23יס, יהודיבור, עמ' רוסק 92
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שיטות הכינוס שנקט צמח שבד בווילנה. אפשר להיווכח שאינטלקטואלים יהודים בווילנה ניסו לשלב בין שתי  

ה"געזעלשא   היה  הראשונה  העולם  ובשנים שלאחר מלחמת  הכיבוש  בימי  עבודתם  ומוקד  הללו,  ט"  ֿפהגישות 

 )חברה(.  

עליכם שלום  של  המעניין  התרבותית מכתבו  המהפכה  את  הממשקף  אירופה,  ,  במזרח  תחוללת 

שהוזכרו    שמטרתה המגוונים,  במאספים  השתקפו  זו  מהפכה  של  תוצאותיה  החדשה.  היידיש  תרבות  יצירת 

לעיל, ושלמעשה היו אלה שהובילו את תהליכי ההבניה, וגרמו להיוולדה של תרבות היידיש המודרנית בווילנה  

 בין שתי מלחמות העולם. 

מעלבוך ווילנער 1.2.2  ( 1918)וילנה,  זא 

מעלבוך  ווילנערהכרך הראשון של   ועל כך    ( זכה להצלחה גדולה ברחבי העולם היהודי.1916)וילנה,    זא 

בשנת   המתפרסמת  היהודית  העיתונות  )מינכן(,   "אכא   יודישע  דָאס")וורשה(,    "מָאמענט":  1917מעידה 

טסהע  יודישע  ע ײ  נ")המבורג(,    " טמיליענבלא  פא    עליטישעסאיזרא  " יודע "ו  )ברלין(   "טעֿפמָאנא  )ברלין(.    "דער 

ב  פורסמו  מהכרך  שלמים  ומאמרים  רבים  ב  " מָאמענט"ציטוטים    ע ײ  נ"וב)ברלין(    "רונדשוי  יודישע" )ורשה(, 

טסהעפטע יודישע   93. "מָאנא 

רים לכרך השני  ועדה היסטורית לצורך איסוף חומ   94" השכלה  מפיצי"  חברת  הקימה  1917בקיץ שנת  

מ  ווילנערשל     ,יקט חינוכי בלבדהוועדה ראתה במאסף הזה פרויקט היסטורי רחב היקף, שאינו פרו  .לבוךעזא 

גם בעריכת הכרך השני שאפו העוסקים  אודות כל ההיבטים של החיים היהודיים בווילנה.  על  ספה חומרים  או

כגון   לחדשים,  הישנים  והז'אנרים  ההיסטוריוגרפיות  השיטות  בין  לשלב  שליט,  ומשה  שבד  צמח  במלאכה, 

וזיכרונות.   כרוניקות  מדעיים,  בתחום    בסקירת מאמרים  היהודים  הישגי  חשיבות  את  שבד  הדגיש  המבוא 

בי במאסף.  נרחב  ביטוי  מצאו  הם  וגם  היידיש,  המאתרבות  )"ן  שליט  שציין  החשובים  נמרים    ע ײ  די 

 
נד  שם  93 בא  ערשטן  וועגען  ּפרעסע  "די  הכרך:  בסוף  ראו  של  ֿפ.  הראשון  הכרך  אודות  עיתונות  קטעי  )לקט  מעלבוך"  זא  ווילנער  ון 

מעלבוך(.   ווילנער זא 
 
בשנת  חברת    94 פטרבורג  בסנט  הוקמה  רוסיה"(  יהודי  בקרב  השכלה  מפיצי  "חברת  השם  של  )קיצור  השכלה  ידי    1863מפיצי  על 

העשורים   בשלושת  יהודי.  בחינוך  שעסק  הצארית  ברוסיה  היחיד  הרשמי  המוסד  והייתה  גינצבורג,  ממשפחת  יהודים  נדבנים 
הדיונים   העברי.  החינוך  את  החברה  קידמה  לפועלה  ועל  הראשונים  החברה  של  מטרותיה  שינוי  אודות  על  הסוערים  והמאבקים 

 : ראולדיון המלא . 1905אודות שאלת היחס של החברה לשפת היידיש החלו בעקבות האירועים הדרמטיים של 

David. E. Fishman, The Rise of Modern Yidish Culture, Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2005, pp. 33–47. 
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המסמך    –)מגרמנית: הודעות השלטונות(    כונגען"נטמא  די בעקא  סקירתו "  ווילנע"( היו  וןֿפ   יעֿפ היסטָאריָאגרא  

ביבליוגרפית על  סקירתו ה  –הראשון שערך שליט על סמך הנתונים הרשמיים על אודות תקופת הכיבוש הגרמני

המלחמה,  אודות   בתקופת  הספרות  א'מצב  ד''ר  של  וילנה",    וירשובסקי  מאמרו  יהודי  של  "פסיכופתולוגיה 

ווילנא"  יודישער  מאמרו של זלמן רייזן "דער  טער אין  קלויזען און    לונסקי "ווילנער  ייקלסקירתו של ח,  טעא 

אך יש להעיר שלא כל החומרים שנאספו פורסמו    הוועד היהודי המרכזי וזיכרונות., כרוניקות  הויף"שול  דער

 בכרך השני של המאסף. במבוא נתן שבד נימוקים לכך, ואלו הם: 

ך אוי  ינען ֿפגע  מיר בען   מיר  סביבה. אפשר וועלען ער  ייעם מצב, א  ניניא   ון  ֿפ  שוועל  'ן ֿפזיך דא  ר   אינגיכען   הא   גא 

נד, וועט ער שוין   דריטען   דעם  ארויסצוגעבען  זוכה־זיין   וועלען  ע רעיונות, אויב מיריווערטער, ני  עיינ בען    בא  הא 

נדער ן א  נדער א  ן א  רבֿפ אויסזעהן, א   95[ ... ]  א 

עומדים חדשה.בפתח    ]אנו  ואווירה  חדשה  נזכה    תקופה  ואם  חדשים,  ורעיונות  מילים  בקרוב  לנו  יהיו  אולי 

ווילנער של  השלישי  הכרך  את  לאור  לו  זא    להוציא  יהיו  לגמרי,  אחרת  ייראה  הוא  ומלבוך,  צבעים מראה 

 . [אחרים

זיכרונות.   של  שונה  במגוון  התאפיין  המאסף  של  השני  שהכרך  לומר  והמסמכים  אפשר  הזיכרונות 

אודות מצב היהודים במזרח אירופה, גם ללא  על  רחבה יותר  היסטורית  הציגו תמונה  ים בכרך הראשון  הכלול 

של המוסדות  התמקדו בתיאור גֵזרות המלחמה, במצבם  בכרך השני  ואילו הזיכרונות  מלחמה.  אירועי הקשר ל

ב באכזריות,  והחדשים,  הישנים  היהודיים  ותפקודם שחיתות,  והארגונים  הסעד  במפעלי    באנטישמיות, 

היהודים של  א  ֿפ  "זכרונות   גון כ   שלהם,  פטריוטיות ב ו  ובהישגיהם  ל"י.  ון  מאת  ר"  ניטא  אלו    96סא  זיכרונות 

וגם   הראשונים  הקורבנות  חוויית  את  היהודים,  הסניטרים  את  לחיילים  את  מתארים  הפסח  יהודים  חגיגת 

על מעורבות הקהילה היהודית בארגון סעודת ליל הסדר לחיילים היהודים הפצועים אפשר    ים בווילנה.עפצו

 97ן(. וציטר זומא )ש"לשל בן  ממאמרוללמוד 

מצוות,    קניאלאסף   ושמירת  מלחמה  "על  זיכרונות    98, "1924–1919במאמרו  על  בעיקר  שמבוסס 

מסמכים קהילתיים, דן בהיבט של שמירת המצוות    על עיתונות ועל  שפורסמו אחרי מלחמת העולם הראשונה,

הנסיבות בעת המלחמה אילץ את המוני היהודיםש  סבור   קניאל בעת המלחמה.     , שהיו אורתודוקסים   ,שינוי 

ו  ירת שממל  לחדו כךמצוות,  והפחד  הוסרו   בגין  הפסיכולוגי  כן  ,המחסום  לפני  זאת  לעשות  מהם    , שמנעו 

 
מ , , הקדמהצמח שבד  95  . 2 , ז'(1918) לבוךעווילנער זא 
 .90–65' ז, שם  96
 . 290–286' ז, שם  97
 .74–37כד )תשע"ה(, עמ'  מאסף לתולדות יהדות פולין: גלעד, "1924–1919 וילנה: על מלחמה ושמירת מצוות, "אסף קניאל  98
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להלכה.    התערערהו בחומרים  מחויבותם  נרחב  שימוש  קלויזנר, שעשה  ישראל  עסק ההיסטוריון  הזה  בהיבט 

מעלבוך  ווילנערשפורסמו בשני הכרכים של    ,וילנהובפנקסים האחרים של התקופה בספרו    ( 1918,  1916)  זא 

דליטא  חייקל  (.1983)  ירושלים  של  למאמר  הפנה  דער  "ווילנער לונסקי    קלויזנר  און   99שול־הויף",   קלויזען 

השול של  המסורתיים  החיים  את  על  ־ שמתאר  הן  ללמוד  אפשר  זה  ממאמר  המלחמה.  בעת  שנחרב  הויף, 

חדשות של כתיבה היסטוריוגרפית  השיטות  ן של העל התפתחותההקלות ההלכתיות שחלו בימי המלחמה הן  

אופ'ן ה"מודעות  תיאור  לצורך  לונסקי  בו  שהשתמש  המקורות  אחד  המלחמה.  ]"מודעות    100שול־הויף"   בימי 

יום   בערב  מצב המלחמה  עקב  על ההקלות המיוחדות  רבנים המעידות  של  מֹודעות  היה  הכנסת"[  בית  בחצר 

 כיפור תרע''ז:  

ר יא  יום כפור  ת  אין  ז צוליב  –רע''ז, למשל,  כקייט  א  וועגען   שווא  גען קיין פיוט, און  זא  ניט  ל מען  סטעןֿפ  זא    א 

כע לען די שווא   101[ ... ] רעגען א  שאלה בי ים רבֿפ זא 

 ועל החלשים להיוועץ ברב לגבי  בשל חולשה אין צורך לומר פיוט  –  ז ''תרע  של שנת  הכיפורים  ביוםכך, למשל,  ]ֹ

 הצום[. 

ב  לונסקי,  מאמר זה של חייקל   : געטא    ווילנער  וןֿפ  הופיע בספרו  ,1918  לבוךעמזא    ווילנערשהתפרסם 

והוא אחת הדוגמאות לעבודות ההיסטוריוגרפיות    : דמויות ותמונות[,]מהגטו הווילנאי  בילדער לטן און  געשטא  

כתיבתו של לונסקי על העיר היהודית המסורתית, שנחרבה    102שיידונו להלן.   שתיארו את הגטו הווילנאי הישן,

–במלחמה, עוררה אצל דור ההיסטוריונים וההיסטוריוגרפים החדשים מּודעות מיוחדת למעין חובה קדושה  

 103להציל את שאריות הפליטה של התרבות היהודית.

. המאמר מתאר  כונגען"נטמא  א  "די בעקלמאמרו של שליט    גם  הפנה קלויזנר  ירושלים דליטאבספרו  

על   מחקרו  סמך  על  הגרמני  הכיבוש  תחת  בווילנה  החיים  הגרמני   353את  השלטון  מטעם    הודעות 

היה    (,"כונגען נטמא  בעקא  ") זה  שליט,  לדברי  הגרמני.  הכיבוש  תקופת  של  ורבע  כשנתיים  במהלך  שהופיעו 

החדשה של היהודית  ההיסטוריוגרפיה  יסודות  פי  על  שנערך  הראשון  בסיס להמשך    וילנה,  המסמך  שהייתה 

 
ד,  (;1983), דורות אחרונים, כרך א' ירושלים דליטא, ישראל קלויזנרד''ר  99 בא  מעלבוךצמח שא   (.1918) ווילנער זא 

 .111–108' ז ,שם 100
 .109' ז, שם 101
לונסקי  102 לטֿפ,  חייקל  געשטא   : געטא  ווילנער  בילדערעון  און  שווערע  עגעשריב  , ן  אין  דעם  ֿפ  טן, ײ  צן  ראיין  ֿפון  דישע  ֿפ א  יי  די  ון 

טן און   ליסטן אין ווילנע, ווילנע: ב' ציונסָאן און קָאמליטערא  מהגיטו הוילנאי: טפוסים און צללים כתובים     ;1920-פ'', תרּפזשורנא 
 )עם הקדשת המחבר לשאול גינצבורג(. תרפ''א ,  אגודת הסופרים והז'ורנליסטים העברייםוילנה:  , לעתות בצרה

פט ישעֿפעטנָאגרא  ־היסטָאריש" 103  . 47–48' ז", למען אמריקה" מהדורה מיוחדת  :1921אונזער טָאג, ", געזעלשא 



41 

 

הכינוס. בווילנה    104עבודת  הודעות הגרמנים מההודעה הראשונה, שהתפרסמה  תיאר שליט את  הזה  במסמך 

וברוסית,  1915בספטמבר    6ב־ בליטאית  בפולנית,  הודעת    בגרמנית,  העירוניים.  החיים  של  הרגולציה  כלי 

  ולמסור את רשימת המוצרים שצוינו בהודעה, הגרמנים הראשונה הייתה פקודה להתייצב בלשכה העירונית  

 ושנמצאים בקרב האוכלוסייה. 

לשפת   ההודעות  את  לתרגם  כדי  העיר  רשויות  פעלו  לא  בתחילה  מהמאמר,  ללמוד  שאפשר  כמו 

הודעת   וכבר  היהודים.  המקומיים  הפעילים  ביוזמת  זאת  בכל  ליידיש  תורגמה  היא  אך  )יידיש(,  היהודים 

שהופיעה השנייה,  הוראות  1915בספטמבר    23ב־  הגרמנים  והיובה  יידיש,  כולל  שפות,  לארבע  תורגמה   ,

ולמכור ספירט ללא    ספציפיות בנוגע ליהודים. ההודעה אסרה על היהודים להימצא ברחוב עם אוכל ושתייה 

נציבות הגרמנית  ה בה ֶשכל פעילות דתית ופוליטית חייבת להתקיים מעתה באישור    מרשם רופא. ואף הוזהר

ולפי ההודעה,   לכך בלבד.  בנוגע לשחיטה במקומות המיועדים  זו אף הוראות  בלבד. יתרה מזו, כללה הודעה 

 105"(. שיטת הקורובקה") " קָארָאבקע־שטייגער "יוטל מס מיוחד על בשר כשר על פי 

אנט   מופיעיםגם    הזה  במאסף  צורות  על  שמלמדים  רובינשטיין,  יצחק  הרב  של  ישמיות  הזיכרונות 

חיים בסכנת  שהיו  יהודים  הצלת  למען  רובינשטיין  יצחק  הרב  של  האמיץ  פועלו  ועל  המלחמה  בעת    חדשות 

רישן היסטא  זומא  )"פון  בן  הרב   ארכיוו",  של  יומנו  לפי  נכתב  היסטורי"[  "מארכיון  ציטרון,  לייב  ]שמואל 

רובינשטיין( את    106. יצחק  מתאר  ציטרון  לייב  שמואל  של  הראשונה  המאמר  בשנה  שהתרחשו  האירועים 

בקרב האוכלוסייה הנוצרית והקתולית, בעיקר בין פשוטי העם, הופצו שמועות מהפולנים שהיהודים   למלחמה. 

עוזרים לאויב הגרמני, ומוסרים ידיעות צבאיות סודיות בבקבוקים שנשלחים דרך הנהר. שמועות אלו הגיעו  

ה ליהודים נפוצה בייחוד בקרב הקצונה, והמצב הלך והחמיר,  לחיילים ולקציני הצבא. מאחר שהייתה השנא

סבר המפקד העליון הנסיך טומנוב לפי הידיעות שקיבל כי יש בקרב היהודים אזרחים בלתי נאמנים למדינה.  

הוא ביקש שראשי הדת היהודית ישפיעו על האוכלוסייה היהודית לשנות את עמדתה הבלתי־פטריוטית. הרב  

 
רישע בלעטער 104  . 1932 נָאוועמבער,  45. , נומליטערא 
 

כלליים,  א(    105 כספיים  צבאיים,  בנושאים  הודעות  קבוצות:  לשש  הגרמנים  הודעות  את  חילק  ובה  טבלה,  שליט  הציג  זה  במחקר 

כלכליים   רפואיים,  בשנים  עירוניים,  הרובריקות  לפי  ההודעות  חלוקת  זאת  ובכלל  שיטת  ב(    .1917ו־  1916,  1915וקהילתיים, 
שימשה מס לצורך תשלום    18-, ומסוף המאה ה17-הקורובקה הייתה מּוכרת באימפריה הרוסית הצארית בערך מאמצע המאה ה

יהודיים חינוך  במוסדות  תמיכה  ולצורך  הקהילה  הבשר.  חובות  מחירי  עליית  כלכלית    מפאת  התמוטטו  והמלחמה  הכיבוש  בימי 
 . קהילות יהודיות ושיטת הקורובקה הוחלפה בשיטות מס אחרות

  .308–271' ז(, 1918) מעלבוךווילנער זא  שבד,   106
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למ  רובינשטיין נגד היהודים.פנה  דבריו    פקד בתור ראש משלחת של ראשי הקהילה, והכחיש את ההאשמות 

 השפיעו על המפקד.  

ההסתה    עקב  ליהודים  שנגרמו  הנזק  ועל  הסבל  על  מפורט  תזכיר  מסרה  המשלחת  זאת,  מלבד 

נה.  האנטישמית. באותו הזמן תכננו הקצינים להקים אורוות לסוסים בשטח בית העלמין היהודי הישן בוויל

אחר,    הנסיך טומנוב את רוע הגֵזרה. זאת ועוד, במקרה  בעקבות התערבותו של הרב רובינשטיין ביטל המפקד

עֵרבים   לדרוש  התחילו  הצבא  ששלטונות  מסופר  רובינשטיין,  הרב  של  חיים  מצילת  התערבותו  את  המתאר 

מיהודי הקהילות הקרובות לחזית. במחוזותטרוקי ווילנה עצרה המשטרה את ראשי הקהילות, בעיקר רבנים,  

בהתייעצות שנערכה בווילנה    בתור ערבים. הרב רובינשטיין ועסקני ציבור בווילנה ביקשו לשחרר את העצורים.

עם עסקנים מקומיים ועם נציגי הקהילות שגורשו לווילנה הוחלט שלא למסור ערבים. בזכות הרב רובינשטיין,  

שפנה אל המפקד מיכאילאלכסייב, בוטלה דרישת הערבים. כמו כן בוטלה הגֵזרה לגרש את הפליטים שהגיעו  

 .  1914 ביולי 30לווילנה, לוורשה ולערים אחרות אחרי 

סקירתו של שליט על אודות    107.משה שליט(מ. שאליט )סקירה ביבליוגרפית,    ,איבערזיכט  ישעֿפגרא  ביבליא  

מצב הספרות היהודית בעת מלחמת העולם הראשונה מלמדת שבשנתיים של הכיבוש יצאו לאור בווילנה לא  

שליט, תקו  כמו שהראה  כן,  פי  על  אף  וביידיש.  בעברית  בריבוי  יותר מעשרים ספרים  הכיבוש התאפיינה  פת 

הז'אנרים ובהתפתחות מגמות ספרותיות חשובות. ספרות התקופה התחלקה בין בלטריסטיקה, ספרות ילדים,  

ספרותיות   מחברות  שתי  בידי  יוצגה  הבלטריסטיקה  ועוד.  פובליציסטית  כתיבה  מדע,  ספרי  לימוד,  ספרי 

י"ח של  הסימבוליסט  רוזנבוי  רָאזענבוים  והמחזה  "צוריק)להלן:  חדש    ם(  זרם  בהשראת  שנכתב  היים",  א 

שהתפתח בספרות היידיש בשנים האחרונות שלפני המלחמה. במרכז המחזה היו סיפור אהבה טרגי בין שני  

הקונפליקט שבין ההתנתקות מן המסורת היהודית, מן העבר ומן השורשים לבין העולם    רוזה ומשה,צעירים,  

 ולעם היהודי.   לישוזמנית -האהבה בו  –המודרני, וההיבט הפסיכולוגי של תופעה חדשה בתרבות היהודית 

טישע  מא  נד  עוד הופיעו במחברת של רוזנבוים קטעי מחזות )דרא  ה  רידען", דרמ ֿפ  ון ֿפ  אטיודען( "אין לא 

יידיש רבים. אפשר להתרשם ששליט העריך יותר את הרמה האומנותית של    " פאטום"מחיי הפועלים   ושירי 

והדגיש בייחוד את הנימה העממית בשיר  שירת היידיש שהופיעה במחברת הספרותית הראשונה מן השנייה,  

כמו     לק".אָ ֿפ  ןײ  מו  ק ואת העוצמה המילולית שבשירי לייב ניידוס "צ"שטערנדל, שטערנדל" של משה קולבא  

 איינזאם ואת "קאפיטלעך" של א'   ושל ד'  קאסעל  כן, שליט ציין את שירי משה טייטש, את "מעשה'לעך" של ד'

 
 .185–177' ז, שם  107
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"דער   כמו  מגוונת,  ילדים  ספרות  התפרסמה  המלחמה  בתקופת  כי  מהמאמר  ללמוד  אפשר  עוד  פרידקין. 

מעלביכעל   מאסף קטן לזכרו של י"ל פרץ[, "שלמה המלך און דער אשמדאי"  ון י. ל. פרץ" ]ֿפ  לזכרוןקינדער־זא 

א   ניידוס ל"מעשה מיט  לייב  ר' מרדכיילע, תרגומו של  זיב  טויטער  של  גיבורים" של המשורר  בת־מלכה און  ן 

מעלבוך פין קינדער־ל   כמה  הרוסי הגדול אלכסנדר פושקין. נוסף על כך התפרסמו  ידער  ספרי לימוד, בהם "זא 

נג" ] ן. ספר אחד בלבד שיצא  וואפר עם שירה[ של בולקין  מאסף של שירי ילדים ומשחקיםאון שּפילען מיט געזא 

ספר   שליט  הגדיר  הכיבוש  שנות  שתי  במהלך  השנים־ לאור  הכרך  והוא  של    עשרמדע,  מותו  בשל  )והאחרון 

 ראטנער בנושא התלמוד הירושלמי.   המחבר( של עבודתו המונומנטלית של ב'

החלק    חלקים:  בשני  מיוחדת  מחברת  פורסמה  הרצל  תיאודור  של  השנים־עשר  היארצייט  לציון 

השני והחלק  ספר,  בבתי  הוראה  כשפת  העברית  השפה  על  האמריקאי.  על    הראשון  היהודי  הקונגרס  תנועת 

שליט מסביר כי הברושור המעודד את לימוד כל המקצועות בבתי הספר בשפה העברית נולד בימי התחזקות  

התנועה הציונית בווילנה, לאחר שנוסדו בעיר בתי הספר הראשונים שבהם שימשה העברית שפת הוראה. הוא  

שיוכל כדי  פופולרית  ובמתכונת  עממית  בשפה  ציון"    נכתב  ו"צעירי  עבר"  שפת  "חובבי  של  רעיונות  להשריש 

בנוגע לחינוך ציוני בקרב ההמון היהודי. נוסף על המאמרים שהוקדשו לזכרו של הרצל פורסמו במחברת גם  

מאמרו של הרצל "די טרויעריגע וואך" )לכבוד תשעה באב(. אף פורסם מגוון מסמכים היסטוריים של התנועה  

נד על הציונות, שנכתב לבקשתו של הרצל, ומסמכים שקשורים לפועלו  הציונית, בהם מכתבו ש ל אדולף שטא 

כל סוגי בווילנהולמותו של הרצל. בקטגוריה האחרונה הוסיף שליט את  "  של הרצל  ביז  ֿפהספרים  ון דרשות 

ה' של  עבודתו  את  והדגיש  )תרע''ח,    לוחות",  "ישורון"  שבועי  לוח  בה  1918  –1917מָאסעוויצקי  שתיאר   ,)

 דמויות חשובות בקהילה היהודית הישנה של וילנה, אשר אחת מהן הייתה המחבר עצמו. 

ודו''ח על אודות מצבו של    הלוח כלל תאריכים היסטוריים רבים, תיאור מוסדות יהודיים, מאמרים 

נייר על  ונכתבה  רב,  ספרותי  וערך  עשיר  תוכן  בעלת  היא  זו  עבודה  אמת".  "תורת  יפה    המוסד  בכתב  מיוחד 

בשלב שלאחר מכן הדיונים    בוורשה התפתחו  1914ב־  ןבווילנה והלקסיקו   1913ב־  לאחר פרסום הפנקסוברור.

המדעיים הפילולוגיים, למשל בנושא האורתוגרפיה של יידיש והמאספים בתחום, והמשיכו בקרב אנשי ייוו''א  

רישע  כמו שהראיתי בדוגמאות,  108גם שנים רבות לאחר הקמת המכון.  טן או  ֿפהע  מחברות ספרותיות )ליטערא 

מל בשנת  ֿפהע -זא  במלחמה.  ואף  המלחמה  לפני  בווילנה  פורסמו  המלחמה,  1919טן(  לאחר  יחסית  קצר  זמן   ,
 

ך  דער   108 טור און שּפרא  ר דער געשיכטע ֿפון דער יִידישער ליטערא  רבוך ֿפא  ר,  ּפנקס: יא  לקלא  ר ֿפא  ֿפיע ,  ֿפא  גרא  ,  קריטיק און ביבליא 
קטירט   טור און ּפרעסע;  1913  ווילנע: קלעצקין,,  ניגער.  ון שֿפרעדא  ן ֿפון דער יודישער ליטערא  קטירט  ,  לעקסיקא  ,  ניגער.  ון שֿפ רעדא 

לג  '': פרשעא  וו טוררייזען, ז.  ;1914ד־''תרע,  צענטרא  ן ֿפון דער יִידישער ליטערא  גיע,  לעקסיקא  לא    :ווילנע בענדער,   4, ּפרעסע און ֿפילא 
ג בֿפווילנער  רלא   .  1930–1926, קלעצקין.  א 
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הראשונה כונסו מאמרים בהיסטוריה ובאתנוגרפיה    . אם במחברתעליט  המאסףהופיעה המחברת השנייה של  

פרוזה   ליטא,  ויהודי  ליטאים  ומבלארוסיתשל  מליטאית  קצר    כגון   ,מתורגמת  "מעשה    ששמו פיליטון 

יידיש  ק",  ליטווא   שירי  לצד  למצוא  אפשר  השנייה  במחברת  משנת  זיכהרי  הגירושים  מתקופת    1915רונות 

יי  ו   שליט ו"די ליטווישע   'של מ  [מקצועות של יהודים בליטא]עסיעס אין ליטע"  ֿפראָ דישע ּפ מאמרים כגון "די 

 . לדשמידטגאָ  י" ליטאיות( של אהמפלגות  הליטאית והעיתונות ה ]רטייען" א  ּפ  י ליטווישערעסע און ד ּפ

מעלבוך  ווילנערמעיון במאספים שפורסמו בווילנה אפשר להגיע למסקנה כי מאז הכרך הראשון של     זא 

ההנצחה,  1916-ב ספרות  נרחב  ביטוי  היהודית    מצאה  וילנה  של  המחודשת  והבנייה  בפנקסים  השיקום 

לונסקי ויעקב ויגודסקי, שהייתה תחילתה    חייקל  לצד ספרות זיכרונות חדשה, כמו של  109ובמאספים למיניהם 

ב שפורסמו  מעלבוך  ווילנער בעבודות  קיבל  זא  גרידא,  ספרות  שעיסוקן  ביידיש,  הספרותיות  ז'אנר המחברות   .

ה־ בשנות  משוררי  30תאוצה  קבוצת  של  היצירה  בזכות  העשרים  המאה  "יונג־ווילנע"   של  הנודעת    היידיש 

 110המאוחרות.  30"וילנה הצעירה"[, והמשיך להתפתח בווילנה עד סוף שנות ה־]

 

   השלטון  בהתחלףשאחרי מלחמת העולם הראשונה ו וילנה של  היהודי הזיכרון: 2רק פ

 ( 1922)וילנה, נקס  ּפווילנער (, 1920)וילנה,  בוך־טערײ  וו חברתית:-זלמן רייזן ובימתו הפוליטית 1.2

השנים   שבין  בתקופה  וילנה  של  החדשה  ההיסטוריוגרפיה  בתחום  הבולטים  האישים    –  1919אחד 

א,  ''ליטע" )ליטא בתקופת המעבר( היה פובליציסט, עורך וחוקר ממייסדי מכון ייוו־שקיבלה שם "מיטל   1922

רסם  ( שפו1920)וילנה,    טער־בוךײ  ווערך רייזן שני ספרי כינוס חשובים:    בתקופה זו  111. (1941–1887)   זלמן רייזן

 
מעלבוך   109 ון  ֿפ  אויף די חורבות (,  4192)   ּפנקס־שול(,  1922,  וילנה)  ּפנקסווילנער  (,  1920,  וילנה)  בוך־טערײ  וו,  (1918,  1916)  ווילנער זא 

מיטעט־ון געגנטֿפ  ּפנקס  –  מלחמות און מהומות ווילנע  "יעקָאּפָא"    קא    )פנקס הוועד של ארגון הסעד   (1931)וילנה,    –19191931אין 
 (.  , שהוקם לאחר מלחמת העולם הראשונה במטרה לסייע בשיקום קהילות יהודיות"יקופו"

 
מלהע  110 טיע צונויֿפגעשטעלט ֿפון ש ,  טֿפיהואש זא  מא  וועגלעכע כרעסטא  מסקי.  בא  סטא  דישע ֿפָאלקסשולײ  נ:  ווילנע,  בא    ; 1930,  ע יי 

ווילנע קונסט:  יונג  און  טור  ליטערא  ֿפאר  מלהעֿפט  ווילנע  4,  זא  לד;  1936–1934,  קלעצקין'  ב :  בענדער,  רישע  :  יונגווא  ליטערא  א  
מלהעפט ן; 1939  אפריל–ינואר, , ווילנעזא   .1946,  יָארק: געצעלטן-ניו, 1939–1929: יונג ווילנע, אליהו שולמא 

 
ק   111 ז א  שמואל  און  רייזען  "זלמן  געזעלשײ  סָאוו,  יי  1922–1915רבעט:  א  ָאליטישע  ּפטלעך־ֿפא  ן  נד  ערבלעט־אָ וו ",  בא   ,II  ( יָארק ,  ניו 

זז'  (1994 ֿפ"ביבליָאגר ;97–67,  יי  ון זלמן רייזענס ווערק" בעריכת דוד  ֿפיע  א  נד  ערבלעט־ָא וופישמן,  זז'  1994)ניו יָארק,    II, בא   ,)99–
125. 
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רן  ֿפאר דער געשיכטע  ֿפנקס  ּפוהלציון שנה למותו של הסופר,   ווילנע אין די יא  ציע  ֿפון  קוּפא  ון מלחמה און א 

היסטוריה של וילנה בעת הכיבוש הגרמני ומלחמת העולם  )ה"פנקס ל   (1922)וילנה,  נקס"  ּפהמכונה "ווילנער  

 112(. 1922וילנה, הראשונה", 

ראה מאספים  של    א  י א  וה"יעברייסק "יעָא ערעזשיטּפ ה"תקופת  של  סוף  האת    רייזןזלמן    בפרסומם 

יש לתעד את ההיסטוריה היהודית ואת חיי  בה  שאת תחילתה של תקופה חדשה    –ונחום שטיף    113" א  רינא  סט

התוססת   היהודית  והחיה.הקהילה  המודרנית  היידיש  בעיתון    בשפת  ט"במאמרו  השווה    ,"גָאווילנער  שבו 

של   המאמצים  את  הדגיש  הוא  בוורשה,  התהליכים  לעומת  בווילנה  היידיש  תרבות  יצירת  תהליכי  בין  רייזן 

 (: 1918,  1916) לבוךעמא  ווילנער ז אינטלקטואלים יהודים למען הפרסום של 

 ציעא  ּפָאקו  טשערײ  ד דער ון ֿפ טעג שווערסטע די אין  רויס א   נען ײ  ז סָאוו  מלביכערא  ז  ווילנער  די  ון ֿפ געהויבן ָא
 114[ ... ] רטווָא דישעייִ  סדָא זן ָאל צו  נישט שטרעבונג די זעען מיר דורכויס  [... ]

מ זהחל  הגרמנימלביכער  א  ווילנער  הכיבוש  של  קשים  הכי  בימים  לאור  רואים  שהוצאו  אנו  את )בווילנה(  , 
 לא לאבד את המילה היידית. החלטי המאמץ ה

לטענתו של רייזן, התפתחותה של תרבות היידיש בוורשה התעכבה בשל הריחוק מן העם והפער שנוצר  

לא הייתהלדבריו, למרות שוורשה הפכה למרכז העיתונות היידית,  בין האינטליגנציה לעם.   אמצעי    עיתונות 

ס וליצור  יותר  הרחבה  בזירה  לפעול  יש  כך  לשם  החדשה,  העם  תרבות  את  לבנות  כדי  ואומנות  מספק  פרות 

  115בשפת היידיש. 

ימי אפריל    .1920 ,בוך־טערײ  וו של  ו1919האירועים הטרגיים  א.  של  הרצח  הפוליטי  ו ,  והמצב  ייטער 

חדשים.   אתגרים  בפני  היהודים  העורכים  את  העמידו  המעבר  בתקופת  כההחדש  הכינוס    עד  ספרי  הפכו 

 וילנה ליהודילמפעל הנצחה מרשים    מעלבוךא  ווילנער זשפורסמו ביידיש בין השנים מאז הכרך הראשון של  

לחיבורים   בהשוואה  יותר  רחב  ז'אנרי  גיוון  כללו  אלה  ספרים  הראשונה.  העולם  מלחמת  לאחר  והאזור 

 
רן  ֿפאר דער געשיכטע  ֿפנקס  ּפ   112 ציעֿפון ווילנע אין די יא  קוּפא  ישער  ֿפא  ון דער היסטָאריש־עטנָאגר ֿפרויסגעגעבן  א  ,  ון מלחמה און א 

ב. ציונסָאן און קָאמפ.    ײ  ון זלמן רייזען, דרוקערֿפקציע  א  לגעמיינער רעד א  ון ש. אנ־סקי ז''ל, אונטער דער  ֿפ ן נָאמען  ֿפט אויֿפא  געזעלש
 .1922–תרפ''ג, ווילנע

   .1920, רעד' ש. ניגער, ז. רייזען, ווילנע, טערײ  . וו א   וןֿפטער־בוך, צום ָאנדענק  ײ  וו

נומ'  1918  עס",ײ  נ "לעצטע   113 לאלמנך  ;117,  היא  ההיסטורית  הכוונה  החברה  פטרבורג-של  בסנט  היהודית   Еврейскаяאתנוגרפית 

Старина (1912–1909)  .5, נומ'  123ג", ָאראו גם מאמר ביקורת של נחום שטיף ב"טבעריכת שמעון דובנוב. 

 
 .116, נומ' 1920, "גָאט"  114
 שם.  115
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זיכרונו .  תההיסטוריוגרפיים הראשונים בעברית ושילבו מאמרים בנושאי חברה, מדע ואומנות יחד עם פרקי 

זה    ן(. ספר זיכרו1920רייזן )ווילנע,  לזכרו של א. ווייטר בעריכת ש. ניגר וז.    בוך־טערײ  וו הוא הכלל מן היוצא

יצר מאסף היסטורי ווייטר  א.  יום השנה הראשון למותו של  ספרותי בעל אופי שונה שכינס תכתובת  -לכבוד 

מגוונים   קולות  ווייטר(,  א.  של  עטו  )פרי  ועברית  ברוסית  שירה  פרוזה,  מאמרים  באישית,  יידיש,  שירת 

ו ביקורת  היהודית,  הספרות  של  של  בהיסטוריה  הנצחתו  היה  הקובץ  מאחורי  המרכזי  הרעיון  פרשנות. 

שהיא    "הקדוש" א. ווייטר באמצעות הצגת שפת היידיש כשפת התרבות הלאומית המודרנית של העם היהודי

תחייתה של תרבות היידיש    116המשך לפועלו של הסופר ביצירת רנסנס תרבותי וזרמים חדשים בספרות יידיש.

  דרנית של הציבור היהודי חייבה לדבריו איחוד כל המעמדות והשכבות בחברהוהפיכתה לתרבות לאומית מו

 מציג את וילנה הן כמרכז ספרות יידיש מודרני והן כמרכז ההשכלה העברית.    בוך־ טערײ  ווה היהודית. נוסיף כי

שמות   את  להזכיר  המקומיים  השלטונות  אסרו  אפריל,  ימי  אותם  אירועי  לזכר  השנה  שנפלו  ביום  היהודים 

הכוחות   ממיטב  יפה,  ולייב  ניגר  שמואל  עזבו  חודשים,  כמה  כעבור  היהודיים.  העיתונים  את  וסגרו  בהם 

 היהודיים האינטלקטואליים, את וילנה. 

ו א.  ייטר לסמל של תרבות היידיש החדשה, ובמשך שנים רבות המשיכו ארגונים  ו לאחר הרצח הפך 

רשה לקיים את מפעל ההנצחה לזכרו. כמו כן, ביוזמתו של רייזן, הוקמה  ומוסדות תרבות יהודיים בווילנה ובוו

בספרי   למצוא  ניתן  תמונתה  שאת  ראזינהויז,  דניאל  של  אומנות  עבודת  מיוחדת,  מצבה  וייטר  של  קברו  על 

  ר ָאי   טויזנטובספרו של זלמן שיק    נקס ּפשול־ה בין שתי מלחמות העולם, למשל, בכינוס רבים שפורסמו בווילנ 

אפריל  ווילנע אירועי  עשירה    1919.  זיכרונות  ובספרות  בעבודות תיאטרון  עשירה, במאמרים,  בשירה  הונצחו 

   .1922נקס ּפ ווילנער ביידיש שיצאה לאור הן בתקופה שבין שתי מלחמות העולם והן לאחר השואה.  

ההיסטורית   החברה  של  המסמכים  כמאחד  על  ללמוד  ניתן  אנ־סקי  ע''ש  בווילנה  וונת  אתנוגרפית 

ר  א  מלבוך פא  ז   –  נקסּפ  דער  זיך צום דרוקען  "ס'גרייט:  1921לא יאוחר מסוף    החברה להוציא לאור פנקס חדש

דעמ צייט־געשיכטע,  קולטור"א  גרא  יידישע  און  פנקס  ]    פיע  לאור  לצאת  לתולדות    –עומד  היהודים,  מאסף 

הפנקס    117.[ותרבותדמוגרפיה   זה,  מסמך  פי  )על  שליטהחדש  משה  סיכום    (בעריכת  להוות  אמור  היה 

ו בווילנה  היהודיים  החיים  של  שנים(  )לפי  שבין  בהיסטוריוגרפי  ובתקופה  והמלחמה  הכיבוש  בתקופת  ליטא 

 
 (. 1908)וילנה, טן" ֿפ טסשריא  רישע מָאנא  עולה מעיון ב"ליטער כך   116
 

117 The Edward Blank YIVO Vilna Online Collections, YIVO ARCHIVES, Record Group 3: Yiddish Language and 
Literature, (1829–1941, 1955), Folder No.: 2883, 104630 .ראו נספח ב'    
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כולל  1921–1920השנים   בסיס    פעילות,  על  היהודית,  האוטונומיה  ומוסדות  סעד  פעולות  היהודים,  נגד 

המסמך   הפרק,  על  שעמדו  ההיסטורי  הדיון  לנושאי  מעבר  וזיכרונות.  תמונות  כי  מעיד  הארכיוני  מסמכים, 

ז רבעטערס" של  א  שבד וה"מיט צמח  בדומה ל אתנוגרפית חיפשה אחר  -ה ההיסטורית, החברמעלבוךא  ווילנער 

תיאור קורות הקהילה היהודית במקום  טה הישנה כגון  , ועל המתח בין השיגרפיות חדשותשיטות היסטוריו 

אקטואלית   היסטוריה  התקופה. יותר  לבין  הפנקס    118של  תוכנן  בתחילה  למשל,  שיכלול  כך  מאויר  כספר 

 המלחמה.  תקופת לפני גם החיים היהודיים בווילנה  אודות  מסמכים

היסטוריה של וילנה  לפנקס  המאסף בשם "  1922לאור בווילנה בשנת  בשונה מהתכנית המקורית, יצא  

ספר המשך לפרויקט ההנצחה שנוצר    היה  שבהתאם לכותרתו  119בעת הכיבוש והמלחמה" בעריכת זלמן רייזן, 

זב לצד  בעיקר  התמקד  הוא    120.(1918,  1916)   מעלבוךא  ווילנער  הגרמני  הכיבוש  תקופת  של  תיאור  בתיאור 

ציע" )הכיבוש הגרמני( לצד ּפאקו ָא  טשעײ  ה־"דהמצב החדש בפוליטיקה המקומית של וילנה,  התקופה החדשה ו 

ליטע" )בהתחלף  -מתקופת ה"מיטלהזה  )הכיבוש הפולני(. לזיכרון ההיסטורי המורכב    אציע"ּפקוָא  וילישעּפה־"

  121פר. ים בסהשלטון( הוקדשו חומרים רב

כי    122(1922)  נקסּפ  ווילנערלבהקדמה   רייזן  המעבר הסביר  תקופת  של  הפוליטי  הוא    הכאוס  בווילנה 

מצבם של יהודי ליטא וציין כי כל עוד הוא ממשיך, על היהודים להיות אקטיביים ולהשקיע    גורם חיובי לגבי

שבמצב הנוכחי הם יביאו לתוצאות והישגים  בעבודה חברתית ענפה למען בניית תרבות היידיש, כי יש תקווה  

חיי   לבין  היהודיים  הפוליטיים  החיים  שבין  בקשר  האמין  רייזן  והפוליטיקה.  התרבות  בתחום  משמעותיים 

הי גם  הודיתהתרבות  אך  ההבדל,  את  ל  הדגיש  בלבד  פוליטית  התארגנות  חברתיתבין    קהילתית -עבודה 

, הוא נהג להילחם כנגד חוסר המעש  "גָאט   "ווילנערעיתון  ב בכתיבתו    היומיומית במוסדות החינוך והתרבות.

במת   ועל  החינוך  במוסדות  שקורה  מה  וכי  בידיהם  נתון  גורלם  כי  ליטא  ליהודי  ולהזכיר  היהודים  של 

גם   רייזן השתקפו  של  אלה  דעות  אירופה.  מזרח  יהדות  של  הפוליטי  עתידה  את  שיכריע  מה  הוא  התיאטרון 
 

 
רן  ֿפאר דער געשיכטע  ֿפ נקס ּפ 119 ציעֿפון ווילנע אין די יא  קוּפא   .  1922, וילנה, ון מלחמה און א 

, נומ'  יָאר ערשטער,  1923מערץ  :  ע לעבן ײ  דָאס נבהיגר לארצות הברית התפרסם  ש  שמואל ניגרמאת    1922לפנקס  מאמר ביקורת    120
6. 
 

ציע  טשער ײ  דך דער  ָאי' בעקער, "נ   121 דן", הירש אברמוביץ'"די ּפוילישע  ", ש. גורדון,  ָאקוּפא  יי  ציע און די  ון די  ֿפ"זכרונות  ,  ָאקוּפא 
ּפריל־טעג" ון ווילנע אין די  ֿפאר דער געשיכטע ֿפנקס ּפ ראו , וכו'כן ליטע", "זעקס ווָא, "מיטלליטע", א''י גולדשמידט, בועז וולפסון,  א 

רן  ציעֿפיא  קוּפא   . 233–437זז' , ון מלחמה און א 

 
רן ֿפאר דער געשיכטע  ֿפנקס ּפ, הקדמהזלמן רייזען,    122 ציעֿפון ווילנע אין די יא  קוּפא   . I–V זז', 1922, וילנה, ון מלחמה און א 
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את המשך המחקר  הציג הפנקס החדש  ,  מעלבוךא  ווילנער זלתו. ניתן לומר כי בהשוואה  בעריכ  1922ב"פנקס"  

תמונה הרבה יותר רחבה באשר להישגי היהודים בווילנה בתחום התרבות, הישגים אלה תמיד הובלטו בדברי  ו

רייזן  כהשלמה    זלמן  שבד.  צמח  הווילנאי  הוד''ר  המאסף  של  הכרכים  בשני  שפורסמו  לחומרים  מתבקשת 

הראשון, ניתן למצוא בפנקס סקירות של א. י. גולדשמידט אודות מצב הפריאודיקה ביידיש ושל ש. ל.  ציטרון  

המאמרים   המלחמה,  בעת  העברית  והעיתונות  הספרות  מצב  לייבובסקי,  על  משה  של  בווילנה"  "אומנות 

בווילנה" של   ""מוזיקה  ב. הלפרן,  בווילנה" של  יהודיים    לערא  צענטר  דערא. מ. ברנשטיין, "מוסדות תרבות 

 123של י. רובין (בווילנה"היידישאי  חינוך  המרכזי לועד  "הו " )(צ. ב. קאין ווילנע )  מיטעטָאק  בילדונגס  דישעריי  

וילנה אשר יסודותיה הונחו  היסטוריוגרפיה היהודית החדשה של  הועוד רבים. כל אלה היוו המשך חשוב של  

 ".  מעלבוךא  ווילנער זב

( הציג שיטות חדשות של כתיבה יהודית היסטוריוגרפית  1918,  1916)  מעלבוךא  ווילנער ז  ניתן לומר כי

על וילנה ויהודיה. שיטות אלה, שבאו לביטוי בין השאר במגמה להציג במאמרים ובזיכרונות את כלל השכבות  

של דמויות וגיבורי    חדשהקטגוריזציה  שונים של החיים היהודיים והציגו  תיארו היבטים  אקונומיות,  -הסוציו

ה. שיטות אלה פותחו על ידי אינטלקטואלים יהודים בווילנה בתקופה של "מיטלליטע" בפנקס ווילנאי  התקופ 

החדשה.    1922 היידיש  תרבות  של  להבנייתה  חשוב  בסיס  הסבל  מחדוהיוו  את  לתעד  העורכים  ניסו  את  ו, 

של  ואה ווילנה  בדן  ולאחריהיהודי  היהודי  לתעד את ההישגים  ביקשו  ומאידך,    ,בתקופת המלחמה  העם  של 

בווילנה   והתרבות  המדע  חוקרים.  במאס  ולולכלבתחום  של  הבא  לדור  לתרום  שעשויים  חומרים  פים 

  מקיפה, רחבהתמונה    העיר ווילנה ויהודיה, והציגה  של  ההיסטוריוגרפיה החדשה של וילנה עיצבה דימוי חדש

 .  אירופאית־של ההיסטוריה היהודית המזרח ביותר   קריטיתהבתקופה בווילנה ומגוונת של החיים היהודיים 

גם במצב החדש האמין רייזן כי שפת היידיש תצבור כוח פוליטי ותהפוך לשפת כל השכבות והמעמדות  

, 124שהצטרפו למפלגת הבונד   ן א  זשדא  קט וח־ש.  א  ּפיעקב  ה מנדלסון,  שלמ של אוכלוסיית דוברי היידיש. לעומת  

של  מוק פעילותו  ה"געזעלש ד  היה  נח  הבמה  הולא  פט"  א  רייזען  ז'יטלובסקי,  חיים  לצד  גרידא.  פוליטית 

 
ז'     123 ה.  715שם,  פי שעורכי  על  יהודיתהעמידו במרכז    1922  נקסּפאף  וילנאית אקטואלית, אפשר ללמוד ממארו של  -היסטוריה 

נקס  ּפ־ שול  על מצב החינוך היהודי בווילנה בימי רוסיה הצארית )בטרם התפרסםצב''ק, הן  –הן על הקמת הגוף החינוכי החדש רובין 
(. הוא מתאר, בין השאר, את הקשיים הרבים של בית הספר החילוני בתחילת דרכו ואת המאבק של מורה וילנאי,  1924-של צב''ק ב

חלק נכבד ממאמרי  שנוסף על תפקיד ההוראה הרגיל היה עליו לארגן פעילויות ולגייס כספים כדי להחזיק את בית ספרו ביידיש.  
 .715–811יהודי )בעברית וביידיש( בווילנה. ראו זז' הוקדש לתחום החינוך ה  1922 נקסּפה
 

 .ערבלעט ־אָ וו ", יי  1922–1915רבעט: א  ָאליטישע  ּפ טלעך־ֿפא  ן געזעלשײ  סָאוו, "זלמן רייזען און ז א  שמואל ק  124
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בתקופת המעבר שבה חיפשה    ("לקיזםָאֿפתנועה היהודית העממית )ה"פרילוצקי ותיאורטיקנים אחרים של ה

כ ווילנה  אירופה  יהדות  מזרח  אחד  כולה,  יהדות  רייזן  זלמן  היה  חדשים,  ומנהיגים  זהויות  דרכים, 

כ העולם,  מלחמות  שתי  שבין  בתקופה  בווילנה  ביותר  המשפיעים  והמנהיגים  עבודתו  אשר  האינטלקטואלים 

 למען יהדות וילנה החדשה. ציבוריתהפעילות ההענפה שילבה בין ההיבטים השונים של 

 מודרניים על בית ספרנו היידישאי: ”ביכער־מעשה”ו הפוליטיקה האזורית 2.2

רו (1924)וילנה,  נקסּפ־שול  ( 1933)וילנה,  אונדזער שול ֿפא 

שנטען, תולדות החינוך    מועמנואל אטקס הדגיש את הקשר בין נושא החינוך לבין העיון ההיסטורי. כ

והיחס בין מוסדות החינוך ותכניו לחברה הסובבת יכולים לשמש פריזמה ראשונה במעלה לבחינת תולדותיה  

, אך ברצוני  126החינוך היהודי בפולין בין שתי מלחמות העולם נחקרו במידה רבה   מערכות  125של החברה כולה. 

שבין ההדוק  הקשר  על  להצביע  כדי  זו  בפריזמה  תולדותיו    להשתמש  ביידיש,  המודרני  החילוני  החינוך 

וילנה העיר  של  הקולקטיבי  היהודי  הזיכרון  לבין  בווילנה,  שתחילתם  המיוחדים,  ידי    ומוסדותיו  על  שנוצר 

הפרפרזה   את  להפוך  כדי  העולם.  מלחמות  שתי  בין  המיוחדים  ובמאספים  הכינוס  בספרי  אינטלקטואלים 

דה עמנואל ברוידס, לא רק תורה יצאה מארץ ליטא, ונראה שפרסומי  החכם הווילנאי יהו-הידועה של התלמיד

 127צב''ק נועדו להנציח את הרעיון. 

יידיש, בהם שלום   וסופרי  ולדימיר מדם,  מחנכים  כי  אש,  טענו  ואחרים,  בין שתי  שלמה בסטומסקי 

נהפכה   העולם  ד"מלחמות  מדינת    "ליטא'ירושלים  של  לבירתה  או  המודרנית  היידיש  תרבות  למרכז 

נד יי  ה המרכזי את  והדגישו    , המדומיינת  דישלא  החילוני    התפקיד  היהודי  החינוך  בהבניית  וילנה  לעיר  שהיה 

  נקס ּפמשה קולבק, פובליציסט ועורך    –ווילנע"  -גקבוצת "יונמשורר מהחדש. אנשי תרבות יידיש רבים, בהם  

עורך האנתולוגיה  –  "א  ּפא  "יעק שליט,  יורק    ווילנע  משה  בניו  פובליציסט אברהם    –שפורסמה  ישורין,  יפים 

סופית לתחום ותרומתם  . על אהבתם האינהיו מורים ועסקו בקידום החינוך החילוני ביידיש בווילנה  ,גולומב

 
 .1995, לישראל שזר זלמן מרכז: ירושלים, חברתיים הקשרים:  והיסטוריה חינוך(, עורכים) עמנואל אטקס ורבקה פלדחי  125
 

אוטוביוגרפיות של בני נוער יהודים מפולין בין    –עלילות נעורים  אברהם נוברשטרן )עורך(, עידו בסוק )מבחר, מבוא והקדמה(    126
פולין, אוניברסיטת תל אביב, המרכז לחקר התפוצות ע''ש  -)המכון לחקר תולדות יהדות פולין ויחסי ישראלשתי מלחמות העולם.  

רוסית: תלמידי תיכון וסטודנטים יהודים באימפריה הרוסית  -(, אלכס ולדמן, "לקראת אינטליגנציה יהודית2011גורן,  –גולדשטיין  
 (.2016: גוריון-" )דוקטורט, אוניברסיטת בן19-בשלהי המאה ה

,  שתי הקצוות ,  ברודסראובן אשר  של  מהחיבור    היא   גם בחכמה ובדעת, מווילנה''  –מארץ ליטא תצא תורה, ודבר ה'  הפרפרזה "   127
 , ירושלים: מוסד ביאליק, תשמ"ט.פיינגולדעמי -וצירף מבוא והערות בן  ההדיר
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למשל רבים,  ממקורות  ללמוד  ניתן  היידישאי  החינוך  לתחום  כי מזיכרונות    ,החשובה  ביידיש  בספרי  נוס 

העולם,   מלחמות  בין שתי  בווילנה  להופיעשפורסמו  רבות לאחר השואה  שהמשיכו  זיכרונות    ספרותמ,  שנים 

ארכיוניים. ממסמכים  כן  אהבה    128וכמו  בהם  השריש  איך  בזיכרונותיהם  תיארו  קולבק  משה  של  תלמידיו 

מורה   יידיש.  יידיש  לספרות  בספרות  לסרות  להתעמק  המליץ  הצגות,  ביים  קולבק  למורים  בסמינר  ומרצה 

 129ביקורת וגם להקשיב ליידיש העממית ברחובות וילנה. 

היידי החינוך  בתחום  העיקריים  הכינוס  סוגי  שני  בין  להבדיל  מלחמות    שאיניתן  שתי  בין  שהופיעו 

( וספרים שנועדו  בפרק המבוא  הוראה ביידיש )דוגמאות לספרות זו הובאוההעולם: ספרים שעסקו במתודות  

את    את  לתעד החילונית,    ליכיתהההיסטוריה,  החינוך  מערכת  של  ובהםוהישגיהמאבקיה  את  ההקמה   , :  

)  םײ  ב  שול מפיצי השכלה־יִינגל  דער  וןֿפ  העפט־יובל  (,1924)צב"ק,    נקסּפ־שול   (1931  ,מיטעטא  ק־יובלצב''ק 

שול   רא  ֿפו בסטומסקי  אונדזער  שלמה  זה-תתב  130(. 1933  צב''ק,)  בעריכת  בוחנת  פרק  אני  דוגמאות  ,  שתי 

שו  רא  ֿפו    נקסּפ־שול) ההי  (לאונדזער  החשיבות  לאור  והמעשים  שבחרתי  החינוכיים  הגופים  של  סטורית 

ווילנע'' ־דיש יי  "שול'' אין    וועלטלעכע־דישיי  ע  ײ  "די נהמתוארים בהם, אשר עיסוקם הוא   "בית  ]  131וועלטלעכע 

ידי    [חילונית"-איתהיידישיידישאי החדש" ב"ווילנה  הספר החילוני ה על  ואת הנרטיב הארגוני שלהם שנבנה 

 צב''ק.

וועגונג־שולדישע  די יי  ", התפתחות התנועה היידישיסטית  19-לעומת החינוך המסורתי של המאה ה   בא 

את   חוללו  המגוון,  הדתי  החינוך  למערכות  במקביל  שפעלו  ביידיש,  החילוניים  העממיים  הספר  בתי  ופתיחת 

ודי, וכן שינו באופן ניכר את פני החינוך המסורתי היהודי במזרח אירופה  החידוש הגדול במערכת החינוך היה 

 
יובלֿפיע   128 ז ־ים ישורין  רויסגעגעבן    געבוירנטָאג.סטן  ־75ן  ײ  בוך לכבוד  יעֿפא  יובלֿפון  ישורין  חסד    ; 1960קָאמיטעט, ניו יָארק,  ־ ים 

כציקסטן געבוירןײ  לאברהם: ספר היובל לאברהם גולומב. צו ז ן, אברהם גָאלָאמב יובל־משה חזקוני  .יָאר־ן א  רקמא  קָאמיטעט  ־ שטא 
נדזשעלעס, תש''לײ  ב ווָא, לָאס א   . 1970 –1969 –ם יי 

 
)ינואר     129 פיטקובסקי  מ.  של  אוקון1986זיכרונות  ולילי  )נובמבר  -(  שתי   שהיו (,1995כהן  בין  בווילנה  קולבק  משה  של  תלמידיו 

רָאן, "סָא (;  CAHJP, P402.01מלחמות העולם )הארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי:   הרון גא  יע גורעוויטש און איר ווילנער  ֿפא 

זיע",   (. Vilnius: Žuvėdra  ,2008)ווילנע,  וןֿפ די יִידישע וועלט גימנא 

רבעט  ֿפנקס:  ּפ־שול   130 לן בילדונגס קָאמיטעט,  ֿפינף יָאר א  ון דער  ֿפ  VXהעפט  ־יובל  (,1924)ווילנע, צ. ב. ק.,    ,1919–1924ון צענטרא 
ב־יִינגל "מפיצי השכלה"  ווילנע,  ײ  שול  אין  צב''ק  יובל,  1915–1930ם  שול  ֿפ   (,1931קָאמיטעט,  ־)ווילנע,  אונדזער  ר  )איינמָאליקע  א 

בע  לן בילדונגס קָאמיֿפאויסגא   (. 1933טעט, ווילנע, ון צענטרא 
 

מעלבוך פורסמו גם בבווילנה של החינוך היידישאי   מאמרים בהיסטוריה באלמנך של  (, 1922)ּפנקס בווילנער  (,1918, 1916)ווילנער זא 
ך ( וב1925) יִידישע ווילנע אין ווָארט און בילדמ' גרוסמן  נא  למא   בעריכת א''י גרודזנסקי.  (1939)ווילנער א 

 
 . 319–233זז' אברהם: ספר היובל לאברהם גולומב, חסד ל ,"ווילנע וועלטלעכע־דיש"יי   ,סטורא   מיכאל   131
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במזרח    היהודית  בין שתי מלחמות העולם, עברה מערכת החינוך  132שבמרכזו עמד "החדר" על דגמיו השונים.

ביותר.   משמעותיים  ורפורמה  גיבוש  התפתחות,  מחדש,  בנייה  תהליכי  בווילנה    1919שנת  באירופה  הוקם 

צענטר"  –  "צב''ק" דישער לער  א  דער  ווילנע  קָאמיטעטבילדונגס    יי  )אין  לועד  "הו"  היידישאי  חינוך  המרכזי 

אמורה  ,  (בווילנה" שהייתה  והחילונית  החדשה  היהודית  הזהות  בבסיס  ותרבותה  היידיש  שפת  את  שהעמיד 

המזרח  היהדות  את  ההנ -להוביל  המודרני.  בעולם  המוסדות  אירופאית  הקמת  החילונית,  היידישיסטית  הגה 

הנפש   ומסירות  החינוך    סופית נ האי הללו  מערכת  של  הדינמי  האופי  את  הבטיחו  הווילנאיים  המורים  של 

 החילונית ביידיש בווילנה.

  ספר כינוס   (1924) נקס  ּפ־שול  היה  (,1922)  נקסּפהו   (1918)  מעלבוךא  ווילנער זשל  שלא כמו הכרך השני  

לתעד את  חשוב    ניסיון ארגוני  ג  הציו   ,כולו להקמת מערכת החינוך החילונית ביידיש  הוא יוחד  .בתכלית  חדש

ושל התנועה המכּונה    להצביעו  התולדות יי  "על ההישגים של צב"ק  ]וועגונג בא  -דישע שולדי  התנועה לחינוך  " 

המסורתי,  אחת    הוא  נקסּפ־שול   .יידישאי[ה בשם  הקרוי  ארגוני  למאסף  הראשונות  המודרניות  הדוגמאות 

ופרטים   הספר  בתי  רישום  על  היההתנהלותםל   באשרשמרמז  בפועל  אך  שבא  נקסּפ־שול   .  חמש  את  לסכם  , 

רישום פרטים ועובדות או ניסיון פובליציסטי בלבד והוא עיצב את  הרבה יותר מ  ,עבודתוהראשונות של    יםשנה

 
שהחריפה עוד יותר עם  ה"חדר" המסורתי שסבל מליקויים רבים מבחינה ארגונית ופדגוגית היה נושא לביקורת בחברה היהודית    132

והתנועות האידיאולוגיות המודרניות, בעיקר במחצית השנייה של המאה ה ה  19-התפתחות תנועת ההשכלה  .  20-ובראשית המאה 
ה יותר  19-כבר במאה  יהודית מודרנית  בייחוד לקראת סופה, החלו לצמוח במזרח אירופה "חדרים מתוקנים" כמסגרת חינוכית   ,

יהודי לציונות, לרעיון התחייה הלאומית ולתחיית השפה העברית שהיו בבסיס רשת בתי הספר "תרבות"  ששאפה לקרב את הילד ה
היה ביכולתו של "החדר המתוקן" להקנות לילד יהודי רמת אוריינות גבוהה יותר,    שקמה בפולין לאחר מלחמת העולם הראשונה.

התקדמות החינוך היהודי, אף כי היא לא הייתה מכוונת כנגד  אך המדיניות הרוסיפיקטוריתשל השלטון הרוסי הצארי הגבילה את  
היהודים באופן ספציפי. על פי החוק, היה מותר  ברוסיה הצארית ללמד לימודי חול רק בשפה הרוסית. מאותה סיבה לא ניתן היה  

בתי הספר ביידיש פעלו  . מראשית המאה,  1914להפעיל באופן חוקי את בתי הספר שכל הלימודים בהם התקיימו בשפת היידיש עד  
בנסיבות אלה,    .1901באופן לא חוקי והשלטונות סגרו מספר בתי הספר ביידיש. בווילנה בית הספר הראשון ביידיש נוסד כבר בשנת  

נוצר צורך במודל חינוכי שיעניק לילדים יהודים חינוך יהודי יחד עם השכלה מודרנית, שבפועל יכול להתקיים בשפה הרוסית בלבד.  
לימוד,  1844  בשנת שכר  שגבו  ממשלתיים  ספר  בתי  היהודים  עבור  להקים  הממשלה  החליטה  המעמד  בעיקר  שימשו  ש,  ילדי  את 

 הבינוני ומילאו תפקיד חשוב במודרניזציה של האליטה היהודית.  

יהודים מפולין בין    אוטוביוגרפיות של בני נוער   –עלילות נעורים    (,אברהם נוברשטרן )עורךעידו בסוק, מבוא והקדמה, בתוך:  ראו  
בתוך: דוד אסף,  ",  הלימוד בחדר בעת החדשה המוקדמת; חוה טורניאנסקי, "2011אוניברסיטת תל אביב,  ,  שתי מלחמות העולם

)עורכים(,   גלמן  ואוריאל  אטקס  וזיכרונותעמנואל  ספרות  פרקי  תעודות,  מחקרים,  אביב,  החדר:  תל  אוניברסיטת  אביב:  רמת   ,
  עמנואל אטקס ורבקה פלדחי גורם רוסיפיקטורי או גורם יהודי משמר?" בתוך:    –שמעון קרייז, "בתי ספר יהודיים פרטיים   ;2010

 ; 296 – 285, עמ' 1999 ,מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל: ירושלים, םהקשרים תרבותיים והיסטוריי: חינוך והיסטוריה (,עורכים)

Israel (Izraelis) Lempert (Lempertas), Litvakes. (Vilnius: Versus Aureus, 2005); Steven J. Zipperstein, “Transforming 
the Heder: Maskilic Politics in Imperial Russia,” in Ada Rapoport-Albert, and Steven J. Zipperstein (eds.), Jewish 
History: Essays in Honour of Chimen Abramsky, (London: Peter Halban, 1988), pp. 87–109; Stampfer Shaul, “Heder 
Study: Knowledge of Torah, and The Maintenance of Social Stratification in Traditional East European Jewish 
Society,” in Studies in Jewish education, vol. 3, edited by Janet Aviad, Jerusalem: The Hebrew University Magnes 
Press, 1988, pp. 271 – 289.   
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השואה   לאחר  החינוך.  בתחום  ההיסטוריוגרפיה  של  המעשה  "פנקסים-שול"תחילתה  את  ניסים  -שסיפרו 

היידישאי"   ספרנו  "בית  של  היהודי המודרני  העולם  ברחבי  הם    פורסמו  שונות.  כותרות  זיכרונות  תחת  כללו 

 133אירופאי הישן. -הספר החילוניים ביידיש בבית המזרחעשירים על בתי  

הספר   בית  אודות  על  האגדה  את  שמספר  מלבוך",  "זא  הספר  מכּונה  לפנקס  שבהקדמה  מעניין 

דישער שול''(  דער  וןֿפ  לעגענדע  )"די  היידישאי  וןֿפ  זיך. די לעגענדע  וועבט  די לעגענדע"ואת ה"אפוס שלנו":    יי 

ט    יִידישער   דער א  ס  איז שול.  מלבוך  דא  ס  –  זא  ס  אונזער   בוך,־לעגענדן  ערשטע  דא  מרחפת.]    ".עּפא    האגדה 

שלנו האפוס  הראשון,  האגדות  ספר  הנה  ביידיש.  הספר  בית  של  במילה   134. [האגדה  שהשימוש  ייתכן 

"פנקס",   והמסורתי  מלבוך", אף שמדובר בשם הרשמי  להדגיש"זא  הישן,    בא  בפנקס הקהילתי  שלא מדובר 

ב  מתרחש  אשר  המתואר,  המעשה  דליטא"וביסוד  לגמרי  ,"ירושלים  חדש  נרטיב   גרויסער "דער  –  עומד 

דישער  ער ײ  נדער   וןֿפ  טריאומף המּודעות  )שמחת   הטריאומף 135קולטור", יי  היידיש,  תרבות  של  הניצחון( 

הלאומית החדשה, ה"פלא" של הפיכתה של שפת היידיש לכוח אידאולוגי ופוליטי. בדבריו מתאר זלמן רייזן  

  בחדר, את הליקויים של החינוך המסורתי  שרשרת אירועים היסטורייםכזה  את תחילתו של העידן החדש ה

באימפריה   הממלכתי  החינוך  משורשיהםושל  היהודים  הילדים  דורות  את  שניתק  הצארית    הרוסית 

 136. ומתרבותם

מלבוך"  שבד הגדיר את המאסף של צב''קגם   , שמטרתו ליידע את החברה היהודית, את המפלגות  "זא 

ראה   הוא  החדש.  הספר  בית  ענייני  כל  על  ובחקיקה  בחינוך  העוסקים  הגופים  ואת    נקס ּפ־שולבהפוליטיות 

בדרך להגשמת מטרות הארגון: קידום החינוך החילוני וזיקתו להמון היהודי של השמאל והימין  אמצעי חשוב  

 137ולמצב השוויוני של בית הספר ביידיש. 

באשר למצב החינוך היהודי בווילנה מאמצע המאה    ארגונית-קולקטיביתעדות  הוא מסמך    נקסּפ־שול

מי19-ה לתהליכי  צב''ק,  נוסד  שבהן  ההיסטוריות  לנסיבות  הגופים  ,  הקמת  עבודתו,  שיטות  הארגון,  סוד 

 
כציקסטן געבוירןײ  חסד לאברהם: ספר היובל לאברהם גולומב. צו ז למשל, 133 נדזשעלעס, תש''ל, יָאר־ן א   . 1970 –1969 –לָאס א 

 . 4' ז, נקסּפ־שול 134
דישעָאזלמן רייזען, "די מ 135 וועגונג", שם, עמ' ־דערנע יי   . 7שול בא 

  שם, ז' 136.7 
 .54ז', שם 137
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  ולמאבק הקשה למען   ,138'' אָ "ציש''  והמוסדות החינוכיים בווילנה והסביבה, בהם רשת בתי הספר החילוניים

העידו על ההתקדמות החשובה בהתפתחותה    נקסּפ־שולבניתן לומר כי שיטות הכינוס של צב''ק    שוויון זכויות.

יהודי מודרני: הקמתו, התפתחותו   וילנה, הוא היה תוצר של מחקר  יהודי  של ההיסטוריוגרפיה החדשה של 

דרך    והישגיו וגם  תכתובת,  כספיים,  דו''חות  סטטיסטיים,  נתונים  היסטוריים,  במאמרים  הוצגו  צב''ק  של 

בין מוסדות החינוך האגדתיים של וילנה    139תמונות. צב''ק בליווי    מרשים של מוסדות קטלוג    –אמצעי ויזואלי  

הריאלית  הגימנסיה  ב  ,140היו  כן,  כמו  מורים.  וסמינר  גורביץ'  סופיה  של  אינדקס  נקסּפ־שולהגימנסיה    נמצא 

המקומית:  פה יידיש  בעיתונות  החילוני  החינוך  בנושא    " ווָארט  עײ  רֿפ  דָאס"(,  1924–1919)   "טָאג"רסומים 

נק אונדזער"ו ( 1922) "טײ  צר אונדזע" (, 1921–1920)  141(. 1924–1923) " געדא 

רֿפ  פעמית המיוחדת של צב''ק-, המהדורה החד נקסּפ־שול  לעומת  -שהתפרסמה שלוש  ,אונדזער שול  א 

בלבד    עשרה שנים לאחר הקמת צב''ק, הציגה גם סיפורים וזיכרונות אישיים של מורים. אביא שורות מספר

שול'', מאת חיים פופקו, שהיה  ־"ש. פרוג  –מהזיכרונות המרגשים על אחד מבתי הספר הישנים ביותר בפולין  

במאי   הברית.  בארצות  וילנה  יוצאי  של  צב''ק  תגובות    נסגר  1933נציג  את  מתאר  והמחבר  הספר,  בית 

 התלמידים לאחר סגירתו ופתיחתו מחדש:  

נדער שילערין שר ן א   בט... ײ  "א 

בער ווּו איז  איך וויל היים. א  ב איך שוין ניט..." –היים?  איין היים ן ײ  מגיין א   די שול הא 

בית הספר, אין לי    –אחרת כותבת כך: אני רוצה ללכת הביתה, אך היכן הוא ביתי? הבית שהיה לי  ותלמידה  ]

ט געשמייכלט ווי א    דער.  [עוד רום  ֿפקינד אין    הימל הא  לץ א  רגן. א  ט זיךרימא  איז   ײ  רֿפזעט ווי  :  ,, רייט ֿפגע  הא 

ס  איזווייך  הימל! זעט ווי העל און ווי    דער  די וועלט, ווי גרויס איז לץ,   ון ֿפ ליכט  דא  , לעבט און ניםּפא  דער זון. א 

 142שול''(. דער  רא  ֿפאון לעבן   בײ  למיט , ,, קא  ּפו ּפחיים )'' !...מיר לעבן  , און אויךזיך רייטֿפ

 
דישע שולדי  ]  ציש''ָא   138 יי  לע  ציע־צענטרא  ניזא  ארגון בתי הספר היידיים המרכזי ברפובליקה    –אין דער ּפוילישער רעּפובליק    ָארגא 

בין שתי מלחמות  -הפולנית[. אסתר רוזנטל בפולין  שניידרמן שהייתה מורה באחד מבתי הספר של "ציש''א" תיארה את חוויותיה 
-סקי, שלמה אבןג, תרגומו מ''ז וולפוב–, אנפתולי דרכים.  1982  –  1974ג, תל אביב,  –, אאויף וועגן און אומוועגןהעולם בזיכרונות  

 תשמ''ט.   –שושן ואברהם שריג, תל אביב תש''ל 

 
לטן" )"מוסדותינו": גני ילדים, בתי ספר, פנימיות וספריות(,   139 נשטא   .291–167זז' נקס, ּפ־שול"אונזערע א 
 

"יונג  140 קבוצת  של  הספרותיים  הערבים  את  סוצקבר  אברהם  הזכיר  שכתב  הריאלית  ־באוטוביוגרפיה  בגימנסיה  שנערכו  ווילנע" 
חרוזים שחורים. אוטוביוגרפיה מדומיינת :  בווילנה )בית הספר התיכון ביידיש בווילנה(. בני מר )עורך ומתרגם(, אברהם סוצקבר,  

 .   64(, עמ' 2015הוצאת הקיבוץ המאוחד, )תל אביב:  שירים, סיפורים ושיחות.

 . 356–347, זז' נקסּפ־ שול 141
 

ר אונדזער שולֿפקָא, "עם כל הנשמה לבית ספרנו",  ּפוּפחיים    142 בע    איינמָאליקע  :א  מיטעט אין ֿפאויסגא  לן בילדונגס קא  ון צענטרא 
סטָאמסקי, '  בעריכת ש,  ווילנע ון ווילנע",  ֿפ . במאסף זה פורסם גם סיפורו של שלמה בסטומסקי "א  גרוס  18  –16, זז'  1933ווילנע,    בא 

ר אונדזער שול, ֿפ  .30–26זז' א 
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ילד בבוקרהשמ] גדולים  . הכול סביב היה עליז ושמח: ראו כמה חופשי העולם הזה,  יים חייכו חיוך של  כמה 

 [ כאורה, חי ושמח וגם אנו חיים!...השמיים! ראו כמה צח ורך אור השמש. הכול, ל

בהניסים"  -ה"מעשה צב''ק  של  היסטוריים.    נקסּפ־שולמודרני  באמצעות מאמרים  לאחר שהיה  נבנה 

בשנת    אסור  הז'רגון הממלכתיים,  היהודיים  הספר  בבתי  הוראה  שפת  בתור  שנה  פי   1913חמישים  על  ו  חל 

חשוב ש מהלך  השכלה  מפיצי  חברת  כשהחליטה  היהודי  ,  החינוך  של  ההוראה  לשפת  להיהפך  צריכה  יידיש 

רק במקרים יוצאי דופן היה    בכל אותן שנים שבהן הייתה שפת ההוראה ליהודים רוסית וגרמנית  143העממי. 

למורה   הראשונה  מותר  הלימודים  חומבשנת  את  היללהסביר  הבין  כשלא  ביידיש,  הלימוד  ההסבר    ד ר  את 

"די   היה  סיסטמטי  באופן  ביידיש  ללמד  שהחל  בווילנה  הראשון  הספר  בית  אחרת.  רֿפ  שול  וונטָא בשפה    א 

קסענע" )בית ספר ערב למבוגרים, התפתחות של ממש בבתי הספר    144(. 1901נוסד בווילנה כבר בשנת    דערווא 

השפות  בכל  סוף    הלאומיים  לקראת  החלה  1915החלה  ביידיש  החדשים  הספר  בתי  הקמת  למען  העבודה   .

של ש  ביוזמתו  בשנת    בד.צמח  נוסדו  יידיש  ההוראה  שפת  הייתה  שבהם  הראשונים  הספר  בימי  1915בתי   ,

 . רו צווי האיסור של השלטון הרוסי הצאריכשהוסהכיבוש הגרמני, 

שהוקדש במלואו לתיאור נושא החינוך היידישאי, העמיד במרכז את    נקסּפ־שול ,  1922  נקסּפלעומת ה

הוא מתאר מצב שבו הפכה ההנהגה של שני  ואת הישגיו.    צב''ק   –ההיסטוריה של הקמת הגוף החינוכי החדש  

הכיבוש   בימי  העיקריים  החינוכיים  השכלה"  "  –הגופים  מפיצי  רזָארגונג"ֿפ-"קינדערחברת  ו חברת    –  א 

שלא   מאחר  השונים,  החינוך  ולגופי  לוועדים  המורים  בין  שנוצר  בו המתח  מתואר  כן,  כמו  בלבד.  לפורמלית 

 עצמאית כדי לתחזק את בתי הספר.   קיבלו המורים תמיכה מספקת, ונאלצו לפעול 

שול לנתוני  הספר:  1919מאפריל  פנקס,  -בהתאם  בתי  ומצב  בעיר  הכללי  המצב  יותר  עוד    החמירו 

כדי להחזיק    החברות החינוכיות התמוטטו לגמרי, ולא היה עוד ביכולתם של המורים לארגן פעילויות תרבות

אפשר שאי  ברור  היה  הספר.  בתי  בתי    את  לנהל  אנשי  עוד  על  העתיד,  לדור  לדאוג  וכדי  עצמאי.  ניהול  ספר 

על פי יוזמתו של    החינוך להתאחד ולשקם את גופי החינוך, את בתי הספר, את הפנימיות ואת בתי המחסה.

-חברת מפיצי השכלה", של "קינדער"בהשתתפותם של    1919במאי    10-מיוחד שייערך ב  כינוסשבד, הוחלט על  

ושל כל נציגֿפ גוף חינוכי חדש    145י בתי הספר.ָארזארגונג"  כל מוסדות החינוך ביידיש    אליו הועברוכך הוקם 

 
ג'  נקסּפ־ שול  143 געשיכטע  ּפ:  "צו דער  כער,  דישֿפלודערמא  יי  זז'  ־ וועלטלעכן שול־ון דעם  ווילנע'',  "די  41–18וועזן אין  רייזען,  זלמן   ;

דישע וועגונג", , זז' שול  ־מָאדערנע יי  נט", ז'     ;8–7בא  דישע שולן אין ווילנער קא  ד, "די יי  בא   .43ד''ר צמח שא 
כער, "די אָ ּפג'   144 קסענע(, שם, זז' ֿפשול וונטון י. ל. פרץ )אָ ֿפן נָאמען ֿפשול אוי־וונט לודערמא  ר דערווא   . 238–223א 
כער, "צו דער געשיכטע  ּפג'  כער,  א  ג' פלודערמ   145 דישֿפלודערמא  דישד, די  א  ב א  ד''ר צ. שוועזן אין ווילנע''־וועלטלעכן שול־ון דעם יי  ע  יי 

ק ווילנער  אין  זז'  א  שולן  דישיָאר    5" ;45–42נט,  ק.(:  יי  ב.  )צ.  בילדונגס קָאמיטעט"  לן  צענטרא  )הקמת  ֿפגרינדונג    –  Iן  ק.  ב.  צ.  ון 
 . 48–46צב''ק(, שם, זז' 
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הריאלית.  הגימנסיה  ובהם  בווילנה,  אברהם    146שפעלו  היה  בווילנה  הריאלית  הגימנסיה  של  הבוגרים  אחד 

בשנת   השל.  כ 1921יהושע  למדו  צב''ק,  בלבד לאחר הקמת  שנתיים  בבתי הספר העממיים    4,000-,  תלמידים 

 לוניים ביידיש, שהיו בתחום סמכותו.  החי

טוס"נמצא    נקסּפ־שולבין המסמכים המופיעים ב שהתקבל בישיבה  שהוכן על ידי ועדת חוק ו  147" סטא 

ב  מיוחדת  צב''ק:  1919ביולי    17-שנערכה  הוגדרו מטרות  בה  החינוך המרכזי  ,  ל ועד  לו  את  חזק  ל  המטרשם 

זוו לרמה  אות  איהבל החינוך החילוני ביידיש ו ליצור אחידות    , התחייב צב''ק גבוהה. כדי להשיג את מטרתו 

ילדים, ללמד  ספרי לימוד, ספרות למורים ו כניות לימוד, ליצור  ובטקסטים החינוכיים של בתי הספר, לפתח ת 

הוראה, ולהכין   וכלליתבלספק    עובדי  פדגוגית  פעילות  טיולים  ,עבורם  קורסים,  על    כגון  לפקח  והרצאות, 

החינו רגילים  הפעילות  ספר  בתי  חדשים:  חינוך  מוסדות  ולפתוח  לצב''ק  הספר המשתייכים  בתי  כל  של  כית 

לאפשר    148וספריות.   ומקצועיים יותרילאוכלוסי וכדי  רבה  החילוניים    ה  הספר  בתי  עבודת  סביב  להתארגן 

  149ט(.ֿפגעזעלשא  -בילדונגס ששמּה "וויל''ביג" )ווילנער חברת חינוך חדשה  ביידיש, הקים צב''ק

על    1919הקהילה היהודית בווילנה משנת  של    מדו"ח סטטיסטימעניינים עולים של  נתונים  זאת ועוד,  

בבתי    150. נקסּפ־שולת בתוספת הנתונים ההיסטוריים המובאים במערכות החינוך השונוין  חלוקת התלמידים ב

למדו   היהודיים  מתוכם    5,000הספר  הספר    3,783תלמידים,  בתי  )כולל  העממיים  הספר  בבתי  תלמידים 

תורה"(. וב"תלמוד  בעברית  )  ביידיש,  החילוניים  הספר  בתי  תלמידי  של  המכריע  מכלל    48.5%והרוב 

הטרגיים, שתוארו בפרק הקודם, פנה    1919התלמידים( למדו בבתי הספר החילוניים ביידיש. לאחר ימי אפריל  

וילנה   העיר  לראש  המורים  להם  דסקיפילסוארגון  שאושר  המורים  שכר  את  לקבל  אך  בבקשה  שכבר  ,  כמו 

 
בכינוס הובהר שלמרות התוכנית הראשונית לשקם את גופי החינוך הישנים נראה הדבר בלתי אפשרי    כי  עוד אפשר ללמוד מהמאמר 

בין   הדעות  חילוקי  העברי,המורים  בשל  בחינוך  שדגלו  המורים  לבין  בנוגע    היידישאיים  השכלה",  "מפיצי  חברת  בקרב  בעיקר 
וכך נולד הצורך  העבריים.  את ניהול בתי הספר ביידיש בידי הגוף ֶשבו היו רוב המורים  ליסודות החינוך. היה בלתי אפשרי להפקיד  

"צב''ק". "לערער1919במאי    17-ב  בהקמת  ביוזמת  הבולשביקי  -ט"ו"קולטורֿפגעזעלשא  -,  השלטון  חיסל  הארגון  )את  לשעבר  ליגע" 
הח הגוף  בהקמת  דנו  ובו  השני  הכינוס  בווילנה  נערך  הקמתו(,  לאחר  קצר  החינוך  זמן  למען  ושיטתית  מאוחדת  פעולה  שיפעל  דש, 

לער   צענטרא  "דער  לארגון:  החדש  השם  ועל  החדשה  הדרך  על  שמואלניגר,הוחלט  הכינוס,  ראש  יושב  ביוזמת  ביידיש.  החילוני 
ניגר, ה-קָאמיטעט".בין חברי הוועד הראשון של צב''ק היו ש'אנ-בילדונגס גורביץ', שמואל  ויינרייך, סופיה  רץ קוברסקי  סקי, מקס 

 לנה, ובהם הגימנסיה הריאלית.  הועברו לצב''ק כל מוסדות החינוך ביידיש שפעלו בווי 1919שבד, שיזם את הקמת הוועד.בשנת  וצמח 
 

 תלמידים.  700למדו בגימנסיה  1923–2192בשנת הלימודים  נקסּפ־ שולעל פי נתוני    146
 

טוס פון צב''ק", ) 147  . 346–344זז' נקס, ּפ־שול(, 1919ביולי   17"סטא 
טוס"השהוכנס    לאחר  148 בהכרה ממשלתית  "צב''ק  זכתה חברת החינוך החדשה  רות ומוסדות חוקיים רשומים,  לרשימת חב "  סטא 

החברה קיבלה רשות לפתוח סניפים בכל שטחי וילנה, להתכנס ולדון ב"בעיות פדגוגיות כלליות רשמיות",  כמו כן  וקיבלה שם רשמי.  
 ולארגן הרצאות לילדים ולמבוגרים.להוציא לאור  לפתוח סמינרים למורים, 

 
ראו    149 "וויל''ביג"  הארגון  של  החשובה  בפעילות  בילדלעיון  און  רט  ווא  אין  ווילנע  זז'  יִידישע  בערנשטיין    48,  מ.  של  ומאמרו 

ך "וויל''ביג" ב  נא  למא   .224(, ז' 1939)ווילנער א 
כער, "צו דער געשיכטע ּפג'  150 דישֿפלודערמא   . 35, ז' נקסּפ־שולוועזן אין ווילנע'',  ־וועלטלעכן שול־ ון דעם יי 
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אך בשנים שלאחר   הקהילה היהודית. מימון מ צב''ק קיבלו בתי הספר של  1921. עד שנת הועיל לאנאמר, הדבר 

מכן לא היה עוד ביכולתה של הקהילה להמשיך לממן את בתי הספר, ובשל כך נאלץ צב''ק להטיל שכר לימוד  

פייה לקבל מימון ממשלתי או עירוני לעיתים לא קיבלו המורים את משכורתם חודשים רבים.  על תלמידיו. בצי 

לקבל רישיון  פנה צב"ק לעיריית וילנה בבקשה    1923בנובמבר    10-שב  אפשר ללמוד  נקסּפ־שולמעיון במסמך ב

ביידישעבור  )"קָאנצעסיע''(  מיוחד   הפרטיים  הספר  שולן"(,   בתי  טע  כה    )"ּפריווא  לושעד  ניתן  הפעם  טרם   .

שהיה אפשר לקבל    נציין  151. 1922בנובמבר    21-אישרה עיריית וילנה את הבקשה לפי החלטת הוועד העירוני מ

 חלקית ביותר בלבד.  כספית מהעירייה תמיכה 

הראשונות של עבודתו    בשנים  צב''קעל שני קווי היסוד שהנחו את הניתן להצביע    נקסּפ־שול  למקרא

  " רבעטא    טלעכע ֿפגעזעלשא  "י יידיש:  רלהפוך את בית הספר העממי ביידיש לחינוך המונים דוב  בדרך למטרתו

אחת המשימות הקשות שעמדה על סדר היום של    152)התאחדות(.  "ראייניקונגא  ֿפ"ו   קהילתית(-חברתית)עבודה  

צב''ק הייתה לרכז את העבודה של כל גופי החינוך החדשים ושל בתי הספר החילוניים שבשטח פולין. בתחילה  

בוורשה, ביוזמת קבוצות המורים בווילנה ובוורשה, נערך הכינוס   1919לא הייתה עבודה בפריפריה. באוקטובר 

של חברי צב''ק. בכינוס הוחלט לייסד ועדה זמנית, אשר מקום מושבה בווילנה,    החינוכי הראשון בהשתתפותם

ששמו   לילדים  עיתון  לאור  פדגוגי  -וכתב  "ביימעלעך  גרינינקע"להוציא  נ"עת  שולײ  די  שלמה    "ע  בעריכת 

  154בסטומסקי. גם בעריכת  ,"דער חבר" יצא לאור עוד עיתון חינוכי ושמו  1939–1929בשנים   153. סטומסקיב

 
לן און דָאקומענטן''מא  "שם,  151  .344שם, ז' , טעריא 
דישיָאר    5"  מ. שור,  152 )צ. ב. ק.(:  יי  לן בילדונגס קָאמיטעט"  ב. ק. )הקמת צב''ק(,    –  I,  1924–1919ן צענטרא    –  IVגרינדונג פון צ. 

רבעט )עבודה קהילתית(,  פטלעכע א  ראייניקונג -IVגעזעלשא  דישדי   ון ֿפו( פא  נץ ע יי   .  90–89, זז' 48–46וילן, שם, זז' ּפשולן אין גא 
 

ון  ק ובמכ'' בצב ,  בווילנה  אתנוגרפית -, חבר פעיל בחברה ההיסטוריתוילנאי-יהודי  מחנך שלמה בסטומסקי, חוקר פולקלור, עורך ו   153
נגעןלעבעדיקע  בהם  ,  חיבר ספרי לימוד רבים ביידיש  ,א'' ייוו  דישע    ע ײ  נ"   בהוצאת)  קלא  על ספרי הלימוד נהג  (.  1931'',  שול־ָאלקס ֿפ יי 

ק המליץ על ספריו של בסטומסקי לבתי הספר החילוניים בכל  ''צב .  אשתו מלכה חיימסון ועם חברו זלמן רייזןבסטומסקי לעבוד עם  
העולם רבה,  רחבי  להצלחה  זכו  מעיד    .והם  כך  על  בווילנה,  הארגון  של  האחרונים  לימיו  עד  צב''ק  מטעם  פעל  מכתב  בסטומסקי 

)וילניוס,   וילנה והמחוז  ובקשה להמשיך בפעילות המוסדות של צב''ק    –(  1940פנייתו בליטאית לראש העיר  אין להפסיק  מאחר 

ספרים וחנות  ילדים  גן  של  עבודתם  ג'.  .את  נספח  הארגונים    ראו  סגירת  אודות  בווילניוס  היהודי  המוזיאון  מסמכי  )אוסף 
העולם,   בין שתי מלחמות  בווילנה  שפעלו  שפעלו  1939–1940היהודיים  רשימת הארגונים המרכזיים  וראשיהם. הארכיון  :  בווילנה 

 (. 1230 PL(, CAHJPהמרכזי לתולדות העם היהודי )

)שבוע בית הספר ביידיש( הראשון בפולין. צב''ק, שארגן    ווָאך-כמו כן, ניתן ללמוד מהמאמר כי בכינוס הוחלט לקיים את השול  154
ייב את המורים ואת העוסקים בחינוך במס. ומהכספים האלה ה-את השול וצאו לאור שני הגיליונות הראשונים של העיתון.  ווָאך, ח 

בנוגע לתוכנם. שיתוף הפעולה הפורה בין הוועדה לבין הצב''ק והעיתונות לבין הילדים והמורים   בתחילה ערך צב''ק ישיבות רבות 
לפיתוח המּודעות ה נולדה,  זה  ביידיש, שעתה  החינוך החדשה  הגורמים במערכת  כל  של  הריכוז  לעבודת  רבות  לחינוך  תרם  חדשה 

השתתפו נציגי צב''ק בכינוס החינוכי )השני(, שהכין את    1920היהודי החילוני ביידיש בקרב העם היהודי ולקידום הנושא. באפריל  
מענ-הקרקע לקראת המהלך הקריטי הזה: כינוס של כל בתי הספר החילוניים בפולין )"שול ציש"א" ]די  "ָאר''( והקמת הארגון  ֿפ צוזא 

יי   לע  ציע אין דער ּפוילישער רעּפובליק  -דישע שולצענטרא  ניזא  ארגון בתי הספר היידיים המרכזי ברפובליקה הפולנית. זאת    –ָארגא 
והוא כלל בתוכו    " נערך כינוס המורים החילוניים בוורשה, ובו השתתפו תשעים נציגים מווילנה, בו נוסד "ציש"א  1921ועוד, בשנת  

 את צב''ק כגוף מגובש.  
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שול רא  ֿפובמאסף    נקסּפ־שולבשהופיעו  לצד המאמרים   את,  אונדזער  לשווק  צב''ק  מוסדות    המשיך 

"זומער  בהם  והחדשים,  הישנים  החילוניים  ר ֿפ  קָאלָאניע-החינוך  כע  א  לן   וןֿפ  קינדער   שווא  -עלטערן  צענטרא 

בתי    155ללמוד ממאמרּה של ד''ר ויטה לוין,קָאמיטעט" ובתי ספר לילדים בעלי צרכים מיוחדים. כמו שאפשר  

הספר האלה התקיימו לעיתים אך ורק בזכות צוותי מורים, שכמעט לא קיבלו שכר על עבודתם. לאחר פתיחת  

  סּפעציעלער  ארֿפ  טֿפהוקמה חברה ששמּה "געזעלשא    1932בווילנה בשנת    הכיתה הראשונה של החינוך המיוחד

בקיץ    דערציונג''. הוכרה  היו  1933היא  זו  בחברה  נמוכות.  היו  הכנסותיה  אך  סוציו   200,  משכבות  -חברים 

 אקונומיות שונות, שפעלו יחד למען הטיפול בילדים האלה.

עשרה שנים נהפך החינוך החילוני היידישאי, שהוקמו  -בתוך שלושכי  מעיד    אונדזער שול רא  ֿפהקובץ  

איתן של תרבות היידיש ברחבי העולם היהודי כולו.    ופותחו מוסדותיו בווילנה, שמקצתם הוזכרו לעיל, לבסיס

"די יִידישע שול  את מצב המשבר הקשה ביותר של בתי הספר העממיים ביידיש.    אך הוצאה זו חשפה למעשה 

רֿפאין גע יִידישע שולן זיא  בית הספר היידישאי בסכנה! בתי  ]  ביי דער ּפוילישער רעגירונג..."  ינען א  שטיפקינד! די 

חורג[הספר   ילד  פולין  עבור ממשלת  הם  שבד. ביידיש  צמח  ד''ר  כתב  בתי הספר הממלכתיים    156,  בעת שקיבלו 

תמיכה כספית מלאה, כלומר התקיימו על חשבון המדינה, נחשבו בתי הספר ביידיש לפרטיים, ולכן יכלו לקבל  

למידיהם יוצאי מעמד  תמיכה מהעירייה בשיעור נמוך בלבד. ובמצב זה נאלצו להמשיך לגבות שכר לימוד מת

נמוך-סוציו ל  –  אקונומי  בפתיחה  הפועלים.  רֿפמעמד  א'  שול  אונדזער  א  הסופר  דברי  ק  הובאו  על    ליטווא 

 חשיבותו המיוחדת של בית הספר החילוני ביידיש בעבור מעמד הפועלים:  

ב  קיינער ניט    אונדז  ײ  איז  זוי  יִידישֿפא  דער  אין  ראינטערעסירט  דער־א  ווי  שול,    יִידישער   וועלטלעכער 

בן קיין שול אויף רבעטער. ניט הא  ך, הייסט־מוטער  דער  א  רבעטער אין א  ֿפ  שּפרא  ר יִידישע א    –ס  א  גרויסער מ  א 

בן קיין שול בכלל  . ניט הא 

מעוניין    אינו  מאיתנו  ה]איש  כמו  היידישאי  החילוני  הספר  ללא  בבית  היהודי.  שלו   אםהבשפת  החינוך  פועל 

 157[. בכלל לקבל חינוך זכותההמון הפועלים היהודים אינה עומדת לרשות , )ביידיש(

 

והמדיניו  החילוני   החינוך  יידיש,  דוברי  להמונים  חינוך  באוכלוסייה  נעשה  פגעה  המפלה  הפולנית  ת 

 החלשה ביותר בקרב החברה היהודית. 

 
 

רֿפ "סּפעציעלע שול", ד''ר וויטע לעווין,  155  .64–62זז'  אונדזער שול, א 
דישע שול איז אין גע  156 ד, "די יי  בא  ר", שם, זז' ֿפד''ר צ. שא   . 6–5א 
רֿפ  157  .12' ז, אונדזער שול א 
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זיע  גימנא    טלעכעֿפ וויסנשא  -טורנא    טיש)מאטעמא    עוד עולה מאוסף זה שהגימנסיה הריאלית של וילנה

מ    "צ.ב.ק."פון   במאמרו  פרטית(.  )ולא  ממלכתית  לגימנסיה  נחשבה  ווילנע(  הגאין  מנהל  ליספר    'מנסיה 

הכרה ממשלתית  יגה קיבלה    1933ביוני  שוויטש  טורבאָ  פימנסיה  מ  על  החינוך    1933ביוני    12-החלטת משרד 

נוסדה    1931בסוף  נסיה בחינות בגרות ביידיש.  ימ בג  נערכו  1933–1934לימודים  בסוף שנת ה(.  3367/33,  2)סעיף  

ששמה   דישער  דער  וןֿפ  נד ײ  רֿפ"חברה  ל   יי  זיע''־רעא  הגימנסיה ]  גימנא  בתחום    הריאלית[.  ידיד  פעלה  היא 

יה המפורסמת של סופיה  ס מני חברה דומה פעלה גם לצד הגחברים, ששילמו דמי חבר.    200הקהילה, וכללה  

הגבוההיהג   גורביץ'. הלימודים  רמת  בזכות  התפרסמה  המוזכר    וכמו,  במיוחד  מנסיה  ק,  בא  רא  פרופ'  שציין 

 במאמר, היא הייתה אחד הפלאים שהוא ראה באירופה:  

זא  " זא  ,  ערנסטקייט  א  זא  ,  ילו ֿפא    תלמידים  קלענערע  די  מצד  יִידיש   אין   אויסצודריקן   זיף  עיקייטֿפ  א    התמדה  א 

געגנט נער  די אין  ניט מען  בא  מעריקא  זיעס א   158[. .. ] "גימנא 

בכזאת   פוגשים  יותר,]לא  הצעירים  התלמידים  בקרב  אפילו  ביידיש,  להתבטא  כישרון  כזה  ובכזאת    רצינות, 

 ת[.ו אמריקאי התמדה, בגימנסיות

עמדו פערים   בווילנה  זו של התלמידים  ואכן, כמו שעולה ממחקר עכשווי, מאחורי הצלחה מרשימה 

נוצרו על ידי ההבדלים בתוכניות הלימודים  עקרוניים בין החינוך הווילנאי לחינוך במרכז פולין. הפערים האלה  

נתקבלה החלטה שלימודי    1923של בתי הספר, וראשית כול שיטות הוראה שונות של השפה העברית: בשנת  

השפה העברית בבתי הספר בווילנה לא יהיו לימודי חובה. כמו כן הוחלט שמעתה יהיה אפשר ללמד רק עברית  

ההחלטות מודרנית.  עברית  ולא  זו    תנ''כית  רדיקלית  שגישה  בווילנה  החינוך  אנשי  אצל  חשד  עוררו  האלה 

והיעדר עברית בתוכנית הלימודים של בתי הספר עלולים להרחיק את ההורים המסורתיים יותר ולנתק את  

 159בתי הספר מהמסורת. 

האפשרי   היוהאובדן  בווילנה  היהודים  המנהיגים  של  היידישיסטי  הרדיקליזם  שבבסיס  לציין  לראוי 

ודרנית,  רבות היידיש בתנאי הפולניזציההאגרסיבית והניתוק משפת היידיש כבסיס הזהות היהודית המ של ת

זשחיים שלמה קביטא    1926  שעתה זה נולדה. כבר בשנת בעקבות האקולטורציה הפולנית    בספרו דאגה  ןא  דא 

 
ל  158 דישע רעא  זיע -ל' טורבָאוויטש, "יי   .42ון צ. ב. ק אין ווילנע", שם, ז' ֿפ גימנא 
 

159 Jordana De Bloeme, "Creating a New Jewish Nation: The Vilna Education Society and Secular Yiddish Education 

in Interwar Vilna," in Polin Studies in Polish Jewry, Volume 30 (2018), pp. 221–236. 
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בפולין.  הפועלים  ממעמד  היהודים  הילדים  בש  160בקרב  שנערך  הפולני,  העם  משאל  הראו  1931נת  תוצאות   ,

מם של   זשק  מיהודי פולין הייתה יידיש. ספרו של  79.9%ששפת א  , שכבר הוצא לאור בשלב זה, מחזק את  ןא  דא 

הטענה על אודות ניסיונות היסטוריוגרפיים חשובים שנעשו בשפת היידיש הרבה לפני מלחמת העולם השנייה.  

זו   -הייתה כלי חשוב בתהליך יצירת הזיכרון היהודיכמו שאפשר לראות בדוגמאות המאספים לעיל, ספרות 

 וילנאי הקולקטיבי בין שתי מלחמות העולם. 

ניתן לומר כי הקמת מערכת החינוך החילוני ביידיש מתוארת במאספים מאבק מהפכני קשה וארוך  

מף  -למען הדמוקרטיה היהודית הצעירה בהנהגת האינטליגנציה היהודית מלחמה  שנים ו רן  ֿפווילנאית: "קא  א 

מצב   היידישאי[. ֿפרעכטלעכן  ספרנו  בית  חוקיות  למען  ]מאבק  שול''  אונדזער  בה    161ון  והניצחון  זו  מלחמה 

החדש   הלאומי  היהודי  הנרטיב  במרכז  מודרניניסים-"מעשה  –עומדים  רֿפ  ובמאסף  (1933)  נקסּפ־שול ב  "   א 

ובלתי פוסק למען    נקסּפ־שולב  .אונדזער שול ואומר שהיו מאבק קשה  עבודתו,  צב''ק את חמש שנות  מסכם 

הזכות של היהודים לחינוך ביידיש. יש לציין שלמרות ההישגים המרשימים במהלך כל חמש השנים הללו היה  

זיך אויף  ־שלעיתים נאמר, "אונדזער שולמצבם הכלכלי של בתי הספר ביידיש קשה ביותר. כמו   לט  וועזן הא 

לנאמנות    –ניסים''   הודות  ורק  אך  שקרה  הנס,  על  שסמך  ספר  בית  היה  ההנהגה    הפנטיתזה  העם  של  ושל 

המאבק למען השוויון של החינוך החילוני לא    אה של בית הספר החילוני ביידיש מהיום הראשון לקיומו.לאיד

גם בשנים שלאחר מכן.   עיתונות  ו   אונדזער שול  רא  ֿפ  ה המהדורה החד פעמית של צב''קעל כך מעידהסתיים 

שלושג  .162התקופה  חד -ם  במהדורה  החילוני  החינוך  של  המנהיגים  העידו  צב''ק  הקמת  לאחר  שנים  -עשרה 

 
ן,     160 זשדא  קא  ש.  אויף  א  ח.  אויף  אדיש  יישול  עלטערן  :  וילישפדער  די  אין  פצו  קינדער  שולןפ ון  רשע:  אוושכנע  ווא   ,

לטונגֿפ ־הויּפט רווא  דישער ֿפ א  ציע־שולון דער יי  ניזא   . 1926, ָארגא 

לן בילדונגס קָאמיטעט" )צ. ב. ק.(,    5מ. שור, "   161 דישן צענטרא  "דער   ; ז' רייזען, 122–96,  זז'  נקסּפ־שול ,  V, חלק  1924–1919יָאר יי 
מף   מף  ֿפקא  קא  דער  איז  שול  דישער  יי  דער  ר  רעכט!",  ֿפא  אונדזערע  ר  רֿפא  שול, א  המאמרים    .15–14   אונדזער  רשימת  גם  ראו 

 .  356–347, עמ' נקסּפ־שולבעיתונות יידיש,  
 

הזמנת צב''ק לערב מיוחד לציון עשור להחלטתו ששפת ההוראה של בית ספר עממי  , למשל,  על כך מעידים גם מסמכים ארכיוניים
מף   דישער שול" )ג'  ֿפ צריכה להיות יידיש, ונושא אחת ההרצאות באירוע זה היה "צען יָאר קא  ר דער יי  כער: "עשר שנות  ּפא  לודערמא 

 Catalog of the Leyzer Ran Collection in the Harvard College Library, 2017, p. 44. , מאבק למען בית ספרנו"(
 

צ.     162 אין  דא  ב א  שד''ר  איז  שול  דישע  יי  "די  ר",  ֿפגע,  רֿפא  שול,   א  "ד 6–5זז'  אונדזער  שור,  מ.  שולס  אָ ,  דישע  ווילנע",  -יי  אין  וועזן 
רישע בלעטער דישן דעם געווידמעט : 1932 נָאוועמבער, 45.נומ , ליטערא   .719, ז' ווילנעאין  ן ֿפקולטור־שא   יי 
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מיוחדת   שול  רא  ֿפפעמית  המאבק.  1933)  אונדזער  ועל המשך  העממי  החינוך  של  הקריטי  הכלכלי  מצבו  על   )

 163חוסר תמיכה כלכלית בצב''ק מצד הקהילה היהודית בווילנה מתואר בזיכרונותיה של לוסי דוידוביץ'. 

 

 קוסמופוליטניזם ה  לבין היהודית הלאומיות בין:  4ופרק  3פרק 

 יידיש  ובספרות חזותית ה באומנות וילנה של דימויה

 

רטן" רטלעבן,  מיר ווּו, דא  נד  אונדזער איז דא   הוא ארצנו[.    שם, חיים אנו שבו מקוםבשם,  [!" לא 

 ( 1918, ורשה ,מדם ולדימיר)

 

ניתהיסטוריה פוליפויקייט". הטרוגלוסיה. מודרניזם דיאספורי. ה"דא   3.1  

 

וילנאי  -שתיארו את המיעוט היהודי  בפרקים הבאים אדון בשתי עבודות היסטוריוגרפיות "חדשות",

  און בילד  רטווא  אין    ווילנע  דישעייִ אתנית אחת מני רבות:  -לאומית   ותרבות  קבוצהכ   בין שתי מלחמות העולם

ו וילנה בשני הספרים    ווילנע  ריא    טויזנט של מוריץ גרוסמן  ייצוגה של  על    מבוססשל זלמן שיק.  במידה רבה 

ס  א  ג   דישעייִ כמו כן, אדון בייצוג הגטו היהודי בספרו של משה וורובייצ'יק    .חזותית  אומנות  עלספרות יידיש ו 

 .אין ווילנע

רעיון    התקופה  בין  רב  במתח  התאפיינה  בפרט  ובווילנה  בכלל  אירופה  במזרח  המלחמות  שבין 

להלן, באו  כדי    ייבחנו, שושיק  גרוסמן  של  הלאומיים  שהנרטיביםנראה    164. הקוסמופוליטניזםהלאומיות לבין  

טונומיה  את רעיון האו   ייצגוכדי לצמצם אותם, באופן שאו לכל הפחות  לגשר בין הפערים בין שתי התפיסות,  

סותרים את    אינם  הם". ויקייט סוציאליסטי בשם "דאָ -הבונדיסטיאת העיקרון  ולאומית,  -התרבותית היהודית  

ו   שנוצרו  "איצטקייט", ו"  דָאיקייט "  המושגים   שמקורלהבהיר    יש   .האינטרנציונליזם  אתהקוסמופוליטניזם 

 
163 Lucy Dawidowicz, From That Place and Time: A Memoir 1938–1947, edited by Nancy Sinkoff. )Rutgers University 
Press: 2008). 
 
164 Michael L. Miller and Scott Ury, "Cosmopolitanism: The End of Jewishness?", European Review of History, 17 
(2010), pp. 337–359; and ibid., Israel Bartal, "Israeli Historians and Universalism", pp. 541–549; Daniel and 
Jonathan Boyarin, "Diaspora: Generation and Ground of Jewish Identity", Critical Inquiry, Vol. 19, No. 4 (Summer 
1993), pp. 693–725.   
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כאן  "דָא   ביידיש   מהמילים בעקבות  עכשיו"איצט":  ו":  הושרשו  מדם.,  ולדימיר  ה"בונד"    165דברי  מפלגת 

שמעון    אולוגיה יהאיד  את   אימצה הכלל   דובנובשל  היהדות  רעיון  כ-ללא  אך  מדלן    מו עולמית.  שהראתה 

ה   (Madeleine Cohen)כהן לתוך  ופלש  בלבד  לפוליטיקה  קשור  היה  לא  זה  רעיון  הבמחקרה,  יידיש  ספרות 

וילנה  166מודרניסטית.ה על  היסטוריוגרפיות  עבודות  של  ,  החדשה  היידיש  ששירתלומר    אפשר  בהקשר 

גרוסמן    מוריץ של    –החדשים    הווילנאיים   הנרטיבים   את הרעיון "כאן ועכשיו", עיצבה    על   מקצתה   התבססה ש

שתי  מהם  נכבד   ולחלק  תרבות   למסמך   נהפכההיא    שבהםשיק,    זלמן  שלו   נרטיבים   הציגו   האלה  העבודות. 

 לאומי. -, שבמידה שונה הכילו גם את הנרטיב הרבלאומיים יהודיים

הגלותי,   המודרניזם  ה  מגמת  במאה  וביידיש(  )בעברית  היהודית  בספרות  הייתה  20-שהתפתחה   ,

הרב היהודית  התרבות  בין  היחסים  של  ההיסטורית  לדינמיקה  היהודית    לאירועיםלשונית,  -התגובה 

מוס    ולתנאים  ההיסטוריים קנת  אירופה.  במזרח  היהודים  של  ברנסנס  (Kenneth Moss) הסוציאליים  דן 

  תרבות  ביצירת   שעסקו   היהודים  שהסופרים  סבור  הוא  . 1917  התרבות היהודית בעקבות המהפכה הרוסית של

היו כמעט "לאומניים תרבותיים" בהווייתם, ללא קשר להשתייכותם    ביידיש  הןהן בעברית    מודרנית  יהודית

  המודרנית  היהודית  התרבות  תוארה   שבהם,  זואטען כי על סמך מקרי הבוחן שנותחו בעבודה    167ליטית. הפו

תרבות  שתיהן    –(  ויידיש  עברית)  –  היהודיות  השפותכשלשונית,  -דו  תרבותכ של  ורב-תלת  שפות  -לשונית 

  שתי   בין  בווילנה   ביידיש  היסטוריוגרפית  בכתיבה   שעסקו  היהודים  שהאינטלקטואליםיש להניח    , אחת  לשונית

מוס,    להגדרהתואמים    אינם  העולם  מלחמות לאומית   שהיופי    על  אףשל  אוטונומיה  של  מובהקים  -נציגים 

, ומצא  בליברליזם  התאפיין  ילנאיו-הגלותי   המודרניזםעולה ש   מתוך מקרי הבוחן הללועל כך,    נוסףתרבותית.  

-לשוני )יידיש-מודל הרבה יותר רחב מהמודל הדו  היה  ושיק  גרוסמן  של  ביידיש   הכינוס .  אופניםביטוי בכמה  

לשוני של  -ליטאית(, והוא מתבסס על החקר הרב-עברית-פולנית/יידיש-עברית -לשוני )יידיש-התלתמעברית( או  

 
, כרך ב, עמ'  ושבר  קיוםגוטמן )עורכים(,  ישראל  ו  ברטל ישראל  מיתוס המהפכה ועבודת היומיום", בתוך    –, "הבונד  בלטמן  דניאל   165
"מישקינסקימשה    ;514–515 בתנועתו",    –מדם    ולאדימיר,  היהודית  מדם  ולדימירהאיש  הפועלים  תנועות  של  האגדה    זכרונות: 

 .  14–7 , עמ'1984-''דתשמהוצאת י"ל פרץ,   ,)תרגם מיידיש פסח בן עמרם(, תל אביב
 

166 Madeleine Atkins Cohen, Here and Now: The Modernist Poetics of Do’ikayt (Doctoral dissertation, University of 
California, Barkeley, 2016). 
 
167 Kenneth B.Moss, Jewish Renaissance in the Russian Revolution, Cambridge: Harvard University Press, 2009; 
Allison Schachter, Diasporic Modernisms: Hebrew and Yiddish Literature in the Twentieth Century, New York: 
Oxford University Press, 2012. 
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וההטרוגלוסיה הפוליפוניה  המקומית,  ב  168, התרבות  להלן,  יידיש.  השירי    מקצתהניכרים  שאראה  כמו 

פוליפונית"  בלתי  169"היסטוריה  חלק  היהודית -הייתה  ההיסטוריה  של  כשמדובר  -נפרד  לפחות  וילנאית, 

 בהיסטוריה תרבותית.

 וילנה  של  יהודי הלא בייצוגה ומגמות פולני-הווילנאי הקנון 3.2 

של  הספרי  ב משה    מוריץכינוס  שיקוורובייצגרוסמן,  וזלמן  בשיטות    , 'יק  שימוש  נעשה 

החדשה   היהודית    מן  יוצאללא    כולםו  170.המודרנית  היהודית  החברה  של   תיאורה  ורךלצההיסטוריוגרפיה 

 . הישן היהודי  הגטו את  ", ומציגיםהגאון  עירבתור " וילנה ואת   מסורתיתה-היהודית   העירמתארים את   הכלל

  משוררים ,  היסטוריוניםש  מראה   העולם  מלחמות  שתי  בין  וילנה   שללאומית  -הרב   בספרות   העיון 

, הייתה  ביניהם  הסגנוניים  ההבדלים  למרות".  וילנאי "קנון  מעין    יצרו  לווילנה  יצירתם  את  דישושהק  וסופרים

תרבותית  -היסטורית   פרספקטיבה  וליצור,  וילנה  על   ביותר  ספציפי   מידע   לקורא  לספק  –להם מטרה משותפת  

  , בעיתונות ובספרות הפולנית  ו נרטיבים מקומיים אלנעשו    הרגיונליזם הצרפתיבהשפעת    171. העיר  של  מסוימת

  לאומי ההיסטורי ה והזיכרון היהודי    סימבוליזם, לשיטה של שימור הזיכרון הפולניבשהתאפיינו ברומנטיקה ו

וילנה    172. ווהעברת  את  לשמר  שאפו  פולנים  פולניתבתור  משוררים  בין    , עיר  ההיסטורי  הקשר  את  ולהדגיש 

 
.  בכטין  מיכאיל   20-של התרבות החשובים במאה ה  התאורתיקנים ע אחד  ישפירושו ריבוי קולות, הטב  ,"הטרוגלוסיה"  המושגאת    168

הראשוני   הרומן    שבכטיןהשימוש  ביקורת  בתורת  היה  בו  אפשר  ו   , צורות  במגוון להיסטוריה  גם פלש הוא  אך,  ההטרוגלוסיעשה 
 Peter Burke, "The Voices of Mikhail Bakhtin", What is Cultural History?, Second:ליישם אותו בניתוח היסטורי. ראו

Edition, Cambridge, Polity, 2008, pp. 53–54. 

 
169 Idem, "Cultural History as Polyphonic History", Arbor: Ciencia, Pensamiento yn Cultura, Vol. 186, no. 743 (2010), 
pp. 479–486. 
 

ובאו לידי ביטוי בתיאור    ,History ingResist(David N. Myers ראו(  השיטות החדשות תאמו לנרטיב ה"התנגדות להיסטוריה"  170
היס כגון  היידיש המודרנית,  ובשפת  כלים אקטואליים  בין-טוריה תרבותיתהיסטורי אקטואלי, באמצעות  תחומי  -פוליטית, מחקר 

בווילנה   יהודים  אינטלקטואלים  של  הללו  בעבודות  לראות  ניתן  לרוב  ואומנות.  ספרות  זמננו,  יהדות  של  השונות  בסוגיות  העוסק 
ר של  שאיפה להבנות מתודה משולבת, כלומר, היסטוריה יהודית אקטואלית ביידיש לצד קורות חיי הקהילה היהודית והעבר המפוא

 "ירושלים ד'ליטא".
 

171 Beata Kalęba, "Życie literackie i literatura w Wilnie XIX-XX wieku. pod red. Tadeusza Bujnickiego i Andrzeja 
Romanowskiego, Kraków 2000. Kraków 2000", Pamiętnik Literacki 2 (2003), s. 241–254. Valentina Brio, Poeziia i 
Poetika Goroda: Wilno – Vilne – Vilnius, (Russian) Moscow: Novoe Literaturnoe Obozreniie, 2008. 

 

 
ֿפילי  172 מערץ    ּפד''ר  ל.,  פ.  ג.  י.  ֿפון  ידיעות  ליזם",  "רעגיָאנא  ן,  יובל1937ֿפרידמא  עשיית  -,  של  שנים  עשר  )לציון  נומער 

נדקענטעניש"(,   ז'  -9(  23)  1ה"לא  נג,  יָארגא  ההגמוניה  3ער  כנגד  התפתחה  הרגיונליסטית  התנועה  כי  ללמוד  ניתן  זה  ממאמר   .
 ין השאר, על התרבות הווילנאית היהודית והלא יהודית.  התרבותית של פריז והשפיעה על התרבות העולמית, ב
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המוטיב המרכזי בכתיבה    .הפולנית לנופיה. וילנה הייתה האובייקט האהוב לתיאורם של רבים-העיר האתנית

 Matka Boska Ostrobramska .173היה ודימויה הבולט ביותר  ,היה האדריכלות העירונית  יהעל

על  ההיסטוריוגרפיות  הלשיטות    בדוגמאות  בדיון  שהובאו  הוזכר    (1918)  מעלבוךזא    ווילנערחדשות 

  און בילדער   לטן א  געשט:  געטא    ווילנער  וןֿפספרו  ב  ושל  וההמשך "  הויף -'ן שולאויפ"   לונסקי   חייקלשל  מאמרו  

אומנם מכתיבתו החשובה    174".הויף -שול  דעראון    סגא  דישע  , די יי  זןיקלו   ווילנער"  לונסקימאמרו של    –  (1920)

בעקבות זיכרונותיו  שעולה    לונסקישל   השול  נכתבו  היהודיתשוהנזק    הויף -חורבן  לעיר  מסורתית  ה-נגרם 

הראשונה העולם  היסטוריוגרפיות  ,  במלחמת  בשל  בעבודות  רק  לא  אלו  זיכרונות  הובאו  מכן  לאחר  שנכתבו 

ובייחוד החיים והאדריכלות של    ,מסורתיים-היהודייםהאתרים  והנצחת    נזקי המלחמהשל    תיעודחשיבות ה

בווילנה היהודי  גם  ,הגטו  מן    אלא  להסתייג  שנוצר  כדי  היהודית  ושל האוכלוסייה  הגטו  של  הפוגעני  הדימוי 

  ,1910בשנת  כבר  שפורסם    ,אחד מספרי ההדרכהבבשפות שונות. כך  על וילנה ועל פולין  בספרות הלא יהודית  

בצרפתיתםרוסי-פרו  יםהיהודים "אלמנט   ו ארות ובספר הדרכה  הנוצרים,  לסוחרים  ומתחרים   "  Guide de 

Pologne,  כונה הגטו היהודי בווילנה  ,1923שפורסם בשנתCzarne Miasto  .)175)העיר השחורה  

 מרכיבי עבודתו החלוצית של מוריץ גרוסמן וילנאית ו-חידוש ההיסטוריוגרפיה היהודית 3.3

רט און בילד )וילנה,   ( 1925יִידישע ווילנע אין ווא 

רטאין  ווילנע  יִידישעהאלמנך  ך  אילוסטרירטער  – און בילד  ווא  נא  למא  ןמ.  וןֿפ א  סמא  שיצא לאור   ,גרא 

והפעיל החברתי   1925בשנת   הצילום  אומן  של  ביוזמתו  ץ  מא  הירש  גרוסמן   בדפוס  הוא  (,  1941–1885)  מוריץ 

חלוצית.   אישית  כינוס  לעבודת  וילנהמ   רביםכדוגמה  היה    יהודי  בארגונים    גרוסמןבתקופתו  חברתי  פעיל 

לער  "צענטרא  בבהם עסק לפרנסתו, הוא היה פעיל  ש  ,מוסדות החברה היהודית החדשה. מלבד עסקי הצילוםבו

 
 ציורה של מריה הקדושה )"המדונה של וילנה"( בשער השחר בווילנה שנחשב לאתר קתולי אייקוני.  173
 

לונסקי,    174 צחייקל  שווערע  אין  געשריבן  בילדער.  און  לטן  געשטא   : געטא  ווילנער  די    טײ  ֿפון  ֿפון  ראיין  ֿפא  דעם  ֿפון  פ''ג  )ווילנע: 
ליסטן אין ווילנע,  טן און זשורנא  דישע ליטערא   (.1920יי 

 
175 Wacław Gizbert-Studnicki, Wilno: Przewodnik ilustrowany po mieście i okolicach z planem miasta i dodatkami, 
Wilno: A. Żukowski, W. Borkowski, 1910;  Guide de Pologne, Paris: Amis de la Pologne, 1923;  Samuel Kassow, 
"Travel and Local History as a National Mission",InJ. Brauch, A. Lipphardt and A. Nocke (eds.),  Jewish Topographies, 
Hampshire, England: Ashgate, 2008, p. 247. 

מרצה   של  בספרו  לשיאה  הגיעה  זו  בפולנית,תופעה  שנכתב  קלוס,  יוליוש  בווילנה  בטורי  סטפן  באוניברסיטת   Wilnoלאדריכלות 

(1935)  . 
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סגן    שימש  1939  ובשנת  ,( וילנה  של  המרכזי  המלאכה  בעלי " )איגוד  ווילנע ראיין אין  א  ֿפ -נטווערקערהא    דישעריי  

ספרות יידיש,   באמצעותוילנאי -המחבר שאף לתאר את הציבור היהודי 176יושב ראש הוועד המנהל של הארגון.

ב"די צילום   עבודתו  פרי  טעליע  ישע ֿפָאטָאגרא  ֿפקינסטלערישע    אומנותי  הא"  א  לצילום(  ו )הסטודיו  מנותי 

 .  שבעיר המוסדות והארגונים היהודייםאת  ותיאורשבבעלותו 

ממש    צעדא  הו הנוכחי    הספר,  מרשים  תמונות  קטלוג  שהציג  ,נקסּפ־שולל  בהמשך    בפיתוחשל 

ביידיש  סינרגטי  בשילוב  שהתבטאה,  החדשה  היהודית  המודרניסטית   האסתטיקה ומילה  ויזואליות    של 

ההיסטוריל בת-תיאור  היהודית  וילנה  של  היוצר  זמנו-תרבותי  לעומת  של  אך  אוספי    נקסּפ־שול.  ולעומת 

סדישע  ייִ , ובהם  שלאחר מכן  הצילום שפורסמו על וילנה בשנים   ירושלים 'יק ווורובייצשל משה    ווילנעאין    גא 

כך משתמע מדברי    178. מתודה היסטוריוגרפית פורצת דרךהאלמנך של גרוסמן  הציג    177ראן,   לייזרשל    דליטא

בש,  אברמוביץ'א  הירש   יהדות  של  ההיסטוריוגרפית  השרשרת  המשך  האומנותי  החידוש  בעל  אלמנךראה 

 : , כדבריווילנה

 רום א    געשעענישן די    רצייכענען א  ֿפו  ווילן צ  עקשנותדיקן   זייערמיט    געווען קונה שם    נגלא    שוין בן  הא    ווילנער

צו  ֿפאו   יענעם  דער א    דעם  אויףאון    זיי די  א  ֿפ  רנא    נען דערמא  צו    גענוג'איז  ס.  טשטא    זייער   ראייביקן א  ֿפן  ר 

 ווילנער ",  רייזען .  וז   ן ציטרא  ון ש. ל.  ֿפ  ' רעד   דער  אונטער  ''נקסּפ,,   נדיעזן גרא    דעם:  דערשינענע   טײ  צ  לעצטע

,, און מ. שא    דבא  שא  ''ר  ד   ון ֿפ.  ' רעד  דער  אונטער"  מלביכערזא    בע אויסגא  '' )מעריקעא  ר  א  ֿפ   גטא    ווילנערליט, 

,,שול1921''  גטא  ,,   טונגײ  צון  ֿפ א  -(,  און  און א  ֿפ-רקשטא  די    וועגן   רעדנדיק  נישט נד.,  פנקס''  רעלטערטע 

א.   רבעטא    מגידס, ד.  רשונגען א  ֿפ   דסקיסבערשא  '  פפרא  ,  עיר וילנה  , קריה נאמנה, שפה לנאמנים  רגעסענעא  ֿפ

ל.  טעריא  מא  -רטווא    א    רנא    געווען  זענען   זיי  סווא  ,  דעםון  ֿפ  געליטן בן  הא    בען אויסגא    לעא  די    רנא  .  טערײ  וו אז.  

, ווילנעדישע  די ייִ   רטווא  אין בילד און    יקסירן ֿפר  א  ֿפ  טן צוגעטרא  ,  איניציאטיוו   ן ײ  ז  לויט,  ן סמא  גרא  מ.    לעצטנס

בישראל'',   ואם  עיר  ייִ ֿפון  ֿפמקור    דער,,די    נעלע עסיא  ֿפרא  ּפאון    קולטורעלע,  ישענטרא  ילא  ֿפדישע  יל 

 179'(. אברמוביץ הירש שלמאמר ביקורת '' )מתוך  [... ] ציעסניזא  רגא  א  

 
ראיין אין ווילנע",  176 נטווערקער ֿפא  דישער הא  לער יי  ר דער געשיכטע ֿפון ווילנע אין ּפא' קרוק, "צענטרא  רן נקס ֿפא  ֿפון מלחמה    די יא 

)וילנה,   ציע  קוּפא  א  ז'  (1922און  ווילנע",  837–837,  אין  ראיין  ֿפא  נטווערקער  דישער הא  יי  לער  גרָאדסקי, "צענטרא  ווילנער  ; מגר. א. 
ך נא  למא  נטווערקער-; עלאל סינאזאן, "די קולטור258–257, עמ' א  ראיין", -קָאמיסיע בי ים הא  ךֿפא  נא  למא   ;261–259, עמ' ווילנער א 

Genrich  Agranovskij & Irina Guzenberg, Vilnius: Memorable Sites of Jewish History and Culture, pp. 214–215. 
 

ך  שני המאמרים הללו ב נא  למא  ולתיאור הפעילות הענפה שלו. בעלי המלאכה  ווילנער א  יוחדו להיסטוריה של איגוד בעלי המלאכה 
הופלו לרעה ביחס בעלי המלאכה הנוצרים. התארגנות יהודית זו הייתה    17-ותים מהמאה ההיהודים בווילנה שהחלו להתאגד בצו

)שנת    1925חברים בעת רישומו בשנת    3,000ניכרת בווילנה בימים הקשים של הכיבוש הגרמני. הקמתו של הארגון המשפיע, שמנה  
 ווילנה בעידן המודרני.פרסום האלמנך של גרוסמן(, נחשב להישגם הגדול של בעלי המלאכה היהודים ב 

 
 תשל''ה. –, שלושה כרכים, ניו יורק, תשל''דירושלים דליטא: מאויר ומתואדן )עורך(, א  לייזער ר 177
צילום  שילב בתוכו  בין שתי מלחמות העולם,    כולו לעיר וילנה  יוחד ספר כינוס ראשון בז'אנר ששל גרוסמן היה  החדש  האלמנך    178

מודרניסטית  אומנותי,   קוסמופוליטייםשירה  מרכיבים  היהודית    ,בעלת  החברה  ובתמונה" המקומית  ותיאור  ב"מילה  זמנו     –  בת 
   שיק, גרודזנסקי וראן(.ישורין, שימשה תבנית לעבודות היסטוריוגרפיות מאוחרות יותר )טכניקה חדשנית זו 

 
מָאוויטש  הירש 179 רישע , "רעצענזיעס",אּברא   : 6' ז(, 1925 סר א  מ 20) 46' נומ , בלעטער  ליטערא 
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  אחר   או כזה ובאופן, סביבם המתרחשים האירועים את  לתאר העקשני ברצון שם  לעצמם קנו כבר ילנהתושבי ו]ֹ

'  וז  ציטרוןל  "של ש  בעריכתם  השאפתני  הפנקס:  האחרונה  מהתקופה  קומץ   רק  להזכיר  די.  עירם  את  להנציח

(,  1921  ,"טָאג"שליט, היום הווילנאי בשביל אמריקה )הוצאת העיתון    'רייזן, מאספי וילנה בעריכת ד"ר שבד ומ 

עיר וילנה של הלל נח מגיד שטיינשניידר,    שמואל יוסף פין,קריה נאמנה המיושנת מאוד של  פנקס ואחרים,  -שול

אך כל הפרסומים המוזכרים היו חומרים טקסטואליים  וכו'.    מגיד  'מחקרים של פרופ' ברשדסקי, עבודתו של ד

גרוסמן על פי יוזמתו את וילנה היהודית במילה ובתמונה, "עיר ואם בישראל",    'תיעד הצלם מ  לאחרונהבלבד.  

   .[ארגונים פילנטרופיים, ארגוני תרבות וארגונים מקצועיים רביםשל מקור ה

להבהיר   אברמוביץ'שיש  הירש  התקופה  מבקר  של  ההערה  בדורו  גרוסמן    ,למרות  היחיד  היה  לא 

אלא  בתמונה  עירו  את  ולהנציח   לתעד במאמציו     אומנות נעשתה    הראשונה  העולם  מלחמת  שלאחר   בשנים. 

הקהילה    חברת''ק,  צב:  וילנאית-היהודית  ההיסטוריוגרפיה  שלנפרד    בלתי   לחלק   הצילום השכלה,  מפיצי 

ה  'יק וורובייצ, משה  בווילנה  היהודית בשנות  ביידיש שפורסמו  האחרים  ובניו    30-ועורכי המאספים  בווילנה 

 וזלמן שיק, עשו שימוש רב בצילום.   גרודזנסקיי  ", א ישוריןיורק, בהם יפים 

  וילנה  את  ולהנציח"לתעד    שהוא אינו מתכוון רק  עולה  ספרו  בפתח  גרוסמן  של  ההסבר  בדבריעיון  מ 

  ,"המודרנית   היהודית  החברה  של   ההישגים  על'  הרחבקהל  'ה  את"ליידע  גם    אלא",  בישראל  ואם  עירבתור  

 :לספרו הקצרה  בהקדמה גרוסמן כותב וכך. נולדה זהעתה ש החברה היהודית החדשה 

די   אויף  ווילנע  דישערייִ   אונזערון  ֿפ  רבעטא    טלעכערֿפ געזעלשא    דער אין    רן יא    מערערע  שוין   זיך  טייליקנדיקבא  

  יגלען שּפ ּפא    לזא    וועלכער,  ךנא  למא  א  ן  א    רויסצוגעבן א    נקגעדא    דער   געקומען  מיר  איז,  געביטן   רשיידענסטעא  ֿפ

,,אין   עס ארשטעלנדיקֿפ, נוצלעכקייטאון איר  טֿפגעזעלשא   אונזערון ֿפ רבעטא   גטעײ  רצוו א  ֿפ-ברייט  זיקעדא  די 

  לעבעדיקע אין    אויך  רנא  ,  טן דא    טיסטישעסטא    טרוקענעאון    רטיקלען א  אין    רנא  און בילד'', ד. ה. ניט    רטווא  

כדי  ציעסאילוסטרא  און    בילדער א  הא    לזא  עולם    ברייטערער  דער,    גרויסן   דעם  וועגן   גריףבא    גענויערן בן 

 אונזער ון  ֿפ  טעטיקייט  קולטורעלער און    טלעכערֿפגעזעלשא    דער ון  ֿפ  טונגײ  דבא    וויכטיקער  דעראון    רנעםא  ֿפ

 . (רויסגעבערא  ון ֿפאון בילד'',  רטווא  אין  ווילנע... ),,יידישע טשטא  

להוציא  ] וכמי שעוסק בהיבטי חייה השונים הבזיק אצלי רעיון  וילנה היהודית  ותיק למען  פעיל חברתי  בתור 

  רק  לא  כלומר",  ובתמונה"במילה    חיוניותה  ואת  היהודית   החברה  של  הענפה  עבודתה  את   ישקףלאור אלמנך, ש

  בדבר   הרחב  הקהל  את  ליידע  כדי,  אותנטיים  וברישומים  בתמונות  גם   אלא,  סטטיסטיים  נתוניםבו  במאמרים

 . [עירנו של והתרבות החברה לחיי החשובה ומשמעותה בההר   פעילותה

הביע   מבדבריו  מסוים  רצון  שביעות  חוסר  צלם,  ֶאת  ש  כךאברמוביץ'  עשה  הספרותי  הכינוס  עבודת 

ויש לציין כי    ,ביקורת זו הייתה מוצדקתש"אדם הרחוק מעולם הספרות''. אך כלל לא בטוח    ,לטענתו  ,שהוא

ד''ר יעקב  של  צמח שבד,  של  חייקל לונסקי,  של  ,  ל ציטרון"באלמנך של גרוסמן כונסו יצירות ומאמרים של ש

 
https://www.nli.org.il/he/newspapers/ltb/1925/03/20/01/article/10 
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רייזן,  של  ויגודסקי,   קולבא  של  זלמן  )להלןמשה  שרה  של  קולבק(,    :ק  )להלן:  רייזען  י  "א  ושל   רייזן(שרה 

יצירותיהם   פרסום  מכ באלמנך  גרודזנסקי.  יותר  של ספרות  של  ו מעיד  עולמה  היטב את  הכיר  גרוסמן  הצלם 

 יידיש.ה

טען   קאמי  מלחמות  האלמשג'אסטין  שתי  בין  וילנה  של  יוקרתה  את  "לקדם  בא  גרוסמן  של  נך 

לשאול  180.העולם" יש  בכוונתו    לפיכך  היה  וילנה  של  דימוי  מין  בשנת  איזה  לקדם  גרוסמן  לאחר  2519של   ,

  כמאתיים  ספרותיים  חומרים  בין  שילב  מה  לשםו?  נאמנה  קריהמ  החל  והפנקסיםפרסום רשימת המאספים  

מטרתו    כמו  ? ומוסדותיה  היהודית  החברה  של  תיאור   הוסיף  וגם ,  תמונות עצמו,  גרוסמן  מדברי  שמשתמע 

ולכונן במקומם זהות    ן שלה" ואת הסטטוס הישליטא'דשל "ירושלים  הישן    הייתה דווקא לשנות את הדימוי 

.  מואצים  מודרניזציה   בתהליכינמצאת  ו,  התורמת לתרבות העירונית  ישנה של קהילה מודרנית-חדשהוחדשה  

  ט'',ֿפדישער ווילנע'', "אונזער געזעלשא  אונזער יי  "  –  181" המדומיינת"קהילתו    מהי  גרוסמן  מסביר  ספרו  בפתח

 העכשווית והחיה שלנו[.   וילנה, שלנו החברה, שלנו היהודית ילנהו '' ]"אונזער איצטיקע לעבעדיקע ווילנע

מבוא לאלמנך. שליט, שהיה  שכתב למאמר  במשה שליט    נתןעל עבודתו של גרוסמן  ביקורת חיובית  

כרת ובולטת בתחום ההיסטוריוגרפיה היהודית החדשה של וילנה, אחד השותפים הנאמנים של שבד  דמות מּו

מעלבוך  ווילנערבעבודה למען פרסום   כתב על סוגיה זו בעיתונות, ראה  ש  ,(1931)  א  פא  יעק  נקסּפעורך של  ה,  זא 

העת   בבוא  יאפשר  ספק  "שללא  ומוצלח  מקורי  ורעיון  חשוב  ניסיון  של  באלמנך  בהיסטוריוגרפיה  להתעמק 

עשרה קבוצות: הקהילה  -במאמרו חילק שליט את הטקסטים המובאים באלמנך של גרוסמן לארבע  182עירנו''. 

  עבודה  למען  חברות,  וניתהנציגות בסיים ובמועצה העיר   ,1919-שהוקם ב"  אָ פאָ יעק"היהודית בווילנה וארגון  

"ָא )"  בריאות  וארגוני  יעילה "רבעט א  דורך    הילףרט",  "תרבות"  צב)  חינוך  ארגוני "מכבי"(,  ו"  זעאָ ",  ''ק, 

,  כלכלה  מוסדות ,  שטראשוןארגוני מורים וסטודנטים, מוסדות תרבות, ספריית    183, ו"הוועד המאוחד לחינוך"

 
180 Abraham Karpinowitz, Vilna My Vilna: Stories, translated from the Yiddish by Helen Mintz, Foreword by Justin 
Cammy, New York: Syracuse University Press, 2016, p. xiv.   
 
181 Benedict Anderson, Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism (1983). 
 

  משה שא  ליט, הקדמה, ייִ דישע ווילנע אין ווא  רט און בילד, ז' 6.  182
 

 . ''קצבשל   נקסּפ־ שולמבוסס על של גרוסמן יהודיות באלמנך החינוך  המערכות רוב התיאור של  183
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-היהודית"וילנה  ו  מדע  איגודימסורתיות,  -יהודיות   חברות,  פילנטרופיים  ארגונים ,  רפואה  מוסדות

 כל אלה עמדו במרכז המבנה הארגוני החדש של יהודי וילנה בין שתי מלחמות העולם.  184מסורתית". 

.  בווילנה  היהודית  לקהילה   הבחירות  לאחר  שנים  שש  פורסם   גרוסמן   של  האלמנך ,  שליט  שהסבירמו  כ

-הלאומית  האוטונומיה  של  המרכזי  לגוף  פךיהלה  צריכים  הנבחרים  הקהילה  מוסדות  היו  בחירותה  לאחר

  באלמנך .  מעמדם  של  מסוים  שימור  תוך  פוליטי  בכוחה  מצטבר  פיחות  עם  להתמודד  נאלצו  הם  אךיהודית,  

על  חילוני,  -הדתי  ואופיה  הרכבּהעל  ,  1918  משנתהחל    בווילנה   היהודית   הקהילה  התפתחות  על  נתונים  מובאים

"בונד",  ה   מפלגת,  "הציוניות מפלגות  ה"  חברי,  פעילים  משמונים  המורכב  הוועד  שלמפלגתית  -רב  נציגות

"בעלי  העם"איחוד   "המפלגה  המלאכה",  "פועלי  הדמוקרטית",  "המפלגה  ציון",  "שומרי  המאוחדת ",   ,"

  ,1920–1918  בשנים, שהייתה  הקהילה  של  הראשונה  הנשיאות  חברי  בין"הסוחרים".  ו "  ישראל ", "צעירי  שבת

שבד,  דהנשיאות    אשרשב  יוהיו   צמח  רובינשטיין,    ויגודסקי''ר  ד  סגניו''ר  ברגר  דראשי  המזכיר  ה והרב  ''ר 

 .  ויינרייךומזכיר משנה מקס  

את הסיים של    ",ָא פאָ יעק"  הארגון  את  שליט  הדגיש  אזורית   השפעה  בעלי  שהיו  החשובים  הגופים  בין

שני    וביאליסטוק  נובוגרודקמחוז   בווילנה,  הנציגים  ה עם  יעקב  דיהודים שהתגוררו  יצחק    והרב  ויגודסקי''ר 

יהודית   נציגות  וילנה עם  נציגים יהודים( ואת המועצה העירונית של  )אז לא היו בסיים הווילנאי  רובינשטיין 

של ובהם     14  ניכרת  ושליט  דהנציגים,  גרוסמן  שבד.  צמח  שתי  הציגו  ''ר  בין  בווילנה  שפעלו  תרבות  חברות 

העולם בפולין"    :גדולה  וילנאיתגאווה    מלחמות  מסוגה  היחידה  ההיסטורית  –"החברה  אתנוגרפית  -החברה 

ביוזמתם    1919שהוקם בווילנה בשנת    ,)איגוד הסופרים(  ראייןא  ֿפ-טןליטערא    דער,  1913שפעלה משנת    ,בווילנה

  להקת (, המכון היהודי למוזיקה ונות)החברה לאומ   טֿפ געזעלשא  -קונסט   די,  וייטר  'ואניגר,    'סקי, ש-אנ  'של ש

 . 1916 בשנתמה שהוק , "טרופע ווילנער" מתהמפורס   תהתיאטרון היהודי

מיוחד השקיע גרוסמן בתיעוד נשים יהודיות שפעלו בווילנה לפני מלחמת העולם    מאמץ יתרה מזאת,  

ואחרי המודרניים  ההראשונה  היהודיים  החיים  של  ההיבטים  בעלות    מופיעותתמונות  ב.  בווילנה  ובמגוון 

נשים   בארגוני  ופעילות חברתיות  יהודיות מסורתיות",  ובתפקידים    שייכות נשים ששל  דמויות  ובהן  "חברות 

של  קל אין    טלעכע ֿפגעזעלשא    עלטסטע"די  בוצה  בווילנה(ווילנעעסקנים  הוותיקים  הציבור  )אנשי  כגון "   ,  

הוועד לטיפול ביתומות יהודיות בפנימייה    שב ראשיושהייתה סגנית  )ורה ג. גצוב(    וו אָ געצ  'תמונתה של ורה ג

בין "חברי המערכת של העיתונות היומית בווילנה" מופיעה בשורה    .1898שנוסדה בווילנה בשנת    ,סקי-אנ''ש  ע

 
 .6–5ז'  ,רט און בילדדישע ווילנע אין ווא  ייִ הקדמה,  ,שליט 184
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העיתון   עורכת  של  תמונתה  שרה  גטאָ "  היידישסטי הראשונה  מייסדי  רייזן"  בין  לצד  טרופע"ווילנער  ה;   "

של    ארליוק ואלכסנדר    מורבסקיאברהם   תמונתה    של   ההנהלה  חברי  בין;  לובצקי   עלמית  סוניהמופיעה 

, חברת  נקשטייןא  בלחנה  של  להבחין בתמונתה    אפשר" )הטכניון היהודי בווילנה(  טעכניקום   דישעריי    ווילנער"

המובטלים לענייני  היהודי  משנת    ,הוועד  בווילנה  אפשר.  1926שפעל  כן  נשים    כמו  של  רבות  תמונות  למצוא 

בווילנה   רפואיים שפעלו  באיגודים  לאומנות,  החברה  של  בין חברי ההנהלה  אומנים סטודנטיאלית,  בקבוצת 

 ועוד.  

  בספרו   וילנה  של  דימויה ,  האלמנך  מתוכן הן    שליט  של   מהמבוא  הן   להתרשםאפשר  שמו  כ זאת ועוד,  

  דיבר   שעליו,  העולם  מלחמות  שתי  בין  היהודית  ילההקה  שלתרבותי  -הסוציו  הפרופיל  את  תואם  גרוסמן  של

  של   שלישים  וכשני,  ביותר  נחות  היה  הפולנית  בחברההיהודי    העובד  של  מעמדו.  לעיל  המוזכר,  כהן  אברהם

  של  החדש   הסוציאלי   המבנה  של  הבולטים   המאפיינים  אחד .  מלאכה  בעלי   היו  וילנה  של  היהודית   האוכלוסייה

ש  בווילנה  היהודית  החברה של    ההשתייכות  לפי  חלוקה  היה,  כהן  טען,כמו  השונים  והעיסוקים  המקצועית 

ציעון ֿפ  יעֿפ אָ היפערטרוה"האוכלוסייה  ניזא   '': ָארגא 

, דינונגבא    דערא    ווענען דא  , צי  רבעטא    דערא    נדלהא  , צי  טלעכעֿפגעזעלשא    דערא    ערזענלעכעּפ,  טעטיקייט  יעדע
 185... ציעניזא  רגא  א  ון ֿפ רמען א  ֿפ עקסטרימע נגענומען א  ט , הא  ליטיקא  ּפ וודאיא  און  בילדונג

צורה   וכל פעילות, אישית או חברתית, עסק או עבודה, תפילה או שירות לציבור, חינוך וודאי פוליטיקה, קיבל]
 . [של ארגון אקסטרמלית

העובד היה צריך להיות חלק  מעביד לא הוגדרו בחוזה ההעסקה בלבד, אלא  -לפי ניתוח זה, יחסי עובד

  היהודיתקיימה החברה    זו  כתובה  לא  ממסורת  יוצא  כפועל.  מתאים  מקצועי  לארגון  ולהשתייך''(  צעך),,  צוותמ

לעלע)"   מקבילים  ארגונים רא    המוסדות  לצד  להתקיים  הדתיים   המוסדותהמשיכו  ש  באופן "(  אינסטיטוציעס  ּפא 

  של   החדשים  הצרכיםאת    בהדרגהסיפקו    העבודה  של  החדשות  הארגון  צורות,  למעשה  אך.  החילוניים

 . רלוונטיים לפחות   המסורתיים המוסדות  את והפכו,  היהודית האוכלוסייה

וילנה היהודית בסימן    186(,heodore R. WeeksT)  וויקס   תיאודור   ההיסטוריון   לדעת זה של  דימויה 

)ניו יורק,    דליטא  ירושליםושל לייזר ראן ב  1925גרוסמן כבר בשנת    מוריץשל    תוארו באלמנךש,  תהליכי חילון

  על אודות מצבּה   'וידוביץו ד  לוסיהאמריקאית  היהודית    ההיסטוריונית  של  הייחודית  עדותה  את  תואם  (1974

 
ל  א   – ווילנע" , הןּכ רהם ֿבא   185 דישער  ון א  ֿפ  ילֿפּפראָ קולטורעלער ־סָאציא   . 31 'ז", קהילה יי 
 

186 Theodore R. Weeks, "Jews and Others in Vilna – Wilno – Vilnius: Invisible Neighbors 1831–1948", In Omer 
Bartov and Eric D. Weitz (eds.), Shatterzone ofEmpires: Coexistence and Violencein the German,  Habsburg, Russian, 
and Ottoman Borderlands, Bloomington: Indiana University Press, 2013, p.93.    
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השואה.   לפני  בווילנה  היהודית  החברה  במכון  ידוביץ ודו של  שני  לתואר  סטודנטית  שהייתה  בשנת  ייוו',  ''א 

 In Vilna of 1938"למיעוט, כך: הופכים  בה היהודים המסורתיים שֶ  ,, תיארה את וילנה1939–1938הלימודים 

the upholders of the Gaon’s tradition were embattled, even if they did not yet consider 

themselves beleaguered. They knew that they were confronting powerful enemies in 

secularism, Jewish nationalism, and radicalism. They saw that Jews were less concerned about 

having a share in the world to come and preferred to reap their rewards in the present world. 

Still, the observant Jews remained a force to be reckoned with, in numbers and influence" .187 

היטב   כמובן,  והשתקפו,  כן,  לפני  הרבה  החלו  וויקס,  תיאודור  של  במאמרו  הנידונים  האלה,  התהליכים 

 באלמנך של גרוסמן. 

  דליטא  ירושליםאלבום  בהן    און בילד  רטווא  אין    ווילנע דישעייִ בהן  המופיעות  ונות  עיון בתמ מ ,  ואכן

הציגה כל אחת מהיצירות נרטיב של החברה  ן  ביניה  ניכריםלמרות ההבדלים ה שאפשר להגיע למסקנה    ראןשל  

ששינ בווילנה  הקהילהתהיהודית  וראשי  תפקידים  מבעלי  חוץ  פניה:  את  אינם    , ה  בתמונות  היהודים  רוב 

המסורתי.   לעולם  עוד  לכך,  משתייכים  התיאור  פרט  הן  צילום  תמונות  באמצעות  הוויזואלי  התיאור  הן 

המילולי של גרוסמן מעידים על הנציגות המועטה ביותר של רבנים במוסדות ובארגונים היהודיים החשובים  

ההיסטורית  כגון ,  התקופהשל   וספריית  -החברה  גם.  שטראשוןאתנוגרפית  כי    אפשר  הנהלת  את  להתרשם 

וביידיש(,   )בעברית  המורים  ו"יי  את  ארגוני  ביידיש  והעיתונאים  הסופרים  במועצה  קציערא  ֿפדישע  איגוד   "

ו-העירונית  והכלכלה היהודיים מאת  מקומית  צגים אזרחים בעלי מראה אירופאי  ייהנהלת מוסדות התרבות 

מסורתית הייתה הרבה יותר גדולה מזו המוצגת באלמנך  -שליט, וילנה היהודית  כתב ש  מוודרני. עם זאת, כמ

נציין    188". קודש"טהרת  )בית הכנסת הכוראלי בווילנה(    שול-והכָארעל ידי "שלושה רבנים, בית הכנסת הגדול  

פיכי   על  גרוסמן את    ,ת האלמנךשתמונת הגאון מווילנה או קלויז הגאון אינם מופיעים בתמונו  אף  לא שלל 

  באלמנך   הושלםחדשה  -הישנהשל וילנה    הנרטיב  ."ליטא' ירושלים ד"בתור  עיר הגאון ובתור  דימויה של וילנה  

 . להלן שאראה מוכ, יידיש  ספרות של  המרשיםר המבח באמצעות

 
187 Lucy Dawidowicz, From That Place and Time: A Memoir 1938–1947, New York: Bantam Books, 1989, p. 107. 
 

רט אין ווילנע יִידישע 188  . 6, ז' בילד און ווא 
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  הארגונים   ועשרות  היהודית  החברה  של  דשומח  עיצוב  תהליך  עמד  גרוסמן  של  האישית  יצירתו  במרכז

  בווילנה  היהודי   הקיום  זכות  על  להילחם, החברה שהמשיכה  הראשונה  העולם  מלחמת  לאחר   בווילנה   שהוקמו 

  במטרה ,  וילנה  יהודי  שפיתחו,  חדש  חברתי  מודל  עיצוב  עלמצביע    גרוסמן  של  האלמנך.  הפולני  השלטון  שתחת

הל את    המודל   את  להצדיק  מנסה  גרוסמןש  נראה.  בעיר  היהודית  האוכלוסייה  של  המשתנים  צרכיםספק 

חברתי המורכב של היהודים בווילנה. על רקע זה  -הפוליטי  מצבה  את  רבה  במידה  ומשקף,  בושתמך    הקהילתי

להסביר את רצונו של גרוסמן לקדם את המודל הקהילתי החדש של יהודי וילנה באמצעות הנרטיב שגם    אפשר

)" הצלמים,   סוחרי  נטווערקער"הא  בעלי המלאכה   ,)"( )הלצהענדלערס(,  האָ העצים    ( נטן"בריקא  א  ֿפ"תעשיינים 

ממנ חלק  הם  היהודים  באמצעות    חיוניותה.  ווהסוחרים  בעיקר  מוצגים  והישגיה  דאז  היהודית  החברה  של 

 מסורתי.  -תיאור הארגונים החילוניים, שמתקיימים לצד חיי העולם היהודי

 גרוסמן  פי על יידיש בספרות וילנה של דימויה 3.4

  בתיעוד  רק  גרוסמןלא הסתפק  ,  תמונות  אלבוםתור  בעבודתו של גרוסמן  הוזכרה  עיתים  אף על פי של

,  חשוב  ספרותי  כינוס  הוא  הספר  של  הראשון  חלקו.  וילנאית-היהודית  החברה  של  הטרנספורמציה  של  ויזואלי

כמו  ייחודיספרותי  -היסטורי  למקור  הספר  הפךנ   שבזכותו   שנידונו ,  ביידיש  החדשים  הכינוס  ספרי  עורכי. 

בעיקר באמצעות    כעיר תרבות יידיש מודרנית  וילנה   של  מעמדּה  את  מבסס  גרוסמן  גם  כך ,  הקודמים  בפרקים

כמרכז ההשכלה העברית באמצעות מאמרו הנודע    מעמדּה. כמו כן, הוא מבסס את  שירת יידיש של התקופה

,  יספרות  מרכזבתור    וילנה  של  ההיסטוריה  את  המתאר,  צענטער"-קולטור  דישער יי    לס א    ווילנע "  רייזן של זלמן  

 189. לספרו  הראשונים  בעמודים המובא

בו וילנה  שֶ  ,בוך־טערײ  ווולעומת  מעלבוך זא   ווילנערבהמוצג אירופאי הנרחב -המזרח הנרטיבלעומת   אך 

מכמוצגת   גרוסמן  של  האלמנך  חומרי  יורק,  וניו  וורשה  לצד  מודרני  יידיש  תרבות  וילנה    יוחדים מרכז  לעיר 

בלו בילד  רטווא  אין    ווילנע  ,ולפיכך  לבד.יהודיה  היסטוריוגרפי  און  חידוש  כאמור,  היה  שהיה,  מכיוון  ספר  , 

ש בז'אנר  ראשון  וילנה  יוחד כינוס  לעיר  ש   ,כולו  בתוכו  של  ושילב  עטם  פרי  ביידיש  ופרוזה  מודרניסטית  ירה 

אך גם    ,יידיש בין שתי מלחמות העולם עמדה בעיקר בסימן השירה המודרניסטיתהיוצרים מקומיים. ספרות  

ה ייצוגה  וילנה  דשוח מבסימן  החדשה.    של  זהותה    שירה   שאינה  וילנה  על  ביידיש  אומנותית  כתיבה והבניית 

  לא   וילנהי  דויה   ושל  העיר  של  הפואטי  בייצוגהו  ז  טרנספורמציה.  יותר  רחוקות  לעיתים   זו  בתקופה  הופיעה

  ובעיקר,  ספרות.  ההיסטורית  המציאות  את  נאמנה  שיקפהגם    אלא,  יידיש  משוררי  של  דמיונם  פרי  רק  הייתה

 
 .9–10 שם, ז' 189
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  כהן   אברהם   כתב   וכך   ישנה.-החדשה  האורבנית   הזהות  בעיצוב   התמקדה,  גרוסמן  נס ישכ   ביידיש  וילנה   שירת

תרבותי  -הסוציו  הפרופיל  את   הגדיר  בוו, שֶ במאמר  בשירה  השתקפותםעל  ו  אלהה  תהליכים ה  של   הדינמיקה  על

 : העולם  מלחמות שתי בין וילנה של

ניט  א    נען ײ  ז  ציעס ציא  סא  א    ווונדערלעכע  די  נען ײ  ז  זיי.  זיענטא  א  ֿפ  דיכטערישערון  ֿפ  דוקטרא  ּפ  א    בלויזבער 

 דעם,  שטימונגדי    איבער גיבן    זשן א  אימ. די  ליטעטרעא    קולטורעלע  א    ערן רקערּפא  ֿפאון    דינגטבא    רישהיסטא  

 רט א  געּפ  ליטעטרעא    צימצומדיקע  שטרענגע  א    אויס  דריקן   זייד און  עריא  ּפ-צווישנמלחמה  דעםון  ֿפ  ריטלא  קא  

 190. ליטעטרעא   עקסיסטירנדיקער דערון ֿפ נסצענדענץטרא   מישערדינא   מיט א  

)מתוך  ] שעולות  הנפלאות  של  ההאסוציאציות  תוצר  אינן  מ  דמיוןשירה(  הן  בהיסטוריה עוגנות  המשורר. 

של התקופה שבין שתי מלחמות   גווןהתרבותית. הדמויות המתוארות מעבירות את האווירה ואת  הובמציאות  

המציאות   ,העולם  של  הדינמיים  הטרנספורמציה  בתהליכי  הנתונה  המציאות  את  בקפדנות  מבטאות  והן 

 .[הקיימת

ה  כמו  ו שלא  של  הראשונים  וילנההיסטוריוגרפים  כמו,  ישראל    שלא  ההיסטוריון    קלויזנר עבודת 

בווילנה(  ילנהוב  העברית  לההקה  תולדות העברית  הקהילה  לכותבי    191,)תולדות  ובדומה  בעברית,  שנכתבו 

גרוסמן ליצור מונוגרפיה שבמרכזה עומדת הקהילה    לאההיסטוריוגרפיה החדשה ביידיש,   הייתה כוונתו של 

ובאומנות  את  ג  יהצל או    הווילנאיתהמסורתית   בספרות  המודרניזם  התפתחות  בלבד.  שלה  החילון  תהליכי 

יהודי   זיכרון  מודל  לעצב  לגרוסמן  אפשרו  העיר    ,חדשמקומי  היהודית  של  התיאור  את  משמר  אחד  שמצד 

ומצד   שלמה,  את  סמ  אחר כאחדות  לחדשה.  ישנה  מזהות  העוברת  העיר  של  בייצוגה  האבולוציה  את  רטט 

ישנה כעיר  וילנה  של  )"די  -הנרטיב  אפשר"ווילנע  ע ײ  נ-לטא  חדשה  הראשונות    (  בעבודות  גם  של  לזהות 

  את  ייצגה לא  גרוסמן של  הכינוס  שיטת  אך. רייזןצמח שבד וזלמן  ברּוישח ,ביידיש  ההיסטוריוגרפיה המודרנית

  הפוליפונית   השירה של העיר.    קוסמופוליטיים  בהיבטים  נגעה   שהיא  מאחר ,  שיטתם  לפי  הלאומית   האוטונומיה 

ות  משקפ  1925  בשנת  החדשני  בספרו  וזיכרונות  פרוזה  של  הדוגמאות  מעט  לצד,  גרוסמן  שכינס ביידיש  החדשה

 . להלן  שאראהמו כ(, 1939)  שיק זלמן של ההיסטוריוגרפית  בעבודתו  ביטויבא לידי ש, התהליך תחילת את

  הנרטיב  את   מציג,   ביידיש  ופרוזה   שירה באמצעות    וילנה  את   שמתאר,  האלמנך  של   הראשון  החלק

התרבותית  והמודרניסטי  החדש  הווילנאי המורשת  על  שמירה  של  -תוך  מכיוון  "ליטא'דירושלים  " רוחנית   ,

יידיש  ה יידיש, נציגי ספרות  ם ביוצריה   .העיר  של  כרוהמּו  הישן  הנרטיב  של  מדי  רדיקלי  משינוי  נמנע  שגרוסמן

  חייקל ,  רייזןהחדשה והישנה כאחד, כותבים על הרחוב היהודי הטיפוסי, כמו על נופיה ואנשיה של העיר: זלמן  

 
ל  א   – ווילנע" , הןּכאברהם  190 דישער  ון א  ֿפ  ילֿפּפראָ קולטורעלער ־סָאציא   . 28' ז, "קהילה יי 
 

 הוצאת הקהלה העברית בוילנה, וילנה, תרצ''ה.  ,לה העברית בוילנההקה תולדות ישראל קלויזנר,   191
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  גולדשמידט   י "א ,  סטוצקי, לייב  קולבק, משה  בלנקשטיין  חנה,  רייזן, שרה  ויגודסקי, צמח שבד, יעקב  לונסקי

היהודיגרודזנסקיי  "או העבר  של  -.  הירש    "דליטאירושלים  " מסורתי  של  מותו  על  הטרגי  היהודי  והזיכרון 

משיח    מת ש  ,לעקערט מתוארים    192[, הצלב  על  ישוכמו  ]  "קרעסטיע  א  נ  סאָ כריסט ק  א  "קצלם:    ןֿפ אוי"ווי 

כל המשוררים ללא יוצא מן הכלל מתארים את וילנה    .באלמנך לצד האופטימיות של שירת יידיש מודרניסטית

  " ווילנע  עײ  נ-לט"א  הפרטית שלהם מזווית ראייה אינדיבידואלית ובסגנון אומנותי ייחודי. נרטיב מאוזן זה של  

הישנה וילנה  -)העיר  על  ההיסטוריוגרפי  הדיון  את  מלווה  האחרים    יהודיהעל  ו חדשה(  הכינוס  בספרי  גם 

של   האנתולוגיה  שיק    ,ווילנע  טשטא    דער  געווידמעט:  ווילנע  ישוריןביידיש:  של    ווילנע  ריא    טויזנטספרו 

 .  גרודזנסקיי "בעריכת א ךנא  למא  א   ווילנערו

יידיש שכונסו באלמנך של גרוסמן אינה מנותקת מהמציאות  ה הראייה האינדיבידואלית בשירי    זווית 

ולנופיו  -ההיסטורית המזרח  היהודית למקום מושבה  בין האוכלוסייה  להפך, הקשר  של התקופה.  אירופאית 

  ויותר  ליותר  הפכה, נ 20-ה  המאה  בתחילת  שהתפתחה,  זו  כתיבה".  יקייט "דאָ המודגש באמצעות היידיש ורעיון  

  התפתחות   ובאור  הראשונה   העולם  מלחמת   של  הטרגיים  האירועים  לאחר ,  30-וה  20-בשנותה  פופולרית 

המאסף    אם  .החדשה  היהודית  הלאומיות של  העיקרי  מ1914)  עליטהנושא  של  כתיבתם  ואובייקט  קצת  ( 

של  הרי    (,האתנית  )ליטא   "סןײ  ר"ו "  ליטע"  אזור  היה  המקומייםהיוצרים   באלמנך  שכונסה  היידיש  בשירת 

 גרוסמן הועבר כובד המשקל לווילנה.  

  שני   בין  ליישב  ניסיוןה   הוא  באלמנך  המובאות  היצירות  של  הבולטים  המאפיינים  אחדכמו שראינו,  

, חצר  הויף-השול  בין ,  העיר  של  המודרנית   הארכיטקטורה  אתרילבין    הטבע  נופי   בין :  שוהחד  הישן,  העולמות

של   הרוחני  העושר  סמל  הישן,  הכנסת  העיר    ,"ליטא'דירושלים  " בית  תושבי  של  החומריות  המצוקות  לבין 

  תיארו "  וויליע   דער  אויףבסיפורה "   בלנקשטיין" וחנה  ווילנעבשירה "  רייזןהנסמכים על גמילות חסדים. שרה  

הגאון  וילנה  את של  הרחוב    ,עירו  של  המודרניזציה  עם  בשלום  ועל  .  בניהאורשחיה  העבר  על  הרהרו  שתיהן 

וילנה, נהרותיה   עירן האהובה. הנוף הפסטורלי של  היו  יהנ וויל  ריסנהעתיד של  וגבעותיה,  גדותיה  גניה,  גם  , 

י גולדשמידט. הנימה הלירית  "וא  סטוצקי, לייב  גרודזנסקיי  " אבשירתם של משה קולבק,    נושא שחזר תמיד

של בשירו  במיוחד  בולטת    מתרגם,  פופולרי  חילוני  יידיש   סופר ,  עיתונאי,  (1972–1904)   גרודזנסקי  והאישית 

ך  ווילנער  של  עורךהו נא  למא  שהתאפיינו בתיאור    ,וילנה   על  הראשונים  לשירים  יצירתו  את  לשייךאפשר    193.א 

 
רט אין ווילנע יִידישע)א בלעטעל זכרונות(, ", טויט'ס  לעקערט , "ויגודסקי  יעקבד''ר  192  . 21–20זז'   ,בילד און ווא 
ך  193 נא  למא  . האלמנך הווילנאי הוא עבודתו האחרונה של א''י  1939קוריער,  ־ בעריכת א''י גרָאדזענסקי, ווילנע: פ''ג ָאוונט  ווילנער א 

ך    –שני ספרי כינוס על תולדות העיר וילנה ועל ההווה שלה    .)ליטא(  וועקשנע(, ילד  1941–1891)  קיגרודזנס  נא  למא  טויזנט וווילנער א 
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יידיש של משוררי קבוצת "יונג  היחסי קרבה מיוחדים בין העיר למשורר ובהיעדר תוכן היסטורי, לעומת שירת  

 . לאחר זמן  שנכתבו,"ווילנע 

כן,   הראשונהכמו  הפואמה  מופיעה  ביידיש  באלמנך  ווילנע"    ,שנכתבה  "צו  לווילנה  והוקדשה 

א  מאת  ג ")"לווילנה"(  ו  194לדשמידט.וי  אל  פונה  בעצמו    ילנההמחבר  און    דישעריי    ערשטער  ןײ  ד"ורואה 

וה זינגערבא    מעראיינזא   הראשון  )היהודי  זלמן    יחידי"  של  "וילנה"  לפואמה  בדומה  שירים(.  לך  המשורר 

ש  הרציני  היה  ,  1919בשנת    העברי  מקורּה נדפס  שניאור,  הז'אנר  מן  יצירה  לווילנה  להקדיש  ניסיון  השיר 

. אך תמונה רחבה זו  אורייםיות פני הקורא תמונה רחבה יותר ולשלב בתוכה מרכיבים ליריים  ל והנחשב, להציג  

אינה    גולשמידטוהנרטיב הפוליפוני של וילנה. הפואמה של    הטרוגלוסיהשמידט בזכות  מוצגת בפואמה של גולד

בה. המשורר  שדמויות ואתרים יהודיים ולא יהודיים  נסובה סביב  היא  אלא    ,היהודית בלבד  ווילנה מוקדת ב מ

ל  מקדיש הן  ביידיש  שירתו  ואת  "דליטאירושלים  " את  הגאון  את  מזכיר  )השיר  וגאונים  הגאון  עיר  ''ד,  סוי, 

ספרא   הרב ריעשוויצא    ליטווישע" ל  הן(,  ודיינאיהודה  לווילנה  האתנית-",  ולווילנה  למקום  -לאומית  ליטאית, 

 :  גדימינס, מגדלו של הדוכס הגדול של ליטא –המגן של וילנה -ביותר שלה, הריפה הנעלה והגבוה,  ה

 ,בערג הויכע, שיינע נעײ  דצו  וועקא   זיךז איך  ן לא  דא  

 , שענסטן  ןײ  דאון  העכסטן ן  ײ  קום איך צו ד ן דא  

 195[ ... ] געדימין ון ֿפרג בא  ־ליבלינגס דעםרג, בא  ־שיצערבא    ן ײ  ד צו 

 , שלך ואז אני יוצא לדרך אל ההרים היפים והגבוהים שלך ומגיע להר הכי גבוה והכי יפה]

 [. ההר האהוב של גדימין  –המגן שלך -להר

הספרותיים   הקולות  התרבותימגוון  הפסיפס  את  מציג  וה-באלמנך  של  הדתית    ילנהלשוני  היהודית, 

החוזרת על התפילות    שהיהא)  הזָאגערקעיהודית: דמויותיהם הטיפוסיות של  -והחילונית, אך גם של העיר הלא

הכנסת(   בבית  הנשים  ה בעזרת  דישושומר  של    קייטיי  היהודית(  המסורת  ואף    196. "ליטא'דירושלים  ")כאן: 

לא נפקד.    –עיר מקלט של רבים    –עיר קוסמופוליטית  בתור  ו  גדימינסעירו של הדוכס  בתור  תיאורה של וילנה  

 
ווילנע ר  וילנה")  יא  שנות  הם"אלף  שנה,  באותה  בווילנה  שפורסמו  שיק  זלמן  של  הכינוס   (  ספרי  של  בשרשרת  האחרונה  החוליה 

 החדשה" בין שתי מלחמות העולם.ביידיש, שהציגו מתודות חדשות, שאפשר להגדירן "ההיסטוריוגרפיה היהודית 

בשנת  גרודזנסקי   לווילנה  ביידיש  נו  1913עבר  רומן  יצירותיו  בין  העולם.  בין שתי מלחמות  פופולרי  חילוני  יידיש  לסופר  לעבן  הפך 
))חיים( ראו(1923,  ביוגרפיים  לפרטים  יצחק",  כארלאשיצחק    :.  אהרן  "גרָאדזענסקי,  ן,  רייזעןזלמן  ,    ;609–607  זז'  ,1,  לעקסיקא 

 . 335–333 , ז'1 ,ןלעקסיקא  ער ײ  נ

ג ווילנע, ֿפע: ילנוו , עמעא  ּפ:  ווילנעצו , לדשמידטאָ ג. י. א 194 רלא  רט אין ווילנע יִידישע,  1921א   . 16 , ז'בילד  און ווא 
 

 שם. 195

 
דישקייט ון "דער שומר ֿפ, לונסקי חייקל 196  .15–18, 10–11זז' לטן און בילדער, א  . געשטגעטא   ווילנערון ֿפגערקע", אָ "די ז  ";יי 
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היה   המנוגדים  הלאומיים  הנרטיבים  כל  גיסא  כינוס  למחד  גרוסמן  של  החזק  לרצונו  חברה  ב  ראותביטוי 

ביסוד האחדות המדומה  הכרה במתח המובנה ש  ,ומאידך גיסא  , לאומית-היהודית שוות זכויות בווילנה הרב

ההווה   של  האתני  המתח  שלמרות  לשער  יש  וביטאה  הזאת.  של  המדומיין  התרבותי  בזיכרון    ילנה האחיזה 

 : יותר  טוב לעתיד סמויה   שאיפה הראשונה העולם מלחמת מלפני והטובה הישנה 

 . [וגזעים עמים שלהמקלט, ־עיר, יפהאת ]!..." סן רא  און  עלקערֿפון  ֿפ, המקלט־עירשיין,  ביסט"

 .[!הלבבית דליטאירושלים  ]!..."דליטא ירושלים  רציקעהא  , א"

 197(. 1924, וילנה, סונטיםצרור /נעטן סא   בינטל א   , גדימינסעל מבצר /רגבא  ־סשלא  'ן ֿפאוי, צקיסטא  )לייב 

 

או  ,השירה  כינוס  גם וילנה בספר בהיסטוריה התרבותית-פיה הרבשמדגישה את  יהודית,  -לאומי של 

יידיש של יוצרי הדור  היהודיים והקוסמופוליטיים בשירת  -להיווכח כי המרכיבים הלא  אפשרהיה פורץ דרך.  

לרב ביטוי  היו  בווילנה  שגדל  התפתחות-החדש  המתפתחת.  החילונית  ולזהות  המקומית  של    ןתרבותיות 

יידישיסטי היידיש    תאידאולוגיה  שפת  ליצור    האפשרושל  וילנה  של  החדש  ולהיסטוריוגרף  המודרני  ליוצר 

הקוסמופוליטיות   גם  למציאות.  יותר  וקרובה  ריאליסטית  של    הווילנאית תמונה  דמיונם  פרי  הייתה  לא 

מלחמות   שתי  שבין  בווילנה  העירונית  הזהות  של  המרכיבים  אחד  אלא  יהודים,  והלא  היהודים  היוצרים, 

 העולם: 

It (Wilno) was neither Polish nor not-Polish, neither Lithuanian nor not-Lithuanian, neither a 

provincial nor a capital city, although it was provincial above all. And really, as I see it in 

retrospect, Wilno was an oddity, a city of mixed-up, overlapping regions, like Trieste or 

Czerniowce.198 

 

פשר ליוצרים לבטא את הקשר העמוק, האישי והלאומי שלהם  שא    , הפכה לכלי אומנותינ שפת היידיש  

  או  ביידיש  ליצור  האידאולוגית   בחירה ה  לאומית. -הרב  בעיר   לווילנה ולהדגיש את הנוכחות היהודית המקומית 

  מלחמות  שתי  שבין  בתקופה  החריפה  והיא,  המודרנית  היהודית  הספרות  של  ההיכר  מסימני  היא  בעברית

 : העולם

 
רט אין ווילנע יִידישע 197  .28–27, זז' בילד און ווא 
 

198 Tomas Venclova, Winter Dialogue, Translated by Diana Senechal, Foreword by Joseph Brodsky, With a Dialogue 
between the Author and Czeslaw Milosz, Evanston, Illinois: Northwestern University Press, 1999. 
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While Hebraism seeks to maintain the distinctiveness of Jewish culture...Yiddishism, by 

contrast, insists on intersections, interdependence, on the virtues of living within other 

cultures…199 

  וונער )"קאָ   ת וחשובה בליטא העצמאית התפתחות מעניינידי  ל   לשוניות בליטא הביאה -דעות הגבוהה לרבהמּו

המפורסם    1935  בשנת  "(. ליטע האוסף  של  יורק  בניו  פרסומו  יפים    ווילנע)שנת  לאור  ישוריןבעריכת  יצא   )

שמיות   ללשונות  הפרופסור  מאת  בליטאית  ספר  באוניברסיטת  בקובנה  העברית  הספרות  של  וההיסטוריון 

  את קבע  שפירא היה הראשון ש  200.וילנה בשירה היהודית החדשה  –(  1943–1895קובנה חיים נחמן שפירא )

והביאֹו  דוברי  עבורב"  דליטאירושלים  "בתור  (  וילניוס)  וילנה  של  האתוס היהודית    ליטאית,  התרבות  לרמת 

גרוסמן  .האירופאית של  האלמנך  היה  אותו  ששימשו  החשובים  המקורות  שלבאנתולוגי   . אחד    השירה   ה 

של  ,  לבנזון  בר  דב  אברהם  של  שיריהם  שארה  בין  נכללו  יידישל  מעברית   שבתרגומו  בליטאית  החדשה  היהודית

של  וי גולדשמידט  "אשל  ,  סטוצקילייב  של  ,  רייזןשרה  של  מרדכי צבי מאנה,  של  ,  מיכלישוקרבר    דבאברהם  

בשנת  גרודזנסקיי  "א האנתולוגיה    1938.  של  השני  הכרך  בספרות  בהתפרסם  פרקים  "ראשי  שונה:  כותרת 

  קיסינאס   איזידוראספרסם ביבליוגרף יהודי באוניברסיטת קובנה    1931היהודית המודרנית". כמו כן, בשנת  

 ספרות הליטאית בעברית.  מבחר מה

פרופ'    שימש  1927ומשנת    ,1923מחלקה ללשונות שמיות נוסדה באוניברסיטת קובנה בשנת  זאת ועוד,  

משא ומתן    פרילוצקי, התנהל ביוזמתו של נח  1939וילנה לליטא בשנת  הוחזרה  שפירא ראש המחלקה. לאחר ש

אנשי   בהם  ייוובין  הנהלוויטשנָא למא  קא    זעליג''א,  לבין  אוניברסיטת  ,  .  ליידיש   חוג  לפתיחת  בנוגע  וילניוסת 

שלושים    יהיה  פרילוצקישהוחלט    1941–1940  הלימודים  שנת  לקראת באוניברסיטה.  ליידיש  החוג  ראש 

הלימודים   יהודיות.  גימנסיות  בוגרי  היו  בחוג  ראשונים  סטודנטים  אּו  נערכווחמישה  אך  שר  בליטאית, 

ביידיש  לפרילוצקי בשנת  שמאחר    ,ללמד  ליטאית.  ללמוד  הספיק  וטרם  מוורשה  פליט    זאת ה  הלימודיםהיה 

 . פרץ ל"י  של למותו שנה 25  לציון מיוחד וקורס חדשה  יידיש ספרותב, בפונטיקה קורסים לימד

 

 
199 Anita  Norich, "Under Whose Sign? Hebraism and Yiddishism as Paradigms of  Modem Jewish Literary History," 
Published online by Cambridge University Press: 23 October 2020: 
https://www.cambridge.org/core/journals/pmla/article/abs/under-whose-sign-hebraism-and-yiddishism-as-
paradigms-of-modern-jewish-literary-history/415BCB2A6A79FA6A58FCDDC663473A8C (accessed on 19/1/2021). 
 

נד  , בא  טורדישער ליטערא  ער ייִ ײ  ון דער נֿפן  לעקסיקא  ראו    .היהודית בליטאית בעריכת נ' שפיראתרגום הכותרת של האנתולוגיה    200
  . 530–531ז'  ,1981נגרעס קאָ -קולטור דישעריי   לוועלטלעכערא  יו יָארק: , נ8
 

 

https://www.cambridge.org/core/journals/pmla/article/abs/under-whose-sign-hebraism-and-yiddishism-as-paradigms-of-modern-jewish-literary-history/415BCB2A6A79FA6A58FCDDC663473A8C
https://www.cambridge.org/core/journals/pmla/article/abs/under-whose-sign-hebraism-and-yiddishism-as-paradigms-of-modern-jewish-literary-history/415BCB2A6A79FA6A58FCDDC663473A8C
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 מודרניזם וריאליזם בייצוגה של וילנה היהודית באלבום של משה וורובייצ'יק 3.5

ס אין ווילנע   ( 1931לייפציג,  –)ציריך  יִידישע גא 

 [גם לערים יש מזל משלהם. מזל של אומנות]'' קונסט ון ֿפמזל  זייערמזל.  זייער בן ָאה שטעט אויך"

 . (1929פריז,  , זלמן שניאור)

גרוסמן  לעומת ששאף להציג את החברה היהודית המאורגנת, בעלי תפקידים    ,הצלם והאקטיביסט החברתי 

  201'יק וורובייצהאומן  נקט  שתיאר את רחוב היהודים בזיכרונות,    ,לונסקי  חייקלוהפעילים של וילנה, ולעומת  

 בעבודתו המודרניסטית מתודה שונה.  

וורובייצ'יק  ספרו הראשון גא  ייִ   ,של  ווילנעס  דישע  וילנה    202, אין  ייחודי לעיר    –הוא אלבום  תמונות 

אומנותי   צילום  בתערוכת    65  שלאוסף  התמונות  הוצגו  לראשונה  הישן.  היהודי  הגטו  רחובות  של  תמונות 

  בגרמנית   כספר  התמונות  אוסף  פורסם  מכן  לאחר.  1929  במאי  1-ב  בווילנה  שנערכה,  "ווילנע-האומנים של "יונג 

של    שניאור  .שניאור  זלמן   שכתב  העשירה   ההקדמה  עם,  אנגליתבו  בעברית  וגם   ,יידישבו עבודתו  את  שיבח 

 והדגיש את חשיבותה של אומנות הצילום לתיעוד ההיסטורי: ,'יקוורובייצ

א  זעהן   סווא    זעלבע  סדא  ניט    איז  לייענען  הא    .    די'',  נאמנה,,קריה    אין   ין ֿפ .  ש:  ווילנע  וועגן   געשריבן בן  סך 

 ידון  ֿפ  בערײ  שר  דעראון    זכרונות  נעײ  זאין    ן קהא  ; אב.  עדיעּפענציקלא    איינגלישע-דישייִ   און ,  רוסישע-דיש ייִ 

א   הא    שורות.  זי  סך  בן ווסקימינקא  ק,  ו שטר  ן הערמא  :  געצייכנטאון    לטגעמא    אויך בן  ,  ן צוקערמא  ציון  -, 

  געבלד  געוויסע  א    א  ד  איז  ונגען ֿפשא    קונסט  דערא    טורליטערא  , ווי בכלל אין  לעםא    דעם בער אין  . א  ניעוויטשמא  

 203...''ליטעטרעא   ריינע איז בילדער דיזעאין  א  ד. זיענטא  א  ֿפון ֿפן, ײ  ון משער זֿפ יגקייט

 כרונות יזפין, אנציקלופדיות,    ': "קריה נאמנה" של שוילנהנכתב על    ותדבר. רבה לקרוא ולראות זה לא אותו  ]

, בן  מינקובסקייצירתו של מחבר השורות הללו. ציירים ואומנים רבים, בהם הרמן שטרוק,  ו  קהאןשל אברהם  

צוקרמן,    יצירה   לכל  בדומה,  ציור  או  כתובה  עבודה  כל  אך.  יצירותיהם  את  לווילנהייחדו    ',מנייביץציון 

 . [מציאות טהורה מציגהלעומת זאת, . תמונה, ולפנטזיה להשערה  מקוםה משאיר,  אומנות ועבודת ספרותית

שלהעבודת    אך,  בווילנה  הישן  היהודי  הגטו  את  תיארו  היסטוריוגרפיות  עבודותכמה     אומנות 

שונה    הציגה   יק' וורובייצ היוםה'יק  וורובייצ  –דימוי  חיי  אל  הקורא  של  מבטו  את  הגטו  -פנה  ברחובות  יום 

 
הראשונה. בווילנה סיים את לימודיו התיכוניים בגימנסיה העברית  'יק היגר לווילנה לפני מלחמת העולם  וורובייצמשה )מוזס(    201

וילנה    , "תרבות" באוניברסיטת  ואדריכלות  לאומנויות  במחלקה  השכלתו  את  סטפן  עוהמשיך  בשנת  באטורי''ש  נתקבל    1928. 
ם של התקופה, בהם  שם למד אצל מיטב המורי  .)גרמניה(  בדסאוש "באוהאוס"    –'יק לאחד מבתי הספר הטובים באירופה  וורובייצ

  של   יותר   המאוחרת   ובתקופה ,  ז בפרי  לצילום  הספר   בבית'יק  וורובייצ   השתלם   1930  משנת.  אלברסויוזף    קנדינסקי  וסילי ול קלה,  אפ
 .הציור באומנות  לעסוק בחר  יצירתו 

202  https://www.yiddishbookcenter.org/collections/yiddish-books/spb-nybc214868/vorobeichic-moses-idishe-gas-
in-vilne 

 

ס אין ווילנע , ז' 3.  203 זלמן שניאור, "יי  דישע גא  ס  אין ליכט און  שאָ טן'', יִידישע גא 
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עמד    1918  מעלבוךזא    בווילנערשהופיע    לונסקי  חייקללהתרשם, במרכז חיבורו של    אפשר  שהיה  מוהיהודי. כ

עם    הויף-שול הכנסת(  בית  לשול  קלויזכולל    ,(הקלויזים)   הקלויזן)חצר  הכנסת"    הויף-הגאון.  בית  )"חצר 

", עבודת האומנות היחידה שמופיעה בספר  הויף -שול  דער צוקרמן "בן ציון  הציור של    הווילנאית האגדית( יוחד

שכולו "דער שיר    ,בספר זיכרונות נוסטלגי  (. 1921) ילנאי(  והו  וט)מהג  געטא    ווילנערון  ֿפ  לונסקיהזיכרונות של  

א  ֿפהשירים   ל"געטָא יי    ון  היהודית"(  הגלות  של  השירים  )"שיר  גלות"  א  ֿפ   דישן  געטָא ון  כל  לע  של  )"גטו  ס" 

הישנה    " ליטא' ירושלים ד" שפורסם זמן קצר לאחר מלחמת העולם הראשונה, תיאר לונסקי את    204,הגטאות"(

היהודיות  דמויותיה  הק-ואת  היהודים  רחוב  את  הגטו,  רחובות  של  הביוגרפיה  את  זה  מסורתיות,  בשם  רוי 

אף על פי שגרוסמן התעקש לשכנע את    לעומת זאת,  ואת הקלויזן )הקלויזים( שברחוב היהודים.   1572משנת  

שנבנתה לאחר מלחמת העולם הראשונה, גם בספרו    וילנאית החדשה -הקורא בחיוניותה של החברה היהודית

 מסורתית וכמה תמונות של רחובות הגטו הישן.  -הופיעו תיאור מצומצם של וילנה היהודית

היהודי 'יק מרחיב את  וורובייצשתי העבודות המוזכרות,    לעומת     רחובות .  תניכר  הרחבה  ייצוג הגטו 

מגדילה את    העדשה של וורובייצ'יק  205.ריקים  כמעט  רחובות  הם  גרוסמן  של  בספרו  המוקטנות  בתמונות  הגטו

רבים  ורית האזור המס בעיני  עיקר הדמויות המתוארות    ,הזה  שלו.  הראשיים  לשחקנים  והופכת את תושביו 

  . ואילו הן בעלי תפקידים מסורתיים ואחרים, משכילים, סופרים, מורים או בעלי ייחוס  לונסקיבזיכרונות של  

לספק    שמנסיםיהודים פשוטים, עניים, אנשים    –הם תושבי הגטו    ה,במהשעומדים במרכז    ,גיבוריו של גרוסמן

ישע:  לעצ וחסרי  זקנים  ומזון,  מים  סבלים,  הקלייזמרהחזן,    גדלקהמם  שמחכה    המוכרת  העיוור,  בחנות 

 'יק "קרני השמש".  וורובייצ כינה שאותם –הילדים   –והדור הבא של יהודי וילנה   הייהודי לקונה, אם 

של    הנוסטלגי  השירים  לשיר  הגמור  ההפך  הייתה  גרוסמן  אצל  היהודית  השכונה  של  הוויזואליזציה 

  האוכלוסייה  של  הקשהאקונומי  -הסוציו   מצבּה  את  ולחשוף   ריאליסטית  תמונה   ליצור   נועדה  היא.  לונסקי

של  וילנאית-היהודית באלבום  מתואר  זה  מצב  האדריוורובייצ.  של  האובייקטים  באמצעות  גם  כלות  'יק 

מכולת חנויות  של  דלתות  מוצגות  האלבום  בכריכת  על    ,היהודית.  הענייה.  היהודית  השכונה  של  הפנים  והן 

הקשים   המגורים  שבתמונות.  ש תנאיי  השבורים  והחלונות  ההרוסים  המבנים  מעידים  זה,  בה  רחוב  כנגד 

  שהופיע בספר הדרכה לתיירים  ,היהודים בצילום של גרוסמן מעלה אסוציאציה עם הכינוי "העיר השחורה"

 
 . 4–6 ' זז, געטא   ווילנער  וןֿפ,  לונסקי חייקלה. ייבין, הקדמה לספרו של   204
 

אין  ־געטָא "  :למשל  ,ראו  205 "גא  ־גלעזערטויער  אין  ־געטאָ ס",  "א  סגא    טקעווערא  י טויער  יי  געטאָ   ווילנעראין    ווינקל  ",  "די  דישע  ", 
 .  32, 26, 14, 8זז' ,  און בילד רט ווא  אין  ווילנע, "סגא  
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של  מהמבנים  ו  206להתרשם מיופי האדריכלות היהודית בצפייה אל רחובות הגטו מלמעלה   אפשר אך    .יתתבצרפ

 . היהודים של רוחם על  לשמור שהמשיכו ספריית שטראשון ואוצרותיה, , הקלויז הישן,  קלויז הגר''א

 

 לאומית -פוליפונית והמשימה היהודית-הווילנאית ההיסטוריה: 4פרק 

 ווילנע  רָאי טויזנט שיק זלמן של בספרו

 [לאמריקה ספר שמן הסתם לא הגיע]" [... ] נגען דערגא   נישט מעריקעצו א   מסתמאאיז  סווא   בוך א  "

 )1951איירס,  נוסאבו) ווילנע, רניא  טש דניאל

 

וילנה בתרבותם של יהודי  "נדקענטענישא  ל" פועלו של זלמן שיק ומשמעותה של חברת ה 4.1  

  

( זלמן שיק  ופועלו של  ספר הזיכרונו1941–1905על חייו  מ  רני    ת ( אפשר ללמוד  ווילנע  של דניאל טשא 

, ממסמכים ארכיוניים ומההקדמה שכתב שיק לספרו. שיק היה  (1939)ך  נא  למא  ווילנער א  ממאמרים ב  ,(1951)

נדקענטעניש" )"ווילג"(פעיל חברתי, עיתונאי יידיש,    207. מורה דרך ויושב ראש הסניף הווילנאי של חברת ה"לא 

" הוא    208ךנא  למא  א    ווילנערב  במאמרו של  הענפה  הפעילות  את  נדקענטעניש"    "ווילגתיאר  ה"לא  )חברת 

ההיסטוריתבווילנה( המחלקה  וילנה",  "ידידי  עיקריות:  מחלקות  חמש  היו  לארגון  מחלקת  -:  אתנוגרפית, 

תעמולה;   ומחלקת  ; "T.E. Ro"  בשם  האספרנטו   וחובבי   תיירות  מחלקת  בארגון  פעלה  1931  משנתצילום, 

שיק מכתב  209. המקומית  האספרנטו  באגודת  פעיל  היה  שבעצמו,  שיק  של  ביוזמתו   הוקמה  זו  מחלקה של  ו 

 
ס דישע ייִ ווָארָאבייטשיק,   ראו  206  .17–16 תמונות, ווילנעאין  גא 
 

207 Samuel Kassow, "Travel and Local History as a National Mission. Polish Jews and the Landkentenish Movement 
in the 1920s and 1930s," in Julia Brauch, Anna Lipphardt and Alexandra Nocke (eds.), Jewish Topographies: Visions 
of Space, Traditions of Place,  Aldershot: Ashgate Publishing, 2008; NY: Routledge, 2016, pp. 241–264. 

על    חברה ה התבססה  הארץ  לידיעת  של אידאולוגיה היהודית  היהודית  ה  האוטונומיה  רעיון  על  החדשה,  היהודית  -הלאומיות 
האתניות לקבוצות  ובדומה  הרגיונליזם.-תרבותית  תרבות  על  בווילנה  האחרות  בהם    אינטלקטואלים  לאומיות  בוורשה,  יהודים 

  האתרים   שימור  ןלמע  פעלה  החברהכן,    ועללשמר את ההיסטוריה היהודית.    הלמטר  שמולהם,  בורשטיןומיכאיל    רינגלבלוםעמנואל  
דוהיהודיים ספרות  לאור  והוציאה  ו -,  ביידיש  ללמוד    אפשרש  כמו  אך,  אקדמית  כתנועה  החברה  פעלה  בתחילה.  בפולניתלשונית 

סופר   של  ו בורשטין  מיכאיל  והפובליציסט   היידישממאמריו  היהודית  החברה  בקרב  תאוצה  תפסה  היא  יותר  נ,  לעממית  הפכה 
דישן לעבן"ֿפער  ײ  מ' בורשטין:"א  נפולנית" )-בתרבות ובחיי החברה היהודית"גורם השפעה חדש  ול קטָאר אין יי  נדקענטעניש    ,א  לא 

נומער   רשע[,  ל., ווא  ג. פ.  ז'  1]י.  נדקענטעניש",  13–9,  ג. פ. ל.; "צען יָאר לא  י.  -(. על הספרות הדו1937[,  23]   1, נומער  ידיעות פון 
נד און לעבן  לשונית שיצאה לאור בווילנה ראו:  .  ג. י ון ֿפ ידיעות ו( 1935–1933)  נדקענטענישלא   ;ליפונר יצחק ( בעריכת  1928–1927) לא 

. בין פעילי התנועה המרכזיים  ן למא  וואָ '  ל ''ר  וד   פרידמאן''ר פיליפ  ד,  בורשטין  מיכאיל,  רינגלבלום( בעריכת עמנואל  1938–1936)  .ל.  פ
 (.1931, קלעצקין)וילנה: דפוס ב'  לוינעּפון  די חורבות ֿפ  איבער, מחבר הספר בורשטיןמיכאל  יידישה וסופר  עיתונאי ההיה 

 .287 ז',  ךנא  למא  א   ווילנער", טֿפגעזעלשא   נדקענטעניש לא  ' דיי   די , "שיק זלמן208

 . 289 ז' , שם", ווילנע אין  וועגונגבא   ָא נטערא  ּפעס דער אין  נטיילאָ ' דיי   דער , "פיינשטיין דוד  ר ''ד209
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נדקענטעניש"ה אור על פעילותה של חברת    שופך עודבליטאית,    שנכתב  1939  משנת זה    ממכתב  210.בווילנה  "לא 

 " הארגון:  מטרות  על  ללמוד  ההיסטוריים  פעילותאפשר  החומרים  וחקר  איסוף  אזור  -למען  על  אתנוגרפיים 

תולדות   על  ובייחוד  על  יהודיהליטא,  בייחוד  ידיעת הארץ,  של  וטבע; הפצה  עתיקות  מורשת,  שימור אתרי   ;

נדקענטעניש  הדגיש שיק במכתבו כי  , ופיתוח התיירות. כמו כן  והאזוראודות וילנה     החברה   הייתה"  ווילנע "לא 

 ". המדינה בתחום מסוגה היחידה

כינוס של חוקר יחיד.    לעבודת  הוא דוגמההוצא לאור על ידי "ווילג" ו  ר ווילנעטויזנט יא  ספרו של שיק   

אודות    מעלה  ספרוב על  ההגמוניות  השאיפות  רקע  על  בווילנה  הלאומיות  הזכויות  לשוויון  טיעוניו  את  שיק 

והאנטישמיות   וילנה  יהודי  של  הקשה  הפוליטי  מצבם  העצמאית.  בפולין  השולטת  ותרבותה  הפולנית  השפה 

ה שנות  בסוף  ה  30-הגוברת  של  היו  העיקרי  האלטרנטיבימניע  ההיסטוריוגרפי  המודל  בהבניית  ֶשבה  שיק   ,

בתנאים שתוארו לעיל,  לאומית של העיר.  -נפרד מהמורשת הרב  וילנאי הוא חלק חשוב ובלתי -הנרטיב היהודי

בבדב הרבשֶ   ,הספר  לאוניברסליות  ד  הדימוי  הבניית  לצורך  שיק  השתמש  להניח    תרבותי-בה  יש  וילנה,  של 

הנ את  לחזק  הייתה  היהודי  שמטרתו  ה   עלרטיב  במתודות  שימוש  החדשה"ידי  היהודית    " היסטוריוגרפיה 

הספרות  ,  המגוונות  תיאור הדמויותששילבו  ו  שהתפתחו בין שתי מלחמות העולם  וילנה של  ההיסטוריה  לחקר  

 של וילנה בעבר ובהווה.  יהודייםה ארגונים המוסדות ו האתרים, ההאומנות, לאומית, -המקומית הרב

הרבספר שיק-ו  של  חדש    לשוני  יהודי  נרטיב  לעצב  ניסיון  מתן    –היה  תוך  קולקטיבי  מקומי  זיכרון 

הפוליטית  ולמציאות  ההיסטורית  למורכבות  זו  -משקל  תפיסה  העולם.  מלחמות  שתי  בין  בווילנה  תרבותית 

  עבור כל העמים המאכלסים את האזור ב"וילנה היא אחת הערים העתיקות בפולין, ומוצגת בהקדמה לספר:  

שתי האג'נדות של שיק, האישית והארגונית, באו    211". , אלא מקור הרוחניות הלאומית'סתם עיר'אינה   היא  

 לידי ביטוי בספרו של שיק.

התחיל הספר  לפרסום  החומרים  איסוף  את    תהליך  הפולניים  השלטונות  שסגרו  לאחר  כחודשיים 

ביידיש   הווילנאי  היומי  את    ,1937במרס    "טָאג  ווילנער"העיתון  רייזן  ועצרו  זלמן  העיתון  ועיתונאים  עורך 

 
אוסף מסמכי המוזיאון היהודי בווילניוס אודות סגירת הארגונים היהודיים שפעלו בווילנה בין  מכתבו של זלמן שיק בליטאית מ   210

: רשימת הארגונים המרכזיים שפעלו בווילנה וראשיהם. הארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי  1939–1940שתי מלחמות העולם,  

(CAHJP ,)1230 PL .) רשומים חברים חמישים היו"ווילג" לכי  עולה התיק מבדיקת  כמו כן  .ד' נספחראו.    

 

ר ווילנע, ז' 1.   211   "צו די  לעזער", טויזנט יא 
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וילנה. השפעה פוליטית חזקה למדי    נוספים שהיו בעלי פנייתו של שיק במאי  על רקע זה עצם    212בקרב יהודי 

מעידה על התרסה    ם לצורך פרסום ספרולקבל את רשימת המוסדות והארגונים היהודיילעירייה בבקשה    1937

 213כנגד מדיניות זו. 

 בהבניית  כמדיום העברית והספרות יידיש ספרות של תפקידן 4.1.2

 וילנאי -היהודי הנרטיב

 

מקיף בהיסטוריה ובספרות של וילנה, שהציג גם תוכנית תיירותית.  כינוס  ספר  הוא    ר ווילנעטויזנט יא  

את  קסובשמואל  ההיסטוריון   במאמרו  ההי  הדגיש  המקורות  בספר,  מגוון  הכלולים  ספרות  וסטוריים  חוקר 

היידיש שהיה    –נוברשטרן  יידיש אברהם   שירת  של  ואת מעמדּה המיוחד  היהודית  וילנה  של  מוסדותיה  את 

לכנ שיק  של  בשנת  ביכולתו  אין  214. 1939ס  וילנה  על  זה  לספר  נוברשטרן,  היהודית    לדברי  במו''לות  ורע  אח 

אפשר למצוא ספר דומה על עיר אחרת שנכתב ביידיש, והוא אחד השרידים למעמדּה המיוחד של    איו  בפולין

 215וילנה בקרב יהודיה ובתודעה התרבותית היהודית בכלל. 

לעומת האלמנך היהודי בעריכת  הדגיש שלמה בסטומסקי כי    נדײ  רֿפשולבבמאמר ביקורת שהתפרסם  

( גרודזנסקי  יידיש  ךסופר  נא  למא  א  ויהודיה  ולעומת  (1939,  ווילנער  וילנה    , כל הספרים האחרים שתיארו את 

של כינוס  חשיבות  הצביע על הכמו כן, הוא    216הציג שיק גם את "תמונתה הכללית" )הלא יהודית( של העיר. 

הביידיש  השירה   ההיסטוריתיה ספרות  וכינוס  ר   טויזנטב  הודית  היהודית,    ,ווילנע  יא  פנקסים  ההעיתונות 

מלביכער, ובהו   217על המאמרים, הזיכרונות והפולקלור.   –ך נא  למא  ווילנער א  זא 

 
 ראו נספח ה'. .RG 3.2896.1(: דיגיטלי) א''ייוו  ארכיון, 1937 בשנת יידיש י יעיתונא של מעצרם  על" גטאָ  ווילנער" בעיתון דיווח 212

גוזנברג    אגרנובסקי   הנריך ,  "ליטא'ד  ירושלים "  בעקבות :  וילנה"  במדריך   פורסם.  1937  במאי   14-מ  בפולנית  המכתב  213 ואירינה 
   :(ברוסית)

Genrich  Agranovskij & Irina Guzenberg, Vilnius: Memorable Sites of Jewish History and Culture, 378. 

214 Samuel Kassow, "Travel and Local History as a National Mission. Polish Jews and the Landkentenish Movement 
in the 1920s and 1930s," in  Jewish  Topographies: Visions of Space, Traditions of Place,  Aldershot: Ashgate 
Publishing, 2008; NY: Routledge, 2016, pp. 241–264. 

 
 . 511–485 ' עמ", עולםה  מלחמות  שתי בין  יידיש  בשירת וילנה   של דימויה:  קינה שיר , הלל"שיר  ,נוברשטרן 215

סטָאמסקי 216  '.ו נספחראו  .48–45' ז, ז1939מערץ –רא  נוא  , י1–3נג, נומ' א  רגָא ערטער יֿפ, נדײ  רֿפשול ",  ביכער עײ  נ , "בא 
 

יי    217 דער  אין  ליטערא  "ווילנע  די  דישער  אין  "ווילנע  אין  אויסגא  ־ וואָ יי  טור",  "ווילנע  נא  בעס",  עברֿפון  דער  ענטן  אין  "ווילנע   ,"
 . 481–456זז' , ווילנע רא  י טויזנטטור", העברעישער ליטערא  
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ה  בעבודת  חשוב  שיק  תרבותי  -הרב  ניתוח חלק  הסקירהשערך  הוא  וילנה  הספרות    על  של  הנרחבת 

וילנה  שנכתבה   ובגרמנית. על  ברוסית  בבלארוסית,  בליטאית,  בפולנית,  בעברית,  בפני    218ביידיש,  זו  סקירה 

וילנה. הנרטיב הרב ולייצוגה של  לאומי של  -עצמה יכולה לשמש מעין מניפסט ההטרוגלוסיה באשר לדימויה 

הארוכה    –וילנה ניכר גם בפרקים האחרים של הספר. העיון בשתי הסקירות הביבליוגרפיות של ספרות יהודית  

ששתיהן מדגישות את התפקיד    מראה  –רית"  יותר "וילנה ספרות יידיש" והקצרה יחסית "וילנה בספרות העב

  קולקטיבי. -של הספרות ההיסטורית וההיסטוריוגרפית ושל מלאכת הכינוס ביצירת הזיכרון היהודי המקומי

מקיף מידע  מעניקות  הן  יידיש    יחדיו  ספרות  של  סקירתה  והחדשה:  הישנה  הווילנאית  ההיסטוריוגרפיה  על 

מעלבוך  ווילנערמתחילה בפרסום של     מאספים  של   ( בעריכת צמח שבד, וממשיכה לרשימה מפורטת1916)   זא 

וילנה, טן"(,  ֿפו"היסטָארישע שרי  בלעטער" -אָ וו יי  )"  א ''ייוופרסומי מכון    מודרניים בהיסטריה התרבותית של 

ו  נדירים  מסמכים לפנקסים  בכן  בנוגע  היסטורי  –  עבר  ענטןנא    וןֿפלמאספים שפורסמו  חשוב  -רבעון  תרבותי 

 סקי בעריכת משה שליט.  -אתנוגרפית ע''ש אנ-(, שיצא לאור בשיתוף החברה ההיסטורית1938–1937)ורשה, 

וצגת בסקירה על ספרות ההשכלה, החיבורים ההיסטוריוגרפיים הראשונים  י, הספרות העברית מ מנגד

  הכרם במאסף  וילנה היהודית שפורסמוסיפורים על  (, 1901)  הוילנ עיר( ו1860) נאמנה קריה על וילנה ויהודיה: 

ועבודות חשובות בעלות אופי היסטורי,    פנקס המדינה   ,"המליץ" ,  "בדרך ",  "זרמים"ובעיתונות העברית, כגון  

העולם:   מלחמות  שתי  בין  לעתות    ,וצללים  טיפוסים:  הווילנאי  מהגטושחוברו  חייקל   בצרהכתובים    של 

  בווילנה  העברית  הקהילה  תולדותו  בווילנה  הישן  העלמין  בית  קורותשל ש"ל ציטרון,    ציוני  לקסיקוןלונסקי,  

ס  דישעייִ   וורובייצ'יקאלבום תמונות של משה  וזנר,  ישל ישראל קלו זו    .ווילנעאין    גא  מקום מיוחד ברשימה 

המדרש"   בית  סף  "על  ביאליק  של  לשירו  והמחודשת  המורחבת  לגרסה  שניאור    הפואמה  –ניתן  זלמן  של 

רצון   הביע  ֶשבה  ו"וילנה",  של  היהודי  פי  לשמר את העבר  על  אף  של ההווה.  ומושרש  יציב  אפיק  בתור  ילנה 

עד  למדי,  צנוע  הוא  שיק  של  בספרו  העברית  הספרות  של  בנוכחותהשמקומה  לראות  אפשר  מובנת   יין  הלא 

תרבותי  -ט" היידישיסטית לשמר את דימויה הספרותי ֿפ על במת ה"געזעלשא   מאליה ניסיון של הפעיל החברתי

לשונית המודרנית  -לשוני של וילנה, או כלשונו של חנא שמרוק, את המודל ההיסטורי של התרבות התלת-הרב

 219של יהודי פולין בין שתי מלחמות העולם. 

 
 . 508 –456שם,  218

:  עולם  מלחמות  שתי  ביןלשונית", חנא שמרוק ושמואל ורסס )עורכים(,  -פולנית: תרבות יהודית תלת-יידיש-שמרוק, "עברית  חנא   219
 .9, עמ' 1997מאגנס,   , ירושלים:ללשונותיהם פולין יהודי של  התרבות מחיי פרקים
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ר  טויזנט יא  חלקה של שירת יידיש בנוברשטרן את   בחןעל דימויה של וילנה בשירת היידיש  במאמרו  

)פרה  220ווילנע וילנה בשירת היידיש, בהם שירי  -והגדיר שלוש קטגוריות: השירים הראשונים  על  היסטוריה( 

, שמתמקדים בתיאורי הנוף העירוני. הקטגוריה  שירים קוסמופוליטייםלייב ניידוס וא"י גרודזנסקי. אלה הם  

ה קולבק. והקטגוריה  זלמן שניאור ומש  י גולדשמידט,"א השנייה היא פואמות מרכזיות שיוחדו לווילנה מאת  

 לייזר וולף. ו סוצקבר, חיים גראדהיהם של אברהם בהם שיר ווילנע", -השלישית היא שירי קבוצת "יונג

יכולות לשמש דוגמה לייצוגה של וילנה   ר ווילנעטויזנט יא  שתי הפואמות המרכזיות על וילנה שנכללו ב

מאת משה    וילנה( ו1917זלמן שניאור )  מאת  ווילנעהיהודית בתקופת המעבר מעולם המסורת להווה המודרני:  

של א"י גולדשמידט )שהופיעה גם באלמנך של מוריץ גרוסמן    ווילנעואילו הפואמה השלישית   221(. 1926קולבק ) 

בהיבטים  היהודית  וילנה מתמקדת  והקוסמופוליטיים  -הרב (  זאת  לאומיים  האורבני.  הווילנאי  המרחב  של 

השיר כינוס  הגלותיתועוד,  למשל,  -ה  כמו  המובהקת,  של  הקוסמופוליטית  ניידוס שירתו    –מאידך  ו  222לייב 

מרכיבים חשובים בהבניית  היו    223ווילנע", -הרדיקלית של משוררי "יונגמקומית, המהפכנית ו-שירתם האנטי

  224הווילנאי הפוליפוני. -היהודי  המודל

ובדרך כלל מתואר עושר האתרים ֶשבו, בפתיחתו,   אף על פי שספרו של שיק מוזכר במחקר ההיסטורי,

"ווילנע"   קולבק  משה  של  הפואמה  קטעי  דווקא  מופיעים  לקורא,  ההקדמה  לאחר  היצירות    –מייד  אחת 

היהודית.   העיר  כלפי  המשורר  של  הסותרים  ברגשות  העוסקת  היידיש,  בספרות  המורכבות  המודרניסטיות 

שבשנת   גרוסמן,  מוריץ  ב  1925לעומת  הקוסמופוליטיים  השירים  בכינוס  בעיקר  אין    ווילנע   יִידישעהתמקד 

 
 . 511–349 נוברשטרן, "שיר הלל, שיר קינה: דימויה של וילנה בשירת יידיש", עמ'אברהם  220

המסורת    מרכיבילאור  ו  העברית  ובספרות   היידיש   בספרות  הטקסטים  מרכזיות  לאור  כאן   מובאת  הפואמות   שתי  בין  ההשוואה  221
י  "או  לייב סטוצקי, שירי  גולדשמידט  י"א  של"ווילנע"    לווילנה יוחדה  ש   השלישית  הפואמה.  בהן  הכלולים  והמודרניזציה  היהודית

 .  און בילד רט ווא   אין ווילנע דישעייִ באלמנך של מוריץ גרוסמן הופיעו גם  מקצתם,  הווילנאי הנוף  באוניברסליות עוסקים  גרודזנסקי

222  Jordan D. Finkin, Exile as Home: The Cosmopolitan Poetics of Leyb Naydus,  Pittsburgh: Hebrew Union College 

Press, 2017. 

 
224  Jordan D. Finkin, Exile as Home: The Cosmopolitan Poetics of Leyb Naydus,  Pittsburgh: Hebrew Union College 

Press, 2017. 

קינהאברהם   שיר  הלל,  "שיר  יידיש"נוברשטרן,  בשירת  וילנה  של  דימויה  נוברשטרן    ; :  של  אברהם  ביצירתה  ופוליטיקה  "ספרות 
 . ''זתשנ: מאגנס,  ירושלים, עולם מלחמות   שתי  ביןורסס )עורכים(,   'שמרוק וש ' חבתוך ווילנע", -קבוצת "יונג

)הן במעגל הצר של ספרות  -משוררי קבוצת "יונג ווילנע" שידרו יחס מתנכר כלפי וילנה היהודית וסירבו לשאת את דגל הלוקליות 
במעגל הרחב שהתפתחה במרכזי תרבות יידיש ברחבי העולם(. בניגוד לכך, יצירתם הייתה מלאת מוטיבים של מרד    יידיש בפולין והן 

 נגד סביבתם הקרובה. 
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רט בילד  ווא  לפתוח את ספרו בפואמה שמיוחדת לפסיפס הא און  ולדעתי  , בחר שיק  וילנה היהודית,  נושי של 

בעקבות תהליכי החילון והמודרניזציה הן את התלישות    וילנה   ידושל יה משקפת הן את המשבר הרוחני הגדול  

והחברתית של המשורר. הפואמה של קולבק אינה אוטוביוגרפית )היא אינה עשירה בפרטים   האינדיבידואלית

דמ של  מכליל  תיאור  המעדיף  המחבר,  של  של  מחייו  והפוליפוני  המודרניסטי  הייצוג  אך  טיפוסיות(,  ויות 

המתוארות בה מעיד על היחסים הסבוכים של קולבק האינדיבידואליסט   תהחוויות הדרמטיות והסובייקטיביו

 עם וילנה המסורתית. 

אך   שייך.  הוא  היהודי שאליו  לבין הקולקטיב  בישראל  היחיד  שבין  המורכבות  הפואמה מגלמת את 

זמנית שיר הלל  -וברשטרן, אחד המאפיינים הבולטים של טקסט זה הוא שכל אחד מקטעיו הוא בו נ   צייןכמו ש

  מויערן  נעײ  ד  אויף"  –לווילנה, עיר ואם בישראל, ושיר קינה והתרסה קשה. הטור הפותח את הפואמה ביידיש  

א    רומעטא    ווער  גייט הפסוק    –  טלית"  אין  של  האסוציאציה  את  הקורא  אצל  חומותייך  יוצר  "על  המקראי 

חומותיה  ו  .דליטא"  שניהם מכוונים לכינויה של וילנה "ירושלים  .(6ירושלים הפקדתי שומרים" )ישעיהו, סב  

בליל מעל    .טלית-חומותייך מהלך אחד עוטה  על"של ירושלים מעניקות לעיר את הצביון של העיר העתיקה:

ביגונו" בדד  יעיר  לשיר    225.לעיר  אפואייצגמ הפתיחה  מחד  את    ת  תרבותיות:  מסורות  כמה  בין  הקונפליקט 

בטלית,  המ  גיסא   עטוף  החומות  שומר  או  האנונימית  דברהו הלך  הדמות  של  הדתיות  על  אולי    ,מרמז  שהיא 

" )לפי הפסוק מישעיהו(: חושיו מחודדים, ליבו ומוחו פתוחים, והוא  המהלך הוא "ער   ,גיסא  מאידךומקובל,  

או אינו  אינו  מסוגל להתעלות מעל העולם הסובב אותו ולהתבונן בו מבחוץ. הוא "משקיף" על העיר, אך הוא  

 חלק ממנה.   עוד

וילנה מאוזן בפואמה בשלילתוכל אספקט חיוב  ידי היפוכ י של  על  גם כל אספקט שלילי מוצג  ו  , אך 

ניגוד אנלוגי בין הריאליה החומרית  קולבק יוצר   ,כלומר ."את ספר תהילים רצוף ברזל וחומר..." :המּוכר והיפה

של וילנה כעיר של ברזל וחומר לבין דימויה המסורתי כטקסט מקודש. וילנה היא בבחינת ספר תהילים ושיר  

איבדו את זוהרן, והן נודדות ללא כיוון וללא דרך  הלל לבורא עולם, אך "האותיות הפורחות" של ספר תהילים  

ללא הגה". בהמשך הטקסט יוצרת טכניקה פואטית זו  אונייה  כיהודים שעיניהם תרות ללא מטרה מוגדרת, כ"

מארג נפשי מורכב, שנהפך מביטוי ניטרלי לביטוי שלילי ברור ומובהק של המשורר בנוגע להוויה המסורתית  

  נודפתואינה רלוונטית, ש  אבד עליה הכלח אה בה הוויה ריקה מכל תוכן, הוויה ששל וילנה היהודית. הוא רו 

 
תשכ''ג,    תל אביב: הקיבוץ המאוחד,,  ימינו עד פרץ ''ל  י למן יידיש  שירי מבחרמאת משה בסוק באנתולוגיה שבעריכתו,    תרגום  225
 .254–251עמ' 
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האפור. הצבע  הוא  היחיד  וצבעּה  מוות,  לתיאור    ריח  עובר  כשהוא  משתנה  קולבק  של  השלילית  הנימה 

וילנה  מציאותה העדפות התרבותיות  האת  מסגיר  שהוא משתמש בו  המארג הלשוני    .היהודית המודרנית של 

 למסורת היהודית הדתית. שלו שר הרופף ביותר שלו ואת הק

ה "וילנאת  בשנת  "הפואמה  שניאור  זלמן  כתב  פעמים,  כמה  שיק  של  בספרו  המוזכרת  בעודו    1917, 

שלמהפכת   החורבן  זיכרון  של  שחזור  מלאכת  על  השאר  בין  מבוססת  והיא  בברלין,  מלחמת    1905יושב  ושל 

נוקט   226העולם הראשונה.    האישים והמוסדות הקשורים  ריאליזם דידקטי בתיאור   שלא כמו קולבק, שניאור 

-ספריית שטראשון, בית הדפוס של האלמנה והאחים רָאם, ה"שול  –  רוחני-לדימויה של וילנה בתור מרכז דתי

מונטיפיורי ומשה  מווילנה  הגאון  מיכ''ל,  ההשכלה  סופר  הצדק,  גר  של  קברו  הכנסת(,  בית  )חצר    –  הויף" 

התרבותית    הלשלמותי  ה ועל עברּה, ולתת ביטושל וילנה היהודית על מורשתחי  ההווה הבמטרה להעמיד את  

 של העיר.  

ניכר הפואמה  עם  בהמשך  המזוהים  ממאפיינים  חפה  אינה  היהודית    של  בעיותיה  שהיא  הקהילה 

גומר    שניאורמדגישים את מצוקת הקיום היהודי בגולה:  רבות הלא יהודית, שהמודרנית, המתקיימת לצד הת

שהם חלק    יהודיים,  היערות ועל הנהרות המקומיים, ומזכיר את הר ההיכל ואת האתרים הלא  את ההלל על

מקטע אחר של הפואמה, שמתארת  גם  עולה  דתי  -המתח הבין  227נפרד מהנוף הווילנאי ומתולדות העיר.   בלתי

ה: היסטוריה ומשמעות בספרות"  י ואותו מביא שיק במאמרו "וילי  "תהלוכות קתוליות דתיות בשחור ולבן".

פואטית   ששימש השראה  הנהר,  של  היופי  רייזן, שמתארים את  ושל שרה  גולדשמידט  א"י  של  שיריהם  לצד 

אך גם אפשר לראות בפואמה של שניאור ביטוי לסינתזה החדשה בין ֶהמשך הפרספקטיבה היהודית    228לרבים. 

במרחב    מקודשת  וילנאית-הגאוגרפיה היהודית   229האסתטיקה המערבית.המסורתית לבין גילויי פתיחות כלפי  

 
 

  הפואמה   נדפסה  כן  כמו.  יורק  בניו  מקלט  העת  כתב   של  הראשון  בגיליון''ף  תר   בתשרי  ונדפסה,  "חזיונות"  בכרך  נכללה  הפואמה  226
ראו: לילך נתנאל, "ספרי הכינוס הברלינאי", בתוך לילך    . שטרוק  הרמן  מאת   ליטוגרפיות   בליווי   המפורסם   הברלינאי   הכינוס   בכרך

 .   2019, ירושלים: הוצאת ביאליק, ספרותית יהמונוגרפ – והמוות  החיים מן : שניאורנתנאל, 

בגולה ראו  לתיאור  227 וויל  ,למשל  , הקיום היהודי הבעייתי  )תרגום  סןנערגא  קטע מהפואמה "אין    את  המתאר ,  (שניאור  זלמן   של " 
 .90 ז', ווילנע ריא   טויזנטבתוך  ,הגויים בין שנלכדו  היהודים 

  . 71' זטור", שם, ליטערא   טונג, אין דערײ  ד "די וויליע: געשיכטע, בא   228

תחיית האומה: הספרות העברית לנוכח האמנות   –מחשבת  מלאכת; אבנר הולצמן, 95, עמ' הברלינאי הכינוס ספרינתנאל,   לילך 229
 . 87' עמ, 1999 תל אביב: זמורה ביתן,  ,הפלסטית
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הטקסטואלי, והיא בבחינת "כל קיר ספוג מסורה", כלל שחל גם על הנופים ועל האתרים הלא יהודיים כאילו  

 230וילנה היהודית נגלית מבעד למימזיס "הפוך". 

בישילוב מודרניים  כינוס  ספרי  עם  בעברית  היסטוריים  חיבורים  של  ום  הפואמות  ידיש  שתי  של 

ובעברית המרכזיות   על  ,לווילנה  יוחדוש  ביידיש  עשרות    נוסף  שיקטקסטים  עוד  של  דוגמה    וא ה  –  בספרו 

וחדשנות  לחשובה   שורשית  מסורתית  יהודיות  יחדיו  הממזג  וילנה,  של  הייחודי  והאומנותי  ההיסטורי  ייצוג 

 מודרנית, הנובעת כביכול מן הישן והמסורתי.  

 ישן של שיק -מרכיבי האדריכלות היהודית בנרטיב הווילנאי החדש  4.1.3

ר  טויזנטההיסטוריונים שכתבו על  בדרך כלל   , אלא בחרו  של הספר  בערכו הספרותינו  ד  לא  ווילנע  יא 

להדגיש את עיצוב דימויה התרבותי של וילנה באמצעות האלמנטים החזותיים או על ידי אזכור מכון ייוו''א,  

לתי שיק  בעיר   יריםשהמליץ  לשוטט  יום  מחצי  יותר  לא  לרשותם  כשעמד  בו  עולה  231.לבקר  זו  מעבודה    אך 

מדגישהש שיק  של  הכינוס  כמרכז  דווקא    שיטת  וילנה  של  דימויה  בהבניית  ספרות  של  תפקידה  תרבות  את 

שכן,    .מודרנייהודי  תרבות  ומרכז  יידיש  ה מיוחד  גם  כל  רוחני  ממד  לעיר  המקנות  ספרות    םמיוצגיביצירות 

 הפיזי והחזותי של האתרים השונים.  

שיק   של  ייוובספרו  המומלצים  ''מכון  האתרים  ברשימת  העשירי  במקום  רק  נמצא  ביום  א  לביקור 

מופיעים בספר בפרק    א''של ייוו המדעיים  הפרסומים    אך   לאחר הביקור בבית העלמין היהודי הישן.הראשון,  

  מיקוםשנראה  לכאורה    232. גיש את חשיבותם ואת ערכם הרוחני"וילנה בספרות יידיש", ככל הנראה כדי להד 

האיד  את  תאם  בספר  ייוו''א  של  משקף  אולוגיה  יזה  והוא  שיק,  זלמן  היידישיסט  דברי  של    ,ויינרייךאת 

 
  .101, עמ' ספרי הכינוס הברלינאילילך נתנאל,  230

231 Cecile E. Kuznitz, YIVO and the Making of Modern Jewish Culture, p . 137. 

,  להיסטוריה  רבעוןזמנים:  ",  המאוחרות  30-ה  בשנות  בווילנה  שפות   בשלוש  טיולים?  לראות  לא  או , "לראות  זילברמרקוס  ראו גם  
 . 67–58 'עמ , (2014)חורף  125

 

 

 

 

ווָא  232 בעס", ־"ווילנע אין די יי  ר ווילנעאויסגא   .470, ז' טויזנט יא 
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יש להדגיש שלמרות חשיבותו  עם זאת,  .  בווילנה ולא בערים אחרותדווקא  א הוקם  ''שהסביר מדוע מכון ייוו

היא    יחדהמוזכרים  המוסדות והארגונים החילוניים  של האתוס המדעי של מכון ייוו''א דווקא נוכחותם של כל  

מרכז תרבות יידיש מודרני: האנדרטה לזכרו של אנטוקולסקי, המוזיאון  בתור  דימויה של וילנה  שיצרה את  

הפזורים בין האתרים היהודים    ,"טעכניקום  דישעריי  ו"   "''ביגילוו "",  רבעטא  סקי, החברה "הילף דורך  -אנ  ע''ש

בין  שהיה אמור לכלול    ,הכרך השני של הספר  נו שלתוככמו כן,  של העיר המעורבת.    הלא יהודייםהמסורתיים ו

שגם בו הייתה כוונת  רושם  את הליצור    ש בו כדי, יוהארגונים היהודיים בווילנה  תיאור של בתי הספר   השאר

 233.המחבר זהה

שיק לבקר בבית  הציע  ה"ישן",    עםה"חדש"    מיזוג הווה ועם הבמטרה ליצור תחושה של מיזוג העבר  

. עמודים רבים בספר מתארים את  בית העלמין היהודי החדשב  –חרת  וויום למ  של וילנה,העלמין היהודי הישן  

ועל הזיכרון היהודי של    א"ליט'ירושלים ד"שמספרים על העבר המפואר של    ,בתי העלמין היהודיים בווילנה

על  המוקדמות  היסטוריוגרפיות  ה עבודות  הלעומת  מרכז החיים הפוליטיים.  בתור  מרכז ספרותי ובתור    העיר

ודמויות תורניות,  וילנה נציגי האליטה האינטלקטואלית  בתמונת הקברים של    234שתיארו בעיקר דמויות של 

העלמיןשיק   הגר''אלצד    בבית  הצדקו  אוהל  ש  גר  אנשים  של  קברים  היומופיעים  שלא  לציון    נראה  ראויים 

  –  1636של מנחם מאנש משנת    –ביותר בווילנה  המצבה העתיקה  בעיני ההיסטוריוגרפים הראשונים של וילנה:  

של הדמויות הבולטות  שיק אינו מסתפק בציון הקברים  .  1706הלל יונה משנת  של  לייב לייזער ו  שלוהמצבות  

  הביקור בבית העלמין החדש של וילנה בחיי העיר ומתאר בקפדנות גם את הקברים של דמויות מרכזיות פחות.  

בעיקר ה תרבות  הלגיבורי    מוקדש  בהם  היידיש  של  שבו   א'מודרנית,  צמח  הד''ר  שנרצחו    ד,ייטר,  היהודים 

מהפכת   מפלגת  ו  1905באירועי  באך    ."בונד"המייסדי  שיק הבולט  של  נטייתו    תוכניתו  את  הוא  הן  לשמר 

התרבותי היהודי:  -כחלק בלתי נפרד מהמודל ההיסטורי  מסורתי-המרכיב העברי הן את מרכיבי העבר היהודי

הקברים   היהודיתשל  גם  והגיבורה  ציטרון  לייב  אסתר -שמואל  דבורה  הטיול    מסורתית  בתוכנית  מופיעים 

שלושת בתי העלמין היהודיים  מקיפה ונתונים חשובים על אודות    טוריתהיס  פנורמה  מציג. הספר אף  המודרך

  ר' ישראל בונימוביץ', שמואל יוסף פין, אייזיק מאיר , ובין השאר מידע, תמונות מצולמות ומצוירות של  בעיר

ומנע )ים בבית העלמין  אמצ, אשר קבריהם נםאר  דיק, מתתיהו שטראשון, דבורה  דישער    רעטשערא  זהשני  יי 

עלד(. אך תרומתו החשובה של שיק לתחום בתי העלמין היהודיים בווילנה באה לידי ביטוי לא רק בתיעוד  ֿפ
 

 . 520–519ז' , שם 233

פין    234 יוסף  נאמנה  שמואל  ווילנא  –קריה  בעיר  ישראל  עדת  תר )  קורות  ווילנא  (;ך'' וילנה  עיר  המכונה    ;ספר  מגיד  נח  הלל 
 .שטיינשניידער
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ווילנעטויזנט יא  הקברים הקיימים. אלא ב בית העלמין השני  י  כ  הצורך בבניית בית עלמין שלישי  על  הורה  ר 

בו מספיק לשלוש שנים בלבד. בסמוך לתחילת מלחמת העולם השנייה רכשה  ואכן,    התמלא, והשטח שנותר 

 שנים. 150-הקהילה היהודית שטח בעבור בית העלמין החדש, שהיה אמור להספיק ל

, שבא לידי  ר ווילנעטויזנט יא    החיבור  הדגיש את ההיבט האוניברסלי של  235זילבר   ההיסטוריון מרקוס

"מדריך טיולים    של זילבר,  והפרבוסלביים. לדעתוביטוי בתיאור האתרים היהודיים לצד האתרים הקתוליים  

בוילנה"   היהודי  למטייל  כאמור,    ,Wilno  בפולנית  לספרתשובה  ה היה  ביידיש  שהיה,  קלוס,  יוליוש  שכתב 

אחריה.   והתחזקה  הראשונה  העולם  מלחמת  לפני  שהחלה  יהודית,  הלא  בספרות  הכללית  המגמה  ממכלול 

בפולנית העולם  מלחמות  שתי  בין  היהודית  וילנה  על  שנכתבו  האחרים  לספרים  ובשפות  בדומה  בצרפתית   ,

האתרים    236אחרות,  של  ההייררכיה  את  המציב  השולט,  הפולני  הנרטיב  של  הגמוניה  קלוס  של  ספרו  יצר 

הלאומיים בווילנה לפי המושגים "חדש" ו"מיושן". ובכך אומנם לא הוציא את הנרטיב היהודי מהנוף העירוני,  

 אבל הציג את התרבות היהודית לא רלוונטית וחסרת כל ערך לסביבה.  

אלא   ,דווקא לא הייתה לכתוב מדריך למטיילמטרתו  דברי ההקדמה של שיק, כמו כן, כמו שמשתמע מ

 קהל הקוראים שברצונם להכיר את העיר וילנה בקריאה של יצירות ספרות: גם לשמש את 

ויו  מוסמך  דרך  מורה  רבות,  שנים  חברתי  פעיל  חברת   אשרשב  בהיותי  של  הווילנאי  הסניף  של 

ושיהיה ביכולתו להעניק אפשרות לכול   , וילנה שיהיה נגיש לכולםנדקענטעניש, רציתי לפרסם ספר על  הלא  

האמביציה שלי להכיר  ו להכיר את העיר ואת החיים בה. בתור מי שאינו יליד וילנה )נולדתי בלטביה( הייתה ז

 237. את וילנה לאחרים

רב עיר  מפת  יצר  שיק  קלוס,  של  לגישה  מוחלט  בניגוד  זילבר,  שכותב  קבוצ-כמו  בהיעדר  אתנית  לאומית  ה 

יוצא בדיוק    שיק שולטת כלשהי, ֶשבה נוכחות היהודים היא אחת מני רבות וחיונית כמו כל השאר בחיי העיר.  

על חיוניותו ועל  , המרחב היהודי בעיר  ייחודיותעל    צביענחותה כדי לההעיר היהודית  הוצגה  מהנקודה שבה  

 .  נפרד מהסביבה היותו חלק בלתי

 
  125,  להיסטוריה  רבעון זמנים:  ",  המאוחרות  30-ה  בשנות   בווילנה  שפות   בשלוש  טיולים ?  לראות  לא   או , "לראות  זילברמרקוס    235

 . 67–58 ' עמ, (2014)חורף 

236
   Wacław Gizbert-Studnicki, Wilno: Przewodnik ilustrowany po mieście i okolicach z planem miasta i dodatkami, 

Wilno: A. Żukowski, W. Borkowski, 1910;  Guide de Pologne, Paris: Amis de la Pologne, 1923;  Samuel Kassow, 
"Travel and Local History as a National Mission",InJ. Brauch, A. Lipphardt and A. Nocke (eds.),  Jewish Topographies, 
Hampshire, England: Ashgate, 2008, p. 247. 
 

ר טויזנט, "לעזער די"צו 237  . 3 ז', ווילנע יא 
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קולבק   של  הפואמה  בין  מופיעה  שהיא  נמצא  בווילנה,  למבקר  התוכנית  מיקום  את  בספר  נבחן  אם 

מייד לאחר  כש  "ירושלים דליטא",המסורת בדבר כינויה של וילנה  תולדות  על  "ווילנע" לבין המאמר שמספר  

המיתוסמכן   ליטא.   מופיע  לבירת  וילניוס  נהפכה  כיצד  המספר  היומין  עתיק  הליטאי  סדר   238הלאומי  גם 

יותר   שהוא  להעיד  כדי  בו  יש  בכינוס  טיולים" מאשר  הפרקים  ששו  גרידא,   "מדריך  הפוליטיקה  בה  בתקופה 

את  לקדם    של שיק  כוונתו  הועל חיזוק הקשר בין שפה ללאומיות, היית  על האפוס הלאומי התבססה  המקומית  

חדש.  -לא רק במדיום הוויזואלי, אלא גם במדיום הספרותי הישן " ירושלים דליטא" לאומי של -הנרטיב היהודי

שפעם מזכיר את זלמן שיק כדי לספר את האגדה    ,רנידניאל טשא  מגמה זו השתקפה היטב גם בזיכרונותיו של  

ועל וילנה כמרכז  על בית קפה ספרותי    –  ", ובפעם האחרת בספרוליטא'איך קיבלה וילנה את שמה "ירושלים ד

 239. יידיש המודרניתה בות תוסס של תר

אתרים המרכזיים  ה דווקא  בניגוד למצופה, מופיעים בה תחילה  שלמבקר של שיק  עוד ניכר בתוכניתו  

. בחירתו של שיק להתחיל בתיאור האתרים דווקא  ורק לאחר מכן האתרים היהודיים  של התרבות הקתולית

ס" )הרחוב הרחב( אינה מקרית, והיא משמשת טכניקה מיוחדת   לצורך    היסטורי-מיקרו  תיאור  –ב"ברייטע גא 

בין האתרים של קבוצות אתניות אחרות   רכז תרבות יהודית מודרנית, המשלבהבניית דימויה של וילנה בתור מ

ההי את  לספר  כדי  וילנה.  ברחוב  של  הטיפוסיים  הבתים  אחד  את  שיק  תיאר  העיר,  של  הפוליפונית  סטוריה 

הרחב: הבית שנקרא על שם מיכאל הקדוש הוא העתק מהארמון האיטלקי דל ברגלו שבפירנצה. לפני שנהפך  

זאת   עירוני.  קפה  ובית  יינות  מרתף  רבות,  אומנות  ליצירות  אובייקט  שימש  הפולני,  הקונסרבטוריון  לבניין 

  ההוצאה  בית,למשל,  גם המוסדות והארגונים היהודיים, בהם    מתוארים  הכנסיות המפוארותתיאור  בין  ועוד,  

  ן רמא  דאָ   מר   של   המפורסם  הספרותי  הקפה   בית,  סירקין  'א  של   בהווה  יהודית-הרוסית  והספרייה  לשעבר  לאור

הבניין המיוחד הבנוי בסגנון הקלאסי של  ו  240היהודים   הסוחרים  איגוד,  (רניטשא    דניאל  של  בזיכרונות  המוזכר)

ה אנטוקולסקי    –  18-המאה  מרק  המפורסם  היהודי  הפסל  של  הולדתו  שתי  ש1902), –1843)בית  בין  הוסב 

העיתון   של  המערכת  למשרדי  העולם  שיק    . "טײ  צ"מלחמות  מסיים  הרחב  הרחוב  של  הביוגרפי  התיאור  את 

 
 . 51–41 ז'ז שם, לף",זערנעם וואָ ײ  א"דער חלום וועגן   ;11–01 שם, זז' ירושלים דליטא", –  "ווילנע 238

רעס,  ײ  ס א אָ רגענטינע, בוענ א  דן אין  יי  וילישע  ּפון  ֿפנד  א  רבא  ֿפ-לא  רן(, צענטר א  )ממו  ווילנערני,  א  דניאל טש",  עֿפקא    נישעסרמא  אָ ד"  239
 .250' זתשי''א,  –1951

 .109' ז, שם 240
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ס", שמעורר זיכרון נוסטלגי,    ניידוס  לייבובשירו של    241בביקור באנדרטת הזיכרון של אנטוקולסקי  "ברייטע גא 

 242לאו דווקא זיכרון יהודי, על בתי קולנוע עירוניים של פעם.אך 

באמצעות חוויה אומנותית, הפנה את    תרנידהיהודית המו שיק את דימויה של וילנה    הבנהשרק לאחר   

רחובות   אל  והמטיילים  הקוראים  של  היהודי  מבטם  דישעהגטו  ס  )יי  ס  טקעווערא  י,  גא    און   גלעזער,  גא 

סן  אָ טשקא  קלי הויף וספריית שטראשון.  -השול   :םהאייקונייואל האתרים היהודיים המסורתיים הישנים ו  (גא 

  : בית כנסת ביידיש ליטאית("קלויז" )  הויף, הקלויזן-, לקראת סוף הספר, עומדים השול של פרק זה  ובמרכז

ם  שיריהיסטורי הזה מלווה ב-עבודות צילום וציור. גם התיאור המיקרו  243והגטו הישן המאוירים במסמכים,

-לייזר וולף )שלושתם חברי "יונגחיים גראדה,  מאת אברהם סוצקבר,    ,"ליטא'ירושלים ד"ל  דיש, שהוקדשוייב

תעודה, מסמך תרבות, עדות על  מופיעים בספר כגם הם  ו .  רלה שרפןנחום יוד ושמלייב פוקס,  -ווילנע"(, נחום

  244בות היידיש הווילנאית העשירה בין שתי מלחמות העולם.תר

מתאר את  ש  "ון געטאָ ֿפ סוצקבר "די טויערן  בתחילת הפרק המתאר את הגטו היהודי הובא שירו של   

וילנה.  אק -מצבם הפוליטי והסוציו של  העגום  את הרגשות הקשים סביב מצבּה  ונומי הקשה ביותר של יהודי 

גם  החברה היהודית   גרתיארו  גראדה(  ע  דא  חיים  "י )חיים  ולייזא  בשירו  ס"  גא  וולף(  )  לףוואָ ר  עטקעווער  לייזר 

ס" א  הויף". "י-בשירו "שול היה שירו המרכזי של גראדע לפני השואה, שהפך את הרחוב הווילנאי    טקעווער גא 

פוליטית מהפכנית כל השירים שלזירת פעילות  ל  יוחדו. לא  המסורתית הם שירים    " ליטא'ירושלים ד"בספר 

השירה    מעןווילנע" ויתרו על הנימה הקוסמופוליטית ל-משוררי "יונגשמקצת  עם זאת, יש לזכור    אךפוליטיים,  

ד  יוילנה היהודית תפסה מקום ניכר בשירתו של לייזר וולף, היח   245שהתאפיינה ברדיקליזם.   ,לאומית-היהודית

 
בפרס  ,  העני  היהודי  החייט  דמות  את  הנציח  בהשֶ ,  1863  בשנת  אנטוקולסקי  שיצר  הראשונה  המשמעותית  עבודתובזכות    241 זכה 
 פטרבורג.-בסנט לאומנויות הלאומית הרוסית   האקדמיהטעם מ

  ראו .  יידיש  שירתלבין    מרחב  או  רחוב   של  ביוגרפי   תיאור  בין  שמשלבתכניקה  בט  מדובר.  116  ז'  ",סגא    ברייטע, "די  דוסײ  נ  לייב  242
 '. וכו "סגא  טשע ײ  "ד", סגא  לנע א  וו א  "ז :גם

ס" ושל ה"שוליי  של ה"יזואלי ודוגמה לייצוגם הו:  ז' נספח ראו 243  .ר ווילנעטויזנט יא  ב הוף"־דישע גא 

  הגאון  , שבה גר"לייזערס-לייב'  ר  קלויז "  בשם   מדרש   בית   בביתו   שייסד   לייזער -לייב'  )החצר של ר הויף    לייזערס '  ר,  הויף-השול  244
היהודייםמווילנה(,   היהודית  -החיים  והטופוגרפיה  ווילנה  מסורתיים  חיים  של  של  בפרוזה  הונצחו  השנייה  העולם  מלחמת  לפני 

 . גראדה שנים רבות לאחר השואה

  מלחמות   שתי  ביןורסס )עורכים(,    'שמרוק וש  'חבתוך  ווילנע",  -נוברשטרן, "ספרות ופוליטיקה ביצירתה של קבוצת "יונגאברהם    245
 . 173 עמוד''ז, תשנ : מאגנס, ירושלים, עולם

Justin Cammy, The Untold Story of Yungvald: Inside   Harvard’s Leyzer Ran Archive, Cambridge: Harvard College 

Library, 2010. 
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והעלה בשיריו את אייזיק מאיר דיק, את    ,וילנה  ידולהיסטוריה המפוארת של יה  דרשווילנע" שנ-חברי "יונגמ

   את ביקורו של מונטיפיורי.ום, בית הדפוס של האלמנה והאחים ראָ 

הארכיטקטורה    הכוללניהתיאור    ואת  ההיסטוריה  את  להכיר  לקורא  לאפשר  אפוא  נועד  שיק  של 

נטייתה  -ובת  קדומהה הוא  שיק,  פי  על  היהודית,  האדריכלות  של  אחד המאפיינים  היהודי.  המרחב  של  זמנו 

עליו לחשוף את מה שנסתר. והוא קיבל    היהודים  רחובבאמצעות תמונה מצולמת של    246להיות "מוסתרת", 

-השולשיק, גם     כתבש  מוכ ולייזער.  -החצר של לייבעלבין    ''אהגר  קלויזבית הכנסת הגדול מוסתר בין   שהראה  

". אם כן, התיאור הפשוט שלו בספר מאפשר לסרטט את הטופוגרפיה של המרחב  עיר בפני עצמההיה "  הויף 

החיים   ואת  הפנימיות  החצרות  מבוך  את  להכיר  שלו,  האנושי  הנוף  על  מגוונים  פרטים  עם  בשילוב  היהודי 

בו הגאון מווילנה, והתיאור הביוגרפי    התוססים, שהתרחשו בהן. רחוב היהודים, על פי שיק, הוא הרחוב שגר

 247של הרחוב בספר מלווה בתמונת הגר''א ותמונת ביתו. 

ור בתי המדרש השונים של וילנה, תכולתם והוויי  לתיא  יוחדיםכארבעים עמודים בספר מיתרה מזו,  

בהם:   מדרש  דעם  החיים  )בית  קלויז  "מ  הגר''א גאונס  די  מווילנה(,  הגאון  למד  ֶשבו  רסקע"  א  לא  המפורסם, 

ציירים(, של  המדרש  )בית  )בית    קלויז  קלויז  לטע  א  די  קרואים",  "שבעה  קלויז  בחורים",  "תפארת  קלויז 

מכספי יסו''ד(,    1757–1755קלויז" )בית המדרש החדש, שנבנה בשנים    קלויז: "יסו''דס  עײ  די נהמדרש הישן(,  

)  חסידישע  קלויזקלויז  החסידי(,  המדרש  "-"גמילות   בית  כורכי    נבינדערײ  אחסד",  של  המדרש  )בית  קלויז" 

נוסף על התיאור האדריכלי    ספרים(, קלויז "דבורה אסתר", "ר' לייזערס קלויז", "די שוסטערשע קלויז" ועוד.

מחקרו    248שנמצאים בהם. הוויזואלי תיאר שיק  גם את בתי המדרש על ידי הפנקסים הישנים ואת המסמכים  

המדרש בתי  על  שיק  הישנה    של  הקהילתית  הספרות  סמך  על  הנעשה  ארכיוני.  התיאור  ש וחומר  של  ילוב 

העומק  חוויית  הוויזואלי עם התיאור שלהמאספים הישנים והמודרניים ושירת היידיש החדשה מגבירים את  

 הרצף ההיסטורי.  התרבותי ואת שמירת 

ש הגדבינפגע  מאחר  הכנסת  השנייהת  העולם  במלחמת  הסובייטיים  ול  והשלטונות  את  ,  כל  הרסו 

בית המדרש של הגאון,  -המבנים של השול  –1950בשנים    ," )חצר מעבר(הויף "הדורכו  רחוב רמיילסהויף עם 

 
ה   246 לתמונה המצ''ב ראו את  שיק מתחת  של  ז'כ  הערה  גא  :  נספח  יא  ס",  "יידישע  ווילנעטויזנט  הגדול149  ז'   ,ר  הכנסת  "בית   :  

  .מוסתר.."

 תמונת ביתו של ר' לייזער שבו התגורר הגאון. הגאון מווילנה ו תמונת   ':חראו נספח   247

 מסמך מפנקס יסו''ד, הכתוב והחתום בידו, ומסמך שמעיד על הנדבות שהעניק.  ':טראו נספח  248
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כמו  על אודות האתרים המסורתיים בווילנה לאחר השואה.  , שימש ספרו של שיק מקור היסטורי חשוב  1957

)  249אחדים,  חוקרים  מסרוש  מוככן,   יפה  ניסן  פי    ,(2194או    1194תיאור בתי המדרש של אברהם  על  שנעשה 

יצירות הפרוזה  של לייזר ראן וב   ירושלים דליטא ב,  ר ווילנעטויזנט יא  הנתונים ב  לפי   נעשה דרישת היודנראט,  

 גראדה. של חיים  

ובתוכנו   בצורתו  חדשני  היסטוריוגרפי  מודל  הציג  שיק  של  שספרו  להיווכח  תהליך  .  אפשר  בזכות 

נדקענטעניש" במימוש   הכינוס הייחודי של חוקר יחיד ובזכות אישיותו היה הספר הישג חשוב של חברת ה"לא 

שהן הכינוס הספרותי הן    תמטרותיה בכל הקשור לשימור הזיכרון ההיסטורי של יהודי וילנה. עוד אפשר לראו 

-הרבהיסטורי של המרחב, יצרו את דימויה התרבותי  -המתאר את המיקרו  הייצוג הוויזואלי המשולב בספר,

והמורכב   היהודית.ממדי  וילנה  כן,    של  ועל  על    ושמר הם  כמו  הרהאיזון  הקיום  תודעת  של  ההיסטורי  צף 

וילנה   יהודי  של  דימוים  ועל  המעורבת  בעיר  היהודייםהיהודי  החיים  לצד  מתנהלים  שחייהם  -המודרנית, 

החילונית,  וילנה  ושל  הדועכים,  של    המסורתיים  המפוארת  ההיסטוריה  בשרשרת  חוליה  ירושלים  "שהיא 

. מחד גיסא, שירת היידיש המודרנית משקפת את המשבר האינדיבידואלי והקולקטיבי סביב תהליכי  "ליטא'ד

על ידי שנת פרסום הספר    ונקבע של ספרות זו  ומעמדה הסגולי    כשייחודה  בעיר היהודית,המודרניזציה  החילון ו 

ומאידך גיסא, היא מוצגת בספר יורשת של הספרות העברית, ואחת הדוגמאות הבולטות לכך היא    –  1939  –

הספר משקף את הסינתזה של ויינרייך על אודות מעמדּה המיוחד  כאמור  וילנאית.  -ההיסטוריוגרפיה היהודית

-יידיש המודרנית לבין המרכז הדתיהבין מרכז תרבות  ש  את דימויה התרבותי,כן  ה בין קהילות פולין ו של וילנ

 , בין העבר לבין ההווה, בין הישן לבין החדש. רוחני

 "דישייִ ד'ירושלים " –נד  ַאל ־ײ  נ־ לטא  של הסינתזה החדשה והנרטיב של   הרטוריקה :סיכום
 חדשה"( בספרי הכינוס בין שתי מלחמות העולם-הישנה דישייִ ד')"ירושלים 

  

היסטוריוגרפיים חיבורים  נבחנו  יהודיה, בעבודה  ועל  וילנה  על  המוצא   מודרניים  לנקודת  שהיו 

בווילנה יהודים  בין שתי מלחמות העולם. כל אחד מהם   ולעקרונות תפיסתם המרכזיים של אינטלקטואלים 

  –ישנה  -לאומי לחייה של הארץ החדשה-יצר בדרכו המיוחדת "פנקס" מודרני, מעין אתר זיכרון אישי ויהודי

ד'יידיש".   )הז"ירושלים  הכינוס  ספרי  החידושים  ַאניתוח  על  מצביע  העבודה,  במרכז  שעמד  הללו,  מלביכער( 

 
249  Aliza Cohen-Mushlin, Sergey Kravtsov, Vladimir Levin, GiedrėMickūnaitė and JurgitaŠiaučiūnaitė-Verbickienė 
(eds.), Synagogues in Lithuania: A Catalogue, vol. 2.,Vilnius: Vilnius Academy of Art Press, 2012, pp. 281–351, 141 
ills.  
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כתיבת   של  המתודולוגיה  אודות  על  היהודיתהרבים  חשיבותה  -ההיסטוריה  ועל  המודרני  בעידן  דיאספורית 

ביידיש משקפים   הכינוס  היידיש החדשה. תהליכי  של תרבות  להיוולדותה  הכינוס באשר  תופעת  של  הניכרת 

בקרב  את   התרבותי  האשכנזית  המהפך  דיבר  ,  היהודית  החברה  של   הטרנספורמציהואת  היהדות  שעליהם 

  התפתחותן  את ו,  החדש  היהודי אקונומי  -והסוציו  החברתי  המבנה  ייחודיות  אתשמעון דובנוב. הם מתארים  

   מקומית.-היהודית פוליטיקהב ו היידיש בספרות החדשות המגמות של

וילנה   את  להציג  אפשר  אי  צפויה:  בלתי  אינה  המחקר  עבודת  מתוך  העולה  הראשונה  המסקנה 

בתקופה הסוערת שבין שתי מלחמות העולם באמצעות אישיות אחת, גם היא גדול משוררי יידיש, חוקר בעל  

בד של  שםאו היסטוריון, או באמצעות מוסד אחד. אף על פי שהתכנים שנדונו בחיבור זה הם תמצית קטנה בל

גיבורי התרבות היהודית על מגוון  כול  זו מעידה ראשית  וילנה, תמצית  ועל  בווילנה  -ספרי הכינוס שפורסמו 

רבדית במציאות המורכבת, שורה נבחרת של  -מקומית. אלו הם עורכי ספרי הכינוס ושותפיהם למשימה הרב

ם הכוחות שעליהם כתבו מקס  פעילים בעלי תודעה ומחויבות חברתית, שאפשר לכנותם אינטלקטואלים, אות

כישורים   בעלי  ומנהיגים  עסקנים  של  כהן,  אברהם  כתב  שעליה  דע",  "ּפלעיא  אותה  רייזן,  וזלמן  ויינרייך 

חינוך   ליצור  בזמן אמת,  של קהילתם  את ההיסטוריה  לכתוב  ולהוביל תהליכים חברתיים,  להנהיג  מיוחדים 

חדשה   יהודית  ותרבות  חדש  מודר  –יהודי  יידיש  שנולדה  תרבות  כינוסנית,  כל    בספרי  על  וצמחה  וילנאיים, 

שהוזכרו   בדוגמאות  שהראיתי  כמו  ולאחריה.  העולם  מלחמות  שתי  שבין  בתקופה  בווילנה  וצורותיה  גווניה 

לעיל, תהליכי הבנייתה של תרבות יידיש מודרנית, התהליכים של כינוס ספרותי ביידיש והפיתוח של שיטות  

בימי מלחמת העולם הראשונה ולאחריה. כמו    –מן רב לפני הקמת מכון ייוו''א  מחקר המדעי החלו בווילנה ז

חדשה   יידיש  תרבות  ליצור  ביכולתם  שהיה  האלה,  הכוחות  שמרוק,  חנא  והדגיש  רייזן  זלמן  בשעתו  שכתב 

 ומגוונת, לא עמדו לרשותה של ורשה למרות גודלה ותרבות העיתונאות הענפה של ההמונים, שהתפתחה בה.  

ממלאכת   הושפעה  דנא,  מקדמת  ישראל  עם  בתרבות  מושרשת  שכאמור  היהודית,  של הכינוס    מגוון 

במאה  הן בתרבות הנוצרית הן בתרבות היהודית. יסטוריוגרפיות שהתפתחו בעת החדשה, תפיסות ואסכולות ה

שינוי    19-ה לכתיבת  בחל  היסטוריונים  של  כשההיסטוריהה יחסם  על  ,  הצמיחה    זםהיסטוריהביקורת 

כמו שהראה ישראל ברטל, גם מודלים יהודיים לכתיבת ההיסטוריה עברו    250בגרמניה.   היסטוריה אקטואלית

היהודית    251. טרנספורמציה בחברה  שהחלו  והמודרניזציה  החילון  האירופאית  -המזרח תהליכי    18-במאה 

 
Resistance to History.David N. Myers,    250 

251  Israel Bartal and Ilana Goldberg, “The Pinkas From Communal Archive to Total History”. 
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גרמו להבנייתן  ו,  252דואלית לעולם היהודי הוויה  הביאו    ,ונמשכו לאורך כל התקופה שבין שתי מלחמות העולם

 ביידיש.  הן בעברית ומואצים הן ה כינוס התהליכי לכן ו ,חלופיותיהודיות וזהויות  תרבויות של 

ד "ירושלים  על  שנכתבה  ההיסטוריה  מהי  לשאול  יש  על    ,ליטא"'לפיכך  שנכתבה  ההיסטוריה  ומהי 

ד ניתוח    ליטא"'"ירושלים  העולם?  מלחמות  שתי  בין  וילנה  של  ההיסטוריה  מהי  אחרות,  ובמילים  ביידיש. 

זא  ממקרי הבוחן שנדונו בעבודה החל   ב  לבוךעמווילנער  יא  וכלה  ווילנעטויזנט  חד  ר  משמעית  -מספק תשובה 

וילנה ועל יהודיה היא "היסטוריה רב גוונית", שלא נכתבה על ידי היסטוריונים  -לשאלה זו: ההיסטוריה של 

מרכיבים  בלבד.   בעלי  יהודיים  ונרטיבים  מובהקים  יהודיים  וילנאיים  נרטיבים  מכילה  זו  היסטוריה 

וילנאי בין שתי מלחמות  -של המיעוט היהודיקוסמופוליטיים, מחד היא מספרת את ההיסטוריה האקטואלית  

 את תולדות הקהילה היהודית.   –העולם, ומאידך 

ביידיש   הכינוס  בספרי  שנבנה  וילנה,    –הנרטיב הדומיננטי  של  היהודית החדשה"  "ההיסטוריוגרפיה 

חדשה. כמו שהראיתי בגוף  -וילנה הישנה  –  נדַא ל־ײ  נ־לטא    של  –כפי שהגדירּה משה שליט, היה הנרטיב המשולב  

,  הרצף ההיסטוריג, ששמר הן על אקטואליות התוכן הן על תודעת  , נרטיב זה היה נרטיב מאוזן וממוזהעבודה

לדימויה   ד'ליטא"  "ירושלים  של  המפואר  העבר  בין  פוסק  הבלתי  ועל הקשר  ויינרייך,  מקס  בדבריו  שהדגיש 

מודרנית.  יידיש  תרבות  מרכז  שלמה    253בתור  שלפי  ד'ליטא",  "ירושלים  של  ההיסטורי  הרצף  שימור 

ל"ירושלים   ד'ליטא"  מ"ירושלים  העולם  מלחמות  שתי  בין  נהפכה  השלם,    ",דישיי  ד' בסטומסקי,  דימויה  על 

 הפנים, היה מתפקידם של אינטלקטואלים יהודים.  -המגוון ורב

ה בימי הכיבוש הגרמני, נכתבה  ניתן לומר שה"היסטוריוגרפיה היהודית החדשה של וילנה", שהתפתח 

)כתיבת היסטוריה בזמן אמת( הייתה אנטי והציגה מתודולוגיה חדשה של כתיבת ההיסטוריה  תזה  -ביידיש, 

ה במאה  שרווחה  ההיסטוריונים  קורות  19-לגישת  ובתיאור  היהודי  העם  תולדות  בכתיבת  ושהתמקדה   ,

למש כך,  העולם.  מלחמות  שתי  בין  להיכתב  ושהמשיכה  אפשר  הקהילה  הבולטעל  להצביע  ל,  בין    ההבדל 

ב שעוצבה  החדשה  היהודית  זא  ההיסטוריוגרפיה  של  1918,  1916)וילנה,    מעלבוךווילנער  המונוגרפיה  לבין   )

 
252  Israel Bartal, “The Ingathering of Traditions: Zionism’s Anthology Projects,” in David Stern, (ed.), The Anthology 
in Jewish Literature. 
 

  עורכיהן   גם  כי   אציין.  זו  בעבודה  נדונו   לא  העולם  מלחמות   שתי  בין   הברית  בארצות   שפורסמו   יהודיה  ועל  וילנה  על  האנתולוגיות   253
לט"  של  זהה   נרטיב   יצרו  והן   " החדשה  היהודית   היסטוריוגרפיה"ה  של   מתודולוגיה   נקטו   בין (.  חדשה-הישנה  וילנה )  "ווילנע  ע ײ  נ ־א 

ט  דער  געווידמעט:ווילנע  ישורין  יפים  של  אוסף  האלה  האנתולוגיות  ווילנער  דער  ,(1929,  י''נ)  ווילנער  דער,  (1935,  י''נ)  ווילנע  שטא 
 . ראן לייזר של ( 1974, י''נ) דליטא ירושליםב וילנה של בתיאורה  זהה מגמה לראות  אפשר , כן כמו (.1941, י''נ)
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שאומנם שילבה את התיאור    254(, 1919)ברלין,    עיר היהודים בלובליןהפולני מאיר בלבן  היהודי  ההיסטוריון  

בהווה,   העיר  מראה  היה  בעיקר  התמקדה  אך  של  לא  לובלין.  קהילת  של  בעבר  קורותיה  אודות  על  במחקר 

ביכולתו של ישראל קלויזנר, שבין שתי מלחמות העולם תיאר את תולדות הקהילה היהודית ואת קורות בית  

בווילנה,  הישן  היה  עמודל  255העלמין  הקיום  של  הרציפות  "ירושלים  על  של  המפואר  העבר  שבין  בווילנה  ודי 

אפשר   כן,  כמו  אותה.  לשמר  או  שלה  האקטואלית  התרבותית  וההיסטוריה  המודרני  ההווה  לבין  ד'ליטא" 

להיווכח שקשר זה לא נוצר גם בעבודותיו של חייקל לונסקי, הן בזיכרונות הנוסטלגיים על "ירושלים ד'ליטא"  

שבו המשיך לתאר את האליטות לפי מסורת    ,256גדוליםאון  גאונים  או בספרו    א  ווילנער געט  ֿפוןבספרו  הישנה  

ההיסטוריה   את  במרכז  העמידה  היידיש  בשפת  החדשה  היהודית  ההיסטוריוגרפיה  לכך,  בניגוד  ההשכלה. 

נחום   רייזן,  זלמן  שבד,  צמח  דברי  מעידים  כך  על  החיה.  היידיש  ובשפת  אמת  בזמן  שנכתבה  האקטואלית, 

הירש הכינוס    שטיף,  ספרי  של  והנרטיבים  העבודה,  בגוף  שהובאו  ואחרים,  בסטומסקי  שלמה  אברמוביץ', 

ו"יברייסקאיא   ה"פרז'יטויא"  תקופת  של  בסופה  הסתמנה  היא  רייזן,  זלמן  של  במילותיו  הנדונים. 

 257סטארינא". 

היהודית ההיסטוריוגרפיה  מן  נכבד  חלק  הבוחן,  מקרי  בניתוח  שהראיתי  החדש -כמו  ה  הווילנאית 

, תהליכי  היהודית המודרנית והישגיה  התבסס על ההיסטוריה התרבותית של וילנה: תיאור חיי הקהילההזאת  

קהילת   הבניית  ביידיש,  החילונית  החינוך  מערכת  ספרות    נד"ַאה"יידישלהקמת  של  תוסס  למרכז  והפיכתה 

נוצרה בקרב אינטלקטואלים יהודים בווילנה מכמה סיבות אפשריות, ואלו  ה"התנגדה להיסטוריה"  .  ואומנות

הקהילה   של  הטרנספורמציה  תהליכי  בתיעוד  הגובר  והצורך  המלחמה  אירועי  והנצחת  בתיעוד  הצורך  הן: 

לעיל,   היהודית שהתרחשה לאחר מלחמת העולם הראשונה. דברים אלו השתקפו בכל ספרי הכינוס הנדונים 

-תרבותיים. תהליכים אלה היו פועל יוצא של האוטונומיה היהודית הלאומית -פוליטיים  שמתארים תהליכים 

תרבותית כבסיס נגד אסימילציה ושל האידיאולוגיה של המחנה הפוליטי של שמעון דובנוב וחיים ז'יטלובסקי,  

ן שיק. בטרם  וזלמ שאליהם השתייכו גם ממשיכי דרכם: ד''ר צמח שבד, זלמן רייזן, משה שליט, מוריץ גרוסמן 

מצאה   אירופה,  במזרח  הגדול  ההיסטורי  למרכז  שנהפך  ייוו''א,  מכון  של  המגוונים  המחקר  פרויקטי  כוננו 

 
254 Majer Balaban, Die Judenstadt von Lublin (mit Zeichnungen von Karl Richard Henker). (Berlin, Judischer Verlag, 
1919).  
 

 )וילנה, תרצ''ה(.   העלמין הישן בווילנה-קורות בית )וילנה, תרצ''ה(; תולדות הקהילה העברית בווילנהישראל קלויזנר,   255
 

לטן און בילדערון  ֿפ חייקל לונסקי,  256 : געשטא  ענטן עבר:  א  נ   וןֿפ  גדוליםאון  ; גאונים  טןײ  געשריבן אין שווערע צ  , ווילנער געטא 
    ליך, תרצ''א.ײ  און שווטעס א  וילנה: דפוס נ ן,ֿפא  זייער לעבן און ש וןֿפסּפורים און אגדות  

 (. 1909–1912, )פטרבורג Еврейская Старинаדובנוב,  שמעון  257
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האינטליגנציה   לקריאת  שנענו  וילנאים,  אינטלקטואלים  של  הענפה  בעבודה  ביטוי  דובנוב  של  האידאולוגיה 

ספרי הכינוס שכתבו אינטלקטואלים הן  הרוסית להיותהיסטוריונים ולא להשאיר היסטוריה בידיים זרות. הן  

שיטת המחקר   דובנוב.  של  ההיסטורי  מפעלו  היו המשך  ייוו''א  של  ההיסטוריים  הפרויקטים  של  הפרסומים 

החדשה של מכון ייוו''א התמקדה במדעי היהדות ובמה שיצרה הרוח היהודית. לעומת זאת, המחקר שנעשה  

ב את השראתו מן הלאומיות, והוא יצר היסטוריה יהודית  על ידי אינטלקטואלים יהודים בספרי הכינוס שא

 תרבותית והיסטוריה פוליטית של המיעוט היהודי בגלות. 

נרטיבים   הציגו  הכינוס  ספרי  מקצת  בעבודה,  בהם  לדון  שבחרתי  הבוחן  ממקרי  שעולה  כמו 

יהודיים ה-אוטונומיסטיים  של  הכרכים  שני  את  לשייך  אפשר  זו  לקבוצה  מובהקים.  וילנער  ולאומיים 

. אך מתעוררת שאלה באשר לאלמנך של  אונדזער שול  ר ַאֿפואת המאסף    ּפנקס־שול,  ּפנקס  ווילנער,  מעלבוךַאז

שיק זלמן  של  לספרו  ובאשר  גרוסמן  רבמוריץ  ספרותיים  ונרטיבים  היסטוריה  שהכילו  מאחר  ,  לאומיים-, 

פוליפונית:  היסטוריה  ועל  הטרוגלוסיה  על  הקוסמופוליטית,  התפיסה  על  ה"דאיקייט",  תרבות  על  התבססו 

הרב הנרטיבים  היהודית-האם  האוטונומיה  של  האידיאולוגיה  גבולות  את  חצו  לא  הללו  לאומית,  -לאומיים 

שאלה זו נמצאת לדעתי  של שמעון דובנוב ושל ז'יטלובסקי? התשובה ל   –למשל, על פי שתי הגדרות אפשריות  

דובנוב,  לשלב    258בדברי  נכנסה  היא  כי  מחדש,  להיוולד  והרוחנית  העתיקה  האומה  על  כי  שהאמין 

הקונסטרוקציה המודרנית, והיא הייתה יכולה להתממש באמצעות מודרניזציה הומניסטית של היהדות )הדת  

הן   דובנוב  הן  מודרנית(.  )קהילה  סוציאלית  יהודית  אוטונומיה  של  חדשות  צורות  ובאמצעות  היהודית( 

ועל  ז'טלובסק  ענפה וחיובית  על עבודה תרבותית  י ראו בבני האומה היהודית "בונים חדשים". שניהם דיברו 

להישאר   חייבת  המסורתית  היהודית  הזהות  דובנוב,  פי  על  אך  האסימילציה.  כנגד  חדשים  קירות  העמדת 

יות, אוטונומיה  ולהיות הקו המפריד העיקרי שבין החברה היהודית לבין איחודים לאומיים אחרים. שוויון זכו

לצורך   דובנוב,  פי  על  דרושים,  היו  לאומיות אחרות  עם קבוצות  ואיחוד  לאומית  כל קבוצה  בעבור  תרבותית 

 האיזון המדיני והכללי.  

תשובה   כן,  זו כמו  פרנקל.   לשאלה  יונתן  ההיסטוריון  בדברי  גם  למצוא  דווקא    259אפשר  לטענתו, 

לאומי )לצד קבוצות לאומיות  -הדיאספוריסטים היו הרבה יותר גמישים ורגישים לבעיות הקיום היהודי הרב

אחרות בתוך רפובליקה פדרטיבית( ממפלגות יהודיות אחרות, כולל בונדיסטים, שאימצו את רעיונות התוכנית  

 
 . 1937  דובנוב, מכתבים על היהדות הישנה והחדשה, תרגום לעברית: אברהם לוינזון, דביר, תל אביב,שמעון   258
 

259 Jonathan Frankel, Prophecy and Politics. (Cambridge: Cambridge University Press, 1981), p. 278–286. 
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ה  מהמודרניזם  שעולה  כמו  וז'יטלובסקי.  דובנוב  של  מוריץ  הלאומית  שכינסו  יידיש  שירי  במקצת  דיאספורי 

ראו   גרודזנסקי,  וא"י  גולדשמידט  א"י  סטוצקי,  לייב  בהם  המשוררים,  העורכיםהן  הן  שיק,  וזלמן  גרוסמן 

הלאומית  באוטונומיה  הלאומית  השאלה  את  -פתרון  ואפשרה  גבולותיה,  את  שהרחיבה  היהודית,  תרבותית 

ומיות רבות. דברים אלו השתקפו היטב בטקסטים הספרותיים  הקיום היהודי כתרבות אחת מני תרבויות מק

 שכינסו מוריץ גרוסמן וזלמן שיק. 

ז'טלובסקי" לבין הנרטיבים  -אשר על כן, לדעתי, לא נוצרה התנגשות או סתירה בין הנרטיב "דובנוב

היהודי  הן  העולם,  מלחמות  שתי  בין  בווילנה  שפורסמו  הכינוס  ספרי  של  היהו-הנדונים  הן  -הרב-דילאומי 

אומר שהנרטיבים הרב הדבר  אין  העבודה,  בגוף  כמו שהראיתי  וחוסר  -לאומי.  מתח  ללא  היו  הללו  לאומיים 

גרוסמן ושיק לא יצרו הרמוניה    260"(.ט אָ שט־ליטעטןַאנ אָ ציַאנ)" לקיום היהודי ב"עיר הלאומים"   ודאות באשר

זבדומה לנרטיבים של    אאוטופיסטית, אל ע  דישייִ ו  ּפנקס־שול,  נקסּפ ווילנער,  בוך־טערײ  וו,  מעלבוךַאווילנער 

, הם תיארו מרחב של וילנה כהיסטוריה פוליפונית ומרחב של הקיום היהודי בווילנה בצל הזיכרון היהודי  סַאג

תרבותי משותף אף על פי  -המר. יצירותיהם מלאות הקטסטרופיזם מחד גיסא והניסיון לתת סיכוי לקיום רב 

אינטלקטואלים בין שתי מלחמות העולם יצר תמונה ייחודית, ואפשר לטעון אף  כן, מאידך גיסא. ניסיון זה של  

 לאומית של עיר וילניוס ושל וילנה היהודית. -תמונה אוניקלית של התרבות הרב

קלויזנר   ישראל  ההיסטוריון  של  מספרו  שעולה  כמו  זאת,  דליטאוילנה  עם  הנרטיבים  ,  ירושלים 

וילנה   על  ה"חדשים"  היהודיתהמודרניים  ההיסטוריוגרפיה  המשך  הם  הישנה,-ויהודיה  שהחלה    וילנאית 

תזה לז'אנר המונוגרפיה שתיארה שושלת של  -בחיבוריהם של שמואל יוסף פין וה''נ מגיד, כשבו בזמן הם אנטי

בלבד.  המשכילית  האליטה  ונציגי  וגדולים  נולדו    261רבנים  בעבודה  שנידונו  החדשות  המתודות  נקיטת  בשל 

ו בספרו  נרטיבים  זלקין  מרדכי  שטען  כמו  אך  חדשים.  וילנהילנאיים  לזכור  262, עיר  עבודות  ש   יש 

מכותבי רבים  של  ההיסטוריוגרפים    היסטוריוגרפיות  של  מעבודותיהם  הושפעו  וילנה  קהילת  של  קורותיה 

שתי   בין  שחוברו  החדשות  ההיסטוריוגרפיות  העבודות  גם  המחקר,  שמראה  כמו  הראשונים.  הווילנאיים 

ת העולם ביידיש, והיו שונות מהחיבורים ההיסטוריוגרפיים הראשונים על וילנה ועל יהודיה, המשיכו  מלחמו

 במידה בשימוש במתודות הישנות, שהיה בסיסן יסוד אינפורמטיבי. 

 
ט  דער געווידמעט : ווילנע ",טאָ שט ־ןעליטעטַאנאָ צי ַא נ, "די 'אברמוביץ   הירש 260  .267–272' עמ בעריכת י' ישורין, ווילנע שטא 
קורות עדת ישראל בעיר    –קריה נאמנה  שמואל יוסף פין    ;)דורות אחרונים(, כרך א'   וילנה, ירושלים דליטאד''ר ישראל קלויזנר,    261

 .יידערהלל נח מגיד המכונה שטיינשנ ;ספר עיר ווילנא (; ך''וילנה תר) ווילנא

 
 . 20)חלק שני(, עמ'  עיר ווילנאמרדכי זלקין )עורך(,  262
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עבודת המחקר עונה בבירור על השאלה על אודות רדיקליות הנרטיבים ההיסטוריוגרפיים המודרניים  

יה  ועל  וילנה  על  הללו,  ביידיש  הכינוס  בספרי  העיון  שמראה  כמו  העולם.  מלחמות  שתי  בין  שפורסמו  ודיה, 

הזיכרון   מודל  את  לשמר  יהודים  אינטלקטואלים  כששאפו  מאוזנת,  הייתה  בהם  שנוצרה  החדשה  הסינתזה 

ש ולהימנע  ההיסטורי  השלם  דימויה  על  היהודית  וילנה  מקרי    .העירנרטיב    של  מדי  רדיקלי  משינויל  מתוך 

בדרך    מבליט ה רות הנרטיב הדומיננטי,  למו   בליברליזם  התאפיין   ילנאיו-הגלותי  המודרניזםעולה ש  הבוחן הללו 

היהודית בחברה  והמודרניזציה  על תהליכי החילון  לא  -כלל  כעיר  נפקד  וילנאית,  תיאורה  וילנה  של  מדימויה 

וילנאית, שביקשו  -ת היהודיתהמורש  –תרבות של עברית ויידיש  היא  תוארה בהם  ש הגאון. התרבות היהודית  

למרות ההבדלים הבולטים בין הטכניקות  שלומר    לדורי דורות. אפשר  היידיש בווילנה להנחילגיבורי תרבות  

שעמדו מאחוריהם, נוצר בעבודות    האומנותיות השונות שנקטו היוצרים, ולמרות המשימות והמניעים השונים

בין  דימו   הללו משלב  זה  דימוי  מורכב.  של  יסודותי  המגוונים  ומרכיביה  הישנה יה  המודרנית,  -וילנה  חדשה, 

 פנים. -רבתובייחוד עיר המסורתית, 

 

 

 

 

 

 נספחים

 : נספח א'

נ בלעטער  . ווילנע" ֿפון היסטָאריָאגרַאֿפיע  עײ  "די  רישע    דעם   געווידמעט:  1932  נָאוועמבער,  45.נומ  ,ליטערא 
דישן  . 714–713'  ז, ווילנעאין   ןֿפקולטור־שא   יי 

 נספח ב':

The Edward Blank YIVO Vilna Online Collections, YIVO ARCHIVES, Record Group 3: Yiddish 

Language and Literature, (1829–1941, 1955), Folder No.: 2883, 104630.   

 נספח ג': 

 . CAHJP ,1230 PL אית.ט מכתבו של שלמה בסטומסקי בלי
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 נספח ד': 

 . CAHJP  ,1230 PL מכתבו של זלמן שיק בליטאית.

 

 נספח ה': 

 . RG 3.2896.1 :דיגיטלי א''ייוו ארכיון,  1937 בשנת יידיש יי עיתונא של מעצרם על"  גטאָ   ווילנער"ב דיווח

 

 ': ונספח 

סטָאמסקישלמה   . 48–45'  ז, ז1939מערץ –רא  נוא  , י1–3נג, נומ' א  רגאָ ערטער יֿפ,  נדײ  רֿפשול", ביכער עײ  נ, " בא 

 

ס" ושל ה"שוליי  של ה"דוגמה לייצוגם הוויזואלי  ':זנספח   .ר ווילנעטויזנט יא  הוף" ב־דישע גא 

 

 . (ר ווילנעטויזנט יא  ו של ר' לייזער שבו התגורר הגאון )תמונת בית הגאון מווילנה ותמונת  ':חנספח 

 

 . (ר ווילנעטויזנט יא  ) ו, ומסמך שמעיד על הנדבות שהעניקוהחתום ביד מסמך מפנקס יסו''ד, הכתוב   ':טנספח 
 

 

 

 

 

 נספח א'
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 נספח ג'
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 נספח ד'
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 נספח ה'
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 נספח ו'



106 

  



107 

 

 



108 

 

 נספח ז'
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 נספח ח'
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 נספח ט'
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 רשימה ביבליוגרפית

 :וקטלוגים ארכיונים

The Edward Blank YIVO Vilna Online Collections, YIVO ARCHIVES, Record Group 3: Yiddish 
Language and Literature, (1829–1941, 1955), Folder No.: 2883, 104630. 

YIVO  Digital  Archive on Jewish Life in Poland, Record Group 3: Yiddish Language and 
Literature, Records. “Vilner Tog” report about arrests of journalists, RG 3.2896.1. 

The Central Archives for the History of the Jewish People 

וילנה בין שתי מלחמות  אוסף מסמכי המוזיאון היהודי בווילניוס אודות סגירת הארגונים היהודיים שפעלו בו
הארגונים  1939–1940העולם,   רשימת  וראשיהם:  בווילנה  שפעלו  בסטומסקי   .  המרכזיים  שלמה  של  מכתבו 

 .PL 1230ומכתבו של זלמן שיק )בליטאית(, 

אוקוןזיכרונ  ל'  ושל  פיטקובסקי  מ'  של  מלחמות   שהיו כהן-ות  שתי  בין  בווילנה  קולבק  משה  של  תלמידיו 
 .  CAHJP, P402.01העולם:

Catalog of the Leyzer Ran Collection in the Harvard College Library. Edited by Charles Berlin. 
Cambridge, Massachusetts, 2017. Books and Pamphlets from the Leyzer Ran Collection.  

 

 : ביידיש ובעברית מקורות ראשוניים

ר אונדזער שולֿפ  )עורך(.מסקי, שלמה  ָאסטא  ב בע  .  א  לן בילדונגס קָאמ ֿפ איינמָאליקע אויסגא    . טעט יון צענטרא 
 . 1933ווילנע,  

 
ן מ גרָאסמא  רטאין    ווילנע  יִידישע   ריץ. אָ ,  בילד   ווא  ך   אילוסטרירטער–און  נא  למא  ןמ'    וןֿפ  א  סמא  הירש  .  גרא 

 . 1925ץ, ווילנע, א  מ
 

ך)עורך(.  א. י. גרָאדזענסקי נא  למא   .  1939–ווילנעקוריער, ־. ָאוונטווילנער א 

יִידיש און  א  רגא  ,,זש  ֿפוןשמעון.  וו,  אָ דובנ צו  ג  א  רלא  ֿפווילנער    .רישע זכרונות(א  רטיקלען )ליטערא  נדערע  א  ן'' 
 .1929–ווילנעב. קלעצקין,  ֿפון
 

ט(ּפדע־וויגָאדסקי, יעקב )סיים קוֿפזכרונות , אין שטורעם. וטא  ציע צּפון די א   . 1926ב. קלעצקין, ווילנע, . טןײ  א 

 . 2002י(, מאגנס, ירושלים, )חלק שנ עיר ווילנא. זלקין, מרדכי )עורך(
 

לטן און בילדערֿפחייקל.  ,  לונסקי : געשטא  ראיין  ֿפון דעם  ֿפ.  געשריבן אין שווערע צייטן  ,ון ווילנער געטא  ון  ֿפ א 
טן און  דישע ליטערא  ליסטן אין ווילנע, ווילנע: ב' ציונסָאן און קָאמ די יי      .1920–פ'' , תרּפזשורנא 

חייקל.   בצרהלונסקי,  לעתות  כתובים  צללים  און  טפוסים  הוילנאי:  העבריים  .מהגיטו  הסופרים  ,  אגודת 
 . תרפ''א–וילנה

חייקל.  לונסקי גדולים,  און  אגדות  א  נ   וןֿפ  גאונים  און  סּפורים  עבר:  ש וןֿפענטן  און  לעבן  דפוס   .ןֿפא  זייער 
   תרצ''א. –ליך, וילנהײ  טעס און שוואָ נ
 

 תר''ס.  –ם, וילנהאָ )חלק ראשון(. האלמנה והאחים ר ספר עיר ווילנאמגיד,  נח הלל המכונה שטיינשניידער. 
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ל,בר. , טערײ  וו .א   וןֿפבוך, צום ָאנדענק ־טערײ  וו (.יםזלמן )עורניגער, שמואל ורייזען,    .1920ווילנע,  רָאזענטא 

 ך. ''תר–וילנה ם,אָ האלמנה והאחים ר .קורות עדת ישראל בעיר ווילנא–קריה נאמנהפין, שמואל יוסף.  
 

רבעט  ֿפנקס:  ּפ־שול   )עורך(.  צ. ב. ק. לן בילדונגס קָאמיטעט,  ֿפינף יָאר א  ווילנע, צ. ב.  .  1919–1924ון צענטרא 
 . 1924ק., 
 

 תרצ''ה.–. הקהילה העברית בוילנה, וילנהבוילנה תולדות הקהלה העברית  קלויזנר, ישראל.

 בהשתתפות הקהלה העברית בוילנה, תרצ''ה. קורות בית העלמין היהודי הישן בוילנה.   קלויזנר, ישראל.

. תל אביב: בית לוחמי הגטאות  כרך א', 1939–1881, דורות אחרונים :ירושלים דליטא, וילנהקלויזנר, ישראל.  
 והוצאת הקיבוץ המאוחד, תשמ''ג. 

 
צענעלענבָאגען, אוריה ריש.  )עורכים(א. י.  גָאלדשמידט  ;  קא  מעלבוךֿפוויסענשא  ־ליטע: א  ליטערא  . ב. קלעצקין, טליך זא 

 . 1914וילנה, 

רן  ֿפאר דער געשיכטע  ֿפנקס  ּפ  זלמן )עורך(.  ,רייזען ציע,  ֿפון ווילנע אין די יא  קוּפא  רויסגעגעבן  א  ון מלחמה און א 
היסטָאריש־עטנָאגר ֿפ דער  געזעלשֿפא  ון  אויֿפא  ישער  נָאמען  ֿפ ט  דער  ֿפן  אונטער  ז''ל,  אנ־סקי  ש.  לגעמיינער  א  ון 

 . 1922–ב. ציונסָאן און קָאמפ. תרפ''ג, ווילנע ײ  ון זלמן רייזען, דרוקערֿפ קציע א  רעד

זלמן. ווילנע.  שיק,  ר  יא  דער    טויזנט  דורך  ר ֿפט  ֿפגעזעלשא  ארויסגעגעבן  אין  א  ל  א  ווילנער    וילן, ּפנדקענטעניש 
 .  1939–טיילונג )ווילג(, ווילנעּפאָ 

ד בא  מעלבוך , צמח )עורך(.שא  ל, ווילנאווילנער זא  נד. נ. רָאזענטא   . 1916תרע''ו, –, ערשטער בא 

ד בא  מעלבוך ווילנער , צמח )עורך(.שא  נד, זא  ל, ווילנאצווייטער בא   . 1918ח, תרע''–, נ. רָאזענטא 

 

 ביידיש: מקורות נוספים 

שרלוטנבורג תרפ''ט, בית  -תרגום: ש. ל. ציטרון, ברלין .  חורבן היהודים בפולין, גליציה ובוקובינה  ש.,  סקי-אנ
  .1929הדפוס "רָאם", ווילנא, 

)עורך(.ָאסטא  ב שלמה  יִינגלֿפ  XVהעפט  ־יובל  מסקי,  דער  ב־ון  השכלה"  "מפיצי  ווילנע, ײ  שול  אין  צב''ק  ם 
 .1931ווילנע,  .  1915–1930

ן־חזקוני רקמא  כציקסטן געבוירןײ  חסד לאברהם: ספר היובל לאברהם גולומב. צו ז)עורך(.  משה , שטא    .יָאר־ן א 
נדזשעלעס, תש''לײ  קָאמיטעט ב־אברהם גָאלָאמב יובל ווָא, לָאס א   . 1970 –1969 –ם יי 

 
דניאל.  א  טש צענטרא  )ממו  ווילנערני,  אין  יי  וילישע  ּפ ון  ֿפנד  א  רבא  ֿפ -לא  רן(,  בוענא  דן  אאָ רגענטינע,  רעס,  ײ  ס 
 . 250'  זתשי''א,  –1951

מ  א  :  ווילנע .  )עורך(  ים ֿפיעישורין,   ט  דער  געווידמעט   לבוךעזא  רינג,  ־ארבעטער  367. ווילנער ברענטש  ווילנע  שטא 
 . 1935, יָארק  ניו

טור און ּפרעסע  )עורך(. ניגער, ש. ן ֿפון דער יודישער ליטערא  קטירט , לעקסיקא  ג  '' : פרשעא  וו , ניגער.  ון שֿפ רעדא 
ל  1914ד־''תרע, צענטרא 
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ש. ך  דער  )עורך(.  ניגער,  שּפרא  און  טור  ליטערא  יִידישער  דער  ֿפון  געשיכטע  דער  ר  ֿפא  רבוך  יא  ר ,  ּפנקס:  ֿפא 
ר לקלא  ֿפיע, ֿפא  גרא   . 1913ווילנע,   קלעצקין,. קריטיק און ביבליא 

ש.   ח.  ן,  זשדא  אויף  א  קא  אדער  שול  עלטערן  :  וילישפאויף  יידיש  די  אין  ֿפצו  קינדער  שולןפון  . אוושכנע 
רשע: הויּפט לטונג ֿפ־ווא  רווא  דישער שול ֿפא  ציע,  ־ון דער יי  ניזא   . 1926ָארגא 

 תשל''ה. –ניו יורק, תשל''ד(.  שלושה כרכים) ירושלים דליטא: מאויר ומתואד לייזער )עורך(. ,ןא  ר

תרגום: מ. ז. ולפובסקי. הוצאת הקיבוץ  נפתולי דרכים: זיכרונות, מאורות, אישים.    שניידרמן, אסתר.-רוזנטל
 המאוחד. תל אביב, תש''ל. 

די חורבות  )עורך(.  ליט, משהא  ש און מהומותֿפ  אויף  געגנטֿפ  ּפנקס–ון מלחמות  מיטעט־ון  אין  "יעקָאּפָא"    קא 
   .1931וילנה,  . –19191931ווילנע 

 ודיקה ביידיש:אמאמרים ופרי
 
 

מָאוויטש רישע "רעצענזיעס",הירש. , אּברא   . 6' ז(, 1925  סרא  מ 20) 46' נומ, בלעטער ליטערא 
 
בתוך:"ווילנע  וועלטלעכע ־דיש"יי  מיכאל.  סטור,  א   ן־חזקוני   .  רקמא  ספר  )עורך(.    משה,  שטא  לאברהם:  חסד 

ז צו  גולומב.  לאברהם  געבוירןײ  היובל  כציקסטן  א  יובל   .יָאר ־ן  גָאלָאמב  ב־אברהם  לָאס  ײ  קָאמיטעט  ווָא,  יי  ם 
נדזשעלעס, תש''ל  . 319–332זז' , 1970  –1969 –א 

 
דישן לעבן"ֿפער  ײ  בורשטין, מ. "א  נ קטָאר אין יי  נדקענטעניש .  א  רשע[, נומער  לא   . 13–9, ז' 1]י. ג. פ. ל., ווא 

 
נדקענטעניש",   .  1937[, 23]  1, נומער ידיעות פון י. ג. פ. ל.בורשטין, מ. "צען יָאר לא 

 
סטָאמסקי  . 48–45'  ז, ז1939מערץ –רא  נוא  , י1–3נומ' נג, א  רגאָ ערטער יֿפ,  נדײ  רֿפשול", ביכער  עײ  נ" שלמה. , בא 

 
. ווֿפ"דער טויט  חנה.  גָארדָאן־מלָאטעק,   :  IIנד  א  ב  סעריע,  עײ  נ  ער,בלעט ־ָא וויי    ָאלגן",ֿפנע נָאכײ  טער און ז ײ  ון א 

 , 1994  רק,אָ ניו י  אָ וו יי  ן,  א  ישמ ֿפ אליהו  ־ון דודֿפ קטירט  א  דן אין ליטע, רעדיי  רישע שטודיעס וועגן אָ היסט־קולטור 
 .  62–43  זז'
 

רָאן,   הרון. "סָאגא  זיע". בתוך:  ֿפ א  גימנא  ווילנער  גורעוויטש און איר  וועלט  יע  יִידישע  , Vilniusווילנע.    וןֿפדי 

Zuvedra ,2008 '65–41, זז . 

ווילנע"די  שמואל.  ורסס,   ש  שטָאט  טור־השכלה   העברעישער  דער   וןֿפ יגל  ּפאין    עײ  נ  ער,בלעט־אָ וויי    ",ליטערא 
קולטור IIנד  א  ב  סעריע, וועגן  אָ היסט־:  שטודיעס  רעדיי  רישע  ליטע,  איו  דודֿפקטירט  א  דן  ן,  א  ישמ ֿפאליהו  ־ ון 

 .26–9זז'   ,1994 רק,אָ ניו י אָ וויי  
 

ל  א    –  "ווילנעאברהם.  כהן,   דישער קהילה צווישן ביידע וועלט  ֿפון א    ּפרָאֿפיל   קולטורעלער־סָאציא  מלחמות",  ־יי 
קולטורIIנד  א  ב  סעריע,  עײ  נ,  ערבלעט־אָ וויי   וועגן  אָ היסט־ :  שטודיעס  רעדיי  רישע  ליטע,  איו  ון  ֿפ קטירט  א  דן 

 .  42–27'  זז, 1994 רק,אָ ניו י אָ וויי  ן, א  ישמֿפאליהו ־דוד

דודא  ישמֿפ ֿפ"ביבליָאגראליהו.  ־ן,  ווערק"ו ֿפיע  א  רייזענס  זלמן  יי  ן    סעריע,   עײ  נ  ער,בלעט־אָ וויי  ,  ערבלעט ־ָא וו, 
קולטורIIנד  א  ב וועגן  אָ היסט־:  רעדיי  רישע שטודיעס  ליטע,  איו  דוד ֿפקטירט  א  דן  ניו    אָ וויי  ן,  א  ישמֿפ אליהו  ־ון 
 .125–99זז'  ,1994 רק,אָ י

ן ליזם", . ּפֿפילי,  ֿפרידמא  נג, ז' -9( 23)  1, 1937, מערץ ידיעות ֿפון י. ג. פ. ל."רעגיָאנא   .  3ער יָארגא 
 



115 

 

סָאוו,   רבעט:  ֿפן געזעלשא  ײ  "זלמן רייזען און זשמואל.  קא    ע ײ  נ  ער,בלעט־אָ וויי    ",1922–1915טלעך־פָאליטישע א 
קולטור IIנד  א  ב  סעריע, וועגן  אָ היסט־:  שטודיעס  רעדיי  רישע  ליטע,  איו  דודֿפקטירט  א  דן  ן,  א  ישמ ֿפאליהו  ־ ון 

 .97–67זז'   ,1994 רק,אָ ניו י אָ וויי  

 . 483–488, זז'  1925 (,30) די צוקונפטטור", א  רען ליטערא  "אידישע מעמו י'. צקי, א  ש
 

משה. ליט,  נ  שא  בלעטער  .ווילנע"  ֿפון היסטָאריָאגרַאֿפיע עײ  "די  רישע  :  1932  נָאוועמבער,  45.נומ  ,ליטערא 
דישן דעם געווידמעט  .714–713'  ז, ווילנעאין  ןֿפ קולטור־שא    יי 

 
דישע שולאָ "דמ. שור,  רישע בלעטער, נומ.  וועזן אין ווילנע",־ ס יי    דעם  געווידמעט: 1932 נָאוועמבער, 45ליטערא 
דישן  . 719, ז'  ווילנעאין   ןֿפשא  ־קולטור יי 

 
פט   ישעֿפעטנָאגרא  ־היסטָאריש"  . 48–47ז' ", למען אמריקה"  מהדורה מיוחדת :1921, " אונזער טָאג"", געזעלשא 
 

-טער ו ײ  טור און קונסט בעריכת ש. גָארעליק, א. ווא  אר ליטערֿפע ביהנע  ײ  רֿפ,  טעןֿפטסשרי א  רישע מָאנא  ליטער
 . 1908ש. ניגער. וילנה,  

 .  117, נומ' 1918עס", ײ  נ "לעצטע
 
 116, נומ'  1920, "גָאט"
 

 . 5, נומ'  1923ג", ָא"ט
  

 . 6יָאר, נומ'  , ערשטער1923מערץ  , ע לעבןײ  דָאס נ
 

 בעברית:וספרות עזר מחקרים 

 שזר זלמן מרכז:  ירושלים,  חברתיים הקשרים:  והיסטוריה חינוך.  (עורכים)  רבקה  ,עמנואל ופלדחי  ,אטקס
 . 1995, לישראל

 
אוניברסיטת תל אביב   החדר: מחקרים, תעודות, פרקי ספרות, זיכרונות.אטקס, עמנואל ואסף, דוד )עורכים(. 

 ובית שלום עליכם, תש''ע. 
 

אוניברסיטה משודרת, משרד הביטחון,  .  1881–1772אירופה:    מ"אומה ל"לאום": יהודי מזרחברטל, ישראל.  
  תשס''ב.

 
נוסף?"ישראל.  ברטל,   מה  נותר?  מה  נמחק?  מה  החדשה:  בעת  היהודית  יוסף    "האוטונומיה  קפלן,  בתוך: 

סידרה לזכרו של ישראל היילפרין,  .  קהל ישראל. השלטון העצמי היהודי לדורותיו.  (כים)עורוברטל ישראל  
 .16–9עמ'   מרכז זלמן שזר, ירושלים,עת החדשה. כרך ג': ה

 
בתוך:   לאומיות",  אורתודוקסיה,  השכלה,  אירופה:  במזרח  למודרנה  "תגובות  ישראל.  ובדוויברטל,  : קוזק 

   .29–17, תל אביב, עם עובד תשס''ז, עמ' בלאומיות היהודית "עם" ו"ארץ"
 

בין    : אירופה", בתוך-שמואל אטינגר חוקר יהדות מזרח  –"היסטוריה ושליחות  ל, ישראל ופרנקל, יונתן.  ברט
 . 1–, עמ' יא1994תולדות ישראל, מוסד ביאליק, מרכז זלמן שזר ל, ירושלים, פולין לרוסיה

היומיום"  –"הבונד  דניאל.  ,  בלטמן ועבודת  המהפכה  )עורכים(,  ישראל  וגוטמן  ישראל    ברטל   : בתוך.  מיתוס 
 . 514–515, כרך ב, עמ' ושבר קיום

 
העולם",   בין שתי מלחמות  בפולין  היהודית  על האוטונומיה  גדולים:  הישגים  גרשון. "הצלחה חלקית,  בקון, 

. סידרה לזכרו של ישראל היילפרין,  קהל ישראל. השלטון העצמי היהודי לדורותיובתוך: קפלן, יוסף )עורך(.  
 . 372–351, עמ' 2004כרך ג': העת החדשה. מרכז זלמן שזר, ירושלים,  
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 .תשכ''ג . תל אביב: הקיבוץ המאוחד,ימינו עד פרץ''ל י למן יידיש שירי מבחרבסוק, משה. 

אשר.  ,  ברודס הקצוותראובן  בן  ההדיר,  שתי  והערות  מבוא  ביאליק,  פיינגולדעמי  -וצירף  מוסד  ירושלים:   ,
 תשמ"ט.

)עורכים(.   דן  חרוב  ישראל,  ברטל  אברהם,  וסייפא  גרינבוים  ציבור  –ספרא  ואיש  היסטוריון  דובנוב:  . שמעון 
  .תשע"א ,מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל והמרכז לחקר תולדות יהודי פולין ותרבותם: ירושלים

 . 1937 לוינזון, דביר, תל אביב,תרגום לעברית: אברהם  .מכתבים על היהדות הישנה והחדשהשמעון. דובנוב, 
 

ביבליוגרפיה מפורטת ומוערת של ספרי רבי אליהו בן רבי שלמה זלמן  ,  א''אוצר ספרי הגר  וינוגרד, ישעיהו.
 . 2003–המכון להוצאת ספרי הגר''א, תשס''ג –ירושלים: כרם אליהו  .מווילנא

 
"ולדמן,   יהודיתאלכס.  אינטליגנציה  תלמידי  -לקראת  בארוסית:  יהודים  וסטודנטים  הרוסית  תיכון  ימפריה 

 . 2016גוריון,  -". דוקטורט, אוניברסיטת בן19-בשלהי המאה ה 

 רבעוןזמנים:  ",  המאוחרות  30-ה  בשנות   בווילנה  שפות  בשלוש  טיולים ?  לראות  לא  או"לראות  מרקוס.  ,  זילבר
 .  67–58 'עמ, (2014)חורף   125, להיסטוריה

חיים.    מי,רושלי שביב.  יהודי וזיכרון  יהודית היסטוריה:  זכוריוסף  שמואל  עובד,    תל   .תרגום:  עם  אביב: 
 תשמ''ח.  

 
קריאה  נתן.  ,  כהן בסימן  תרבות  –יידיש  דיבור לשפת  היהודי,  מלשון  תולדות העם  לחקר  שזר  זלמן  ,  מרכז 
2020 . 

סוצקבר,   אברהם  ומתרגם(.  )עורך  בני.  שחורים.  חרוזימר,  מדומיינתם  סיפורים אוטוביוגרפיה  שירים,   :
 .  64, עמ' 2015תל אביב: הוצאת הקיבוץ המאוחד,  ושיחות.

אוטוביוגרפיות של בני נוער   –עלילות נעורים    .נוברשטרן, אברהם. )עורך(, עידו בסוק )מבחר, מבוא והקדמה(
פולין, אוניברסיטת  -ויחסי ישראלהמכון לחקר תולדות יהדות פולין  יהודים מפולין בין שתי מלחמות העולם.  

 . 59–7עמ' , 2011, גורן–רכז לחקר התפוצות ע''ש גולדשטייןתל אביב, המ
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Abstract 

The purpose of this thesis is to provide a study in greater depth about historical Jewish 

literature and the cultural history of the Jews of Eastern Europe in modern times by 

analyzing and examining the historiography of Vilna. This major Jewish community, 

which enjoyed a unique status among the Jewish communities of Eastern Europe, 

became a cultural center of modern Yiddish during the interwar period. The purpose of 

this monograph is to examine the modern Jewish historiography of Vilna, which was 

entitled “di naye historiografiye fun Vilne” (“the new historiography of Vilna”) and was 

written in Yiddish. It began as an effort by Jewish intellectuals (who were not historians) 

to write a chronicle of World War I as a commemorative heritage project. These first 

historiographic works, which began to be written during the German occupation, served 

as a model for an entire assortment of writings in the field of Yiddish education and 

culture, some of which are dealt with in this paper. 

My fundamental assertion in this work is that the modern zamlbikher (the 

collections, registries, and compilations) written in Vilna during the interwar period and 

based on a new Jewish national ideology were a historical source of the highest level 

about the cultural history of the Jews of Vilna. They made an enormous contribution to 

the creation and solidification of extensive and diverse Yiddish culture despite the 

independent Polish government’s Polonization and cultural and political anti-Semitic 

suppression of the Jews of Vilna during that time. In addition to being a historical source 

about Vilna and its Jews, this literature, which was written during the time of the events 

that it describes, served as an important platform in the creation of a new national 
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culture by the Jewish minority, and was a means of constructing the modern urban 

identity of Jewish Vilna. 

In this research paper, I examine and analyze the new narratives in Yiddish, 

some of which were individual writings and some of which were written by 

organizations, as a totality of evidence of the unique phenomenon that took place in 

Jewish culture – the phenomenon of the compilations, which, as this paper asserts, has 

not been given the attention and study that it deserves. This work therefore discusses 

the significance, contribution, and historical-cultural importance of thisYiddish literature. 

It also examines the image of Jewish Vilna and the model of Jewish memory that was 

created there by the heroes of modern Yiddish culture: Zemach Shabad, Moshe Shalit, 

Zalman Reisen, Haykl Lunski, Moritz Grosman, Zalman Szyk, and Moses (Moshe) 

Vorobeichic, as well as the major organizations that were active in Vilna before the 

Holocaust. This paper presents a wide selection of examples of Jewish historical 

writings in Eastern Europe before the Holocaust, compares the various methods of their 

writing, and focuses on analyzing important case studies regarding the birth of the new 

Yiddish culture that were published in Vilna between 1916 and 1939. An analysis of 

these case studies amid a discussion of their political-cultural context is a major 

component of this work. Findings from the historical Jewish press and sources that were 

published before and after the Holocaust complete the work, showing the process of the 

historical-scientific acceptance of the compilations discussed here. 

As this paper shows, the new Jewish national-diasporic historiography of Vilna 

was the antithesis of the writings of the historians who chronicled the history of this 

Jewish community and the first historiographical writings of Vilna in Hebrew, which 
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created a collective biography of representatives of the Enlightenment’s elite and of 

religious figures. The modern narratives in Yiddish portrayed the old-new image of 

Vilna, in which the glorious past of “Yerushalayim de-Lita” (the Jerusalem of Lithuania) 

merged with Jewish Vilna’s modern character. Although these modern compilations 

about Vilna and its Jews were not written by historians, they may still be seen as a 

continuation of the historical work of Simon Dubnow. Their editors, driven by new 

missions and motives, aspired to record the contemporary history of their city in the 

modern Yiddish language and the processes of modernization and transformation of 

Vilna’s Jewish society; construct a new Jewish identity and a modern, secular Yiddish 

culture; and serve as a witness and memorial of the vigorous Jewish culture in the city 

that was transformed, during the interwar period, from Yerushalayim de-Lita – the 

Jerusalem of Lithuania – to Yerushalayim de-yidish – the Jerusalem of the Yiddish 

language.263 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
263 This expression of Vilna’s character during the interwar period, which is taken from the essay written 
by Shlomo Bastomsky, the Jewish folklorist and educator of Vilna, entitled “Der yidish-veltlekher shulvezn 
in Vilne” (Vilner almanakh, 1939), appears in the title of my article “Vilna – Yerushalayim de-yidish un ire 
shomrim” (“Vilna, the Jerusalem of Yiddish, and Those Who Guarded It”), (“Forverts”, May 15, 2019). 



125 

 

The Hebrew University of Jerusalem 

The Faculty of Humanities 

The Yiddish Studies Department 

Who Wrote the History of “Yerushalayim de-yidish”? 

The Role of Compilations about Vilna and Its Jews 
in the Era of New Jewish Historiography 

(1916–1939) 

By Diana Shapiro 

Advisor: Prof. Dimitry Shumsky 

 

 

-2020- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



126 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


