
טובוסיכנובתחבולותהטתמטוהניירבריגדתחברי

הנאצי?מטיניספרי?להצילכדיחייהםאתוטוב

36עמודאדרתעופר

משוגעים:כעלעליהםהסתכלו

ספריםהכריתוהםנ111ן,להכריתבמקום

התמקדהוילנהמגטואינטלקטואליםעטרותטלקבוצהחיים,להצילניסוחבריה?טבהבטעה

הרוסים.מידיובהמטךהנאצים,מידיראטיתהיהודיהעםטלהרוחאוצרותבהצלת

זאתעטוטבהןנתפסותהבלתיהטיטותעלאורטופףחרטמחקר

אדרתעופר

עלהאחרוןבקיץשמעפישמןדודכשפרופ׳•••
בעקבותהלאומית,הספרייהשלהזמניתסגירתה
אמנםפישמןעצב.התמלאהואהקורונה,משבר

הספריםממדפיקילומטריםאלפישלבמרחקחי

להצלתההרואיהמבצעעלמחקרואךבירושלים,

כמהעדלוהבהירהנאציםמידייהודייםספרים

העם.שלהרוחניתלהישרדותוחשיבותםגדולה

שעבר,בחודשאמריורקבניומביתובשיחה

העובדהעםלהשליםמתקשההואכישבור,בקול

סי־וילנהגטואסיריקבוצתמחקרושגיבורי

כנו

$TS1$סיכנו$TS1$

$DN2$סיכנו$DN2$הנאצים,משיניספריםלהצילכדיחייהםאת

ספריותלסגורנאלצתהיהודיםמדינתכעתאך

מגפה.בגלל

עלהמלחמההנייר"מחתרתבספרועיון
אורשראהדליטא",ירושליםשלהרוחאוצרות

סיוןבתרגוםמאגנס,)הוצאתבעבריתלאחרונה

שבמרכזואופטימימסרזאת,עםמעביר,בסקין(,

והלא־ייאמןהאמיתיהסיפורהרוח.שלניצחונה
מקיףהיסטורימחקרפריהואבספרמתעדשהוא

אתשםבמהלכוארצות,בשששניםשבעשנמשך

באנג־בעברית,בגרמנית,ביידיש,תעודותעלידו

לית

$TS1$באנגלית$TS1$

$DN2$באנגלית$DN2$,זיכרו־מכתבים,יומנים,זהובכללוברוסית

נות

$TS1$זיכרונות$TS1$

$DN2$זיכרונות$DN2$,הצליחפישמןמרשימה.התוצאהוראיונות

לצקתאךבעבר,נחשףכברשעיקרוסיפורלקחת
שמ־כפילפרטי־פרטיםירידהתוךחדשתוכןבו

עולם

$TS1$שמעולם$TS1$

$DN2$שמעולם$DN2$כן.לפנינעשהלא

אינטל־יהודיםעשרותכמההםמחקרוגיבורי

קטואלים
$TS1$אינטלקטואלים$TS1$

$DN2$אינטלקטואלים$DN2$הגרמ־בידיב-2491שגויסווילנה,מגטו

נים

$TS1$הגרמנים$TS1$

$DN2$הגרמנים$DN2$התנהלהלאהיאדופן.יוצאתכפייהלעבודת

לאוגםמקפיא,בקוראוהקופחתהשמשתחת

ככולהרובהועונשים.איומיםמכות,רצח,כללה

בלו־שנראיםמשופרים,בתנאיםב"משרד",נעשה

קסוס

$TS1$בלוקסוס$TS1$

$DN2$בלוקסוס$DN2$ובתקופה.בנסיבותבהתחשב
למייןהיתההאלההכפייהעובדישלהמשימה

בזזושהנאציםידוכתביספריםאלפיעשרות

אילולהחליטכדיפרטיים,ומאנשיםממוסדות

לשלוחוישערךחסריואלולשמורראויספרים

נש־ה"סלקציה"אתעברושלאהספריםלהשמדה.

לחו

$TS1$נשלחו$TS1$

$DN2$נשלחו$DN2$שנמצאואלהלנייר.חרושתולבתילמשרפות

לגרמניה.נשלחומדיחשובים

בהובלתיהודים,עשרותכמההועסקובבריגדה

(34בןאז)שהיהקצ׳רגינסקישמרקההמשוררים

משורריגדולולימים,29)בןסוצקברואברהם

למלאסירבוהבריגדהחבריה-02(.במאההיידיש
הע־תנאיאתלנצלוהקפידוכלשונן,הפקודותאת

בודה

$TS1$העבודה$TS1$

$DN2$העבודה$DN2$פיקוחגםשכללועבדו,שבהםהמשופרים

וכתבי־ידספריםאלפילהצילכדיבמיוחד,רופף

סופוולקראתמהערימות,אותםחילצוהםנדירים.

ומ־בניירותגופםאתעוטפיםהיוהעבודהיוםשל

כניסים

$TS1$ומכניסים$TS1$

$DN2$ומכניסים$DN2$בגדיהם.לתוךספרים

וביאליקעליכםשלוםהרצל,שליצירותלהצילהצליחוהגטואסיריבווילנה.ייוואהתרבותבמכוןכפייהעובד
ייוואצילום:

מעי־ללבושהקפידוהםהקריםהחורףבחודשי

לים
$TS1$מעילים$TS1$

$DN2$מעילים$DN2$המ־עללהקלכדיבגדים,שכבותוכמהכבדים

שימה.

$TS1$.המשימה$TS1$

$DN2$.המשימה$DN2$וצעדועבדו,שבומהבנייןיצאובהמשך

חייםסיכוןתוךואז,לגטו.הכניסהשערלכיוון

שלאוהתפללוהשומרים,פניעלחלפוהםממשי,

לבגדיהם,שמתחתוהרוחהתרבותבאוצרותיבחינו

הצ־אחתפעםגבול.היהלאשלהםליצירתיות

טיידו

$TS1$הצטיידו$TS1$

$DN2$הצטיידו$DN2$לגטולהכניסהגרמניממפקדםבאישור

שיע־לאהשומריםבביתו.תנורלהסיקכדיניירות

רו

$TS1$שיערו$TS1$

$DN2$שיערו$DN2$ידוכתבימכתביםהיוהמשומשים"ש"הניירות

מוויל־הגאוןביאליק,עליכם,שלוםטולסטוי,של

נה

$TS1$מווילנה$TS1$

$DN2$מווילנה$DN2$השתמשואחרותבפעמיםשאגאל.שלוציור

הע־שבתוכהכפולה,תחתיתעםעבודהכליבארגז

בירו

$TS1$העבירו$TS1$

$DN2$העבירו$DN2$ולמפ־לפליירלפטיש,מתחתוניירותספרים

תח

$TS1$ולמפתח$TS1$

$DN2$ולמפתח$DN2$.הברגים

פעם,בלתי־נתפסת.היתה"חוצפתם"לעתים

ענקתלמודכרךעםיוםבאורלגטונכנסולמשל,

מפקדםכיהחמושהגרמנילשומרוהסבירוומרוט,

לכרוךכדיהספראתלהכניסעליהםפקדהגרמני
התקשהההמוםשהגרמניייתכןמחדש.אותו

שעלולגס,כהשקרמלבויבדהשיהודילהאמין
לחשובבליגםלעבורלהםונתןבחייו,לולעלות

מדי.יותר

משוגעים.כעלעליהםהסתכלוהגטותושבי

מזון,להבריחניסוהשורהמןשהאסיריםבשעה
שמאמ־בשעהספרים.הבריחוהניירבריגדתאנשי

ציהם

$TS1$שמאמציהם$TS1$

$DN2$שמאמציהם$DN2$בניבהצלתהתמקדוהמחתרתחברישל

"לספ־כתבי־יד.להצילביקשההניירבריגדתאדם,

רים

$TS1$לספרים"$TS1$

$DN2$לספרים"$DN2$היהודיםאם"אפילואמרו.הםתחליף",אין

לחיות".תוסיףרוחםייכחדו,

צריךהיההגטואלהספריםשהוכנסואחרי

שי־מסתורמקומותעשרהלפחותאותם.להסתיר

משו

$TS1$שימשו$TS1$

$DN2$שימשו$DN2$הגטוובספרייתבבונקרבדירות,זולמטרה

ותרבו־רוחנימפלטהיהודיםלאסיריםשסיפקה

תי

$TS1$ותרבותי$TS1$

$DN2$ותרבותי$DN2$היתר,ביןניצלו,כךביותר.הקשיםברגעיםגם
מווילנה.הגאוןשלופנקסוהרצלשליומנו

מחקרזהאיןבגטו,מתרחשתשעלילתואף
היהודים,באסיריםמתמקדלאהוא"רגיל".שואה
הרוחניים.אוצרותיהםשלההישרדותבמאבקאלא

בנישלובהשמדהבסלקציהבגירוש,עוסקלאהוא

הת־של"אושוויץשלהם.הידכתבישלאלאאדם,

רבות",

$TS1$,"התרבות$TS1$

$DN2$,"התרבות$DN2$לספרים"אחים"קברספרים",נגד"אקציה

לתיאורפישמןמשתמששבהםהמונחיםאלה

מימיוןשעברוהיהודיים,הספריםשלגורלם

הערה




למחתרת.ומילגרמניהמילמיחזור,מילגריסה,

הגר־מהצדהזאת.הדרמהנמשכהחודשים18

מני

$TS1$הגרמני$TS1$

$DN2$הגרמני$DN2$רוזנברג""מבצעשלהמטהאנשיעליהניצחו

אוצרותלבזוזהיהשתפקידגרמניתסוכנות

ספריםאמנות,יצירותאירופהברחביתרבות

ואוספיםספריותממוזיאונים,יהודיים,וכתבי־יד

כמ־הגרמניםהשתמשוהאלהבחומריםפרטיים.

קור

$TS1$כמקור$TS1$

$DN2$כמקור$DN2$יודנפורשו־האנטישמיהיהדותחקרלתחום"

נג",

$TS1$,"יודנפורשונג"$TS1$

$DN2$,"יודנפורשונג"$DN2$מונחיםשללגיטימימעטהלספקש"נועד

והשמדה",רדיפותשלהנאציתלמדיניותמדעיים
פישמן.שמסבירכפי

יוהנםד"רהיהבליטאהמבצעעלהממונה

כמהלנאצי.שהפךלשעברקתוליכומרפוהל,

היהודיתהספרותשודעלשהופקדלפנישנים

בירושליםהאפיפיוריבמכוןלמדהואבווילנה,

פישמןועברית.ארכיאולוגיהבמקרא,והתמקצע
באוניברסיטההרצאותכמהפקדשהואמעריךגם

הנאציםעלובירושליםבשהותוהצעירה.העברית

לספסלהגרמניםוחבריוופוהלבגרמניה,לשלטון

בארץ־יש־אלם"אובר"דויטשלנדשרוהלימודים
ראל.

$TS1$.בארץישראל$TS1$
$DN2$.בארץישראל$DN2$כתועלמןקריירהופיתחלגרמניהשבבהמשך
שדיברלעברית,מומחהבהיותושהתגאהאנטישמי

רש"י.בכתבאפילובקיוהיהתלמודקראיידיש,

אתכבשושהגרמניםאחרישבוע,1941בקיץ

ואנ־הואנשקבאיומיבשעריה.נכנםהואוילנה,

שיו

$TS1$ואנשיו$TS1$

$DN2$ואנשיו$DN2$והמוזיאוניםהספריותמנהליאתאילצו

בהמ־אוצרותיהם.אתלמסורהחשוביםהיהודיים

שך

$TS1$בהמשך$TS1$

$DN2$בהמשך$DN2$ואנשיאינטלקטואליםשורתלעזרתםגייסו

המיוןמלאכתאתלבצעכדייהודים,ותרבותרוח
הגנובים.הספריםשלוהסידור

היהודיםהאינטלקטואליםאםהיתה"השאלה

אוהגרמנים,שלהתוכניתלביצועשותפיםיהיו

הנתו־שלהם,התרבותייםהאוצרותלמושיעייהיו

נים

$TS1$הנתונים$TS1$

$DN2$הנתונים$DN2$,"מפורטתהתשובהפישמן.תוההבסכנה

התוכניתאתניצלוהיהודיםהספר.עמודיב-003

מכליה.ספריםשיותרכמהלהצילכדיהגרמנית

במיוחד.משמעותיתטיפהאךאמנם,בים,טיפה

לחתולנתנושהגרמניםלומראפשרמסוים,במובן

מלאההיתהזאת,עםהדרך,השמנת.עללשמור

ופסימיות.חולשהשלוברגעיםבקשייםבחששות,

קלמנוביץ׳,זליגאמרקברן",אנישומר,אינני"לא,
שהוקם)ייווא(,היהודיהמדעיבמכוןשותףמנהל
התכווןהואספריו.אתבזזוהנאציםוכעתב-5291

בקפידהשמרשעליהםהספריםשללקבורתםבכך

שלהקברןאני"כן,הגרמניהכיבושלפנירבהכה

הואכעתאבלתרבותימוסדלבנותעזרתיייווא.

הוסיף.האחרונה",בדרכוהולך
השומ־להםהעניקוהנייר""בריגדתהכינויאת

רים

$TS1$השומרים$TS1$

$DN2$השומרים$DN2$מש־חסרתשעבודתםלרמוז"כדיהגטו,בשער

מעות.

$TS1$.משמעות$TS1$

$DN2$.משמעות$DN2$שמתארכפיניירות",מעביריםרקהם

נו־צעדהבדיחהאתלקחולדבריו,אחרים,פישמן.

סף

$TS1$נוסף$TS1$

$DN2$נוסף$DN2$כלומרמנייר",שעשויה"הבריגדהלהםוקראו

חלשי־גוף.מאינטלקטואליםהמורכבתכזו
הזאתבמלאכהשעוסקיםהיהודים"העובדים

תיארנחמץ",והלברואותהעינייםממש.בוכים

שהרבינו"ככלהגטו.ספרייתמנהלקרוק,הרמן

שנו־עדכך,כלהתחשלנולאעדייןאותם,לבכות

כל

$TS1$שנוכל$TS1$

$DN2$שנוכל$DN2$הוסיףבאובדנם",בשלווהולראותמנגדלעמוד

הצליחושלאלספריםבהתייחסואחרתבפעם

להציל.

הבריגדהלחברינתנוהגרמניםהפעמיםבאחת

החי־מהבנייןרהיטיםהגטולתוךלהכניסאישור

צוני

$TS1$החיצוני$TS1$

$DN2$החיצוני$DN2$ושארהארונותהשולחנות,בתוךעבדו.שבו

ספריבהםומסמכים,ספריםתחבוהםהפריטים,

מהדורותוכןהגטו,שלהספרלבתישהפיצולימוד

"הםלמחבוא.שנלקחווציוריםידכתבינדירות,

זוהיתהוניירות.ספריםלמעןחייהםאתסיכנו

ערכיםהןוהתרבותשהספרותקיומית,אמירה

שלמחייהאופרטשלמחייוגדוליםעליונים,

בטוחיםהיושהם"מאחרפישמן.אומרקבוצה",

חייהםשאריתאתלקשורבחרוהםהקרוב,במותם

חשוביםשהיובדבריםהצורך,במידתמותם,ואת

באמת".להם

הנייר.בריגדתפעלההרוחלמעןרקלאאבל

חבריםגםהיומעובדיהשנייםכיצדמתארפישמן

קוב־מיכאל)פפ"אס:המאוחדהפרטיזניםבארגון
נר

$TS1$קובנר$TS1$
$DN2$קובנר$DN2$קורצ׳אקורוז׳קהקובנר(אבאשלהצעיר)אחיו

הספריםערימותביןקובנר(.אבאשלימינו)יד

לייצורסובייטייםמדריכיםאחרתרוהםלמיון

בליטא.מהספריותהחרימושהנאציםתחמושת,

הוראותביקש:שהפפ"אומהכלהיה"בחוברות

ולהפעיללהרכיבכיצדוהטמנתם,מוקשיםלהכנת
מתארנשק",כליולתקןלתחזקוכיצדרימוני־יד

פישמן.

"בריגדתחברישלליצירתיות

אחתפעםגבול.היהלאהנייר"

הגרמניממפקדםבאישורהצטיידו

להסיקכדיניירותלגטולהכניס
שיערולאהשומריםבביתו.תנור

היוהמשומשים"ש"הניירות

טולסטוישלידוכתבימכתבים

שאגאלשלוציור

הנייר,לבריגדתמחבריהםאישורלקבלבלי
לגטו,החוברותאתהבריחוהמחתרתחברישני
הוראותאתקובנראבאבראשותלקבוצהוסיפקו

פסיעל1942ביוליב-8שהטמינולמוקשההכנה

משמעו־חבלהפעולתזוהיתהוילנה.לידהרכבת

תית

$TS1$משמעותית$TS1$

$DN2$משמעותית$DN2$הג־הרכבתאתהעיףהמוקשמסוגה.ראשונה

רמנית

$TS1$הגרמנית$TS1$

$DN2$הגרמנית$DN2$.עמדושמאחוריוחשדלא"אישמהפסים

בז־נבנהשהואכךעללדברשלאמהגטו,יהודים

כות

$TS1$בזכות$TS1$

$DN2$בזכות$DN2$פישמן.אמרמייווא",שנגנבהחוברת

הצ־הבריגדהמחבריחלקהגטוחיסוללקראת

ליחו

$TS1$הצליחו$TS1$

$DN2$הצליחו$DN2$במ־אובגטונרצחואחריםליערות.להימלט

חנות

$TS1$במחנות$TS1$

$DN2$במחנות$DN2$.הנאציםמידיוילנהשחרורעםההשמדה

מקצתם,אליהחזרוהסובייטים,בידיוכיבושה
יום,"בכלשהסתירו.הספריםאתלחפשוהחלו

מהבונקרמועבריםאוצרותשלוסליםשקים

יהודיותדמויותמאתוספריםידכתבימכתבים,

הפו־"הדייריםביומנו.שמרקהתיארמפורסמות",

לנים

$TS1$הפולנים$TS1$

$DN2$הפולנים$DN2$הםזהב.מחפשיםשאנחנוחושביםהבנייןשל

מלו־ניירלפיסותזקוקיםאנומהלשםמביניםלא

כלכות

$TS1$מלוכלכות$TS1$

$DN2$מלוכלכות$DN2$ושמיכות.כריותבתוךנוצותביןשתחובות

י"למאתמכתביםשמצאנויודעאינומהםאיש

אתמאפו;ואברהםביאליקעליכם,שלוםפרץ,

ידכתביהרצל,תאודורשלבידוהכתובהיומן

ספרים".מוכרומנדליאטינגרשלמהד"רמאת

להשלמתהניירבריגדתשורדיהתפנוכעת

עליהםהיההפעםהנאצים.תחתשהחלוהמשימה
הרשויותשללאפןמתחתהזההחומראתלהבריח

היהודיים.החייםלדיכוישפעלוהמועצות,בברית

לחלץהבריגדהשורדיבידישעלהמה

לתחייהקםשםיורקלניוהוברחמהמסתור

בהם"הבריחה",תנועתחבריכן.לפניעודייווא

שללהברחתםסייעוורשה,גטומרדגיבוריגם

אוניותעלשהועלועדלגבולות,מעברהספרים

לאוקיינוס.מעברבדרכם
לס־הספריםאתהעבירולאמדועהשאלהעל

פרייה

$TS1$לספרייה$TS1$

$DN2$לספרייה$DN2$בס־הקודם,)בגלגולהבירושליםהלאומית

פריית

$TS1$בספריית$TS1$

$DN2$בספריית$DN2$כיפישמןמשיבהעברית(,האוניברסיטה

סוצקבראתששיכנעהואליילסאהרןהמשורר
יש־מדינתקמהבטרםב-6491,הרעיון.עללוותר

ראל,
$TS1$,ישראל$TS1$

$DN2$,ישראל$DN2$התר־אוצרותיורק()בניו"כאןלו:כתבהוא

בות

$TS1$התרבות$TS1$

$DN2$התרבות$DN2$ערךלהםויהיהחיים,יהודיםבקרביהיו
הנו־הנסיבותתחתהעברית,באוניברסיטהחיוני.

כחיות,

$TS1$,הנוכחיות$TS1$

$DN2$,הנוכחיות$DN2$והיחסעתיקים,לשרידיםיהפכוהם

זאת,עםמזה".רחוקולבבי,חםיהיהלאאליהם

לקחאביב,בתלוהשתקעלארץשעלהסוצקבר,
ושמרהגטו,מארכיוןמסמכיםמאותכמהעמו

לס־אותםתרםב-4891בביתו.שניםבמשךאותם

פריית

$TS1$לספריית$TS1$

$DN2$לספריית$DN2$העברית.האוניברסיטה

אנשישהצילוהחומררובשלבגורלועלהומה

הברזל?מםךמאחוריבווילנה,שנותרהבריגדה,

והמסמכיםשהספריםלדמיין,יכולהיה"מי

השנים40אתיבלובווילנה,שנותרוהיהודיים,

פישמן.אומרהקדוש",גאורגיוםבכנסייתהבאות

"אבלקוראים,האלהלאוצרותהיולא1989עד

אפילופגעללאשרדוהםכדבריו.מזל",להםהיה

אותםשייעדסטלין,שלהאנטישמיהקמפייןאת

שסיפורוגיבורהואלכךשאחראימילשריפה.

מנהלאולפים,אנטאנאםנפרדלמחקרראוי
ליטא.שלהספרהיכל

ברחביסיוריםאולפיםאירגןהמלחמהבתום

ספריםובכללםדפוס,חומריאחרבחיפושהמדינה

חרושתלבתיהגרמניםבידישנשלחויהודיים,

עותקיםלשמורסמכותומתוקףולמזבלות.לנייר
גםשמרהואבליטא,שהודפסוהדפוםדבריכלשל

בכנסייה,אותםוהחביאהיהודייםהספריםאת
האחרוןהחברהיה"הואכמחסן.לוששימשה
שיפמן.אומרהנייר",בבריגדת

עצ־אתקיבלהשליטאלאחרה-09,בשנות

מאותה,

$TS1$,עצמאותה$TS1$

$DN2$,עצמאותה$DN2$לניומאירופהדרכםעשוארגזיםעשרות

בטיסותאלאמפוקפקות,בדרכיםלאהפעםיורק.

החו־אתכללוהםהרשויות.ובאישוררשמיות

מר

$TS1$החומר$TS1$

$DN2$החומר$DN2$שנמצאויהודייםספריםלצדבווילנהשנותר

הברית.בעלותבידיבגרמניה

יורק,בניולרבניםהמדרשבביתמרצהפישמן,
השתתףאירופה,מזרחיהודיבתולדותשמתמחה
העובדההאלה.מהספריםרביםשלבמחקראז

שהחלהבשרשרתהאחרונההחוליהשהיה

החדש,המחקרבחיבורלוסייעההניירבבריגדת

ותו־עיון,ספרמאשריותרהיסטוריכרומןשנקרא

רגם

$TS1$ותורגם$TS1$

$DN2$ותורגם$DN2$ולטינית.ליפניתכבר

כבדרךוהזכיר,וילנהגטועלכשהרצהב-2102,

אליוניגשהנייר,בריגדתשלגבורתהאתאגב,

בניומוגןבדיורשהתגורר,93בןמנקין,משה

הגנב־חודשים.כמההזאתבבריגדה"עבדתיג׳רזי.

תי

$TS1$הגנבתי$TS1$

$DN2$הגנבתי$DN2$לאףמתחתבעצמי,וניירותספריםוכמהכמה
היהשיפמןלו.אמרהגרמנים",השומריםשל

היההבריגדהמחברישמישהוחשבלאהואהמום.

יהרגומעטשעודבטוחיםהיינו"כולנואז.בחיים

כמהולהצילטובמשהולעשותלאלמהאזאותנו.

וחושבבמיטהקרובותלעתיםשוכבאניאוצרות?

אמרחשוב",משהוהצלתיאולייודע,מילעצמי,

סי־אנושיותנו",ואתאנושיותואתהציל"הואלו.

כם

$TS1$סיכם$TS1$

$DN2$סיכם$DN2$.שיפמן

הערה



