
ארץ, עיר, זיכרון

מבנים בסגנון הבארוק 
לאורך רחוב בעיר העתיקה 

של וילנה

ליטא בלתי צפויה בדיוק כמו מזג האוויר שלה. היא 
בוכה וצוחקת, מביטה אחורה אך בעיקר קדימה, שמש 
וגשם, עצב ושמחה מתחלפים בה ולעתים מתערבבים, 

ועל כל אלה מנצחת בירתה, וילנה



מאת דפנה רז   צילום: אדי גרלד
---

עד הרגע האחרון לא היה ברור אם נמריא.
ואז הרוח התייצבה, והכדור הפורח עלה לאוויר.
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להטייס, ויטוטס סמרינס, אשר לבש מקטורן כחול כהה עם כותפות מו
זהבות, היה מרוכז בהפעלת המבער שמחמם את הגז בכדור, והעלה אותנו 
לשמים. לצדו עמד ז'ידרונס קזלאוזקס, גבר נאה וספורטיבי, טייס כדורים 
ז'ידרונס הוא בעלה של יורגיטה קזלאסקינה, מנכ"לית  פורחים בעצמו. 
משרד התיירות של ליטא שעמה נפגשנו כמה ימים קודם לכן לצהריים. 
ביחד הם משתתפים בתחרויות ומפגנים של כדורים פורחים בכל העולם. 
"זו הבירה היחידה בעולם שאפשר לטוס בכדור פורח מעל העיר העתיקה 
שלה," אמרה לנו בגאווה וסיפרה כי בליטא יש את המספר הרב ביותר של 

לכדורים פורחים יחסית לאוכלוסייה. אביה היה מהראשונים שהביאו כדו
רים פורחים למדינה. "בעינינו הם סמל של חופש, של שחרור מהמשטר 

הסובייטי," הסבירה.
למזג האוויר היה מושלם, בתנאי שלובשים שלוש שכבות של בגדים וכו

Neris(, ובתוך רגע חלל )רכים צעיף סביב הצוואר. נסחפנו מעל הנהר נריס 
פנו מעל העיר העתיקה. מעברו נראה שדה התעופה הקטן של וילנה, עם 
מסלולו היחיד, כמעט בתוך העיר. המשכנו לרחף מעל הגגות של שכונות 
המגורים שהתחלפו בפרוורים. תושבים יצאו לחצרות הבתים ולמרפסות 
ונופפו לעברנו. נביחות הכלבים נישאו באוויר, כאילו הם מעבירים אלו 
לאלו את ההודעה: הכדור הגדול טס מעלינו. ואולי הם שמעו את שריקת 

המבער בעוצמה שאנחנו, בני האדם, לא שומעים. 
השמש התחילה לשקוע ואיתה גם אנחנו הנמכנו אל שדה בוצי מכוסה 
עשב. אחרי הנחיתה המטלטלת טיפסנו החוצה לכוס שמפניה וטקס סמלי 
של שרפת קצוות שיער שלא הצלחתי לחמוק ממנו, אף שהסברתי שאין זו 
טיסתי הראשונה בכדור פורח. בסרטיפיקט שהנפיקו לי נכתב שהוטבלתי 

ב"אדמה, אש ויין".
 העיר שטסנו מעליה, ובה טיילתי במשך השבוע, היא עיר הולדתו של 

שנול בנים  וחמישה  בכורה  בת   - ילדים  הצעיר משישה  היה  הוא  לאבי. 
דו באותו בית בארבע מדינות שונות, לאחר שווילנה החליפה ידיים בין 
האימפריה הרוסית, גרמניה, ליטא עצמאית לתקופה קצרצרה ופולין. הוא 
לא סיפר לי עליה כמעט דבר, אך כאשר נדרש לרשום את ארץ הולדתו 
בטפסים הוא נהג לכתוב "וילנה". וכך היא התקבעה בתודעתי כמעין עיר–

מדינה - מקום בעל זהות משל עצמו.  

פנינה בארוקית
מחלונות עליית הגג של מלון קמפינסקי, שבו נמצא החדר שלי, נשקפת 
נקודת   - ומבהיקה  גדולה  בכיכר  מוקפת  וילנה,  הקתדרלה הראשית של 
המפגש בין העיר העתיקה לעיר החדשה. מגדל השעון בכיכר מראה באופן 
מוזר את השעה באמצעות זרוע אחת בלבד. על גבעה מאחורי הקתדרלה 
מתנשא מגדל לבנים שהיה לסמלה של וילנה ושל ליטא כולה בזכות אגדה 

שנקשרה בה בכיכובו של גדימינס, הדוכס הגדול של ליטא במאה ה–14.
להעיר העתיקה של וילנה מתמסרת לשיטוט אינסופי דווקא בהיעדר חו

אלה  נראים  וסמטאותיה  רחובותיה  לאורך  ה–17.  במאה  שנהרסו  מותיה, 
לצד אלה מבנים וכנסיות גותיים, בסגנון הרנסאנס, וקלאסיים, אך העיר 
נחשבת בעיקר לפנינה בארוקית. הרחוב הראשי של העיר העתיקה, רחוב 
Pilies(, מוביל אל האוניברסיטה מהמאה ה–16, סמל לעברה האינל )פילייס 

טלקטואלי של וילנה, שעדיין רוחשת חיים צעירים. מאחורי האוניברסיטה 
נמצא ארמון הנשיא )שכיום הוא למעשה ארמון הנשיאה(. שלושה דגלים 

למתנוססים בחזיתו: דגל ליטא בעל שלושת הצבעים )השמש הצהובה, היע
רות הירוקים והדם האדום(, דגל האיחוד האירופי עם מעגל הכוכבים ודגל 
נאט"ו הכחול עם המצפן הלבן. קשה למצוא הצהרה חזקה יותר על הכיוון 
שבו ליטא הולכת: התקופה הסובייטית מאחוריה ופניה למערב. כאשר היא 
מביטה אל העבר היא רוצה לראות רק את נסיכות ליטא הגדולה והחזקה 

של גדימינס, שהשתרעה מהים השחור עד הים הבלטי.
לפנות ערב החלו לנצנץ אורות הפאבים והמסעדות שאליהם נוהרים 
גבולות אירופה הפתוחים בטיסות מוזלות.  תיירים צעירים, החוצים את 
 .)Užuipio( אוז'יפו  רובע  לעבר  והלכנו  העתיקה  העיר  מתחום  יצאנו 
"אוז׳יפו רס פובליק" מכריז שלט התלוי על הגשר שעובר מעל נהר ויליאה 
)Vilia(, שלוחה של הנריס שעל שמה העיר נקראת. גשם דק התחיל לרדת, 

לותפסנו מחסה בפאב שנמצא בקצה הגשר המעוטר במנעולי אוהבים מח
לידים. למרות העובדה שאוז'יפו הכריזה על עצמאותה באפריל 1997, ויש 
לה חוקה וראש מדינה מוצהר, היא אינה רפובליקה עצמאית באמת אלא 
רובע המפגין אופנתיות בוהמית, עם סדנאות וגלריות שזיכו אותה בברית 

 .)Montmartre( תאומים עם רובע האמנים הפריזאי מונמרטר

זיכרון שאינו מרפה
בין כל הכנסיות והמבנים הבארוקיים, הפארקים והאוניברסיטה, עיניי 
לא חדלו מלחפש סימנים לרחוב היהודי של וילנה. הזכרתי לעצמי שלא 
באתי לכאן לטיול שורשים, אך הקשר עם עיר הולדתו של אבי בכל זאת 

נכח–נפקד כל הזמן.

מבט מכדור פורח על הנהר נריס והעיר 
העתיקה של וילנה; למעלה משמאל: פסל 

ביצת ענק שמשקלה 300 קילוגרמים נצבעה 
בשנה שעברה לכבוד חג הפסחא; למעלה 

מימין: שלט בוהק ועליו רשומה החוקה של 
רבוליקת אוז‘יפו שהוכרזה באחד מרובעי 
העיר; בעמוד ממול: מיצג ב"בית הירוק", 

המוזיאון לזכר קורבנות השואה בליטא
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עלינו ברחוב הראשי ופנינו לעבר רחוב סטיקלי )Stikli(. ילדים שיחקו 
לבגן ציבורי, שהוקם בשטח שפונה מהמבנים שנחרבו בעת הפלישה הסו

בייטית. כאן עמד ביתו של הגאון מווילנה ומערך של בתי כנסת. שלטי 
אבן שנקבעו על קירות הבתים מסמנים את מקום הגטו היהודי, זה שנקרא 
"הגטו הקטן". נדרש דמיון רב כדי לשחזר את החיים היהודיים שרחשו כאן. 
הגרמני"  "הרחוב  האירוניה  למרבה  מכונה  אשר  לשדרה,  המשכנו 
חסר  ברחוב  הגדול".  "הגטו  לתחום  ונכנסנו  אותה  חצינו   ,)Vokiec̆ių(
ביידיש  דהויים  עדיין אפשר לראות שלטים  ייחוד, על בתים אפרפרים, 

לשרשום עליהם "גשעפט", עסק, לבקר בבית הכנסת שהיה נעול בעת שע
ופתח  והוא התרצה  )"עיתונאים מישראל," אמרנו לשומר,  ברנו במקום 
נאם  הבניין שבו  ואת  הגטו  תיאטרון  פעל  היכן  לראות  לנו את השער(, 
הרצל בביקורו בעיר. ברחוב רודניקי מספר 8, בשכנות לחנות אופנה של 
בוס, נכנסנו לחצר שבה קבוצה ישראלית עמדה והקשיבה למדריכה. "כאן 

להייתה חצר היודנראט," אמרה והסבירה כיצד נעשתה הסלקציה - מי לע
בודה ומי למוות. ואני שוב, נגד רצוני, חשבתי על ההורים של אבי, שדודי 

הצליח להעבירם למחנה עבודה. 
הוצאתי את האייפד מתיקי כמעט בהתנצלות, והראיתי למדריך שליווה 
אותנו את תמונת דירתם ואת כתובתה. "זה לא בגטו," הוא אמר וצעדנו 

לבחזרה אל העיר העתיקה, טועים בין שמות הרחובות, עד שלבסוף מצא

נו את עצמנו בכיכר הראשית, ליד המזרקה. כ–50 מטרים הלאה, ברחוב 
נשאתי את  היום מרפאה פרטית.  הדירה, שמשמשת  נמצאה חצר  צדדי, 
עיניי לקומה הראשונה. שם, מאחורי העץ, סיפר לי אחי שהיה כאן לפניי, 
הדירה נמצאת. הבטתי בעניין אך לא הרגשתי כל קשר למקום. ואז ניסיתי 
לדמיין מה התרחש בין הקירות הללו - והם קמו לתחייה. הדודים שניצלו 
ושאותם הכרתי ואהבתי, והסבים ודודתי ומשפחתה שמעולם לא פגשתי, 
מתהלכות  דמויותיהם  את  רוחי  בעיני  ראיתי  ונספו.  מאחור  נותרו  אשר 
בדירה ומשוחחות בחיתוך הדיבור שהיה לי כה מוכר, עם הניצוץ בעיניים 
יותר  משתכננתי,  מזמן  יותר  שם  נשארתי  בתורשה.  שקיבלתי  הכחולות 
משרציתי. גם אם לא לשם כך באתי, ידעתי שהזיכרון הזה הפך להיות חלק 

בלתי נפרד מהביקור שלי כאן.

הבית הירוק והענבר הזהוב
למעברה האחר של העיר העתיקה נמצא הרחוב הראשי של העיר החד

שה, שדרות גדימיניו )Gediminio(, המשרטט קו ישר מכיכר הקתדרלה 
לעד בית הפרלמנט בעל קירות הזכוכית. לאורך השדרות פזורים מבני צי

בור וחנויות, מסעדות ובתי קפה, המאפיינים כל עיר בירה אירופית ראויה 
לשמה. בין אלה ניצב מבנה אפור שעל קירותיו חקוקים אלפי שמות. זהו 
מבנה שירותי הביון של ברית המועצות לשעבר, והשמות הם של ליטאים 
שנהרגו בידי הסובייטים. בתוך המבנה הוקם מוזיאון לזכר קורבנות רצח 
העם, ולא, אין הכוונה למוזיאון שואה אלא למאסרים, להגליות ההמוניות 
ולהוצאות להורג של עשרות אלפי ליטאים. הפרטיזנים, או "אחי היער" 

לכפי שקראו להם, הקימו את ההתנגדות הפעילה המשמעותית ביותר במ

דינות שסופחו לברית המועצות, והיא דוכאה רק ב–1953. מגן דוד גדול 
מסמן את החדר במרתף המוקדש לזיכרון היהודים.

לברחוב שמאחורי המוזיאון, שלט קטן מורה על גרם מדרגות תלול המו
לביל אל צריף עץ שמוכר בתור "הבית הירוק", ובו מוזיאון קטן וצנוע המ

ספר על הקהילה היהודית של ליטא. היינו המבקרים היחידים בתערוכה 
שנאצרה באהבה רבה. הבטתי בתמונות הדהויות, והפנים שניבטו מהן היו 
כה דומות לאלה של אבי ואחיו, שניסיתי לשווא לזהותם. בקומה העליונה 
של הצריף נפערה דלת קטנה, ומעברה חלל נמוך שדימה עליית גג. הדלת 
נסגרה מאחוריי באופן ריאליסטי מדי לטעמי, והוקרן סרט שהמחיש את 
גדול,  החיים במחבוא. הקולות המאופקים הביעו תקווה אך עוררו פחד 

בייחוד אצל מי שכבר ידע מה יהיה גורלם של רוב יהודי וילנה.

הקתדרלה הראשית ומגדל הפעמון בכיכר 
המרכזית לעת לילה; מימין למעלה: תיעוד 

התנגדות הפרטיזנים הליטאים לשלטון 
הסובייטי במוזיאון לזכר קורבנות רצח 
העם; מימין למטה: בילוי בבר מסעדה 

במרתף של מבנה ישן בעיר העתיקה



כדאי לדעת

הוזכרו בכתבה:
טיסה בכדור פורח
www.orbalionai.lt

 The Museum of Genocide
Victims

www.muziejai.lt
The Green House

Pamenkalnio 12, Vilnius
www.muziejai.lt/Vilnius/

zydu_muziejus
Nidos Kopos

Odiminiu str. 8, Vilnius
Tel. +370 610 30333

www.nidoskopos.lt

 Paneriai Memorial
Museum

Agrastu g. 15, Vilnius
www.jmuseum.lt

Europa Park
www.europosparkas.lt

Kybnylar
Trakai, www.kybynlar.it

IX Fort Museum
muziejai.lt/Kaunas/forto_

muziejus.en

הכותבת והצלם היו אורחי 
משרד התיירות של ליטא
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טיסות עונתיות ישירות של חברת הלו–קוסט Wizz Air לווילנה 
מספקות גישה נוחה וזולה לליטא. לישראלים אין צורך בוויזה. 

המטבע בליטא הוא אירו.

פי  על  בשיפוצים.  הנמצא  בניין  של  בחצר  עצרנו  למלון  חזרה  בדרך 
הכתובת שניתנה לנו, כאן נמצא ספא מיוחד במינו שכמוהו קשה למצוא 

לבמקום אחר בעולם. הספא כולו ספון בענבר מהים הבלטי - מדלפק הק
בלה עד המיטות, שעליהן מונחים מזרנים מחוממים הממולאים בשבבי 
 ,Nidos Kopos ענבר. קטורת ענבר מפיצה ריח משכר. בעל המקום, הקרוי
לענבר  באקדמיה  שנים  ארבע  שלמד  צעיר  דרברשארטקס,  מדרטס  הוא 
של ליטא. "אפשר לחוש את הענבר בחמשת החושים," הסבירה לנו לינה 
אורבונייטה, חברה ללימודים שהצטרפה למדרטס. כיום ניתן לכרות ענבר 
רק במובלעת הסובייטית קלינינגרד שבין ליטא לפולין. בעזרת גושי ענבר 
המפיקים חום טבעי, גרגירים לקרצוף העור ואבקה יקרה המיועדת לעור 

להפנים, השניים מעניקים חוויה טיפולית שהמילה מסאז' קטנה עליה, והש
לווה שהיא משרה הצליחה להשכיח לרגע את המטען ההיסטורי של העיר.

יערות, אגמים וטירות
וילנה היא בסיס מצוין לסיורי יום. מפתיע עד כמה מהר יוצאים מהעיר 
אל נוף מוריק ויערות, המכסים כשליש משטחה של ליטא. אך נסיעה של 
עשרה קילומטרים בלבד דרומה, אל יער פונאר )המוכר כיום בשם פניירי, 
זיכרון קשה.  גם הוא  נוף פסטורלי הנושא  Paneriai(, הביאה אותנו אל 
אחזתי בידי מפה קטנה אשר ניתנה לנו במוזיאון שבכניסה לאתר. היא 

להתנופפה ברוח בלי שהעפתי בה מבט. לא היה בה צורך. השבילים המוצ
לים הובילו אותי בין בורות ההריגה והאנדרטות שהוקמו כדי להנציח את 

עשרות האלפים שנרצחו כאן בידי הנאצים.
ואילו ביער אחר, כ–15 קילומטרים מצפון לעיר, השבילים מובילים בין 
מיצגים עכשוויים במוזיאון הפתוח פארק אירופה )Park Europa(, שהוקם 
בדיוק במרכז הגיאוגרפי של אירופה )נשמע מוזר ולא הגיוני, אך יש לזכור 

לכי גם רוסיה היא אירופה(. המיצב הראשון והמרשים ביותר, של אלפי טל
וויזיות ישנות, מביע מחאה נגד מכונת הפרופגנדה הסובייטית.

 .)Tarkai( הסיור הפופולרי ביותר מווילנה הוא מערבה, אל אזור טרקאי
ללאורך הרחוב הראשי של הכפר טרקאי, רחוב הקראים, ניצבים בתים צב

עוניים, ומאחוריהם שפת האגם הפסטורלי. אם שם הרחוב נשמע מוכר 
אין זה מקרי - הקראים שמוצאם מארץ ישראל הוזמנו להתיישב בליטא 
במאה ה–15. "אני חושב שהמשפחה שלי נמצאת כאן מאות שנים," אמר 
יורי שפקובסקי, בעל המסעדה הקראית Kybnylar שברחוב הראשי של 
הכפר. הקהילה ניצלה מידי הנאצים על ידי כך שהתנכרה למוצאה היהודי, 
אך מסורתה דוכאה בשנות השלטון הסובייטי. "איננו יכולים לשוב למצב 
הקודם," הסביר יורי. "אנחנו רק יכולים להתקדם צעד אחר צעד. יש לנו 
עדיין את השפה שלנו, המסורות שלנו." המסורות האלה, ובעיקר האוכל, 

נהפכו למוקד משיכה לתיירים ומקום עצירה נעים בדרך לטירת טרקאי. 
לפנות ערב ניכרה תנועת הולכי רגל על הגשר המוביל לטירה. בתוך 
החומות החלו ההכנות לפסטיבל אומנויות מסורתיות. בין דוכני הנפחים 
"מי  מבהיקה.  בקסדה  לוחם  דמות  פגשנו  והבירה  הנקניקיות  והאורגים, 

לאתה?" שאלתי בסקרנות. "גדימינס," הוא ענה. "באמת," גיחכתי. גדימי
נס צטה היה גאה בכך שהוא נושא את שמו של שליטה האגדי של ליטא. 
17, כשליטא הייתה מדינה פגאל –"אני משחק תפקיד של בן שבט מהמאה ה
28, והסביר שליטא הייתה המדינה האחל –נית חזקה," אמר הכימאי בן ה
רונה באירופה שקיבלה על עצמה את הנצרות. שחזורים היסטוריים הם 
יותר מאשר תחביב בעיני גדימינס וחברו ארנסטס קואסה, שותף בחברה 
מהמאה  מלא  שריון קשקשים  עם  "התחלתי  לסרטים.  תפאורות  לבניית 

ה–15 וירדתי למאה ה–13," סיפר ארנסטס. "רציתי לחזור לשורשים." 

100,000 סיפורים
הזהות והאמונה הליטאיים ניכרים אולי יותר מכל בגבעה מלאכותית 
קטנה, מרחק שלוש שעות נסיעה מווילנה. לכאורה זו דרך ארוכה לעשות 

כדי לראות תל מכוסה בצלבים, אך לא במקרה הוכר המקום המוזר הזה 
אינו  צלבים  הצבת  המנהג של  מקור  אונסקו.  של  תרבות  מורשת  כאתר 
ידוע. מספרים שהכל החל אי שם במאה ה–19, כאשר אדם מאחד הכפרים 
הבטיח להציב במקום צלב אם יירפא ממחלתו, והאחרים באו בעקבותיו. 

בתום מלחמת העולם הראשונה נספרו במקום 200 צלבים. ב–1923 היו 
400, וב–1960 כ–2,000 צלבים. ב–1961, בזמן השלטון הסובייטי, הגבעה 
ונותר בה רק צלב אחד לפליטה. אך אט–אט, ובחסות החשכה,  הוחרבה 
הצלבים חזרו. לא היה זה אקט דתי אלא מעשה של מחאה נגד הכיבוש 
והכפייה. לאחר התפרקות ברית המועצות נהרו לכאן המונים, וביקורו של 
יוחנן פאולוס השני ב–1993 הביא את האתר לתודעת העולם  האפיפיור 

הנוצרי כולו.
100,000 צלבים, קטנים כגדולים, רובם מגול –כיום ניצבים על הגבעה כ

לפים מעץ, אחרים ממתכת, וביניהם אפשר להבחין אפילו במגן דוד אחד. 
אנשים  של  סיפורים   100,000 בין  הליכה  היא  הצלבים  במבוך  ההליכה 

שבאו לכאן כדי לבקש דבר מה, להודות, להתאבל או לשמוח.
Kaunas(, הידועה לנו כקול )בדרך חזרה מגבעת הצלבים עברנו בקאונס 
לבנה. אנדרטה עצומה בסגנון סובייטי הוקמה באתר המוכר כמבצר הת

שיעי בכניסה לעיר, כדי לציין את המקום שבו נרצחו 50,000 קורבנות 
הנאצים, בהם 30,000 יהודים. קאונס שימשה בירתה הזמנית של ליטא בין 
שתי מלחמות העולם, כאשר וילנה הייתה תחת ריבונות פולנית, למורת 
רוחם הרבה של הליטאים. נראה שגם היום אין חיבה רבה בין שתי הערים. 
וילנה מוערכת כמרכז אינטלקטואלי וקוסמופוליטי, ואילו קאונס נחשבה 
קרתנית ולא משכילה. אך שיפוץ נרחב של העיר העתיקה שלה מתחיל 

למשוך לכאן מבקרים רבים בסופי השבוע.
נכנסנו למסעדה באחד הרחובות המובילים לכיכר הראשית של העיר 
העתיקה. המלצריות היו לבושות בתלבושות כפריות, תיירותיות, מביכות 
מעט, אך האוכל, כך הבטיחו לנו, אותנטי לגמרי. תמונה ורדרדה של מרק 
סלק קר בתפריט צדה את עיניי. הקערה הגיעה בליווי שני תפוחי אדמה 
מבושלים ולחם שחור. הטעם היה מוכר לי מיד. אבי טען שהוא לא זכר 

למאכלים מילדותו, אך בקיץ הוא היה מערבב כמות נדיבה של שמנת חמו
צה במרק סלק ארגמני וקר, ומוסיף לתערובת הסמיכה קוביות קטנטנות 
של מלפפון קצוץ ומעט שמיר. עד לאותו רגע לא הכרתי אף אחד שהכין 

את המרק בדיוק כך, עם טעם של זיכרון. 

כיכר בית העירייה בעיר העתיקה של 
קאונס )קובנה(. למעלה, משמאל: 

צעיר בבגדי לוחם מהמאה ה–13 
בשחזור היסטורי בטירת טרקאי; 

מימין: ביטוי לאמונה ומחאה בגבעת 
הצלבים בצפון ליטא


