
#8/17פאנזין אמנות מנוונת

מנהיגים בשעת אסון



מנהיגים בשעת אסון
אדם צ'רניאקוב: הדילמה

חיים רומקובסקי

לין חביב
אמילי לוי

נועה בייניש
נועם אשד

בן גוזי
דור פולק

שלומי יעקבי
רוני ניסימיאן

יוסי סבג





יודנראט





























    הסוף   החלופי   -   מרדכי   חיים   רומקובסקי
 

 ב-1   בספטמבר   1942   הורו   הנאצים   למרדכי   חיים   רומקובסקי,   ראש   היודנראט   בגטו   לודז',   ודרשו

 ממנו   להכין   20   אלף   יהודים   מהגטו   לגירוש   למחנה   ההשמדה   חלמנו.   זאת   עוד   קודם   היו   גירושים

  מהגטו   אבל   אלו   היו   למחנות   עבודה.

 כשרומקובסקי   שמע   את   המוטל   עליו   לעשות   הוא   הזדעזע,   אך   לא   דיבר   מילה   כי   ידע   שהנאצים

 יהרגו   אותו   במקום   אם   יראו   שהוא   מתנגד.   רומקובסקי   ידע   שאין   סיכוי   שיוכל   לבקש   מאמהות

 יהודיות   את   ילדיהם   ואת   הזקניהם   שרצה   תחילה   לשלוח   להשמדה   ובכך   להציל   את   הצעירים

 והחזקים   שהיה   להם   סיכוי   לשרוד.   הוא   ידע   שלא   יוכל   להמשיך   בחייו   לאחר   שגרם   למוות   של   20

 אלף   יהודים.   שלושה   ימים   ושלושה   לילות   ישב   רומקובסקי   מתוסכל   כי   לא   ידע   מה   לעשות.   הוא

 ישב   וחשב   ובסופו   של   דבר   הוא   קיבל   החלטה   אמיצה   וב-4   בספטמבר   הוא   פנה   אל   היהודים   וחשף

 בפניהם   את   דרישת   הנאצים.      רומקובסקי   החליט   לאסוף   את   כל   העם   היהודי   ולמרוד,   ולא   לעבוד,

 ולא   להקשיב   לפקודות   הנאצים,   וביחד   כל   היהודים   לנסות   לשנות.   ההשלכות:   99%   מוות   ודאי

 לכול   היהודים   בגטו   כולל   רומקובסקי   שמרד.   ''גורל   יחיד   הוא   גורל   רבים''   זהו   המשפט   המפורסם

 שאמר   רומקובסקי   בנאומו.   היהודים   החלו   בקנייה   והכנת   נשק   כמו   בקבוקי   מולוטוב   ומוקשים

 בעזרת   סיועה   של   המחתרת   הפולנית.   ביום   בו   החל   המרד,   שהו   מרבית   היהודים   בבונקרים   שהוכנו

 מבעוד   מועד   וחלקם   הפציצו   את   הטנקים   שהיו   בגטו.   תחילה   החיילים   היו   המומים   וחלקם   ברחו,

 לאחר   מספר   ימים   הגיעו   הנאצים   עם   כוחות   של   חיילים   והחלו   להפציץ   את   הגטו   מהאוויר   וגם

 לזרוק   רימונים   ופצצות   גז   אל   תוך   הבונקרים.   לאחר   שבועיים   של   לחימה   מרבית   יושבי   הגטו

 נהרגו,   כולל   רומקובסקי   עצמו   שהנהיג   את   המרד,   ומעטים   שרדו   כדי   לספר.   לפני   מותו,   רומקובסקי

 אמר   כי   שהוא   שלם   עם   החלטתו,   ואם   זה   גורלו,   הוא   מקבלו   בהכנעה,   והוסיף   כי   יהודי   הגטו   ייזכרו

  בספרי   ההיסטוריה   כמי   שלחמו   בנאצים   ולא   הלכו   אל   מותם.
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