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 'הדרך האחרונה' במיתוס( סטפה)ינסקה 'דמותה של סטפאניה וילצ
 ר אורנה דובדבני"ד :מאת

 

 

כדי לבחון את  שנסקרו 'הדרך האחרונה' המתארים אתטקסטים  01תוך מ 01-בסטפה מוזכרת 

לפני , מבחינה היסטורית. ייבחנו טקסטים אלו בלבדזה  במאמרון .מיתוסים העולים מהםה

. ביקר אותה שםאף אק 'קורצ. בעין חרוד התגוררהסטפה הייתה בארץ ומלחמת העולם השניה 

. היא הרגישה שצריכים אותה שם. אק כתב לה שהמצב קשה'קורצ, כשהתחיל להיות מתוח בפולין

גם אם לא היה ברור , יה ברור שמתקרבת מלחמהלמרות שה, לורשה היא חזרה 0191במאי 

תוך הסכנה כדי לעזור  לאנסעה  סטפה. היה ברור שמדובר בנסיעה מסוכנת -שתתרחש השואה

 .הבנה של המצבמתוך בחירתה נעשתה . אק ועם הילדים'ולהיות עם קורצ

גם כאן , 'ך האחרונההדר'אק מתוך תיאורי 'אמרונים על המיתוס של קורצסדרת המבהמשך ל

 .ולא כתיעוד היסטורי, נתייחס לכל הטקסטים כסיפורים בהם רצו המחברים לומר לנו משהו

אחרים . כחלק מהקבוצה, 'הדרך האחרונה'את סטפה בשמה בתיאור  מזכיריםחלק מהמחברים 

מספרים על פעולות שעשתה כדמות בפני , מתארים את אופייה, מתייחסים אליה כדמות עצמאית

 .אק'המלווה את קורצחלק מתוך הקבוצה כעצמה ולא רק 

קשר בין ההיכרות של המחברים עם סטפה לבין  נמצאלא , כאן ושנסקר 'הדרך האחרונה'בתיאורי 

, סטפה ואחותה שהכירה בנערותה את, פאולינה אפנשלאק: דוגמה ל. אופן התיאור שלה בסיפור

; ואף רומזת לשפופרת מורפיום ריקה, ביום הגירושעם הילדים מספרת שסטפה נעלמה ולא הייתה 

 תעצמאי, מתאר את סטפה כאישיות מאוד גדולה, שהיה חניך בבית היתומים, ישראל זינגמן

  .ומשמעותית

 

נראה . צעדהכחלק מה מזכירים את סטפה ודייוויד הארטלי מארק נחום רמבה, מארק רודניצקי

 להעצים את הרושםכדי , אק'שהלכו עם קורצ" כמה מבוגרים"כחלק מ התומזכיר א רודניצקיש

חלק כהייתה שם  סטפההיה חשוב לציין ש לרמבה ; העגום ומנתץ הסטיגמות שהוא מנסה ליצור

מזכיר את סטפה  הארטלי מארק;  תיאור אישיללא , חלק מהבעת הבוז, חלק מהמחאה, מהקבוצה

עדות להיכרות העמוקה עם כל  -יחד עם תיאור הילדים שהיו לצידה, בשמה בתוך התיאור הכללי

 .אחת ואחד מהם

 

תה להחלט, של סטפה ניהולכושר המתייחסים ל אקובה'אולצ-'האנה מורטקוביץו יעקב רותם

, שניהם מתייחסים לדמות חזקה. להכין מראש ולהלביש את הילדים בבגדים החגיגיים

 .החגיגי שהחלטותיה השפיעו על מראה הצעדה

הוא . ס"טה עם הילדים כשהגיעו הסשניהם ירדו למ: אק וסטפה'שותפות בין קורצמתאר  רותם

לא רצתה להשאיר רכוש לשודדים לאחר שיעזבו את ש, מציין במיוחד את החוש המעשי של סטפה

שהיה קשה להשגה ויכול היה , ציודחשוב היה לה לא לאבד . גם אם לא יחזרו אליו לעולם, הבית

 –מבוגרים נוספים  8בעוד , ציין את סטפה בשמההמחבר  .לשמור על הילדים במסע שלפניהם

 . היא לא כמו הדמויות האחרות ,חשובה בסיפורמפני שסטפה , ללא שמםמוזכרים 
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 סטפה הורתה, לדעתה .ללבוש הילדיםגם היא מתייחסת  אקובה'אולצ-'מורטקוביץ

 תפישה זו של , למעשה. מראש להכין את הבגדים והנעליים בהם ייצאו ברגע הפקודה

 . סטפה אחראית למראה השיירה הבולט

זאת : "סעד ומשען בשעות קשות רבות, טובה, חזקה, רחבת כתפיים, גדולה" -סטפה הלכה במאסף

זכירה את כל קורבנותיה ומאמציה היא שבה ומ. זאת מהותה של סטפה בעיני המחברת, התמצית

יחד עם רבים נוספים המוזכרים , סטפה. סע אחרון זה היא לא תושיעמלמרות שב, של סטפה

 ". הגיטו האבודה-תכ  ר  במשמרת האחרונה של מע  "אק 'מצטרפים לקורצ, בשמם

 

מתייחס גם הוא לסטפה כדמות , במשפט אייכמן 'הדרך האחרונה'שתיאר את , אברהם ברמן

סיפרה להם היא זאת ש;  הילדים הקטניםעם , אק'הלכה אחרי קורצסטפה מספר שהוא . חזקה

כדי , אנושיים-כוחות עלאספה  -"וחיוך קל היה על שפתיה", על טיול לשדות וליערות שקר לבן

לטעת בהם , התיאור שהיא מספרת לילדים נועד לעודד את רוחם. את הילדים בשקר הלבןלשכנע 

מיתוס . חזקה מאוד, ילדים-מוכוונתסטפה מצטיירת כדמות מאוד  .לנסוך בהם איזה שקט, תקווה

שלא היה אופייני , דווקא ברגעים הקשים ביותר מתאר ברמן חיוך. מתייחס גם אליה -הגבורה

  .םלסטפה בחיי היומיו

 

 מתוך מחשבות משתתפת בסיפור, נעדרת-סטפה היא נוכחת פאולינה אפנשלאקבסיפור של 

גם בתוך סערת  -זהה בוודאות חפצים שלהמש, חפש אותהממכך שהוא , אק'קורצשל ופעולות 

  .גדולהנפש 

אם היא נעלה את הדלת כשמתבהר לו האק חושב 'לכן קורצ, אחראיתדמות ההיא הייתה ה

ומבין שקרה , אק מזהה את הארנק של סטפה מוטל על הקרקע'קורצ;  שילדים נחטפו ברחוב

: שהיו לסטפה בארנק, אנושיים –המחברת מוסיפה תיאור של פריטים אישיים . משהו נורא

הפריטים שהמחברת בחרה לתאר , להערכתי. ממחטה, פקעת חוטים ,תעודת זהות, צילומים

, פרגמטיות, מעשיות, ממחיש אובדן זהות, לסטפהשהיו יקרים זכרונות קשר ל יםמתאר בארנק

 .ויכולת להזיל דמעה לפעמים

סטפה נעלמה ואיש אינו  -המשךבאת מה שנגלה , בלי לפרט, רומזת -שפופרת המורפיום הריקה

 .יודע מתי ולאן

היא הייתה משמעותית מאוד עבור , התחושה היא שהיעדרה של סטפה ריחף מעל כל היום הזה

 .נחוצה וחסרההיא , אק ועבור הילדים'קורצ

טיפלה במירציה כשנזקקה לתשומת לב   :מתאר את האנושיות של סטפה (סטאשק)ישראל זינגמן 

, עדיין מצאה רגע לשלוח את יוסקו, ניצחה על ארגון היציאה של כל הילדים, בהמשך; וטיפול אישי 

 .לשמור על מירציה

כששולחת את מירציה לצאת , בטקסט זה סטפה מקבלת החלטות ופועלת באופן עצמאי

בעלת יכולת , מנתחת מצבים במהירות, מתוארת כבעלת תושיההיא . מהקבוצה ולברוח אל אחיה

מתואר קשר מיוחד ואוהב עם . לבצע אותן תוך ניצול הזדמנות רגעית ומהירהולקבל החלטות 

 . מירציה
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 .והשתמשה בו כשמצאה לנכון, מוסתר, לקחה עימה צרור קטן -סטפה מעשית מאוד

סטפה ידעה לאן הם לדעת המחבר שנראה , או ניסיון ההצלה של מירציה, מתיאור ההצלה

גם פונה לאל ישירות לנוכח סבל אשר , היא דמות בעלת שיעור קומה בזכות עצמה סטפה .הולכים

 .הילדים

ה של סטפה משמשת תדמו, ליןטאהרון ציי ושל ליסנר-הינדה לויבתיאורי הדרך האחרונה של 

 . הזהות היהודית ואמונה באל -ר גדול יותר שהמחברים מבקשים להעביר לקוראיםלהעצמת מס

משגיחה שאף . במאסף, סטפה שומרת מאחור. אב ואם עם ילדים, מדברת על משפחה ליסנר-לוי

יש לה תפקיד . לילדים כמו אםנרמז שסטפה היא . ילד לא יישאר לבד בגהינום שהם עוברים

, וחלק מהמסר של המחברת על עם הנצח, מעבר להיותה חלק מהקבוצה, ואחריות ייחודיים

היא אחת מאלה שאיבדו , חלק מההולכים כיהודים היא. הזהות היהודית ואובדן כל זהות אחרת

לים כול -כל התיאורים האלה המתייחסים בלשון רבים. את זהותם ונותרה להם רק זהות יהודית

 .אק המוזכרת בשמה'היחידה מלבד קורצ, גם את סטפה

סטפה הייתה יותר בריאה  :אק וסטפה'סיטואציה כוחנית ולא שיוויונית בין קורצ מתאר יןלצייט

מתברר שהיא , בהמשך. בקלות מידו כמוסת ציאניד חטפהן ולכ, אק בעת הגירוש'וחזקה מקורצ

היא . היתומים-כמו שעשתה תמיד בבית, אק'לבואם של הילדים וקורצבעולם הבא הכל  הכינה

 . גם לאחר החיים המשיכה בתפקידה

המחבר שם בקולו של האל אק עם האל 'בשיחה של קורצ. מאמינה-סטפה מתוארת כדמות לא

 סטפהצייטלין מצייר את . למרות שאינה מאמינה, היכרות מעמיקהפה סטשהוא מכיר את אישור 

הדמויות וההתרחשויות , כל הסיפור שלו דמיוני. באופן המשרת את הנרטיב של אמונה באל

  .מכיר את כולם ומכוון את הגורל של כולם, מובילים למסקנה שהאל קיים

 

וחלקם מתארים מה , הכירו אותה 'הדרך האחרונה'חלק מהמחברים שהזכירו את סטפה בתיאורי 

ואיזו , המחבריםעליה מההתייחסויות לסטפה ניתן ללמוד מה חשבו . ששמעו וליקטו מאחרים

מעניין לראות שמחברים . יותר מאשר דיוק אמיתי של אישיותה, דמות רצו לצייר עבור הקוראים

. נפרד ממנו-בלתיכחלק חשוב ו, אק'אלה כללו את סטפה במיתוס הגבורה הגדול של יאנוש קורצ

התיאורים שנסקרו מאירים את סטפה . אק'מעבר להיותה נלווית לקורצ, בזכות עצמה היא גיבורה

חלק . באור רך יותר מאשר הדמות הקשוחה המתוארת בטקסטים שונים מבית היתומים

אנושי -רוך וחמלה במצב בלתי, מייצגים אנושיות, בעיניהם, מהכותבים מבליטים היבטים שכנראה

בהקשר , כמו מעשיות וכושר ניהול, הם מביאים לידי ביטוי תכונות מוכרות של סטפה. שה מנשואוק

, מהירת מחשבה, דואגת ומטפלת, דמותה של סטפה היא אוהבת. שלא היה כדוגמתו קודם לכן

דמות כזאת הופכת לנגד עינינו . אק ומהילדים'שלא נפרדה מקורצ, עצמאית בקבלת החלטות

 .אק'מעבר לכך שהיא מעצימה את מיתוס הגבורה שנרקם סביב יאנוש קורצ, ולמיתוס בפני עצמ
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