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הסאמיזדאט היהודי – מאבקה של האות הכתובה 
 

-סובייטיהשלט השלטון , ובשינויים שוליים בלבד גם לאחר מותו, לאורך תקופת סטאלין

 שקבע השלטון הוא זה. הכתובהולטת על כלי התקשורת האלקטרונית חקומוניסטי שליטה מו

לילת חופש ש לציאות בלתי אפשרית שמב. זרח הסובייטי לקרואאמה מותר ומה אסור ל

יה הבפועל ". וצאה עצמיתה "הואאט ד סאמיזהוש המלרפי. ולדה תופעת הסאמיזדאטנ, הביטוי

מדיני פולמוסי -כרוזים וחוברות שהכילו תוכן רעיונימדובר בהוצאה מחתרתית שהפיקה 

בסאמיזדאט . המועצות-ה בבריתצשהיו אסורים להפ, או מתורגמיםופרסום של ספרים מקוריים 

הוצאות . חדש לסירוגיןמפתחו נסגרו ווהם נ, ידי השלטון-ם עלנגזר דינעת ש-הוצאו לאור כתבי

ופיע בשפת הר בשפה הרוסית ורק מיעוטם קהמועצות בעי-של סאמיזדאט הופיעו ברחבי ברית

ולכן ממדי . ב.ג.ידי הק- באכזריות עלופדמחברי הסאמיזדאט על כל צורותיו נר. המיעוטים

. תפוצתו היו מוגבלים מאוד

-תבברישי היהודים נים נותרו לפליטה שלושה ספרים ביידיש למיליושמאז שנות החמי

סובייטיש " ה,ידישיכתבי העת ב. דלי מוכר ספריםנ ומץ פר,כתבי שלום עליכם: המועצות

י דתון י ע,(אן'זדוכב של בירוביהכ)"  שטרןנרא'בירובידז" שיצא לאור במוסקבה וה,"דנהיימל

-פה. נותשלטוה בפיקוח אור יצאו ל, הרחוקחי שבמזרמוני האוטוד שהופיע באזור היהו,עלוב

ידיעות על כך הגיעו . לקורא היהודישכוונו י הוד הוצאות סאמיזדאט עם תוכן יץושם החלו לצו

. חוברותה אך לא ,נוינלאז

רובו . ידיהוה גם הסאמיזדאט ר יצא לאו, יחד עם ההתעוררות הלאומית,ות השישיםנרק בש

. בטאטית ובבוכרית, יתנ בגרוזי,ן של פרסומים הופיעו ביידישט קרמספ. שפה הרוסיתבנכתב 

,  מוסקבה: בשלושה מרכזיםרשבעים בעיקהים ושאמיזדאט היהודי הופיע בשנות השיסה

ילה בכתב יד או ח ת,יםשונות ראונציא גליוזים החלו להעונ כמה פעילים .הריגוגרד נינל

. העיסוק בסאמיזדאט היה כרוך בסיכון רב. רבאמצעי הדפסה ושכפול פרימיטיביים ביות

 רמול וכל ח"מחרימים ספרים שהוברחו מחו. ב.ג.שי הקנבחיפושים אצל פעילי העלייה היו א

. המועצות- בבריתצה להפרוסשהיה א

 סופם ,צהאחראים להפהכה ומלאושים בעו הסתפנשמ. החזקת סאמיזדאט נחשבה למעשה פלילי

. הגליהב ורמאסבש נין ולהעדישפט בכל חומר הההיה ל

. קביל התרחבה גם תפוצתומ וב,סאמיזדאטהים שעמדו לרשות פעילי עשתפרו האמצהן מעם הז

 לפי הםו לנקיבלו הפעילים מכשור וחומרים שהברח, ותבכ שהושג בדרכים מסו,ציודהנוסף על 

רות חשבעים המאוהת ונשב. המערבמיב לשם ציוד נמצאו גם תיירים שהצליחו להגנ. תםנזמה

 יהודיהעילי הסאמיזדאט פהצטיידו 
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 ".תיירים"ידי ה-המועצות על-מצלמות וצלומים שהובאו לברית, סרטונים, בקלטות

ונכללו בו יצירות ברוסית שנמצאו חרף הטיהור , ציוני היתה מגוונת-פקת הסאמיזדאט היהודיה

כך נמצאו ושוכפלו יצירות זאב .  יהודיתהשעשה השלטון לחסל כל זכר של תרבות והיסטורי

 התחילו גם לתרגם ,דובנוב וגרץ,  יצירות של ההיסטוריונים היהודים,בוטינסקי ברוסית'ז

. ם שהגיעו בהעתקים בודדים לידי הפעילי,אנגלית וגרמניתמלרוסית ספרים 

איני יודע . מאת לאון יוריס" אקסודוס"המאורע החשוב ביותר היה התרגום לרוסית של הרומן 

 1956-כבר ב. המועצות-י הפעילים בבריתדובאילו דרכים הגיעו לי" אקסודוס"כמה ספרי 

שהסכימה לקחת לשם , להבריח לריגה ספר אחד, הצלחתי בעזרת ידידי קרל ברמן משטוקהולם

האשה דיווחה לנו שמצאה הזדמנות . לא ידעתי לידי מי הגיע הספר. תיירת שבדית לא יהודייה

. אך לא התעניינה בשמו, למסור את הספר ליהודי

מאוחר . יםדהצליחו איכשהו להפיצם בין יהו" נתיב"לשגרירות ואנשי " אקסודוס"שלחנו ספרי 

מאת הוארד " תהילההאחי גבורי "ור ו'של מיצ" המקור"יותר תרגמו בסאמיזדאט ספרים כמו 

ספרית "עד שהתחלנו להוציא לאור באופן שיטתי ספרות ישראלית מתורגמת בהוצאת . פאסט

תרם הסאמיזדאט תרומה חשובה ביותר לצמיחת התנועה הציונית , שנה וחוברות-לוחות, "עלייה

, בריגה. ציוני-עת בעלי תוכן יהודי-כבר בשנות השישים יצאו לאור גם כתבי. המועצות-בברית

 הופיע 1979 ועד 1972עים בין בובשנות הש" עיתון"העת -לנינגרד ומוסקבה יצא לאור כתב

  .םשאותו ערכו המדעני." - ר.ס.ס.ייבריי וס -מועצות ה-יהודים בברית"העת -כתב

 


