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אתרוסיהציונירכשו 191ב-ד

גינצבורגדודהברוןשלספרייתו
הלאומי.הספריםביתלמען

הספריםלהעברתפעלאיינשטיין
הצלחה.ללא
מסירתאתהרוסיםמעכביםהיוםעד

בעליהלהספריה

נדבמרדכימאת

שלובספריהגינצבורגהברון

בעתונותגםהתפרסםהספדיהרכישתדברסוערות.כפיס
ובגרמניה.ברוסיההיהודית
ברוניםבשושלתשלישידורהיהגינצבורגדודהברון
ציבורואנשינדבניםעסקים,ואנשיבנקאיםשליהודים

מדעיחוקרהיהעצמוגינצבורגדודהברוןבפטרבורג.
אקדמיהמעיןבביתוהקיםהמאהובראשיתוהמזרחהיהדות
 1910בשנתפטירתולאחראלו.בנושאיםחוקריםשלקטנה
באמריקהרבים,אקדמייםומוסדותאירגוניםאישים,ניסו

בית-גםהיההמתענייניםביןהספדיה.אתלרכושובאנגליה,
בעתרנופיוסםבן-יהודהאליעזרבירושלים.הלאומיהספרים

היקרה,הספדיהאתלהצילנרגשתקריאהבירושלים
הלאומיהספריםבביתלו,הראויהאחדבמקוםולהציבה

א"אהיהודיהחוקרפנההברוןמותלאחרמידבירושלים.
אלגינצבורגהברוןעםמדעייםקשריםשקייםהרכבי

זהבענייןפעלוכןזו.למטרההספדיהאתלמכורהאלמנה
זיגמונדהעסקיםואישסירקיןנחמןאוסישקין,מנחם

מראשיורבורגלארתורפניותאףונעשורבינרסון,
זופעילותיהודיים.הוןאנשיאלהציונית,ההסתדרות

ימיבאמצעאחר-כ,ךשניםשבעאולםזמן,אותונכשלה
הספדיהאתלמכורהברוניתהחליטההרוסית,המהפכה

פברוארמהפכתלאחראחדיםחודשים , 1917מאיבחודש
בעיצומההקומוניסטית,אוקטוברמהפכתלפנישנהוכחצי
אתרוסיהציונירכשוהראשונה,העולםמלחמתשל

 500שמחירהמפטרבורגגינצבורגדודהברוןשלספרייתו
בירושלים.הלאומיהספריםביתלמעןזהברובלאלף

מראשיכמהשלנדיבותםבזכותהתאפשרההרכישה
יצחקפרסיץ,יוסףזלטופולסקי,הלל-ברוסיההציונות
 100אחדכלשתרמואפשטיין,זלמןגםהנראהוככלניידיץ'

אףתרמהגינצבורג,מתילדההברוניתהמוכרת,רובל.אלף
סךעלוהעמדתוהמחיר,הוזלתעל-ידירובלאלף 100היא
ובהםספריםאלף-14ככללההספדיהרובל.אלף 400של

כתבי-ידשלרבמספרמתוכםעבריים,כתבי-יד 2056
כתבי--1000כוכןמרובה,חשיבותבעליוכתבי-ידעתיקים

אחרות,בלשונותוספריםעברייםספרים soooכ-ערביים,יד
הידכתביאוסףנחשבהמאהבראשיתהיהדות.בנושאירובם
היהודיבנושאבמעלההשניכאוסףגינצבורגהברוןשל

שבאוניברסיטתה'בודליאנה'שבספרייתהאוסףאחרי
נמסרההספדיהרכישתעלחגיגיתהודעהאוכספור.ד

בפטרבורג.חודשבאותושהתקיימהרוסיהציוניבוועידת
ובמחיאותבהתלהבותההודעהאתקיבלוהוועידהצירי
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הספריהמכירתעלגינצכורגהכרוניתשלאישור

בית-למעןאותהשרכשויהודייםאנשי-הוןארבעהונמצאו
העתידההאוניברסיטהולמעןבירושליםהלאומיהספרים

שם.לקום

במוסקבהמוסתרהאוסף

עודכללירושליםהספדיהאתלשלוחהיהאי-אפשר
נארזושבהםהארגזים ) 118(או 117המלחמה.נמשכת
הרוסי-הבנקבמחסניבפטרבורג,בינתייםאוחסנוהספרים
האזרחיםמלחמתבימיזלטופולסקי.הללשלצרפתי

מחסניאללמוסקבההספריםאתלהעבירהוחלטבפטרבורג
שלוחתנובתופרסיץ,ויוסףשושנהמשפחתשלהסתר

לארץועלתהמוסקבהאתעזבהפרסיץמשפחתזלטופולסקי.
הקומיסריוןהשתכןהגדולובביתם 1918בשנתישראל
שמעוןהוותיקהקומוניסטעמדשבראשוהיהודיםלענייני

שלחברושהיהישיבה,וחניךחכםתלמידדימנשטיין,
אישנגעלאדימנשטייןבידיהביתנוהלעודכלפרסיץ.

ההנדסההנהלתלרשותהביתעבר-1920בבארגזים.
הקומיסריוןלרשותוהועברונתגלוהארגזיםהצבאית,
שאחר-כךרומיאנצב,מוזיאוןשלבחסותוהשכלהלענייני
מקום.באותוהאוסףנמצאהיוםועדומאזלנין,ספריתנקרא
ומתןמשאהחלהראשונההעולםמלחמתתוםאחרימיד

הספריםבית-החוקייםבעליהלידיהספדיהאתלהעביר
משא-ומתןוהחלבירושלים,העבריתוהאוניברסיטההלאומי

ומוסדותלארץובחוץבארץשוניםיהודייםגופיםבין
ב-שנערך-12ההציוניבקונגרסהספדיה.להעברתרוסיים,

פרופ'הספרןכיוהוסכםהענייןנדוןבקרלסבאד 1921
להעברתיפעלונץבן-ציוןהסופרעםיחדלווההיינריך
משא-לנהללמוסקבהנסענץציוןבןלירושלים.הספדיה

לירות-2000בצורךשישללווהוהודיעזהבענייןומתן
הצליחלאלווהאולםהספדיה,אתלהוציאכדישטרלינג
לנהלהמשיךנץהציונית.מההסתדרותהכספיםאתלהשיג

החלובינתייםהצלחה.וללאהכספיםאתתבעמשא-ומתן,
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הםהספדיה:בהעברתקשייםלהציבהרוסייםהשלטונות
נץיותר.גבוהכסףסכוםותבעובורריםועדתהקמתהציעו

אישוריםוקיבלבמאמציו,המשיךלווהפרופ'לברלין,חזר
אמנםהספדיהכיאחריםומאישיםגינצבורגמהברונית

רומיאנצב.למוזיאוןהמסמכיםאתושלחלירושליםנמכרה
לפנותבברליןהציוניתבהנהלההחליטוואזהועיללאזהכל

חיתההרוסיםאצלשיוקרתואיינשטיין,אלברטלפרופ'
הספדיה.אתויבקשהרוסייםהשלטונותאלשיפנהגדולה,

עםיחדבארצות-הבריתסיורסייםעתהשזהאיינשטיין,
מידנענהבארץ,וביקרהעבריתהאוניברסיטהלמען ,וייצמן
פוקרובסקי,מיכאילהרוסיההשכלהשרלסגןמכתבוכתב

לחלוטין,חדשיםדבריםבפיוהיוהפעםזה.בנושאשטיפל
מרוסיהערךויקרינדיריםספריםשהוצאתהודיעהוא

מיוח.דושיוןכךעללקבלוישאסורה

גדולומיאלנייןע :גוריון-ןב

הספדיהלהעברתנוסףתובעהצטרףזולפעילותקשרללא
ההסתדרות,מזכיראזבן-גוריון,דודנסע-1923בלירושלים.
במוסקבה.חקלאיתבתערוכהלביקורההסתדרותבשליחות

המחלקהספרןעםושוחחרומיאנצבבמוזיאוןביקרהוא
וזהלארץ,עלהשלימיםאייזנשטט,שמואלד"רשם,העברית

"ענייןלארץ:כתבבן-גוריוןוחשיבותה.הספדיהעללוסיפר
דברהואברוסיהנמרצתופעולהטיפולהדורשגדוללאומי

המוזיאוםשהנהלתסכנהיש ...גינצבורגבארוןשלהספדיה
בן-גוריוןלנו".תאבדאוליואזקניינהכעלעליהתכריז
הואהמכתבובסוףשוניםמסמכיםלמוסקבהלשלוחהציע
הואאיינשטיין.הפרופ'הנהיבואאחדיםימים"בעודאומר:
אתו".אדבראנילעזור,יוכלודאי

מחודשתלפעילותדחיפהנתנהבן-גוריוןשלהתערבותו
והבריגדירההסתדרותמןזכאיודודהציוניתההנהלהשל
הפועללוועדזהבענייןכתבובארץהציוניתמההנהלהקיש

שובנץבן-ציוןנשלח 1924בינוארבלונדון.הציוני
אתלקבלעדייןניתןתנאיםבאילולבררכדילמוסקבה
אתלהחזירמוכנהרוסיהשממשלתדיווחנץהספדיה.
אלף 15תובעתהיאהמחיר,אתהעלתההפעםאבלהספדיה
(המחלקהה"יבסקציה"אנשיכיגםהסתברשטרלינג.לירות

נימוקים:משנילארץהספדיהלהעברתהתנגדוהיהודית)
ברוסיהיהודיתאוניברסיטהלהקיםביקשוהם-הראשון

עשויההספדיהמסירת-והשניזולספריהתצטרךוהיא
בציונות.הסובייטיתרוסיהכתמיכתלהתפרש
וזהיריםאיטייםהיובלונדוןהציוניהפועלהוועדאנשי
אותםהניעלאבארץהציוניתההנהלהשלמכתבוגםמאוד

שנימלונדוןנשלחו 1924באפריליותר.נמרצתלפעולה
בחתימתלונצ'ארסקי,הרוסיההשכלהשראלמכתבים

להעבירשביקשואידו,הציוניתההנהלהואישאיינשטיין
אתהביעאידובירושלים.לאוניברסיטההספדיהאת

אתלקדםמעוניינתתהיההסובייטיתשהממשלהאמונתו
ביקשכןועלהאוניברסיטהשלהעבודההתחלות

מידתימסרגינצבורגשספרייתלהורותמלונצ'ארסקי
את .למכתבוצירףאידובלונדון.האוניברסיטהלוועדת
מכירתבדברגינצבורגהברוניתשלהנוטריוניהאישור
התייחסותשוםאיןאידושלבמכתבכילצייןישהספדיה.
ההשכלה,קומיסריוןאנשיעםבעברהושגושכברלסיכומים

הבעלותזכותלגביוחד-משמעייםברוריםדבריםגםבוואין
לאהואכךעלמשהושנאמרובמידההספדיה,עלהחוקית
זכה,לאללונצ'ארסקיאידושלמכתבותקיפה.בצורהנאמר
שלסגנוכתבבברליןלאיינשטייןאבללמענה.הנראה,ככל

 15לתשלוםהדרישהאתכיוהודיעפוקורובסקילונצ'ארסקי
שלבצרכיהםמדוברפנים;בשוםלשנותניתןלאלי"שאלף

אבלתרבותי;נזקלהםשייגרםיהודיםסובייטיםאזרחים
.J 
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היהספרברתלהעפעלוואיינשטיין-שניהםבן-גוריון

שתאפשרספריהברוסיהוייסדאםהנזקאתלהקטיןאפשר
שללהוצאהתזדקקוהיאהיהודיתהתרבותשלומחקרלימוד

בשםאיינשטייןשהציעהתשלוםלפחות.לי"שאלף 15
עדייןאבלכמובן,מספיקאינו-לי"ש 3000-האוניברסיטה

בוררים.ועדתשלהאפשרותפתוחהנשארה
בארכיוןגינצבורגבאוסףהנמצאהנושאעלהתיעודמן

הרושםמתקבלהלאומי,בית-הספריםשלההיסטורי
החוזרותבפניותהכרוכותבטרדותמאסןשאיינשטיי

שחיתהלוודאיוקרובופוקורובסקי,לונצ,ארסקיאלונשנות
אתהציונית.ההנהלהשלהטיפולצורתעלביקורתגםלו

מבליללווהאיינשטייןהעבירמפוקורובסקישקיבלהמכתב
אתהפסיקובלונדוןהציוניתוההנהלהשוויצמןלושנמסר

ביתכמנהלעצמואתשהציגמאחרבענייןלווהשלפעילותו
פרופ'ניהלהספריםביתשאתבשעהבירושליםהספרים

וביקורתייםבוטיםמכתביםשנישלחלווהברגמן.הרגו
לושאלהודיעוהומלונדוןאבלבלונדון,הציוניתלהנהלה
לאאבללאיינשטייןכתבומלונדוןזה.בענייןעודלטפל
אותרושלהתערבותואתביקשוכןועלתשובה,קיבלו

שלמכתבםכיממנווהביןאיינשטייןעםשהתקשרורבורג,
ביןהיחסיםנוקשים.ושתנאיהםלווהבידינמצאהרוסים
פנתהוהיאמנותקיםהיולווהלביןבלונדוןההנהלה

מכתבואתאליהםשישלחללווהשוניםאישיםבאמצעות
העתקשלחשכברטעןהואבידיו.המוחזקפוקורובסקישל

נוסף.העתקמידלשלוחוהסכיםנתקבל,שלאללונדון,

שובפועלאיינשטיין

ניתןעודאיינשטייןשלבעזרתושרקהבינובלונדון
איינשטייןבהטרדתהנוחותאילמרותבנידון.משהולעשות

והואלפוקורובסקישובלפנותממנוביקשוהםנוספת,פעם
יגעיםשהענייניםהדעהאתהביעאבללבקשתם,מידנענה

קלושים.ושהסיכויים
האחרוןמכתבואתאיינשטייןשלח 1924בדצמבר-21ב

הואשהאוסףהטענהאתדחהאיינשטייןלפוקורובסקי.
בית-הספרים,שלרכושוהואהאוסףרוסי.תרבותירכוש

ביבתל-אבמבקראיינשטיין

מתקבלזהואיןלהוציאו,הספיקולאהמלחמהשבשלאלא
 .כךבשללבעליויוחזרלאשהואתרבותאנשישלדעתםעל

אפשרותשוםשאיןבית-הספריםבשםהודיעאיינשטיין

להקיםההצעהלונראיתבהחלטאבלש, 11ליאלף 15לשלם
בית·שלנציג ,רוסינציגבהרכבשלושה,שלבורריםועדת

עליו.יסכימוששניהםךיךווךהספרים
חודשים,חמישהכעבורפוקורובסקיענהזהמכתבעל
במכתביםשהעלהוהדרישותהנימוקיםעלוחזר , 1925במאי

כרכושהוחרמההספדיהנוספת:טענהוהוסיףקודמים
בעלים.ללאתרבותי

והמתןהמשאלמעשהתםוכךהמשךהיהלאזהלמכתב
עודהיואמנםחרוץ.בכישלוןשהסתכםרוסיהשלטונותעם

נשיאשלהצעתוכמוומתן,המשאאתלהחיותבסירנותכמה
כהןרנרד 5עםבשיתוףמאגנסי.ל.העבריתהאוניברסיטה

לרוסיההנוסעיםהג,וינטשאנשיבברלין,הג,וינטנציג
אךהספדיה,הוצאתאפשרותאתדיסקרטיבאופןיחקרו

מאליהן.גוועואלותוכניות
לאהחוקייםלבעליוהאוסףאתלהחזירהמאמציםכשלרן

מאזבירושליםהאוניברסיטהאנשישלתחושתםאתשינה
וחייבלאוניברסיטהשייךגינצבורגשאוסףהיום,ועד

מנהלתאדלמן,רחלביקרה 1987בשנתאגב,לידיה.להימסר
פרסיץושושנהיוסףשלנכדתם ,,,ןקוש/'הספריםהוצאת
לנין,בספרייתבמוסקבהזלטופולסקי,התורםשלונינתו
בתקופתהסבשלהמגוריםובביתהאוסף,נמצאשםמקום
מןרשמיהאתופירסמההספרים,אתשאיחסךהצאר,

נציגיעםומתןמשאמתנהלהאחרונותבשניםהביקור.
בארץומבניםתרבותאוצרותהחזרתעלרוסיה,ממשלת

במסגרתכיהתובעיםרביםישהרוסית.הממשלהלידי
גינצבורגספרייתהחזרתאתישראלתדרושוהמתןהמשא

העברית.לאוניברסיטה

יתבאלגינצבורגדודסףאולהבאתהמאמציםלתולדותנוסף:לעיון
"להנ , 35 "דותיההמדעי"[נדבמ.-יהלאומםיהספר
 ."ורומןלקורטמוגשים ,בספרנותומחקריםות"מס[
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