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תוכננה כפרויקט המוני. בתקופת המלחמה ניצב על כף המאזניים לא רק גורל יהודים, שואת יהודי אירופה 

אלא גם עתידם של ערכיהם הרוחניים והאינטלקטואליים ועתידה של התרבות היהודית עצמה. הסוציולוג נתן 

 השמדת התרבות –עם ששם את הספר במרכז  –( טען בהקשר זה כי 'עבור העם היהודי Sznaiderשניידר )

פוא, בהחרמת תרבותם הליך השמדתם של בני אדם נלווה, את 1הייתה בראש ובראשונה השמדת ספרים'.

הכתובה. כך נדונו ספריות שלמות, אוספים וארכיונים יהודיים לגזל חסר תקדים תחת השלטון הנאצי. לפי 

 2בעלי צביון יהודי. הערכתו של ההיסטוריון דב שידורסקי נשדדו בשנים אלה כחמישה מיליון ספרים ומסמכים

חלקם נפוצו לכל עבר ואבדו, חלקם הושמדו וחלקם אוחסנו בספריות מיוחדות שהקימו הנאצים במטרה 

 לחקור את 'השאלה היהודית'. 

גם הניסיון להשיב את הרכוש היהודי לבעליו המקוריים התבצע עם תום  ,לביזה יכתמונת רא

החלו ארגונים יהודיים בארצות הברית, בישראל ובאירופה להשקיע  1945המלחמה כפרויקט המוני. לאחר 

מאמצים רבים על מנת להציל את האוספים היהודים ששרדו. המחקר ההיסטורי שעסק בסוגיה זו התמקד עד 

בעיקר  נחקרול המוסדות והארגונים השונים אשר השתתפו במפעל ההשבה. כתוצאה מכך כה בפעילותם ש

בשונה ממחקרים אלה  רסטיטוציה.רשת הפההיבטים האידאולוגיים, הפוליטיים והמשפטיים הקשורים ב

את מפעל השבת הרכוש היהודי באמצעות התבוננות בסיפור חייו של אדם אחד, ארנסט כאן להאיר אבקש 

בניגוד לרצונו כבר בשלבים הראשונים של הביזה ובשנים  היהודיים ר בגורל הספריםגרומך, שגורלו נקש

 ספריות.ספרים והשבתם של בהפך לאחת מדמויות המפתח החשובות ביותר באיתורם ואף שלאחר המלחמה 

את פעילותו של ארנסט גרומך בהשבת ספריות ואוספים יהודיים אבקש להציג באמצעות מכתב שכתב 

. שלום שהיה מעורב ישירות בניסיונות ההעברה של ספרים מאירופה 1947לאפריל,  24-רשם שלום בלו פרופ' ג

מעדכן אותו בנוגע לענייני השעה כן לישראל, מספר במכתב זה לגרומך על אירועים חדשים בחייו ובעבודתו ו

אמצי האיתור השבת הספרים. בקטע זה של המכתב ניתן להתרשם מהלכי הרוח שליוו את מסוגיית באשר ל

אכזבתו של שלום מחוסר ההצלחה לאתר בלמשל  הבחין. ניתן ל1945וההצלה של נכסי תרבות אחרי שנת 

( אשר Niemesאוסף כתבי יד יקר ערך אשר נעלם בתום המלחמה ובניגוד לציפיות לא נמצא בטירת נימס )
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יהודיים מגטו טרזין התקווה להחלטה משפטית שתאשר את העברת האוספים  שלום מבטא גם 3בבוהמיה.

את הערכתו  הוא מביע, בנוסףע סקרנות באשר לגורלה של ספריית הקהילה היהודית בברלין. ילישראל, וכן מב

את העזרה שהעניק לו ולנציגים אחרים באוניברסיטה העברית בירושלים בשלבים שונים של  מדגישלגרומך ו

השבת הספרים. קריאה צמודה במסמך חושפת את סמכותו הגדולה של גרומך בסוגיה זו, בתהליכי החיפוש ו

-ב אשר מובלטת קודם כל בעצם הפנייה של שלום אליו וההתייעצות עמו בנוגע לגורלם של אוספים אבודים.

המקור העיקרי שלנו הוא עדיין פרופ' גרומך והאנשים שיש או היה "כי  בנימה דומה חנה ארנדט תכתוב 1950

  4."לו קשר איתם

גרומך בנוגע לגורל הספרים היהודיים נבע מהשתלשלות האירועים הדרמטית ידיעותיו הנרחבות של 

( שבפרוסיה המזרחית. Tilsitירה טילזיט )בעי 1902שחווה בתקופת מלחמת העולם השנייה. גרומך נולד בשנת 

שימש כמרצה ללימודים קלאסיים באוניברסיטת קניגסברג. לאחר עליית הנאצים לשלטון הוא  1933עד שנת 

עם ההסלמה במעמדם של  5פוטר ועבר להתגורר בברלין, שם עבד בבית המדרש הגבוה למדעי היהדות.

 RSHAספריית המשרד הראשי לביטחון הרייך )רסה''א, הוא נשלח לעבודות כפייה ב 1941היהודים בשנת 

אש על ידי ראש המשטרה הגרמנית ור 1939כבר בשנת  הוקם(, שReichssicherheitshauptamtבגרמנית: 

'אבטחת' רכושם, ולתכנון וביצוע של מעשי טרור, כגון גירוש יהודים  אחראי ואס, היינריך הימלר. בהיות-האס

. חלק מן הספרים בידיהם נכבשופי ספרים ונכסי תרבות, הן בגרמניה והן במדינות אשר הרסה״א אל םהחרי

 מונהבספרייה זו  6מחקר והערכה'. –הועבר לספריית המשרד ושימשו מחלקות שונות באגף 'אידאולוגיות 

. בתוך וניםקטלג ספרים ומסמכים מאוספים יהודיים שנדרשו לבראש קבוצת עובדי כפייה אשר  לעמוד גרומך

כך נתקל גרומך באוספים חשובים כגון אוצרות בית המדרש לרבנים בברסלאו וכן ארכיונים של הקהילה 

 היהודית בברלין ובוורשה. 

עם זאת, תפקידו של גרומך לא התמצה רק בקטלוג הספרים אלא גם בפינויים ובשליחתם אל מקומות 

ן והחשש הגובר מהשלכותיהן ההרסניות של מסתור ברחבי אירופה. עם התקדמות החזית המזרחית לברלי

לפנות את האוספים ואת כתבי היד מספריית האגף בברלין. יחד עם עובדי  1943-הוחלט בעל גרמניה ההפצצות 

מקלטים רבים באזור לכפייה אחרים, היה גרומך אחראי על האריזה והמשלוח של האוספים למחסנים ו

מלחמה המשיך גורלו של גרומך להיות כרוך בגורלם של הספרים לאחר שנגמרה הכאמור, גם שלזיה ובוהמיה. 

אף הוזמן למחסן  1947כאשר הוא פעל להעביר ספרים שנותרו בברלין לידי שלטון הכיבוש האמריקאי ובשנת 

  7( לסייע בסידורם מחדש.Offenbachהספרים באופנבך )

ירושלים על ידי בתו, אירנה ב העם היהודי בעיזבון הפרטי של ארנסט גרומך, אשר נתרם לארכיון

שירון, ניתן למצוא התכתבות ענפה הנוגעת לרסטיטוציה של ספריות ואוספים שלמים. חליפת -גרומך
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אחד . רבות שניםבמשך ארצות הברית נמשכה בישראל ובהמכתבים בינו לבין אנשי תרבות ומדע בגרמניה, 

ובו תוארו שלבי  1946גרומך ככל הנראה בשנת נכתב על ידי שדו''ח  הינובעיזבון  המסמכים החשובים ביותר

לאחר המלחמה היווה מסמך זה מקור ידע חשוב לחיפוש הנכסים, במיוחד בשל  8הביזה ופינוי הספרים.

וכמעט כל עובדי הספרייה הנאצית בברלין,  9אבדהעובדה שרוב התיעוד של רסה''א אודות פינוי האוספים 

 Bertholdברתולד ברסלאואר ) לחמה מלבד גרומך היההיחיד ששרד את המנספו במחנות השמדה. 

Breslauer) 1945-בכבר נפטר ש . 

רק מעמיק  זאת מכיוון שהוא לאגם כיום משמש דו''ח זה בגדר תעודה היסטורית בעלת חשיבות רבה. 

את ההבנה באשר למערכת הביזה הנאצית, אלא גם מצביע על השפע והמגוון של התרבות היהודית באירופה 

ההשמדה  – מבוטלת בלתיסמלית . במובן זה, מקבל העיזבון כולו חשיבות ת העולם השנייהמלחמ ערב

ההמונית של יהודי אירופה הביאה מצדה גם לטשטוש של הרצח ושל קורבנותיו. לאור ניסיונות אלו הופך 

קומות למסמך שהוא מעבר למדריך מעשי לאיתור אוספים שהוחבאו במ זיכרונו הפרטי של ארנסט גרומך

 שלא שרדו את המלחמה היחיד לספריות ואוספים הזיכרון זה מהווה עיזבון. במקרים רבים מסתור נאציים

רשת היהודית משמר ומעביר לדורות הבאים את המוהוא  בכך. המקוריים מעולם לא הוחזרו לבעליהםוש

זה מודגש במיוחד במכתבו של פרופ' שלום, אשר נדונה לחיסול ושכחה. תפקיד  העשירהאינטלקטואלית ה

 אדם פרטי כנגד המפעל של שוד קולקטיבי. של פרטי אשר מבליט את כוחם העצום של זיכרון 
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