


Le Comité antifasciste juif :
de l’aurore à la Nuit des poètes 
assassinés
« Frères juifs [...] partout dans le monde, l’Histoire appelle 
chacun d’entre vous à être, avec son fusil ou avec sa parole, 
selon les lieux, un soldat de la guerre éternelle contre le 
fascisme ». Tel est l’appel du poète Perets Markish (1895-
1952) enregistré pour un film d’actualité à Moscou le 30 
août 1941, c’est-à-dire quelques mois après l’invasion de 
l’Union soviétique par les Allemands. C’est le début d’un 
processus qui mènera à la création du Comité antifasciste 
juif (CAJ), à l’avant-garde dans la lutte contre l’hitlérisme.

Officiellement constitué au printemps 1942 seulement, en 
tant que département du Bureau d’information soviétique, 
le comité réunit plus de cent écrivains et intellectuels juifs. 
Le pouvoir soviétique est convaincu qu’une telle section 
juive aura une action décisive sur le front de la propagande. 
Sous le patronage de l’État, le CAJ travaille néanmoins dans 
des conditions très difficiles. Pris en étau entre l’implacable 
contrôle du pouvoir et l’urgence d’alerter face au Génocide, 
il mène pourtant à bien de nombreuses missions : entre 
1941 et 1945, il rédige sur la guerre et le Génocide plus 
de 23 000 textes en plusieurs langues et formats qui sont 
envoyés à 264 journaux dans treize pays et territoires, parmi 
lesquels les États-Unis et la Palestine.

Le comité ne se contente pas de diffuser des informations 
par ces médias. Point culminant de son activité, le Livre 
noir est un recueil de témoignages conçu à l’initiative de la 
première délégation juive soviétique en Amérique du Nord 
en 1943. Sous l’égide du CAJ, c’est un projet international 
de recherches sur le Génocide, mené conjointement avec 
le Congrès juif mondial, le Comité américain des écrivains, 
artistes et chercheurs juifs, ainsi qu’avec le Conseil national 
juif de Jérusalem.

Après la victoire de Stalingrad et le soulèvement du ghetto 
de Varsovie, l’acteur Shloyme Mikhoels (1890-1948) et 
l’écrivain Itsik Fefer (1900-1952), respectivement président 
et secrétaire du CAJ, se voient confier la tâche de persuader 
les Alliés d’ouvrir un deuxième front contre l’Allemagne. 
Au cours de leur tournée à travers l’Amérique du Nord, 
les délégués veulent également créer un espace culturel 
international de solidarité et démasquer le « véritable visage 
du fascisme ». Rien qu’aux États-Unis, 350 000 personnes 
assistent aux meetings auxquels ils participent. Ils gagnent 
aussi une large audience au Canada, au Mexique, à Cuba 
et au Royaume Uni.

Mais si le Livre noir, l’une des réussites de cette tournée, est 
publié aux États-Unis en 1946, il ne verra jamais le jour 
en Union soviétique. L’ouvrage est la première victime 
d’une série de persécutions staliniennes commencées dès 
1946 à l’encontre de l’intelligentsia juive et du CAJ qui 
défend l’idée de l’internationalisme. Mikhoels est assassiné 
à Minsk en janvier 1948, le CAJ est liquidé en novembre 
de la même année. Accusés de « nationalisme bourgeois », 
de complot anti-soviétique et de trahison, d’éminents 
intellectuels juifs sont arrêtés et déportés au goulag. Au 
printemps 1952, quinze autres personnalités du monde 
culturel sont déclarées coupables lors d’un procès à huis clos. 
Treize d’entre elles sont condamnées à mort et exécutées le 
12 août 1952 à Moscou, parmi lesquelles Dovid Bergelson, 
Itsik Fefer, Perets Markish, Dovid Hofshteyn, Leyb Kvitko 
et Binyomin Zuskin.

Miriam Schulz



ֿפון די „בלִיענדיקע“ טעג 
ֿפונעם יִידישן ַאנטיֿפַאשיסטישן 

קָאמיטעט צו דער „נַאכט ֿפון די 
אומגעברענגטע דיכטערס“

„ברידער יִידן ]...[ אין ַאלע טײלן ֿפון דער װעלט, ווּו מיט ַא ביקס 
 און ווּו מיט ַא װָארט“ – הָאט ּפרץ מַארקיש )1895–1952( געמָאנט –

„זַײט איר בַארוֿפן ֿפון דער געשיכטע זַײן איצטער סָאלדַאטן אין דער 
אײביקער קריג מיט דעם ֿפַאשיזם“. מַארקישעס אויֿפרוף איז געװען 
ַא טײל ֿפון ַא נַײעס־ֿפילם, װָאס איז רעקָארדירט געװָארן ֿפַאר יִידן 
אין גָאר דער װעלט דעם 30סטן אויגוסט 1941 אין מָאסקװע – 
ָאנֿפַאל אויֿפן רַאטן־ֿפַארבַאנד. די  ַא ּפָאר חדשים נָאכן דַײטשישן 
מלחמהדיקע אויגוסטטעג 1941 זַײנען געװען דער ָאנהײב ֿפונעם 
אין  ַאװַאנגַארד  ַאן   – )יַא"ק(  קָאמיטעט  ַאנטיֿפַאשיסטישן  יִידישן 

קַאמף קעגן היטלעריזם. 

איבער  ֿפון  בַאשטַאנען  איז  ווָאס  קָאמיטעט,  דער  איז  ָאֿפיציעל 
הונדערט סָאװעטיש־יִידישע שרַײבער און אינטעליגענטן, געגרינדט 
געװָארן ערשט ֿפרילינג 1942 װי ַאן ָאּפטײל ֿפון דעם סָאװעטישן 
אינֿפָארמַאציע־ביורָא. די סָאװעטישע מַאכט איז געװען איבערגעצַײגט 
ַאז ַאזַא יִידישע סעקציע איז ַאנטשיידנדיק אויֿפן ּפרָאּפַאגַאנדיסטישן 
ֿפרָאנט. כָאטש דער קָאמיטעט איז געווען ּפַאטרָאנירט ֿפון דער מלוכה, 
הָאט ער געַארבעט אונטער גָאר שװערע בַאדינגונגען : אונטער ַא 
שטרענגן קָאנטרָאל ֿפון דער מַאכט און אין ָאנגעזיכט ֿפונעם חורבן. 
ֿפון דעסט װעגן הָאט ער ַא סך אויֿפגעטָאן : ֿפון 1941 ביז 1945 
הָאט ער צונויֿפגעשטעלט מער װי 000 23 טעקסטן אין ּכלערלײ 
ֿפָארמַאטן און שּפרַאכן װעגן דער מלחמה און דעם חורבן, און זײ 
געשיקט צו 264 צַײטונגען אין דרַײצן לענדער און טעריטָאריעס, 
צװישן זײ די ֿפַאראײניקטע שטַאטן און ּפַאלעסטינע. ֿפַארשּפרײטן 

אינֿפָארמַאציעס אויף דעם אוֿפן איז ָאבער ניט געװען גענוג. 

דער שּפיץ ֿפון זַײן ַאקטיװיטעט הָאט געדַארֿפט זַײן דָאס שװַארצע 
דער  ֿפון  איניציַאטיװ  ַאן  גֿבית־עדותן,  ַאנטָאלָאגיע  ַאן   – בוך 
ערשטער סָאװעטיש־יִידישער דעלעגַאציע, װָאס איז געֿפָארן קײן 
ֿפון  ברָאש  געשטַאנען  איז  יַא״ק  דער   .1943 אין  צֿפון־ַאמעריקע 
ווָאס  חורבן־ֿפָארשונג,  ֿפון  ּפרָאיעקט  אינטערנַאציָאנַאלן  דעם־ָא 
ער הָאט דורכגעֿפירט צוזַאמען מיט דעם יִידישן װעלט־קָאנגרעס, 
דעם ַאמעריקַאנער קָאמיטעט ֿפון יִידישע שרַײבער, קינסטלער און 

ֿפָארשער, און אויך דעם ירושלימער װעד־הלאומי. 

נָאכן נצחון בַײ סטַאלינגרַאד און דעם װַארשעװער געטָא־אויֿפשטַאנד, 
און  יַא"ק,  ֿפון  ֿפָארזיצער   ,)1948–1890( מיכָאעלס  שלמה  הָאבן 
די  בַאקומען  סעקרעטַאר,  דער   ,)1952–1900( ֿפעֿפער  איציק 
אויֿפגַאבע איבערצוצַײגן די ַאלִיִירטע צו עֿפענען ַא צװײטן ֿפרָאנט 
קעגן דַײטשלַאנד. דָאך הָאבן די דעלעגַאטן אויף זײער טורנע איבער 
אינטערנַאציָאנַאלן  ַאן  סַײ  שַאֿפן  געװָאלט  אויך  צֿפון־ַאמעריקע 
קולטוררוים ֿפון סָאלידַארישקייט, סַײ ַאנטּפלעקן דעם „אמתן ּפרצוף 
ֿפון ֿפַאשיזם“. אין די ֿפַאראײניקטע שטַאטן ַאלײן זַײנען בַײגעװען 
מענטשן.   350 000 איבער  אויֿפטריטן  עֿפנטלעכע  זײערע  בַײ 
מעקסיקע,  קַאנַאדע,  אין  בַײגעווען  זַײנען  ַאנדערע  אומגעצײלטע 

קובַא און ענגלַאנד. 

דָאס שװַארצע בוך – ַא ּפועל־יוצא ֿפון דעם גָאר דערֿפָאלגרַײכן 
טורנע – איז ֿפַארעֿפנטלעכט געווָארן אין ַאמעריקע אין 1946. עס 
איז ָאבער קײן מָאל ניט ַארויס אין רַאטן־ֿפַארבַאנד. דָאס בוך איז 
געװען דער ערשטער קרבן ֿפון ַא רײ סטַאליניסטישע ַאקציעס װָאס 
הָאבן זיך ָאנגעהויבן בהדרגה ַארום 1946 : ַאן ָאנגרַײף אי קעגן דער 
יִידישער אינטעליגענץ אי קעגן דעם מין אינטערנַאציָאנַאליזם װָאס 
דער קָאמיטעט הָאט ֿפַארטרָאטן. מיכָאעלס איז דערהרגעט געװָארן 
ֿפונַאנדערגעלָאזט  איז  יַא"ק  דער   ; 1948 יַאנוַאר  אין  מינסק  אין 
זַײנען  אינטעליגענטן  יִידישע  ֿפירנדיקע  נָאוועמבער ;  אין  געווָארן 
ַארעסטירט געווָארן צוליב ֿפַאבריצירטע בַאשולדיקונגען אין בורזשוַאזן 
נַאציָאנַאליזם, ַאנטיסָאװעטישע ֿפַארשװערונגען און בגידה. ַא סך 
אומשולדיק ֿפַארמישּפטע זַײנען ֿפַארשיקט געװָארן אין גולַאג. קעגן 
אין  ּפרָאצעס  געהיימער  ַא  געווָארן  ֿפַארֿפירט  איז  ַאנדערע  ֿפוֿפצן 
ֿפרילינג 1952. דרַײצן ֿפון זײ הָאבן בַאקומען טויטאורטײל. דעם 
 12טן אויגוסט 1952 זַײנען זײ דערמָארדט געװָארן אין מָאסקװע –

דוד  מַארקיש,  ּפרץ  ֿפעֿפער,  איציק  בערגעלסָאן,  דוד  זײ  צװישן 
הָאֿפשטײן, לײב קװיטקָא און בנימין זוסקין.

מרים שולץ


