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מרבידיהמעד(,,הפיכת,,אנטיד-יהרינג" ,) 1954-1947

הראק·;,מאמרותואילך), 1947 (אנגלסלפ.דיהרינג")א.
הגל",,שיטת ,) 1951 (והקדמהבאורעםהאפל"ליטרס

(תשי"ג),לנברגלא.הרחוק",,הנגב ,) 1951 (מרקוזהלה.
המזרע,,מלחמת(תשי"א),מראםלס.עתה"כן"כאז

תרגומיושקועיםוכן(תש"י)רייפנברגלא.והישימון"
אחרים.שלספריםוכמהכמהערךשונים.בכתבי·עת

ילקוטשברוהחברה","האדםהקובץיצאפטירתולאחר
לתר·ממבואותיוהיתר(ביןוחברהאדםבעניינימסותיו
ילקוטבצירוףקיימת,רקדןציונותולשרן,ספררתגרמיו),
"זרחבספררגםנדפסוגרנותא.(דבריהערכהדברי

בספרקלותבהשמטותקלוזברי.ושל 241-240תקומה",
 .) 332-331פשמישל,

תרס"ח/בחשוךדמזרחית,גליציח(קאל,ש,מאירמנןל,
-12.10.1907 ( 

לימודיוסיים .ט'י'גילעדבסטאניסלאברבוחרבךגודל
בתנועתפעיל(צרפת).בננסילחקלאותגברהבבי"ס

קבוצת;חברותחילה-1930בעלההיווסדה.מאזגררדרניה
 ) 1949-1933 (כפרהחררשחברבנס·צירנה,גרדררניח

בפעילותחשביםכלקרית-ענבים.קבוצתחבר-1949רמ
שרנות.בתקופותבחר"לובשליחויותמפא"יהקבוצות,בחבר

בעיתונותמפרסם-1924מהיסוד"."מןבפעילילאחרונה
מא·וחברהקברצרתהפועליםובעיתונותבחו"לגורדרניח

 :יצאולחרדרעוד.הקיבוציתהתנעוהיום,בעניינימרים
,,,הקבוצה" ) 1944ומפעליו.(יסודותיוהקבוצות",,חבר
 .תשי"א)ומפעליה.(ערכה

תרפ"ב/בטבתי"ב(ניריורק,זובמנןלנ~וים,
-12.1.1922 ( 

רבביהמ"ר ) 1942 (קולומביהבאוניברסיטתלימודיוסיים
אקדמאיתואר . 1946 (בניר·יררקשכסרע"שלרבנים

מפרסםברבנות.רכןהאחרוןבמוסדעסוק .)-1953בנוסף

בניריררקהוציאבתשכ"בבאנגלית.בעיקרמחקרי·יחדרת
בוס·ושינוייאוקספורדכ"יפי(עלכהנא"דוב,,פסיקתא

ומבוא).פירושעםהגניזהושרידיכתבי·הידמכלחארת

תרע"ג/בכיסלרכ"ד f',(זאמרשיזביעקבמנזלנ~וים,
-4.12.1912 ( 

צעירמגיללרבנות.והוסמךבווארשהואחרבעירולמד
באהר"ב-1947מ ·ישראל".אגודת"צעיריבתנועתפעיל

בניריררק.ישיבה·אוניברסיטהבספרייתרענדרתר

בפוליןוביידישבעבריתפובליציסטיקהדבריפיוסם
בארה"בשלוחותיה.כלעלישראל""אגודתבעיתונות

וביבליוגרפיה.השראהחקרבחקרייהדרת,בעיקרעסוק
העיחבתולדותמחקריםלזאמרשץ'בספרי·חזכררןפיוסם
וחכמירבני(,,ספריבנפדריצאאףמחםואחדואישיה

מ.מ.עם ) 1957איידס,בראנרסביבליוגרפיה,זמרשץ•"
(רשי·האלף""שריהביבליוגרפיהספראתהוציאכשר
אלףבתכתקופהשחיוומחבריהםשבדפוסהספריםמת

ה'שנתיעדר"ם ,,שנתהתלמודחתימתמזמןשנים.
תשי"ט).ניר·יררק,ועדר.עררךהשולחןתקופתר"ס,

יעקבשלוםספרים-~נ~רמוביץ,מוכרמנדלי
אותקצ"רהלבנה,רוסיהסלוצק,מחוז(ק~פרליה,

בכיסלוכ"גאודיסה,- • 1836אר 1835תקצ"ז/
 ) 8.12.1917תרע"ח/

מ.קיבלאברמוביץהשם(אתבררידאמשהחייםאביו,
ציבורבצרכיועסקןתלמיד-חכםהיהר·מכן) nלארק
חיבה(ברובקדשנו"בשפתמהירסופרעט"עטורכן

ביעקב"בחתב"לאבנימיןשלבזמרתומ.ע"יתואר
רו;כקריאהחיתהלמדניתנסי,שרהאמר,אףועדר).
ביותרבלטהלאמולדתועיירתמספרי·קרדש.לנשים

ניתןהטבע"כברדזאתלעומתהיהודי.בתחרם·המושב
סביבה".מד nרשדי·עמקיםיים, nוהרד·ההדריעריםלה,

הלי·ובסדרהמהירהובתפיסתובכשררברתירמילדותוניכר
חינוכועלבמיוחדשקדאבירגילו.בניכלאתהשיגמרד

ביותרמפליגשמ.הראובני,יוסףמערלה,במלמדוזיכהו
(חראה·הם"ב"בימיםוהןשלובאבטובירגרפיההןבשבחו
הרביפה.עלה,,הזיווג :נאמרשעליוהראובני,ליפא

מלמרהרבלזה.זהונאיםמכווניםהיושניהםוהתלמיד
פלסטייםבציוריםבשקידה").לומדוהתלמידבאמונה
והמראותהראשונהתקופת-לימודושניםלאחרתיאר

בחמדההיהלןזהגמרא.התנ"ךמנרפילפניושריחפו
היוהאלההתחומיםשנישכןוהאגדה,ההלכהבעמקי

וערוגותמזהנאויר"פורחים"מגדליםבבחינתלו
זמירנואתשילחנואלהכלמזה.מד nי· nפרמשופעות

הסביבה.ונוףאנשיםעםופגישותטיוליםהוסיףולהם
 .r-ללמוחזרהנזכרהרביאצללימודיוסייםי"אבן

חייוימילכלחותמובוטבעהשקרןהלימודאביר.אצל
החזיקימיררכלזמירנו,בהזנתואםהשכלבחידדואם

ואווירתם.אלהללימודיםותוהרטובה
שפרנסתואביו,הרבה.ארכהלאבביתשלוות·הלימרר

חוכר(היהמנכסיוהאחרונותבשנותיווידרלקתה
צריכתצומצמההמשברבשלהבשר.מסהוא"טקסה",
ויתומיםאלמנהאחריובהשאירו , 41בןמת ,הבשר)
והלךמביתוניטלטלמאזיבר·מצרוה.בגילמ.ובכללם
וקרת" mרההקרובותליטאבערי hבתי·הישיבועל,,לנעו
בישיבותשקודיםלימודיםתוך"ימים"אכילתעלוקיומו
בהלקאפולי,הסמוכהט"מקבץ•,לעיריצאתחילההאלה.
והליכותיהם.ארחותיהםעלהחסידיםאתלארשונההכיר
הגיעו-עדיאחריםלמקומותומשם .לסלוצקהלךמכאן

הלומ·מגדוליתורהקיבלהאלההמקומותבכללווילנה.

קוז.ו':יוסים.הרבהשניםזהנשתברוהולדתותאוידבענייו 0

לדבריכיבספר,נכתבלאהולדתי,,יום :כותבעצמומ.

העריםיושביובפרסעמנובבילפניםהשגיחולאכזה

ביתיזבני 1836בשנתנולדתיכימקובלני,רקהקסובת.

עלדעצעמבע,,,.לחודשבעשריםהולדתייזםמרעדקבעו

קלוזנרי·לאחרונהקבעוזהבתאריוהפקפוקיםכלאף

 ,-1835בהיותרזלכלתאריובאותובערןשנולדמייזלוב.
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נדודיםלאחרזה.בבן·תורהלטובהעיניהםששמוד'ם,
לאחר,אמובינתייםנישאהבולכיתר,חזרשנתייםשל

אחרי.יצאהאמוהראשונה.מאשתוילדיםעמושהביא
"כפר(הואלקאפוליחםמוכהמלניקי,לכפרהשניבעלה

אחיושלמלמדםנעשהכאןהחם").ב"בימיםריחיים"
במקרםגםוזכהעצלות""לחםיאכללאלמעןהחורגםי

קיבלשכןדברים,ברובידועלשתוארלחדדטבע,זה
עלשהעלהדברי·שירנצררתהראשונההשראתוממנו

היאלעתי,דמנדליאתעצמוברגילהעתהכברהכתב.
הלוטפניולבלעאדםבבני,,להתללםאטירה,התכונה
מחזהגםכתבלשיריםנוסףעליהם".הנסוכהוהמסכה
הוארמח"ל,שלתחלה""לישריםדרךעלבחרוזים
לאאלהימי-שלווהגםאולםלידו.שנפלהיחידהמחזה
ולבית·לקאפוליוחזריצר·הנדודים,בוגברשכןארכו,

אברה1בקאפולי,מבניאחדזמןנאותרנקלעלכאןמדרשה.
סיפר,הלהלין. mרבמרחבירביםימיםשעשההפיסח,
שלדודתושם.מהמתרחשונפלאות""נסיםהקולטלנער

חובות,שמיטתנגללאי·שםנעלםשנעלהעגונה, ,.מ
רוהלין,עיירותפניעלבמסעיוזה,לאברהמ'לנצטרפה

כ"מםע"הנערנצטרףלהםכעלה.אתשםלמצוא mכתקר
דרכהעשתהזו,,שיירה"וילדה.האשהעםבעגלהזה

מעשה-קבצנותתוךומקדם,מקרםככלרנתעככהבעצלתיים
דרכואברהמ'לעשהרביםשבועותהאשה.שלמשמה

לקמנץ·הגיעועדיופרזוליה,אוקראינהררהלין,פניעל
רושםבמקום.נשארומ.הדרכיםנפדרוכאןפדררלםק.

ביצירתואותותיואתונתןמ.עלזהמסעעשהיימחהבל
בצעדיוהחלאףזחבמקרםמכן.לאחרחבלטריםטית
מזעתר.שלאגםאםהראשונים,הספרותיים

בקמנץ·פרדרלסקכמ.ההםבימיםדבקהכברההשכלהרוח
ספרהבכא"ב"עמק(תואראברהםר'אח,דלזקןנתודוע

עדימיםמאותםאלהדמויותר' m"רדפבכללח.פרקב,
ראםמםריימרתדמויותייחרדתוךאםבסיפוריושציירם

 ,)ג"נא(גוטלוברב.לא.שקירבולאנרת·טיפוםים),כמיזוגן
ספרי·קיבלמאנ"גשם.הממשלתיבניה"םמררהאז

ניכורי·לומראההיהוכןזה,לאחרכזהשכלעםהשכלה,
אשתואתמ.נשאכאןלשבט.דינםחץרשאב"געטר,

בינתייםשנים.שלרשלאחרממנהשנפרדהראשונה,
הדהררכןובהשכלהכתדרהועסקחרתנובניתישב

חינון,כענייניובייחודלכתובהיונההממשלתי.נביה"ם
ולחזורלכתובנוהגהיהכדפוס.פירםוםלשםלאגםאם

מוצאהיהירדמתחתשהוציאדברשכלבאופן,ולכתוב,
לגרטלרבר,הגיעאחדנעיר.נוסחאותבכמהמהלכיםלו

כ"ג , 31 1גלא,(שנהב"המגיד"מ.ידיעתכלאשהדפיסו
החנון".דברעל,,מכתב :בשם ) 1857תרי"ז/בתמוז

והמלצהדברי·לרויגדטלוברהוסיףאלהלניכררי·נזט
דבריושידחקושראוילנדלא---הזה(,,המכתב

להראותמדינתנו,ללשוןלהעתיקואםכינעט·נרזל,בספר
להריםתקרהבזהלמחברויצמיחואולייפיר,אתלעמים
כללי·קבעזהבמאמרועמו").בניילדילטונתקרנו

לחייאיש·אמרנים,,להיות :הספויתהתכליתלשםחינוך
שיצאבספריו,הראשוןספר,בצורתבאההמשךהחברה".

אספת(,,והואשלום""משפטנשםשניםשלושמקץ
הואהספרשלעיקרותר"ן).רילנא,שזנים".מאמרים
בחריפותביקרשנוהמינים",,,קלקולנו,הראשוןהמאמר

סערהועוררועוגב""מיניםצרוייפלצ.א.שלספרראת
ולהגנתונגדומאמריםנצררתהעבריתנספרותגדולה

מבחינתהספרעלדןשניםלאחרגרטלרבר).-(באחרונים
(,,סברתיהעבריתבספרותהביקורתבתחוםראשוניותו

טובעמנוכני"ללמדוהמגמהבספרותנו")גדולהתנועה
החינוןעלמכתבוכאןובדפםחזראףודעת".טעם

שלמאמרותרגוםרכןזהבענייןשנימכתבבצירוף
קירב),בגלילבתיה"םשלהממשלתי(המפקחפיררגוב

כהמשךרעו.דחקרי·מקראומתורגמים,מקורייםדברי·שיר,

העבריתהספרותזיקתהגברת :האחרתבאהזרלמגמתו
ישראלחיישלבלתי·נפדרלחלקהפיכתהלשםלמציאות
לשפת"השכלה"הצירוףאתלהעתיקביקשובעיקר
מדרייקים.בדברי·מדעהרביםאתלהשכילהיינוהמעשה,

שהיהו"המגיד"),(נ"המליץ"קרואקולהוציאכןלשם
בעבריתספריםסידרתלהוציאלתכני-תרפרוספקטמעין

דברזה.ממיןספריםחסרהשספרותנולפיבמדעי·הטבע,
במקצועותקלאםייםספריםתרגוםידיעללבצעביקשזה

בימיםברעסוקשהיהמעשהלעברית,מלועזיתאלה
כילן,אגידהעתקתיאל(,,בנרגעיתירהכשקדיהההם

למעןוברורה,צחהבלשוןלהעתיקאפיבזיעתעמלתי
העתקתיעללשפדןעוזבכלתאמצתי mנר,הקוראיורץ
במעטהזריםרעיוניולהנו.טיףומליצותיהעבריתשפתרדח

ידמהכיעדמז.יהוים,אלחבכריםוילדי-קדוש
ישראל").ממקורויצאוחבלתםהקדושהלשוברכיהיהודי,

שהחלקהטבע","תולדותהספריםסידרתנוצרהכן
א.שלהגרמנימספרומעשה-תרגוםהיהשלוהראשון

כמעטעיבודיםכברהםהחלקיםיתרכלואילולנץ
 :(אוהמצויינים"החדשיםהטבעחוקריפי"עלמקוריים

הערף.על :ב Iתרכ"בליפםיה,היונקים.חייםבעלי
בשניתרל"ג).וילבא,הזוחלים. :ג Iתרנ"זז•יטומיר,

בכתביהנמצאיםהזוחליםשמרת,,לברר :נוסףצעדבעשה
הרבהולבארובמדרשים,בתלמודובתרגומים,הקודש
הונחאלהבספריםהסתומים".רמאמרי·חז"לכתובים
העלאתידיעלאםבזואולוגיה,העברילמינוחהיסוד

מזבחיםבחידושואםעתיקיםממקוררתנשכחיםמונחים

העבריתבספורתמאזנתקבלו(רביםבעבריתחסרים
כלסרים·קטעיםכאןמצוייםאףלכןבנוסףהמדעית).

המשךנרעדהליכותיהם.עלועופותחיותבתיאוריטיים
אמצעיםמחוסראולםקטעים.נתפרסמוואףאלהלספרים
יותר.בדפםלאלהדפסה

נשאשםלברדיטשנ,יצאהראשוןפירםומולאחרשנה
שנותנמשןנאמנהמלווהלושחיתהחשביה,אשתואת

החלקאתלד(הקדישהעשירחרתנוכביתהארוכות.חייו
והחסדיםהטובות"עלכגמולהטבע","תולדותשלהראשון
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אוותהגואלהמלאךוהוא,אוב,דאישבהיותולושעשה
ובחסדנדיבהברוחממצריםאותוהוציארע,מכל

בתכיפותלהשתתףהחללביתו")ויאספוגדוליםוברחמים
החלרכןוספרותדירמאבענייניהעבריתבעיתונותיתר

,,תולדותמספרר,פרקיםזה tלמע:שהיומאמרי-מדע,לפרסם
תשומתמשכראלהמאמריםבדפוס.הופעתולפניהט-בע"

העיתון"הצפירה",עררןסלונימסקי,ז.ח.שללבר
ונרעד-1862בבררארשהלצאתשהחלשבועון)(למעשה
(מכללב"הצפירה"השתתףמ.::זטבע.למדעיבעיקרו

בעש-האוהשתתף-1862בשיצאו"הצפירה"גליונות 25
אתרבמשא-ומתךהרחלהעיתוןשנפסקולאחרוים)
בלא-כלרם.שנסתיים"הצפירה",בעריכתשיתופובדבר
ציני~(ספריהבצרכי-ציבורבבדריטשבעסקלכןנוסף
העיר,בנצרכילתמיכהדל"אל"משכילחברתריח,

חשבון""בוארבשםתקנותקונטרסחיבראףשלמענה
וכאןלדלת-העםאותרקירבהזרציבוריתפעילותרעוד).
הראשון(הבירגראףוהקבצנותהדלותעולםאתהכיר
הכיר,,כאן :כןעלמספרבינשטרקל.נעוריווידידשלו
ומיוחדבדולעולם.בישארל,הקבצניםשלחייהםאת

---אליוחדהרלאעבריסופדשרםשלשעיברבמינו,
שלהקבצניםרים mבשלתוכהבבדריטשב,למדזהעולם

עםשוחחמחבואיהם,בכלביקרבעצמוכולו.העולם
ובמעשיהםבחייהםהתענייןהרבה.ובעלי-מרמיםקבצנים
הפעוטות").בקטטותיהםביביהםשופטהיהאףופעמים

ספררהיההעבריתהבלסריסטיקהבתחוםהראשוןצעדו
 ,) 1862וארשה,א.חלקא:ןבים".(,,ספורהיסב",,למדר

"האבותבשםבמקצתשרנהובנוסחכשלימדתןשנדפס
לרוסיתבתרגוםיצאכןלפנישבה , 1868(ארדיסה,והבנים"

מיסדון,הסיפוראתמ.שיבהלאחרונהביבשטרק.ל.ע"י
ג,כרןכתביו,שלהכרכיםשלרשתלמהדורתכשהכניסו
ההי .חירם)בידינוהמצריהנוסחרהראתרע"בארדיסה,

- nההעבריתבספרותהשניהמקוריהסיפורלמעשהזה
אףההורה.שעניינומפו)שלצבוע""עיט(אחרידשה
כלנושרמ.שלהעבריהבלטריססיבפעלוהיחידהוא

הפני-ובמהותו-מקראית"צחה"כמעטלשון-החיצוני
האבותביןהקרערקעעלמגמתית-השכלתית,-מית

הדידקטיתרוחובמעטלאשונתההאחרון(בנוסחלבנים
הספר).של
שרקעושלרם""משפסהארשוןבספררשעוררהסערההדי

ספרותבענייניהעוסקמשפט","עיןהשניהעבריבספרר

אחיו,אלאישמשולביםמאמרים,שני(,,כוללרירם
הספרותעלדיןעורןהראשוןישראל.בעניביומדברים
המורמדיםוהרנביםהספרבתימצבעלהנוכחית,העברית

עלכהלכהלהשיביצאוהשביהיהודים,מצבתקרןרעל
ומוכיח ...היהודיםדברעלשבשאלוהממשלה,שאלות
ז'יטרמיר,אמונתם'.'סרפריישראלבניישרתהעמיםלעיני

שנדפסומאמריואוסףלמעשההיהזהספרתרכ"ז).
הערותבצירוףנשביתכאןונדפסוב"המליץ"תחילה

היפההספרותבתחוםהשקרןזהעיסוקותוךונוספות.

ידי~למדע-החברה.בשדהםגלעשרתהחלהטבעומדעי
לבניהימיםדברי"ספראילרבייסקישלספררתרגםו

הספר),שלישכדיתירגםתרכ"ח.(אודיסה,הרוסםי"
החבהרקיבלהלאלבסוףהשכלה'.'"מפיציחברתבשביל

נפסק.והתרגוםהספראת

דעתהפצתבתחוםשניםבאותןזררבגוניתפעילותמתון
להפסיקבלאליידיש,מעבריתמעברוגםמסתפרלהמונים
,,אני :עצמועלאומרהואכךעלהעברית.כתיבתו

סיפוריםלהםלתתומבקשעמנובנילדרכימתבונןהנה
הקדושה,בשפהיהודיים]כברשאים[כלומר,ישראלממקרר
מדברפםרחםהזאתהשפהאתיודעיםאינםהלאורוםב

עמלרבכלעברילסופרהרוחרמהיהודית-אשכנזית.
אנילמי :הזאתהשאלהזלעמוירעיללאאםלבר,ורעיןו
לשןרגדולה".כמברכהרהביאנתילידמינתבהלאזעמל

דוברי-"הבליםגורשהלדבריוהיתהההםבימיםיידיש
וסופרי-עבריתלשרן"נלעגיפתאיםידימעשהתעתעוים,

גברכךמשרםבה.השתמשוגםאםבזלזול,עליההביסו
 1מהיהי :ואמרתיהמד·רמה,הכברדעל"המרעילצורךבר

לעמי".לעשרתרעתמה mהבת-לא-רהיהודית,אתאוחם
מבשר","קולהיידיבעיתוןבהמשכיםלפרסםהחלכך

ביןהיהמ.(אגב,"המליץ"לידצדרבריםא.רעדךשהוציא
"דאסבידיישהארשוןסיפורואתלייסודו)המס.ייעים

 .) 1865פברוארעד 1864(מנובמברמענשעלע"קליינע
מנדליבכינויוהשבייהבשורהלראשונהמופיעהואכאן

צדרבריםא.ע"יידיעתובלאלושניתןספרים,מוכר
ששמרצדרבוים,אולם"סנדר•ל".לעצמוקרא(בכתב-היד

ושינהבעצמורמז-פגיעהבכךראהאלכסנדר,היההפרטי
בכללהיהודיבעולםאמזנודעוברלמבדלי)השםאת

שיקעשברהסיפור,שלרישרסרהיהרבבפרס.ובספרות
ילדותובימישפקדספריםמרבדמאותררישומיואתמ.
 :חתרם . 1865 (ספרכצורתמשיצאובייחדוקאפולי,את

כמחברמד"סמבדליהשםשמר.שלתיובתראשי"איש",
במהדרררתיצאמאז .) 1879רילנא,ממהדורתרקמופיע

ב"קרלההמשכיםשל(מהדררת·צילרםאברימינועדמדוברת
בידיישזרראשיתועל .תשכ"ד)בירושלים,יצאהמבשר"

בספ-פינהלראשחיתהזאת,,מחברתי :שניםלאחרכתב
ביהודיתנפשיחשקהההיאמהעתהחדשה.היהודיתדרת

מנותיהאותתמרוקיהאתואבהללעולםלירארשתיה
תוארויפתחןטובתלמטררניתאותהילהלתתהראויות

הרבה'.'בניםליותלד
לאחריצאוזהלאחרבזהלבוא.איחרולאה"בנים"ואכן
שכאילונאמרהשער(עלררינטשפינגערל",,ראם :מכן

 ,) 1869 (טאקסע",,די ,) 1865בעךרמגרמנית.תורגם
(עםלרפט·באלאן",,דעו ,) 1869 (קררמער"דעו"פישקע

,,די ,) 1870הנ"ל.(עםפיש",,וער ,) 1869בינשסןק.ל. ·'
יצירתו,אתהוציאואלהכלרעדו.וערד ) 1873 (קלאטשע"

והספרותיהיהודיהעולםבי mלכלושנינותיה,תיאוריהעל
צורתהמחשלהייידת,הספרותלארימ.אתרעשו

של .רמהיידשילספורתשהכניסלמיובעיקרוסגנונה
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אלה.כגרןבממדיםזמןאותרעדידעהשלאאמנות,
שקוףהיההסיפורשלהמציארתרשרקעוה"טאקסע",בשל

בדריטשבאתלעזובנאלץאחרים,טעמיםלרבותביותר,
רזfאלאיטרמיר 1בזגםאולם .) 1869 (יטרמיר 1לזועבר
כלכלייםפגעיםכאןפקדרחרשם.שבתרהאריךולאנחת
כלכלי,ערגןלעצמוראהברהתפקיד,לושהוצעעד

לאדריסהעבר-1881בבאודיסה.תוהר"ה"תלמודךאש,ת
האחרונים.ימירעדזהובתפקיד

הימיםכלמ.הניחלאביידישזרפוריותועםבבדבד
m קטןהיהששיעוהראףהעברית,כתיבתואתשנים

דברי :בתכליתואחריםשרביםהיושתחומיהואףהרבה
יחספרפרלארי.מדעענייניאףרלעיתיםפובליציסטיקה

והיידיתמזההעבריתכתיבתוביןתקופהבאותהזהכמרתי

העבריתכתיבתוהפסקתעלהשגורלדיבורגרםמזה
נרסח·כתיבהעלביותרהתרעםמ.ברםאח"כ.וחידושה

לאמעולם,,אני :הואמדגישלרבניצקיובמכתבוזה
יהודיתוכשכתבתיעברית.לכתובהפסקתיולאחדלתי

יהדויתבלשוןמסיפוריהרבהמעברית.ידימשכתילא
"תולדותספריבכתיבתעוסקשהייתיבשעהנכתבו
בזמניםבכתבי-העתיםהבא•םהרבה,ומאמריםהטבע"

אתעורהרכןפיעלואף .) 430ב,(,,רשומות"שונים"

עצמואתמבטאהואשבבלטריסטיקההעובהדגםהדעת
והבנים""האבותכלומרהיטב","למדוומאזביידיש

שתוךדומהשלו.עבריתלבלטריסטיקההמשךבאלא
איזוהיתחשנה)כעשרים(בערךהאלההשניםכל

לבלטריסטיקהתוכובתרךעמוקלמעברפנימיתתכרנה
האפשרבמידתותקבילמהראשיתשרנהשתהאעברית,

בתכליתושוניםאחריםיהירהלשונייםוכליהשבידייתלזר
בינתייםהעברית.בבלטריסטיקהאזעדהשגוריםמאותם
 ·שה,,(העבירתבפרידריקההשתתפותוהשניםכלהמשיך

התיקוניםשלהפולמוסבעיצר~:רעדו).,,המליץ"חד",
העבריתובעיתונותבספרותעוזרבכלשהתנהלבדת,

בסירותהדיבוררשותהואאףנטלהשבעים,נשברת
עלדעתוגילהשבהב"המליץ"),לדבר" תע,,(מאמרים
שלנחיצותההדגשתתוךוהדתההשכלהבמזיגתהצורן

לסופריםפנההואבעם.השכלהלהפצתכמכשירהעברית
ובמקרםבדתתיקוניםעלהפולמוסאתלהפסיקהעבריים

בעם.דעתהעברית,ע"ילהפיץ,מאמציםלהקדישכן
בראשקליםבשינוייםנתנוואףביותרהחשיבזהמאמרו

עלהואמראהמשל ,)ג(חלקהטבע""תולדותספרר
 המ,,(אחרתבסידרת·מאמריםכאח.דוביצעוהתכנית

היהודי,החינוןבעירתמבררהואחששי)ב"השחר" nאנן

שלרוחני mהכלכלילמצבםביותרקודרתיאוראגב
מתי·הסתייגסמרלנסקין,פ.(העורך,ישראלביתהמרבי
זה).אור

להשתתףרצונוגםמעידהיוםלבעירתהיתירהזיקתןעל
שלמשותפתהרצאהלשםרדרקינסרןהלרימ~כאלעם
הכרוזביידיש,לעם"ן"קרלבעבריתהקרל" FJהעיתתים,שני

בשניהצדון·עלבפרסותמספר ) 1877 (כןעלשהצויא

בןנסיובוסמןעלבכךלעשרתונכונותואלהעיתונים
ומ.לפועלהדבריצאלאלבסוףכסופר.השנהעשרים
 , 1877(,,הצפירה"ברביםכןעללהדויעלעצמוצררןראה
פרבלי·בדברילהשתתףמוסיףהואבינתיים .) 264עמ'

ז 1ספררבענייניאףולעיתיםהעבריתבעיתונותציסטיקה

כהעדכונסושלאאלהמאמריםב"המליץ").(בעיקר
ברוסיההיהודיםבעירתר mהטרידמידהבאיזומעידים

שלפיהיהדומהדרכי-פתרון.למצואנאבקמהרעד
מנדליםשניעברי mהייריהקוראלפניניצביםזוכתיבה
לספרותמעברגםלפירסוםהגיעכברשהיידיובייחוד
קלמנס(ע"ילפולניתאףואחרלרוסיתתחילהידייש,

זאתהשלישי"בנימיןמסערת"קיצורתירגםירנרשא.
,,סוסתי").

סביבובהיווצראםחדשהתקופהלונפתחהבארדיסה
עתידשברבסגנון,המתמידב"אימרנ"רראםספררתימרכז

הראשןובסירנוהעברית.בבלטריסטיקהלהתגלותהיה
רסגנרנ;לשרנובשלובעיקרדעתואתביותרהניחלא

הולמתערדלונראתהלאהמקראיתהלשוןהמקראיים.
משתמשהיהשבהלשרן·חבמים,האמנותי.ביטויואת

שלו,העברייםובספרי-המדעהפובליציסטייםבמאמריו
שלו.הבלטריסטיקהלצוביבהלהשתמשהעזלאעדיין
לוחיתהשכברזה,בסגנוןהתחייהקימעה·קימעהאולם

סרכסטרבר,מ.לפין, .מ(ימירעדמבוטלתלאמסורת
ב"תרל-.רקלאבומשנתאמןובייחודרעוד)צררייפלצ.א.

"לןחכגוןהעולםהרריותבענייניגםאלא nהטבעךןת
בכ•"מאמריםובר )-1879(ממוציאשהתחיל , 0הסןחרים

באבטרבירגרפיה.הנוסח(כןהמשנה"כלשרןכתוביםבדים
במקצת).שרנההנוסחעצמוב"לרח"
בתחוםהחדשהתקופתוראשיתיותר,נכרןארשיבתר,

בעיתון ) 1886 (בתרמ"רחלההעברית,הבלטריסטיקה
קנטור.ל.י.ע"ישנעןרהיםו", 11הראשוןהעבריהידמי
(בשלימרתוערם""בסתרסיפורואתלהדפיסהחלכאן

,,ספרר :נאמרהסיפורבארש . 1887ב"בן·עמי",נדפס

הקטןמאתעברלשפתונעתקיהודיתכלשןרכתובחדש
שנקבעכפיהדברים,שאיןמסתברספרים".מוכרמענדעלי
והרעיבדובאמתלפנינואלאהמליצהלתפארתתחילה,

העברי,לקוראזהבכינויהופיעולראשונהמיידיש).חבה
אחרבזההאמיתי.שמראתלחלוטיןכמעטמאזשדחה

(,,כדורת",בעגלה"ויפת"שםהעברייםסיפוריונדפסוזה
,,בימיתרנ"ב),א,(,,פדרס"ביעקב"נחת,,לאתר"ן),

תרנ"ד),ב,(,,פרדס"ההם"ל"בימיםן"הפתיחתא"הרעש"
אחיאסף"(,,לוחמטה"שלובישיבהמעלהשל,,בישיבה

תרנ"ז).ג,(פרדס",,הנשרפים" ,)ה"נרת--'--ד"נרתב-ג,

בעברית,סיפוריושלהראשוןהקובץאתהיוואףאלהכל
בהרצאתח'ר'ס,אדריסה, , n(,,ספרריםספרבצורתשיצאו

עצמומ.לאסופה).אחדיםדבריםשהקדיםרבניצקי,ח.י,
אמוריםשהדבריםומסתנוזר,שבאסופהסיפורבכלראה
ישראל",כנסתשלכללית,,נשמההאחרים,בסיפוריוגם
 .ההם",,~כיזגים .מגיבוריאחדבפי.ישםסהוא .ב:פיאז
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יחייבהואהבאים;בימיםשיהיההעתים,קרורתש"כותב
חייעשושלאלחרפה,ריתנםבזמננוישראלסרפדיאת

 • nאלהבוניםחומרזימסרורלאלספריהםמעייןעמנו
יזרעיםשהםזמננו,מ"סופרילעצמו,רמזאףמכאןריחם".

הקם·שלומנהגיהםמעשיהםומכיריםעמנובני mראת
- nההנעשתהאלהשבסיפוריוומכירןוהגזלוים".עםנים
יציקתומעשהמכ,רעשברההמשך,לבראאיחרלאחלה

חשדות.יצירותמעיךשבעשרבידייש,לסיפררירהעברית
ובעיקרהעם,חייציורשלזהחדשמנוסחפחרתלא

אתעוררסאםיהר,שלבמעטהשבר,הזלותלשיכברתיר
מהנוסחשחרגהזר,בלםירסםיקהשלהעבריהלבשוהחת

הנוסח","ירצדנעשהאףובשלובעבריתזהלסוגהמקובל
עםאחת.אררגאניתחטיבהבעשרוהתרכךהצורהשבר

הריזה,לשרביגיבושלקראתבצעדיםלמ.לושקדמו
הסיפוריםשלזה,,סגנןו :הפסקאתעצמועלחתבזיז
תחילהעליהשנמלכתיהיא,חדשהבריאהבעבריתשלי

סגנוןנעשה :דאמרתיומרחי,לבימחשבותשלבפמליא
בימינוכבניאזםובדיוקברורמדבר,חי,שיהאעברי,

שיינתנוראיויהארא mישראליתתהארנשמתרובמקומנו
קשההיהזהדברבעברית.לישראלסיפוריםידועל

אףריצותיובעזירשהיההמקום,ובררןלהיעשות.מארז
להשתמשישראלסופריהתחילדשעהרמאותהנושיתיר.
 ."- ;.....-זהחדשבסגנון
הכותבזרלשרני,סרפדנעשה ) 1886 (תקופהמאותה
להתיךהקודםמאבקוסרג.נאותריוידישנוכרית
הבל·יצירתואתמעתהשימשבעברית,מזרייקיםמזעים

הלשוןרובדיכלאתמיזגשבההעברית,םריסםית
ומשהגיעחשדים.ציררפי·לשון·רסגנרןלרבותהזורות,בכל
שהתחילרב"השלרח",המתגברכמעייןנעשהזיקנהלגיל

שלבעריכתוהתשעיםשנותשלהשנייהבמחציתמופיע
העבריהעיבודבהמשכיםלהופיעמתחילאזחרהעם,

בזמןוברהבכא","עמקבצורת"רוינשפינגערל",של
הקבצנים",ר"ספרהשלישי"בנימין,,מסעות-ב"פדרס"

קלאטשע''"זיהיא,,סוסתי",קררמע"ר,תר"פישקההוא
סיפוירובכלשלוהדמויותמעולםהנבדלתהיצירהרכך

לאבטרבירגרפיהעברינוסחשלמה"),(,,חויההם""בימים
לאהאחרוניםימיועזמאזחיימ'"ס, ""שלמהשלו
שלםרלו.שהצמידוהבינרי .הדרלשרניעטראתהניrח

מעיןהיהייזית mהעבריתהספרותשל"סבא"עליכם
יחד.גםוהסופריםהקוראיםשלהדוריחסביטוי
הר-1905בברוסיההמהפכהותחילתחפרגררמיםסערת
חבררת·הסרפריםשלראשההיהבהמארזיסה,ארחוציאה

וערד)זרבנרברבניצקי,ביאליק,ז·העם, n(אהברחת
זהבמקרם·גלרתו(לג'יניבה).לשוויץיאותררםילטלה

רחביבכלשהרחגירכלליצירתו,שנהחמישיםמלאר
סופרשרםאזעזלוזכהשלאבמידההיהודי,העולם
-,lנלהיותזכהראףלארדיסהחזר 1908בארשיתיהדוי.
באיזוישראל,קהילותוכמהכמהפניעלכמסערארייה,
בזטברתיר·.·המונים:·rזמרניישל·מתהדלל··.ספךםרהאו·מהדי

שאינםשלו,הזכררנרת""מספרלפרסםהלחהאחורנות
פרקיםבהםאףשקעריםאולםהשם,כמשמעותבדיוק

הזכרהיההזכררנרתמאלה(פרקשלוהילדותמחווירת
 .ב"עולמנ"ו)מרתולאחרונדפסשכתבהאחרון

העולםשלחללושמילאההתנועההיאצירך,לחיבתיחסר
שלמשובו(מקרםבארדיסהרביחיזרברוסיההיחדרי
צירןחובבישלהאירגרניהמרכזהאזריסאי","הוערד
נלבבאחזמצדהיהחבורתו,מבניהיווארשיהברוסיה)

עויבדתירגםכךביותר.מסרייגגיסאומאידןראמרצירנאלי
בשםפינסקרל,י•של nה;,אבםראמנציפציהאתלידייש

לערמת .) 1884(ארזיסה,צררת"ירזישנוזיאצר"אסגרלה
היהשעליההוערשת,העסקנותללבוחיתהלאזאת
שמחזוכאישבאזריסהנחשבכןמשרםשנינה.ברובמגיב

להיבחרוארסישקיךהתנגדכןעלציון.חיבתלמחנה
בארזיסה.עבר"שפתחרבני"אגודתשלכחברנכבז

לכןוגרמה ) 1908 (עצומהסעהרעורהרזרהתנגדות

ביקש(לאחרמכןארסישקיךבגזבחריפותיצאשביאליק
סליחתך).

כפלוותפניםבעלתהעבריתבספרותומקומרמ.העכרת
רהתיארחהסיפורלאמניוראשוןראששהואח, nהאהיא.

קביעהעדיין-רהצררההתרכךבמזיגתדבייחזרהאמנותי

פלשהאחרבתחוםשהערעוראףנתעעררה,לאזר
הביטיושיאביאליקנתן .זרלגישהלכאן.גםבמקצת
הכרכים"שולרשתב"מנזליובייחודהערכהדבירבסיזרת

החייםצוררתלכלזהגנזיםבית-הכרכים(,,שלרשת
שלהעבריהסגנוןרל,זמציתרביםבזורו:ת•היהזריםשל
היהזריתהמציואתמבחינתברם .)"---החרותכל

תיאוירםשאיךבטענהעורריך,נמצאוביצירתוהמשתקפת

ובמצאוהיהוידת,המציאותשלמיצעוחלקאלאאלה
ר mכמחלקיתיאוראותרשגםלטענהאפילושהפליגו
עערורםיעקרם.בראיוהצגתההי,הריזתהמציאותכסילףו

מלמדמ.כש.כה,עזלנזרק!!!ביתךבמידההחלך,אלה
"הערכתבמאמרואלההשגותיושסיכםגרזררן, .,א.זרן

ז.א.(כתביברבר . nלי.ששלחהלוויובמכתבעצמנו"
הפליגשלאמ.עלטנוךהוא .) 92-85ג~חלקגרזררך

דורובביהמשכיליםשלמזרישארלחייאתבראייתו
חידדבימינוהיהזרית.הנפשלנבכיחזרלאכןרעל

מאמרים,בסיזרתקריבא.גמוהרלקיצוניותאלההשגות
בתכליתמנרגזתראיהיכאןבספרים.מכןלאחרשקובצו

עמדות·ביניםיאלהקטביםשניבןיפרישמן.שלמזר
מרתולאחרמידעליוערערואסתיטיתמבחינהמרובות.

צמחש.אלההשגותיו(וביארדירראברבאר.צמחש.
מיוםהמשמ"רב"נולבשניםעשרותמקץבאממירו
 ,) 107-106ר, 0.תשכםבתרב"מאזנים" 16,4,1965

כנזכריצאסיפוירושלהארשןוהקובץ :העביריםכתביו
זה(בכלל.הקטניםמסיפוירושבעהנקבצוכאךבחרס.

כתבי""כלהוציאהיובלערדההם").ל"בימיםהתפיחתא
מכאןתרס"ם-תער"ב.(קארקא-אזדיסה,כרכיםבשלושה

כחביעלוברברביאליקשלדב.רינעי:םמאירמהם.·שונרת



 890מנדליו ~

שלובשלישיפירשמןשלהמקיףמאמור .השניבכןר.ונ:
יבאליק).

(שלישית)כתביומהדורתיצאההראשונהמלה"עלאחר
"מאמריםכולל(השביעיספריםבשבעה(תרפ"ב)בברלין

ל.י·מרבניצקי,והספרות"יהאישיעורכותולדותיועל
י.ביאליק,אפשטיין,ז.בריינין,י·פרישמן,.ךפץר,

עליכם,שלרםפייטלזרן,מ.מ.לרבצקי,א.י·קלרזנר,
כתביוקובצומתש"זברים).אפלרב. .פיכמןי·ןב-עמי,
בראשו.ספירם".מוכרמנדליכתבי("כלאחדבכרך.

מרובות.בהדפסותומאזפיכמן)מי;·מקפתמונוגפריה

כלבמשךויוצאיםיצאו .לבתי"סבדויםרנויבדודיםפסחים
העבירתהאוניברסיטהמטעםוכר.'מבראות.בצירוףהשנים

המקרכתביוכלשלקאדמיתמהדוהר nמתרכננ·בירשולים
שמרוק. .הrדרסםש;שלבעירכתםובייידש,בעבריתירים

 ),ם"פרת(.הזכרת".ב"םםרנתפרםפהם.שלאבםרבירדבפהי.

בראשולאחרונה .מקרפדחוכפהבכפה_וםאז _ 621רר 117 •·

י Dאבםוביוגרחרפו .)א-:--.ר-.(ןבגו'חאד..;בכרך.כחבי" .,,כל ....

 •יציר;תיובשארוכפרנוtזזrם"ב"נימיםה i:מור .
iנלאכי .• , ·א.פיוסםמרחולאחרזביז :ביבל;וגרפירת . .
השניםאתהכוללת .בענוית, .מנלךיi .לכתב~ביבליוגרפיה . ~
החדשהכת•:גתרתקופתואשיתעד..לופארתוי"ז-תרמ"ר, .: .. ;· .

רעדןעוד ..ל.כ-למפררםיםתיאוריםבצירוףבענוית, ......

רשימת .,)ן-:---םמ .מדוב-:ז,פב~מ,.גל',ךשנה . ,,:ןרות"ה,,( .. :
~~בת א"כ"".מיום "זר~-,;,,~שוחםמז.ב. __ י"ע_.םרדוה _.מרי l'iם '

ri 7 (וצ"ו,l.i936 (, מדוריםשני·רבה: . K ( ככתביםiמקרבצי.
 :.בי:בל•רגוםיות.שארבעברית,בודדים'כחבים cב) Iנעברות .

 ,...;.,. 3144 .:מם' :. ,-במזזדרוההננפתחר.תמפתח ·,שרנמי · ·ש,
לשם-ובייידשבעבריתראגררחדוכתביז.ושימתז 3155

בירושלםי,יצאהמ.כתבישלהiכדעיתהמהדורההחקנiר
ש.מנחם,בןרנ.קלריזנוא: ·.,··לש"בעריכתםתשכ"ה;

-"האיגרות ,ערכים 366-(הכתביםשמווקוח.ורסס
המהדרותיסודות ..-בוחתימהסדןמדבדנופתח , 280 ·•

הביב-הפרטיםל.הוסיףישלזה .).מכתכישלהאקדימית
כב,רכן , 285עם'יא,כרןספר,;ב"קריתלי;בופיים

וערד. . 146עמ'בז;כוך , 28עמ'כד,כרן , 17עמ'
היא mלשרנשוארייידשבענוית,מנדל.;עלזזםפורת
עביקרהנרשמהמ.עלהעבריתהםפרדת .•מספררעצומה

•,,מנדלי :הביבליוגרפיתברשימות ..דוד 'י.יידעל ;·.
בצירוףערכים . 292 _ב. 11וושכםםנםל.העברית"בנקורת

מהסם~דב,יבליוגרםירת. nהסקיר;להרםיףישלכןנספחות,

הספורתיב-מ;םףלהולדתוהמהאבשנתשנתפרסמהרות
 31,1.1936 1 24,1,1936 , 17.1,1936מהימים .."דבר"של

באספקלריית.מנדל;ע'י'דרסםש.שלסקיותד--ביידישרכן .. ,

 51פס'קיים"ב"גאלדענע.בעוניתה:םפורת~תהבקורת .
. 209-188 ,(1965j , רג,ליונרת-אתלכןלהוסיףיש·_אף

לה(כרןב"השלןח"החללפנדלי ..שהרקדשר ..המיודחים

לשוברתושאריידיש.כעברית,_ימינו,רת iעתונודא)חוב'
 .י.שלובמפתחותכנינלידגופירתמנלדי'הערךאתרכן

העברייםכ;תביו n.,,החרקסה ; nn ;לשזi,,-ל(םדלםן)ברזליי

של·ב~םרוהםםדרםתוהביבלידגר,יהקורצרר'יל .•'בשל
ג, Pלnהחדשההעבריתהספריתתולדותלחרבו..ם

219-217 , 
גםשבכללההאחרונה,המחקרית'הכיוגרםוה :ביוגרפוית

בח,,ים-קלוזנר .,.שלהיא.ית mהדערכה~םםרי.בבל,ר~רפיה

ב,·הסחהר ,,~כרןהתחה".העבריתהספרותשלסרויה

נמשןאחראישיותפגישותמותןחומרגם(כאן 457-315

עלה~ךרלספרראחקלוזנרחרתםבפנדליבשנים.עשרות
וארייהכןלפניהחדשה).העבריתהםםורתתרלדרת

פעםלאהיאאףרבניצקי, ·"י·שלהביוגרפיהלהיזכר
עם , !'1הכלרל,וברח,שנים jבםשאישיתחיכורתמתון

(בשניוםרםויו""זרדבספררמנדלי,עלאחריםמאמרים .

 •החלקים)
ישהנזכרותבביכלירגוםירתהרשומהמ.עלהסםורחלכל

אחד""העם,אגורת :היתרבידספריםפתרןעתהלהוסיף
ביאליק.נ.ח. 1 ) 365ו,ככרןהשביחלםהדרוהבמפתח
לפיביאליקראגררתרככ-רכחב,פהשבעלדברים
ז\ימים,כסערתבררן.ל,י.שעא'ה,בכרןהמפתח

כל 1115-85נבחרים,כתביםבריינין,י· 1 319-306
רםרחדק,מקורבגרופיין,י· 1 24-22 .ג,·ברשא.כתבי

 • ICא. 1 68-64הםםורת.במסכתגינצבררג,ש, 1 18-11
הבר~ .. ,הלמןיר"ם , 7 ~ 90 _ב,נבחריםכחביםברב.דורי

 iקפזק-צא·שחו,עם • rטשונרבי • n , 211-201וזמרת,

ליכםנברים. ,י , i181-175 ,l'lסםרספר'הכהן,ה.כ.מ,
בסם·העובדהועירןליפרבצקי. .ם_ ,-52 , 14ישראל,סרפדי

(חשי"ח).אישיםםרקרלרב,נ. 1 95-81העברית,ררח

המוגר-(כאן 170-10הבגין,אמתפיכמן. _י· 1242-224

·חדפרקיםבצירוף ,אחדבכרןמ.כחכיכראשגרפיה

חרלירחמנואלי;י.ש. 1קרי::ו)לא.תשרנהגםשבהםשים,
(תשרנה 2M-250הגרת,פר•צקר.א~ , 96-85בספררחנו,

קריכ,-.א 117-11ובונים,אמניםקוסמן.ל. ,קויב)לא.

ען(למעש.ה . cll7-166, 218-216השרשרת,אתנדחק ...

לספריובנוסףזה_כל , nעצםנן"הערכתברברשלמא_מוו
ישעיהו ,לישנה")ו"עםרהלי" · nריור,,,אזכרה :הקודמים ·

חרלירכינרניץ; i:'מי:כ , 1so:-111ויצירה,יצר • rוב•נוכי
 i102-101,ךשרפמן. .ג·כתביכל ., 178-175דםועד,

שםינמן.א. i . 181 , 141ה, ·, 24-י-.2 241 1234. , 226,--230

 J 36-33הםאמרדם,ספר.הנ"ל. 129-5 .ך;ו,אלמדור

ביזשק.ד ,:, 1378-363דרור,רבניביאליקשניאור.ו.
 ;) 1965מנדלי,שלכיצירתו(עיוניםלדמעשחוק

םענעדלעכ"דאםלאחרונה·.סוכמהביידיש ..מעלהספרות
אסופה.כאן • 1959 (בניר-ירוק · ·מייזלנ.שהוציא ,,,,ב

ביבליוגרפיהעליו,דבריםילקרםמכחכים,שלעשירה

פרןה"לעקסיקאןשל.זtששישבכוךמנדלירבעוןוזרד)

 72-48. ,) 1965 (ליםראםדר"יידישעוני~ערדעו


