
טש~טש, l'(ניוסףשמואלטשאט•~קיס), :(מקודם;)גנון
 ) 17.7.1888-תרמ"ח/באבטמזרחי,תגליציה

 1865-1864בשביםלערךנולדה(אסתר,אמומשפחת

בבוטשאטשהתגוררה )"פארניהוהדשלבתוחויתה
הלוימרדכישלוםר'אביך,ואילורביםדורותבמשך
שלידזאלוז'יץ,מולדתומעיירתלשםעבר )-1859ב(נולד

היה,עוור)(פרווהאמידסוחרפארבר"יטארנרפרל.

סוחר-מדרכישלרםאביואףהקהילה.וממכובדי"מתנגן",
וחידמטשורטקרבהרבימחסידיבר-אוריין,היה,~:רוות

i אסתראמוימי-הביניים.ומשורריהרמב"םממעריציכךם

שהמסורתמכאן,הגרמנית.בספרותזזקריאהאחרי:התה

דרוהאירופאיתההשכלהשלוגםהחסידיתהרבנית,

לימיםמילד,צבי-היינרידדודשלדודוהיהפארביהודה

בווינה.לרבביםובביהב."דוינהבאוניברסיסתפרופיסור

נדון«, ..בברקוביזמ.פיוסםפאובלי.מילדשלככתבו

 .) 118עמ'בוסשאסש",ב"סופונדספ(חזו 25.5.1934מיום

כ~ןשלטהיידישלשרןאחת.בכפיפהבבית-הםשפחה
מסדרתייםב"חדרים''למדרשהבניםובשעהכלשןו-דיבור

היובמשפחהחילוניים.בבי"סמלבקרהבנותאתמנעולא
(נולדאשר 1הבכורע. :בנותושלושבניםשני

ותרצה ) 1898 (ורזה 1 ) 1891 (דבורה-רבקה ' )-1889/90ב

לאכבר ) 1914 (הראשונהמלחה"עפרוץעם .) 1903 (
נפטרה(האםבבוטשאטשבן-המשפחהשוםערדהיה

לסירוגיןהיהע. .-1913 ::הואב 191ב-ןהסב ,-1908ב

ארבעושירת-1910בלליפסהייצאאשרובגרמניה'באת
מותלאחרהראשונה.במלחה"עהאוסטריבצבאשנים
המשפחהבניכללגרמניה.הבנותשלושהובאוהאב

אשר :השנייהמלחה"עפרוץלפניארצהלעלותהספיקו
אפלברגורזה 1933-1בויינודבוהר-רבקה ;-1939ב
עםבירושלים).הםחיותחילה .-1933בותרצה-1939ב

ברטשאטשכבראיפואפסקההראשונהמלחה"עפרוץ

טשאטשקיס.משפחתשלהביתלהיות
הידעוותבגליצחיהעריםעםנימנתהלאשבוטשאטשואף

וכיו"ב)לכרבטרנופול,(ברדוי,בהאחרותכעריםלתורה,
 :גליצחיעריברובהמצוייםםוסדות-תוהד,אותםבההיו

בספריותמצרייניםלעתיםקטנים,ובתי-מדרשות"חדרים"
 ) 1897-1891 (שונים"חדרים"בשלושהלםדע.טובות.

פרטילרובחינוכוהיהמכןלאחרגמרא.וגםתנ"ךגם
ואילורמב"םאגדה,-מאביולמדהרבהובלתי-מסודר.

משכילישלוספחתםספרי-שיהרעלשוקדהיהעצמוהוא

אתהגרמנית.מהספרותסיפוריםשמעמאמוגליציה.
שהורהפרטי,מדרהשלמפיובנעוריולמדהגרמנית

הישןבביהמ"דחירש.הבארוןע"שהיהדויבביה"ס

וב"קלויז"שטארקיששכרהרבעםגמראאחתשנהלמד
עצמועדותלפיבספרי-חסדיים.עייןטשורטקובחסידישל

(אותלו"איתיאל"רכןי"בבןבהיותוהאר"י""שבחיקרא
אתקראי"גבן ;זלקינסוןשלבתרגומולשקספיר)
 ." jהר"ו"שבחיהגרמניבמקורושילדשל n"השודדים

ברוידס,א.ו.ורבין,שלמהשללספריהםהגיעאח"כ
 :הסקאנדינבייםלסופריםוכןמנדליברנדשטטן,ך.מ.

שלמ"מסתוריז"בעיקרונתרשםוהמסוךביירבסוןאיבס~,

ופרנסהתורהשלעולוללאתאב-דעתאיפואההיהמסוך.
שלהמשופעתבספריהצמאון-קריאתולרוותהיהיכול

וביידיש'בעבריתובפריודיקהבעיתונותאוהישןביהמ"ד

פיוסםבהםאלה,וכתבי-עתעיתוניםלעיר.מגיעותשהיו

משכילישללטעמםהםעדיםיצירותיו,ביכוריע.אח"כ

הבולטיםסופרי-אירופהאחריעוקביםשהיוההוא,הדור

לאגוהדגםהצטרףבידוחיושעיתותיוולפיההם.בימים
הפוגרוםלאחר•זtאתביתרשנתחדשה"ציון",הציונית

וכןלאנארכיסטםיאפילונתקרבהוא .) 1903 (בקישינרב

המחוקקיםלביתנגליציההבחירותבסערתנתוןהיה

נבוט-לאומיתשנות-תסיסההיובחרותושנות .) 1907 (

הראשתים,הקונגרסיםשלהשביםאלההיוכןשעלשאטש,

חת-באיליסטוק,פנורותהרצל,שלמרתוקישינוב,ימי



ועוד.בגליציחהפוליטיתסיסה
("בהיותיוביידישבעברית·~מונה-תשע,בגילבכתיבתוהחל
שיצאאחדבבחורמעשהעלבלדהשיתי '1 'שניםתשעבן

היהכאשרהנהר,עללסליחותראשוןבלילנרותלהדליק

מבערותהבערותאחתותבואילדותי,בימיהבחוריםמנהג
הגעגועיםשיראחריהשבי,השירהיהזהותקחהו.הים

שאינו"כמעייןהיהומאזלמסעיו")אביבנסועכתבתיאשר
פירסומואולםונורא").גודלשיריוםכל("כתבתיפוסק"
 ) 1903 (בתרס"ג-יותרמאוחרתקצתבתקופההלבדפוס

יוסףעלשלושיהרנתפרסמהביידישובעברית.ביידיש
סטאביסלאב,דדאכענבלאט'/("יודישעסויינהוילה

צבישללספרוחרוזה"הסכמה''ובעברית ) 17.7.1903
אגדותבביאורהעוסקיהודה/;,"מנחתגלבארדיהודה

 .תרס"ג)סיון :התאריךמצויהשיר(לידרבי-בדבר-הנא
ראשיתעם ,-1904באךהגיעיותרקבועפירסוםלכלל

שלבעריכתו(קראקא)"המצפה"העיתוןשלהופעתו
"המצפה"שלהראשוניםחגליובותמאחדלאזר.מ.ש.

בזהלהידפסשהחלולעורך,שבשלחושיריועללמדיםאנו
 ; 4גל'-קטן"("גבורשיריונדפסותחילהזה.לאחר

"שבעה"במלאת , 14 1גל-"ירושלים" ; 12 1גל-"ךןם"
נטהב"אווחבשינוייםאח"כבכנסהשירהרצל.לפטירת

שבהמקץורק ) 35 1גל-·חנוכה"שלחבר"לאור ;ללוד"
"חרחורים"(הראשוןהעברייםס~פוריולהתפרסםהחלו

צער("דעווביידיש ) 34 1גל , 1905ב,שנהב"חמצפה"
בוטשאטש,וועקער",ייד·''ז.iערב"דערטעלער"בראכעבע
לפרסםהספיקבוטשאטשאתצאתוועדמאז .) 10.8.1906

מאמ-סיפורים;שירים, :הלשונותבשתייצירותכשבעים

בשמותולעיתיםמלאחבחתימה(לעיתיםוכר'כתבותריס,
"אחד ,"ט"זמ"טוב","מזלכגוןשובים,וכבוייםבדויים

אכסניותיוועוד)."עירובי""שיטה", , l"גליצאני'העיר",מן
שלוהספרותיו"המוסף""המצפה·'כלקודםחיוהעיקריות

ביידישועוד."הצעיר""העת","הידרף',וכןהמצפה""רמת

טאג-ידוישעב-"דאסגםהנזכרהעיתוןמלבדהשתתף
(בוטשאטש)וועקער"יורישע"דעו(לכרב),בלאט"
(לגוב).בדרג.שלפאלקסקאלענדער"יודישערו"דער
בשמותמחד·זz-ונדפסועובדוזומתקופהאחדותיצירות

הזיםעדבקבצולארובןאבל . 1907שנתלאחרחדשים
מציאתן.עלמקשיםביותרהנדיריםוהעיתונים
חסרולא :ביותרנוחיםחיוכתיבתולראשיתהתנאים

עודרכלקודםעידוד.לאוגםזמןולאלחםלאלו
ספרות.חיבבהואמודברי-שירכתבאביו-המשפחהע"י

דרךברביםלהתפרסםהחלששמובנכדו,התגאהסבו
מ.ש."המצפה"עורךשלעידודולועמדאףה;עיתונות.

הצעירלנערפתחון-פהשבתןחזנות,לו("תעמודלאזר
ילד :לאמורהבטחתועללהכריזלושבתןוביותרודברו,
סדן).דב-נפלאות"תדאהלעמךעודשגיא-כוח,קטן,

(יצחק)איצ'יהסופררנותשניםהתגוררבבוטשאטש

(מאביברוקחאלעזרנחעשהיותרקצרהותקופהפרבחוף

ידוישער ."דעוחעתוןאתבבוטשאטששערך ,) 1906

i)'t'i. 

מלנדבבדרג.אףהצעיר.ע.אתלמערכתוצירףוועקער"
ע.בא 1907ינוארנשלחיואכןבכתיבתן.ע.אתעודד

עיתו:ובעריכתבדרג.שלרו iעונחובעשהללבוב
רב:ליפשיץ,מ.א.עםלראשונהנפגשכלגוב"העת".

ל 't'בביתומתוועדיםהיואלההצעיירם.סופרי-גליציחשל
שלואשובחפגישהברשא.תיארשביםולאחרליפשיץ
שול:-,שחיההצעיר,ע.עםליפשיץשלבביתוזוחבורה

ביותרחמיםלדברי-עידודוזנחומקריאםכתביואת
לאץרעלייהלשםבוטשאטשאתע.ומשבטשמליפשיץ.
המקפתויצירתו"ותיק"סופדהיהכבר ) 1907(באביב

עלהעידהכבר("טויטען-טאבץ")תקופחמאותהביידיש

ברורהקירבהעלוכןהספרו:ר•'בכשדונועצמוביטחון

בוטשאט:יאתצאתולאחרהגרמנית.לביאררומבטיקה
ורקאךמאזעצמואתתחםוכןיידישעדוכתבלא

סיפורים.לכתיבת
 iכאלווינה.לכרבדרךוהגיעמביתויצאהפסחלאחר
לחניאר-Z'שביק'מילד,צ..דהפרופ'קרובואתביקר

בעויבוובל"גלריקחיתהזויגיעהאולםארצה.מעלייתו
מחייאותןגאלהעלייתוליפו.הגיע ) 1907 (תרס"ז

הכביסהוכןנפשיסיפוקעדובהםמצאשלאהעיירה,
יצירתימרכזלהתרקםהחלבהלסביבה,זועלייהאותו
 iוכא"יסופריבידהסת':פףהעברית.לספרותחדש

חיהלאוחסקאבדיבבית.הרוסיתבספרותידיעותיוברחיה
חיההשנייה.העלייהבנילחלוציםאזהאופיינימהטיפוס

ובעיני"בן-טובים"בבחינתהעבודהכיבושחלוציבין

בעבוהדבואועםלהיקלטניסח"גליצאי'.'-הרוסים
מעבדוו:ראםהתפרנסכןועלבידוהדברעלהולא

משכר-סופר~::אףד"יעיתיםפרטיתמהוראהאוםפקידות

 iלסירוגיחיה .)גב"יפת"ביירנסוןב.שלאפר" 11(תרגום
 iחיס"ח.של"העומר'/במערכתבן-ציוןש.שלמזכירו
חנןשרדהראשון,בית-משפט-ה'דz-לרםחובבי-ציון.במשרד

מטיוליי(ברוח-צדק).ביפוהיהמושבומקוםועוד.הא"י

כ:דכלעםהתחייהבירושלים,בייחודבארץ,המרובים

שנתרה~ועםבזרםנסחףלאאבלתקופח.באותהשאירע
חייzיר:בחיינקלטלאאביוביתממכורתאלחבשנים
ד·תקופחובשלחיהישןחישובדווקאלוקסםהחדש.

ע:-ר ) 1913-1907 (לחו"לצאתועדעלייתומאזשנמשכה
הר;::עאתבירושליםשחשמסתבר,בירושלים.ימיורוב

אמבדתו.ואתדמיונואתשהזיזההיסטורי,היהודי

ב"העוכר'שלו,בימי-יפובאץר.שפיוסםהראשוןבסיפורו
 ··:יכ"עגנון'/לשמרזכה ,) 1908סתיוא,חוב'ב,(כרך
יב·חרששם-משפחתו-1924בובעשההסיפור,אתחתםשבר

ילדר:-·מימישעודמוטיבעלבסוב"עגונות"בשםזהסיפור
 :ך·בחו"למכינורי-יצירתובאחדניצלואותו,העסיק

תרע"~הצעיר"ב"חפועל("העגונה'/אח"כגםאליוחזר
--:·יבסביבהומעלהשנהשלזותקופה .) 39-38 1גל

--:אכאחרמסוגסופריםובמחיצה-tמבוטשטא'דינאמית

--'1-המהגישושיםההתקדמותאת,מסבירהורוקחפינהוף

-:~-~מוב·תשעדורהיציהר.ל"עגובות'/עדבחו''לשובים



אףלוקאלי.סופרשלהמסגרתמןחרגובההביקורת ל:
בראשיתאזספיר-יראים,נוסחסגנונו,הדעתאתז·רר

זהובתהליךויותריותרשיכללרכךשאחרתחותו, cr:יי
!( I" הראשונותיצירותיואתשניםלאחרוסיגנוסינן

התפעלובייחודביותרחיוביתחיתההביקורת:אץר.
-'עגונות•("היצירהכרנוח.י·מ"עגרנות"ה"תלהב

מהן·היא-זאתיודעיםמקוראינוהרבהאםופקני tי:

הזיובנוי, !ראש-חדושערבבכלנכתביםשאינם:ייייים

הפירטיותמעשיותיואתלנומזכירההיאשבה,ידי.שירה
ברדיצ'ב-שלאגדותיומיטבאומברצלבנחמןו'י:יל
בסירותההמשךבאזהסיפורלאחר .)"---:קי

"והיהמהםואחדהצעיר")ב"הפועל(בעיקר:יפורים
 , 16-7 1גלתרע"בהצעיר"("הפועללמישור":יי:עקוב

;. t: (ספררהוא-בונוע"יכספרבנפרדיצאאףירוגין

ידועותאינןאלהמשניםיצירותיותרע"ב).(יפו,;:ראשון
בהםבכתבי-העת.נגנזמהןחלקבן-ימינו.לקורא:רובן
יסודיתעריכהאח"כעבראחרוחלקלראשונה;:ופיע

אחת,יצירהרקמחדש.אלהדבריםשפיוסםלפניע.ע"י
חדשותבמהדורותאלינוהגיעהלמישור",העקוב"והיה
חיפשהצעירשע.מסתברוקיצוניים.מהותייםשינוייםללא

זוביציר.הוכשמצארהספרותי"קולו"אתאלהבשנים
של"בארהשלהגוסיתוהנימההרומנטיהשפעאתדחה

אינו"עגונות"שלהראשוןהנוסחאפילוו"תשרי"·"נרים"
אתהיום.הידועיםהסיפורנוסחיליתרוכללכללדומה

ב"והיהלראשונהשומעיםאבוהמיוחדתהעגבוביתהנעימה
העגבוביים,מהמוטיביםרביםמצוייםשבולמישור",העקוב

ההללאתברברגמרכאןואףיצירתו.אתהמאפיינים
כשפתנובלתי-מדוברתבשפהמקוםיש("אםגדולבקול

מגדוליאחדהואעגנוןש"יחריעממ-יאמנותי,לאפוסי
עממיים").ולעמקותלבריכמוהואיד---יוצריו
 1913קיץובשלהילגרמניהבמשךהדורמצעיריכרבים

ח.עםיצאמיפו . 1924סתיועדבהועשהלשםיצא
יצאמשםבווינה.הי"אהציוניבקונגרסוהשתתףחיסין

בבוס·שבועלאחרהחולה.אביראתלבקרלבוטשאסש,
.אניי·פטירתעםחניתההוזעקושובלברליןעברשאסש
הציוניתבתבועהלברלין.חזרהאבלימישנעהלאחר

מלחמתענייןאזיסערמרכזה,חיתהשברליןבגרמניה,
בשיחותיואזהשפיעמיפוהצעירוהסופרבאץרהשפות

לידיהלקבלהציוניתההסתדרותהחלטתלקבלתנעל-פה

במחינהלכךמוכנהחיתהשלאאףעלהעבריהחינוךאת
מיוםב"האץר"לזכרוו"נ"עלהחרמן .ל(תקציבית
מאורעחיתהשביםבאותןבגרמניההופעתוי .) 13.8.1938

השפעתוחיתהורבהבגרמניההיהודייםלצעירי-הדורגדול
בבדלכןשעל ,) 13.8.1938מיוםב"הארץ"שלום .ג(עליהם

שאפילובגרמניה,אזשחיתההעבריםהסופריםמחבורת

כשהיינוכתבנו("כךכזלזולכתיבתונוסחועלעליוהביסה
בגרמניההראשונותבשנותיוקיומו .חמש-עשרה")בבי

הספריםבהוצאתעריכהעלוכןפרסיתהוראהעלההי
חכיולבסףו·אליאשבר-ג.אחרוןעםפערלאג""יידישער

מעירצומאזשבעשהשוקי·ז.ש.האמידאיש-העסקיםאת

יהדוייםחכמיםעםהתרועעובליפסיהבברליןותומכו.
וצרפ·גרמניתספרותלקרואאזהיונהציוניים.ועסקנים

ב"חכמתידיעותיואתוהרחיבגרמני)(בתרגוםתית

יקריםעברייםספריםולאסוףלרכושאזהחלאףישראל".
שוקןשלהנדועהספריםלאוסףבמעסלאוסייעובדירים

וכתבי-יד.זהמסוגספריםאחריב"בילושו"

היותובשלמצבוהורעהראשונהמלחה"עפרוץעם
לגיוסמועמדוכןבתנועתומוגבלכןועלאוסטרינתין

בבדיקהנפסל ) 1916(ספטמברגיוסצומשקיבלצבאי.
עברחדשים.כארבעהבבית-חוליםושכבהרפואית
חליפותוחימשםיצאואחרהחלמהלשם-1917בלליפסיה

באותםונליפסיה.ברליןהתחתית)'(פרבקוביתבבריקנאו
"וערבעיתונושפיוסםנובר,מ.עםפגישתוחלתימים
ולאשטוויםמ.שלהגרמניבתרגומומסיפוריויודע"
תרגומוהמערבביהדותשמולפירסוםעשהמכךפחות

נחתם-1916בלמישור".העקובל"והיחשטוויםשל
ע.עלתוטללפיושוקן,ז.ש.עםשלוהראשוןהחוזה
זמןאותותוךישראל. ת,/)'·רומממיטבאנתולוגיהלערוך

-1920בפערלאג".ה"ידיישערבשבילשקודהבעבודהנתון

בקניגסברגותרבותאנשי-עסקבתמארכס,אסתראתנשא

התגוררהצעירוהזוגמארכס)ומשהאלכסנדרשל(אחותם
פרנקפורט·לידוהומבורגווייסבאדןנבריקנאו,חליפות
והמבורכותהפוריותהיוגוויסבאדן-הומבורשנותומאין.

העיקולאקיוםדאגותבגרמניה.יצירתובמכלולביותר
כסופריםברווחות-מה,חיהאיבפלאציהבשבותעליו.

שסיכל.שלתמיכתובשלימים,באותםאחריםעברים
רעם·עבריםסופריםשלחבורהקיימתחיתהבהרמבורג

פונק-שלקירבתהעשתהוהרבהפרסיץ)(שושנהקבים
וקהילתההעשירההיהודיתספרייתהעלפורט-ומאין,

 ) 1921(קיץאמונה :ילדיושבינולדוגםכאןהיהודית.

 iלחכיהתחילאף .) 1922סתיוחמדת.(הואושלום-מרדכי
אולםותורותיהם.סיפורי-חסידיםאסופתנוברמ.עם

ובדליקהבאשדירתוכשעלתהנסתיימהזותקופת-זוהר
 .) 6.6.1924 (וכתבי-ידספריורובבשרפו

שבתזו,דליקהמאפילהבגרמניהיצירתומימדיעל
גל-ששיםבןהחיים","בצרורהגדולספרובאשעלה

שלו,והחוויישראלחייאתתיאררבולערךדפוסיונות
שסיכלבהוצאתלצאת(עמדנרחבאבסוביוגרפירקעעל
בדיקתברםהקרובה).הופעתועלההוצאההדויעהואף
עלתעמידנרמכןדלאחראזשנדפסוהאחרותירות iחי

בגליציחמקומם-הסיפוריםרובא) :עובדות-יסודכמה
אתאונמצאהאחרותהיצירות(ביו.היראיםשלבתחומם

מיוחדותיצירותאויפרירושליםסיפורישלעיבודם
ו"בדמימום"בעל"עובדיהובזקננו",כ"בנערינרובולסות
בימידווקאהיראי-הפולקלורילהורישפנהמכאן .ימיה")

היראים,עולםאתלשחזרזושאיפהמעיירתו.הרחקשבתו
מעולמםגםלבומוכרתן, iוכל'גוויעהשלבתהליךכשהוא

שטייב·יהדוה(ברידטשבסקי,אחריםיה·ודייםסופריםשל



העולםבספרותודומהמקבילתהליךמצריוכןורפץ)בדג
חוגיםבקרבזההלך-רוחההירווחאףחד.אותושל

הסי-רובב) ;ימיםאותםשלגרמניהניחרותמסויימים
המיוחדהעגנוני"הקול"בהםניכרזותקופחשלפורים

ספרי-יראיםשלהעברית :המתוארהעולםשלובסגנון
הידיישהיאהלשוניתשתשתיתההאחרונות,במאות

בגר-העביריםבתי-הדפוסרובשיתוקבשלג) ;המדוברת
עבריסיפורשוםכמעםפיוסםלאהמלחמהבשנותמניה

מסיפוריווכמהשנמהאףהמלחמד,,שלהראשונותבשנים

חוג-קוראים,לוקנהכברו) 'גרמניבתרגוםאזהופיעו
 :קבציםבשלושהסיפוריואסופותלחםשהעניקבמידה
ו"על ) 1921 (ישרים""בסדר ,) 1921 (מעשיות""ספורי
 ) 31.10.1924 (תרפ"הבחשווןב·ג .) 1922 (המנעול"נפות

בנימיןו'קיבלפניואתבירושלים.והתיישבארצהחזר
מאזע.שלדרכוסיכםונחוממצחקצרהברשימה

ש"ישיצר("מהבשניתזועלייתועדהראשונהעלייתו
זהתרבותנו.שלברזלבכסר-צאןבבחינתזהרמאזעגנון
ספרותנו.שלהראשונהבשו-רהעגנוןשלמקומראתביצר
קלאסית").תכונהלעבודת-חייונתן

חזרהואשם-דבר.עגנרן" 11היהכברהשנייה,זן,בעלייתו
היצירה.ז 1מצוועולאתעצמועלשרבוקיבללירושלים
קצריםביקוריםלשנימחץועתה,ועדמאזישבבירושלים
ארבעתעריכתלשםבליפסיח, .-1930בא) :באירופה
 ;תרצ"א)ברלין,(מחדורתסיפוריוכלשלהכרכים

משפחתוגםמשהגיעהקשה.חלהבהלש.ןךךיח,-1951בב)

ויצאהחדשההעירבמרכזתחילההתגורר 1925בשלהי
נשדדתרפ"םבמאוערותתלפיות.לשכונת-1927בממנה
נתבי-ידרנןיקרואוצר-ספריםבתלפיותאשרביתו

העבירלטמיון.יודרבאתהעבריהיישובלתולדותנדירים
בבת-גליםישבאף 1929ובסתיוהעירלמרכזמשננואת

החדשלביתנכנס 1931בסתיולגרמניה.יצאומשםבחיפה
חזה.היוםעדיושבחראבובתלפיות,

ובהידור,בנרישרקןהרצאתשהוציאהספוריו","כלאסופת

 , 1929קיץעדשפיוסםסיפוריומבחרכללהבתרצ"א,

שלעממיאפוסכדיעדוהמורחבחשביהנוסחלרבות

אתקנההכרכיםארבעתשלזרבאסופהכלח"."הכנסת
חיוביתביקורתיתלתגובהוזנההקוראיםקהלביןעולמו

("נפלאותכלה""הכנסתסיפורולכךזבחבייחודניותר.
ופרשתהצנועותבנותיורג'מבראויוזילרוהחסיד

שחרנוהקיר"ה"),מדינתיושניישראלבניאחינוגדולת

ולפיבדורנו.העבריתהספרותשלהפינהמאבניכאחת

היהודיםבחייעסקוהאלחהכרכיםבארבעתסיפוריושרוב

דוחבאותוהקוראיםיו.לככולםרובםראונגליציה,

חסידיםשל"גלגולמעיןתמים-רוח,פראמן, Qמבמחברם

 ,-1933נגםהיורווחותעדייןזרודעהזרהכרהראשונים".

מאמרי-הערכהועשרותהחמישיםיום-חולדתוכשחוחג

עגנוןאותרלשונות.ובשארבעבריתעליוב.תפרסמו

בימירביםקוראיםשללבותיהםאתשכבש"מדורני'',

הרב:י:השלושים.בשנותכללידועהיהולאכמעםהמדינה,
רלכךוהוסיפהנעוריויצירותשלגניזתםעשתה

הסת-דברישלמשמערתםלעומקלרדתרביםשלהיכולת
מקוי::השלושיםמשנותסיפוריוזן,ואףהיציחת.ועצם
היראים.ובחברתבגליציההםאף

ימים'"בלבבהשלושיםבשנותניצב"סיפורי-היראים"בראש
ובחננהילאת-ישראלהראשוניםהחסידיםבעלייתמעשה
הסיפר~זהרושםחיזקוהמים.פניעלמטפחתועלששט

 1935 (סיפוריושלחששיהכרךונחת",ב"נשונהשכונסו

מנהג·:ו("ספרנוראים"ימים 11 :האסופותשתישכןומכל
השנהלראשסליחרת mהרחמיםלימיואגדותומדרשות

סופרר"ספרתרצ"ח)שבינתיים".ולימיםהכיפוריםויום
 . iתרצ"חספרים".ערלסופריםעל("סיפוריםוסיפרו"

אברתינ•.בעולםהסופרשלעניינורוב :אמרראלהכל
"כ"יישלחמישיככרך . 1935 (פשרם""ספורהרומןאפילו

תחת·ועניינוהקודמתהמאהסוף-שזמנוסיפוריו"),

החפס·היצרלבידהמסורתי-הבורגניהנוהגנידנגשרת
הקורא·:עינילפקוחהספיקלאהצעיח,הדורשל

לע.מתחתשרבצוהמבוכה,תהומותעלולהרמיזם
שהיהסיפורים,גםהופיעועשורבאותואולם"השליו".

רהמנקרי:הקוראיםתשומת-לבאתלהפנותכדיבהם
חמ:וחבמקובץיצאו-1932בע.שלהאחרלפןכאחד

"האום~-"הנרות",הרופא",("אלהמעשים""ספרמסיפורי
סיפויחיצא-1933וב"התעדוה")"ידידות",האחרון",בוס

הבאיההסיפוריםשלהסירםיתהאווירהשלמה"."פת
:זה.סגנון-כתיבהלמראהשהופתעואלה,כלאתכמבונה
שלהנפשמבונתאתאמנותיבלבושלבטאשביקש
והישן.החדשהעולםשבידהסףעלהעומדהסופר,

המונלווגומציאות,חלוםביןהתחומיםשלזהטישטרש
אחוותיב"פניםגםמצויים-התמהרניתהאווירההפנימי,

ובעיררנ"יער ) 1937 (ארץ-ישראל""עפר ,) 1933 (
רקכונסואלהשסיפוריםלציין,ראויאף .) 1938 (

ואלו")"אלו :סיפוריו""כלשלהשמיני(בכרך-1941ב
באר"כברזן,ואףהקוראים.שלברשותםהיולאכןרעל
לאחרשהיווקטעי,םשלרשההופיעוהשלושים.שנותשית
יקרבגרונם 'ר"(שלשום""תמולשלהגרעיןאתמכן

ו"בלק'"-1934ביצחק"של"תחילתו ;-1931בפורקן"
 .)-1935ב

,,אוחרבספרוע.הגיעהאמנותיתביצירתוחדשלשלב
(מיםוב"הארץ"בהמשכיםתחילהשנדפסללון",נטה

:ולשביעיככרךיצאואחר ) 7.4.1939עד 18.10.1938

 .)-1950ביצאהשלישי(בנוסחו 1939סיפוריו""כל

בגליציהאשרבעירוביקורועלאלמונימספרזהברומן
לחורבנה.3ז,דעתהוהאורנותשניםארתחראהשלאלאחר

 ל-:החטוףניקורוהואהסיפורשלהמציאותישגרעינואף
רוכזו-;היאושאתהרומןמשקף ,-1930בבברםשאטשע.

למאן,השלשויםשנותנשלחיהיהדויהעולםשלהנפש
מוצג:ונראחרבפרקבאוץ.וגםבאירופהגםהנוכחית

בתי"עלהעיר,שלגררםסקית-סיוסיתתמרנהלפנינו



בכלל,חבהר mהשבוריםאנשיההמרוקנים,שלההמדרש

כמישריוו mנווררהשלושיםשנותשמאורעותאףהגוססת.
נעוריוביצירותשגםלציין,הראוימןהריזה,רומןלכתוב

הסי-הטכניקהדומהלעיתיםמתים"."עירבעירוראה
המעשים""ספרשללזוללוד"נסה"אורחשלפ~רית
מזעזעים.בתיאוריםאחתלאנמסרה'יאוש

לתהותהקוראיםאיפאולמדוהארבעיםשנותבראשית
גםאלאוהתמימיםהיראיםמחייע.סיפוריעלרקלא
תורותביצירתו.הסיפוריתוהטכניקההנושאיםגיווןsיל

התחילוסדןדובקורצויוילב.קרריאנקר,כג."ובנקרים
שהענייןנתחוור,עתהלהן.הראוייהלהבנהלזכות•צירותיו

העמוקותהנפשיותבבעיותבעקיפין,גםולדא=יגע,
לאחרבזההופעתםואחרהדור.שלביותרה"חבויות

 ) 1941 (ואלד""אלו ,) J" (1939ללונסה"אורחשלדה

שלדנידתוהגדולהרומןיצא ,) 1943 (אמונים"·~שבועת
להופיעהחלוממנושפרקים ,) 1945 (שלשלום".תמול

"כלשלתשיעיככרן(גם 1944משלהישוניםבכתבי-עת
בימיבאתהםזויציהרשלוזמנהמקומה::יפוריו").

חשביםאתותואמתמקבילהה mראולםהשניהי.העלייה
קומר,יצחקהגיבור,השואה.שנותהיינונכתבה,י:בחן

לדרכיחזרממש,שלחטאחטאלאשמעולםתמים,חלוץ
נפחעליהאשרלמיסה,שוטהככלבנעקדאבלאבותיו,

ש"פביזהבספרונשבחנאמרראםהסראגית.נשמתואת

שאידלהסיק,ניתןהעלילתימהקרהריהכלב",כפניחדור
משמעות.כלבסולוא mהגיבורשללדינוצידוק:ל

C:S' בכותלע.שלמרשנואיתןהיהכברהמדינהקום
הגי~השחרורובמלחמת-העבריתספרותנושל:י::יבזרח
-ציבוריתלדמותבעשהויותריותרהשישים.•:-נתר

במסיבותדבריםנושאממלכתי,טקסבכלא~דח-כבוד
בשניםשקדבזה.וכיוצאואנשי-רוחסופריםשל·י:ספידם

 :עשיריכרן :סיפוריובכינוסהמדינהשל:ייארשונות
 .) 1952 (הנה""עדאחד-עשרוכרן ) 1951 (ונראה" וך:.ז::.

ר"תמולללון"נטה"אוחרכלה","הכנסתאתמחדש ך-;:
סיופריו""כלשלשניהה iמהזרהוצאי-1953וב:ירי:ןם"
 1ואלו,,"אלו :ב ;כלה,,"הכנסת :(אכרכים::יינעח

 :ה ;ללון,,נסה"אודח :דהמנעול"'כפרת"על : :
 .),,חנה"עד :ז ;ונראה""סמוך :ן ;שלשום'' ל·:י:

ל i: "ברם,והעצים"."האשהשמיניהכרךיצא ב,'כ-:-::
:· t "במהדוהר . 1953עדסיפוריוכלאתכללולאאלה·ירר
מהרומןעמדוכמאתייםכוללרבים,סיפורים:י:יבטו ..

נ"לוח(ה~פיע"שיהר,,בירושלים,חפרופיסורים-י:-

-r-x '" האלחהסיפוריםדובמזר,וגדולהואילך).מתש"ט
-c-·sמהדוחרשלהופעתהעםאחדות.נגידסאותתחילה •י
r: --:יצירותיוהיקףהראשונהבפעםלהעריךניתןזו, ה: 

"אכזיסטנציאליס-סיפוריםוכןמכאןוסיפורי-עם :·:::

לידזהנאסףהנח")("עדהשביעיבכרןככאן. ':-:
-::· c מזעזע-סיפורליד"תחלה"כמונוסטאלגידר

ועינם".כ"עיזו ·-=~

תריסרכחצי ' Jפיסום 1953מהדורתשל~-ו:עתהןז:·

ב"האת"לרוב-בשנהשנהמדיחדשותיצירות
שוקןרכשמאזיצירותיומרביתנתפרסמו(שם

לאחרשנתפרסמוהסיפוירםרובהעיתןו).את-1937ב
יסתכמוהזמןונמשןבוסשאסש-עוניינםמקומם 1953

הוציאבפרדיםכספרים .מולדתועירעלמקיףבספרכודואי
ודדשיםםשסים(קובץדאיתם""אתםאתאלהבשנים

שלו"ספדיהםתשי"ח-תשי"ט)תוהר.במתןהקשורים
הבעש"םשלספריהםעלואחדסיפורים(מאהצדיקים"

הנימהמןגםתשכ"א).תלמידיו.תלמדייושלז',ל
 :לכןועדותאלהבשניםידומשןלאחמדורנית-הסיוטית

חנשיקה 11 ,) 1959-1958 (וכסא''"הרום ,) 1954 (עולם""עד
 .) 1963 (הסעודה"ו"לאחר ) 1963 (הראשונה"

האחרונות,שנהבעשריםבייחודביצירתן,מיוחדתחסינה

לדגלשנתפרסמויחכמים,סופדיםעלדברי-ההערכההם

 ·'א.ביאלובלוצקי,ש.אהרנוביץ, .י(ופטירותיובלות
וכןועוד)ליפשיץמ.א.כצנלסון,ב.בדנו,ח.י·בדוור,
מאזמזכירהשחראנדרמים,מקיצי(עלומחקריםמסדת

השניםובעשרותבתדפ"ב,פוזננסקי,א.ש.שלפטירתו
של :rספריהעלביבליוגרפימחקרשלה,יו"רהאחרונות

כתבי-ידאצלושמודיםועדייןועוד).בוסשאטשאנשי

עלמרוביםסיפורים"שירה"),שלהסוףאלה(בידמרובים
בערן-ועו.דעודודאיתם"ל"אתםהמשךברסשאסש,
כתיבתוכה.עדכונסולאמשלובעבריתיצירותכמאתיים
עשרותמלפנימרובותבאכסניותכהעדפזורההיידית
ביותר.בדידיםוכתבי-עתבעיתוניםולדוב-בשנים
 .) 1966 (נרנ~לפרסלקבלתבסופרי-ענויתהראשון

בנדאברהם

ה·~ביבמקרםגענוןנמצאעליוהספרותשעיודמבחינת

עליוומחקריםלמאמריםש·וערואידכמעטביאליק.אחר

אחרות.לשובותונמהובכמהיידישבעברית,

ב,מהדורההמפתחותספתחשרנמי.ש. :ביבליוגרפיות

ביבלירגופ,דתמשתי .) 567-566 1(עמ 3164-3162 1מס

אחתמגיעהלאנגלית)תרגומיועלהיא(השלישיתאלה

עסוביכוריעלזןואילומבחדאןוכוללתתש"העד

הדבריםממחציתלמעלהקצתאדכוללתהברמן)מ.(מא.

אדו-אייר , 176-175חרב'ב"מרלד"מפורסת(ושימה

ביבליוגרפיחומדמצויאףבהערה). 55 1עמ ,ג' 1תשכ

להלך.שייזכרועליווהקונטרסיםנספריםלמכביר

עמ· ,ח"י-tז'תאב-אלול uנ"מןcזנים ;אנסוניןגך.וכיות

שכתבז'ק-ז'רנבסקי,א.מ.שלל·~אלתר(תשונה 209

הצעיד"רב"חפעולהגרמני)נ"אשכרל,,עגנוןהערךאת

בסיפוריושיקעאחראבטרבירגרפיחומד • 43 1גלנא,שנה

קרוביםשהיווחכמיםסופריםעלבדבריה-הערכהרכן

ב.ליפשיץ.נוודו,נרנו,ע'ל(בייחודחייובמעגללו

לכברדו.שדנותבמסיבותזנדבריזוערד)כצנלסןו

שיצאוהקבציםשני :עליוקונטרסיםספריםקבצים,

על(דבריםשי""לעגנון :שגהשבעיםלומלאתלדגל
סדן.ודבאודכןא.א.שלבעריכתםוספריו,הסופר

שלבעריכתולכבודו,(מאמריםשי"ו"ידבלתשי,'ס)

אזרח·עגנון "'ש" :וחחרבותתשי"ח) .קודצרויילב.

היתרבידכאן(תשכ"ב.הבירה"ירושליםשלכברד

עגנון_).ותשובתקודצזזיילוב.סדןמדבהערכהדניי

(תשכ"ב,)הזזוח.עגנוןש"יבהס.י. :לכןבנוסף



אסצריא-בדיון(ניסוייםעז.:זהעדיאלשבחימוקד.ג.

שלשום"ב"תמזלהפעליהפסוקמבצדד.י. ,) 1957סיבי.
בססבסל.דיסרסציהעגנון.ש"ישלהתחבירבחקר(פרק

וחקר.עידן(מסה,עגנון '''שעלסדן.דבתשכ''ן),

 ,) 1960 (עגנוןי 11ששליצירתופבואלי.י.ש. ,)ס"יLז•ת

.ד(תשי"ה),ויצירתןהאישעגנון,ש"יצורף.א,

ב.(תשכ"ב),עגנוןמסיפורישלושהעלצימרמן.

ש"יעלמחזורי-מסות(שביהרומאןמסכתקורצווייל.

הב"ל.תשי"ג),האירופאי.הרומאןתולדותועלעגנון

הענייניםמפתח :וכןתשכ"ג) Jעגנוןש"יסיפוריעלמסות

העברייםלכתביוהביבליוגרפיתהרשימו.שלוהנושאים

י.תשכ''ד). Jבדזלי-פולמןי,מאתקודצוויילב.של

ולקחההבגידהשסרן.ידגה ,) T(תש"עגנוןש"ישה-לבן.

תשכ"ד).עגנון.לש"'אמונים"ב"שבדעת(מחקר

ומדחוק,מקרובאפשס•ן.א. : U'l9בס lעל'מהספרות

אח.דבכרךמאמריוכלברדיסשכסקי.י,מ. ; 244-240

א. ; 252-251ח,כתביכלברבר.ח.י. ;רעו-ועז

ליישבשן.ו. ; l3'j, 145 • 32-29ג,כתביברש.

 204-הסיפור.אכזבותגולדברג.לאה ; 3l<r-303ראיון,
הלקין.ש. ; 34-31ומרחוק,מקרובגורפיין.ו. ; 221

וספרות,חייבפרקיויינו.ח. ; 146-139וקבע,עראי

 70-ג,ז 1דזרופר:~תעלספרותזמורה.י. ; 171-169
 ; 127-121היום,לרוחיונתן.ל.י. ; 196-195 ; 93
כהן.ישראל ; 66-47סופרים,עםשיחותירדני.ג.

דמות",אלב"דמותכן(ופני 275-257הסופרים,שער

כומרן.מ. ; 36-9זמנם,לביןבינםכנעני.ד. ; ) 95-75

 ; 551כתבים.מבחרלופכן.י. ; 167-164לדור,דור
לחובר.פ. ; 263-259א,בישראלראשיםלזר..ד

מתחםוליכסגבו'ם.י. ; 178-159ב.ואחרוניםראשונים

 ; 154-146ישארל,סופריהג"ל. ; 212-208תחום.אל
בנפרדכן(לפגירה-רכזב:כתביםליפשיץ.מ.א.

ק.ש. ; 131סופרים,דיוקנאותמבורך.מ. ;בתרפ"ו)

בעריכתאסש.-.11בוס·ר i:!ס ;פח-צגוימים,ארץמירסקי.

וכןבוסשאסשעלרב.וומרכאן(תשס"ו.כהןי·~ראל

 336-דור,בניפיכמן.י. ;עצמו)מעגנוןדבריםכמה

המזוזות,שתיצמח.ש. ;רצד-שאכתבי,הנ"ל. ; 360

מסותהב"ל. ; 112-98סופרים,קמחי..ד ; 141-122

קשת. ·' ; 47-42עיונים,קריב.א. ; 68-64קסבות,

 275-סופרים.משפחתבני<בין.ר' ; 169-86הבדלות,
מ. ; 283-253דורם.בחבלירבינוביץ.ישעיהו ; 304

ואישים.סופריםריובלרב.מ. ; 71-69דיוקנאות,רביגזרן.

ש. ; r-50>7אשמורות,של·ששבי.ד .א- ;סא-פא

בקולמוסשמיר.מ. ; 318--333ב,הספרותפנישסרייס.

לד-סה.סיפורים.ארבעהעלשק.דג. ; 95-75מהיר,

מ.שלבמסתרמצרי'!וגגרןפרשנותעלממצהסיכום

ע.כגון י',ש(יצירתוחקרעלהיוצרתגובת :סוכנו

 ,ג' 1כ-.11ת·אב-אלול . r-179>18מס' ' 1ב"מולדומפרשיו)

המיוחדיםבמוספיםעגנוןעלחומררוב . 421-409עמ'

מהדורותשלהופעתןעםאר .כחייו"העגולים//לתאריכים

ובחד"לבארץהא"יתהעיתונותבכלמצרייםאלההכתבים.

הספרותיים.בכתבי-העתוכן

ב"גאל-נגדמא.אחרוניםסיכומי-מחקר :ביידישכתיבתו

פירסדם(אגב 189-187עמ' ,) 1963 ( 46גל'קייס"דעגע

יולהיוסף"רביהראשוןהיירישירושלמחדש

ל t 'ליידישהתרגוםבסוףתחילחסדן,ומדבוייגה,')

ש"י"עלבספרוזנררחבעבריובנוסחוס// tפ·"סיפור

עגנוןל t •משירי-נעוריםפירסום(אגב 154-139 , 11עגנון

ביידיש).

תת"ס/בתשרי ,,,כ(ואשרה,יוסףיעקבעדיגי,

-12.10.1898 ( 

גדליהודה,',"אפיקיבעלאדל,חלרייחווהשלנינו
בתנועתובפעילותבהוראהנקיוב.ואח'/ככרוכנהונתחנך
ובבנייה.בכבישיםבעבודהתחילה .-1920נעלה .' 1"חחלוץ
לבנות""עתהספריםבהוצאתבברלין 1924-1923בשנות

-1924בשובועםפיסרבסקי-ספריאל).י.של(מיסודו

לסירוגיןמכןלאחרהצעיר,,"הפועלבדפוסבעבדות-הגחה
ובירושלים,באנגליהלימודיםמשקית-כלכלית,בפעילות

ובעבודות-בתרגומיםלבסוף .-1943בלימודיוסייםנח
בהוצאות-ספרים.עריכה

נ"הפרעליוםבענייניורשימותבמאמריםבכתיבתוהחל
ובעריכה.בתרגומיםעיסוקועיקראולםוב"דנר',,הצעיר"

ספריו ')ח,,שת(ויינשללי.הרצל//"האנס ;תרגומיואולה

"בךו(תש"ח)חייבו//ממגילת"פרקים :רואך-פאסךפ.של
פיסרבסקי-ספריאללי."הצרל// ,)ו,,שת(הנשכח,,חבירת

נהיססוריהדופא.ק.שלספריהסידרתואילך),(תש,'ה

"שוכני :(אאדם//"ראשרני :ותעשייתיתסוציאלית
"שוכני :ג ;הקדומים,,"שוכבי-המערות :ב ;העצים,,

 :ה ;הקדומים""'ורדי-הים :ד :המאוחרים"המערות
תש"ז-הקדומים"."החקלאים :ו ;מים" iחקד"הרועים
 ,)ח',שת(קלוטילס.דרך"עלי"אופנייםואילך),תשי"ד
"הבלתי-מנוצח,, ,)ח,,שת(פויכטוונגרלל.הגדול''"היעוד

דוסטוייבסקימ.לפ.קרמזונ,,"האחים ,)ט,'שת(פאססלח.

(תשי"ד),ליפציןלס.צונזר,,"אליקיםתש"ט),.ד(חלק

"אבדת(תשי"ז),גולנקיךלמ.שם"לאחלייפת"מהיכלי
 1חבריאיםהחיים,.סוד ,) 1960 (סדרגנייבס.לא. ' 1ובנים

' 

בך-ישראללש.הנקם//"אות(תשכ"ב),סילוןה.לי.

 ,) 1964עקביא.א.א.(עםמלולח.משפחח""בלי ,) 1962 (

בייסינגיל",,פלורנס(תשכ"ח),ניגל//באביהדארדיון,,עם
מאלקוםס.לא.צ'רצ'יל//"וינססון ')ה,,כשת(לייסרךלמ.

ערךועדו.(תשכ,'ו)אנדרסןכ.לח."הזמיר,, ,)ו',כשת(

חיהרכן )\ 966 (לדרבבאהזכרוןספראחרים,שלספרים
"יזרעאל".האנציקלופדיהבעורכי

 769-767 , 579-578 , 278-274השלישית,העליהספר
 ;בארץ)שוגרת 1tהושנותיועלמימואריסטיים(פרקים
 • 108-106זנרון,ספררובבה,

גליציה,(חיררב,אברהםגוטסדינר), :(מקודםעוגד~הו
'ג 1כירושלים,- 27.5 .\ 893תרנ"ג/בסיודןב 11י

 ) 18.6.1941תש"א/בסיודן

באוני-למדלרבנות)(הרסמךשקודיםלימודי-קודשלאחר
צעירמגילהאקדמאי.תארובהוקיבללגובברסיטת

 ,,י mהמז"צעיריבמייסדיוהיההמזרחיבתנועiופעיל
עקיבא,,ו"בביזiדתי,,"השומרועבורה,,),"תדרה(תנועת

שלהחינוךרשתוניהל-1928נלדואר·~העברבפולין.
בפולין.עליוניםבתי-חינוךבכמההדרהוכןהמזרחיתנועת
כעוזרוהיהודיתבסוכנותבעבדוה-1935ומ-1934בעלה

"המזרחי''בראשיבאחשנותיוכלמימון. .ל·י.חרבשל
והציונות.הישובמוסדותוכמהבכמההתנועהומסעם
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