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בעתחיתהמולדתן,עירבברטשאטש·שבושנעואזרהארעגנון.שלהתחלתו

רהתנעררת,להתחדשותתסיסהאיזררת,חילהבגאליציההעבריתשבעתרנרת

מהשפעתהלהשתחרררצוןגםרת, mכועידודרת mכהתמדרדרתויצירה,לכנין

רעניהבזריהשלאלהראות 1זרשלרמאפרטררפסרתהברוסיההעבריתהספרותשל

ולשדהאתהברחהערדכי·אםהעברית,אגליציההיאספרותייםרדלת·כרחרת

ראשלהריםצריכיםוהבישיניםהצנועיםהעלובים,אגליציהסרפדיהרא.וענן

רלהרארתעצמםבבוחרתלהכירברוסיהאחיהםנפנילהתבטללאקרמה,רלזקרף

במגמהלברכה.הילוליםפריהםגםרירציארברוסיה,מהסרפדיםנופליםשאינם

להופיעשהתחיל"המצפה",עתרנואתלזרמ.ש.ערןכזר,מגמהבמעיןארכזך,

ובאירי.תבעבריתלרחרתיראתבאדררגרשרםתרסיי,ןביאיר

יאזייקששאלתיאלבעתהשמרנים,שברתנסרףערדחיתהמרוגשתזרמגמה

טיפלשבעריכתוהספרות","ארצואתלהוציארניגשנסרקרלרנ.התקנאגובר

נרנכיר"אנחנואבלבשיר.ברהשתתףילייגרשאובדרדסשארוארנןבמקצת

עלבקרתואתבסילסרלי·חןפרישמאןשכתבכפיגליציה",משכיליאתכרגע

בפיליטרנרבכלל.בגאליציההעבריתרהספררתאגליציה,סרפדירעלזהמאסף

כברדאתהכהןמלצרפיינישוקינאקאנטךך,של nנ"היןם,מאסף'"לנרזה"גם

הספרות"ב"ארצרנגאליציה",וסרפדיההעברית"הספרותוכמאמוראגלציה,סרפדי

 :יאמרגםזהרעםהגאליצאים,עלרוסיהסרפדיאתבמקצתמעדיףחרא ,'בכרן
רוסיה,נגדגםלהתפארנרכלבהםשארוסופריםחכמיםלנרמזה"מעבר

דריפנים,בעליהמהכולםנגאליציהבמעוזהוהמחזיקיםהספרותדגלברשאי

קררכמאל,הרייאשזח"ה,ורבין,הר"שברבך,מרר"ש :החכמיםאתנחשובאםלנר

סאמראלי,ואל,ישראלשפרליבג.אה"ל,גרלדנברג,זה"ל,מר"ח,כהנא,הלל

היוצאיםהמכ"עכלאתכמעטיתמכרהאלהוהחכמיםרעודרעודררילרזאבבנימין

מעמד".להחזיקיכלרלאעזרתםרכליתנובתםבפריברוסיה

ליצירתבסירןמשרםהיהכברפרנהרףאיצישלששעועים"נ"ספרי

ספרותיתותחיהציוניתתחיההתחיה,בתקופתנאגליציהמקומיתעבריתספררת

פרנהרףהוציאבן·אביגדררשלמ"ספרי·אגררה"משופעהתשעים.שברתמאבצע

מכתמיםוספורים,שירים-קלהוספררתקלתרנןבעלותזעירות,חוברות

נדפסהשירים,מלבדכולן,והחומררכדרמה,לתנ"ךופירושיםביארדיםרנדיחרת,

בדייניךרטשרניחרבסקי,פרץהשתתפוגםרבחרבר·רתזעירות,פטיטאבותיות

"ספריעלנלהביםבקרותמאמריכתבגםוקלחנורסלץשר.קלרזנרררב.דיטשבסקי,
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 75עגנוןשלרשאיתו

עבריתספררתליצירתהתחלהבהםלראותבחפצוב"צהפירףן,אלהששעעוים·

הספרותמן uברשימותיואלהקלחנומאמריאתזהכירברברבאגליציה.

חהייםי""מאגורתאתקשהביקרבהן ~)'ןבי,(חרברןתרשפים" nבהגאליצאיתי,

עלובמשכלייהברברגזרברשימותיופאהן,של Hהקראיםו.מחייפרנהרףשל

ארהרנפריזי.ברנפלדפרישמאן.גםעשרשלאדברבגאליציה,העבריתהספרות

"משכיל"יקראאםהאמנם. •.•שבגאליציההעברית"בספרות 1רבברכתב

שאיןלן,יסכיםלאהגליצאיהמשכיל" uיבינה.אםספקזן,הערתיאתבליצאי

הראשייםהמאמריםאתלמשל,ואן,בבאליציה.עבריתלספורתזכראף

רוסיה•,בני"האפרוחיםעלהתרעמותקורנותלעתיםרתמצארהיקרב"המצפהי

מתנשאיםהםרטשיחרב",בורקימספררימהמחקיםארמתרגמים"שהםזעמכיןר

 •••בגאליציה"העבריתהספרותברניהגליצאים.עליהם,בלבם
ברדיטשבסקיגםפגעזמןראברתרבתרס"ט,ונדפסהנכתבהברבררשימת

דגלה.וכבשראיזרבספרות

עלהשתערזעהבחימהאלה.פגיעותעלבשתיקהערבלאלזרמ.ש.

ובתכסיסיםנלחםעתרנווכברדכברדדעלרגםגאליציהסרפדיכברדעלהגןבררב.

אישש"יעללעזהרצאת-בישנעבידחאר-כןשנסתבךלזר.נימוסיים.בלתי

זרלמלחמהרנגתייסומצהר*,כ"מלחמתבברברמלחמתואתגםשחבהרררויץ,

אחרים.סרפדים

ולאהתחשב,הגאליצאיהשבטשעלחאדסרפדערדיצאהמערכהאל

קרוכמאלנחמןוימןגאליציהסופריעלחיוביתבהערכהאםכיפולמוס,בדברי

שנדפסהצנוע"דור-שלשים"דרוקצרהברשימהשבאחרונים,האחרוןרעד

תךןמתהעלהראהתךס"ט)•סירן,י"ד ; 15גלירן ,'ב(שנההצעיר"הפועל nב

המעברובימיההשכלה.בתקופתגדולתה.בימיהעבריתלספורתבאליציהשל

 nהצעיןב"הפרעללךשימרתיןכוללשם-האךג"בתרך nהתחיה.לתקופת

אגבליציההישראליתהנשמהגנזידלתוןאורגים.חרטי-משי-זררברשימתר

כנסתשנתנההרוחגאונישלוסגולותיהםגדלםאתותיארניצוצותהעלהחתך,

שהביאוהסיבותאתהסביר 1רצניערת·נפשםתרם-ורחםבגאליציה.ישראל

מינאטורירתובסקיצותשמרת,הזכירבגאליציה.העבריתהספרותזמרתלטישטרש

עלהסואןדרר n 1יאמרכןןןןןתיהם.לפיסופריםכמהשלערכםאתהעריך

אהרנפרייז.טהרן,כברנפלד.והוגיםמבקריםפובליציסטיים,שלדרו-הבמהעל

--אבללגאליציה.מחוץפעלורכבוהדרך,נציגיהם-רמאלטרניימראק
בן•יצחק,אברהםתןספאי,הםונציגיו , nרערלהמטפסצנועןןןשלשים,..,דןך

אחריהסופריזכירעגנוןאתעגנון.שר"יליפשיץמ.א.יחזקאל.בןמרדכי

גםנטועהזר--"דתיות :עליוכותבוהואיצחק.בןאברהםולפניהתרספאי

רקפרסםלאובעיקרפרסםדבריםהרבהעגנון.ש"י 1זרשבחבורהבהפייטן

n ,*כלאףלעמתוכן,גדלבשררנואןןלםשהפעותערבובבןנכרעגןנןת

 , uהישעולמותי uשרהנשמרתחיישביןהגובלהקןעלןגבררתןכחןהשהפעות.

 *!גאליציהמפנילכםגרור--- ••. !הגליצאיםמפנילכם.גורר
עתידהזרן mלאגליציהשיר-תחלהשהיאהזאת.הפירטיתהשרימהחמברמיסים



ב

u עגנרך,פוסם*דבריםהדבהm זידיתהערביתבעתרנרתשקעריםםitרג

הערביהnעת*לזך'שלהמצ*הפ nואשןנןתאכסניותלךשמשרבגאליציה,

שיריוורקח.אלעזרשלן.הרערקעד•.היוךד•אנדו,שלהאידיר"טאגבלאט•

בספריותנבמצאאיננוהר.,,ערקעו•דאיתי.לאאבידיתשלרהפרוזהכדבריהאיריים

היהדריתבמחלקהמכיקךרפילםנמאצטבגאלטא• nשלהךןוןארנהשהנהשבאכך.

שיריועלעגנןו.משלכלרםאיןשנהרבארתהבניר·ירךק,הציבוריתהספרייהשל

עןרנגעלכאממור rגאלטשטייעקבעתהזהדנוב"ררעקעו•עבנרןשלהאיירים

בידיעלהלאלצעריעגנןו.עלסךדדרבשלמאמורלפיקעמפעו•,ב.אידישעו
ושאיתתקופתעלסךדשלמחקוראתזה,מאמותכיבתבשעתשרב,לדאות

מקרםליםגהניחםאידרעאויניב.המצפה•,עגנןושיריעלעמדגםשברענגןו,

לעפדיים.ת.ןבנבוניסאינניארםלהתגדך,

רבגליןרותס•ד,יאויבד"חלמעלה.באמרולהופיע.ות.חיל.המצפה•

הרכוניקהמדרוניןהשישי,העמרדבושאנאבאייך,בניאשיצאהרביעי

-שיווהמדעים•,הספרות.משדההספורתי·מעדיר.דמדרורמוחריק.מקורב
דבוראבלכדפוס.הרזו.יאןרשיייזה rאםשאטשקיס. ,.,שכחתימתקטן•,"גברו

יהדרה•"מנחתסופעלשידזבדןהסכמהכתבזהשיורלפניבעתןר.הראשןו

הספראתדאיתילאנמרנקאטש.ותס"גכשנתשנדפסבלאבוד.יהרדהצבילו'

ט•ר.ןבנהירתןשחיבורעגנןושלזהשיוראתלוארתזכיתילןא

שהיך,בשולישךשןםכפיתוס"ן,בערמךג nנלנכתבקטן*.גרבךשהיר

שהיראתחיכובר-לרסמליהראבערמול•גשתאוידעגנןובשםמסוררבכו

דנ*לגליפועלהתוס"טבערמובליגהעברית,העתרנרתשעדיאתלפנירשפתח

אמונס).אלכסנדרהפדרפי(אחרתמאונסאסתרעםחתרנתרגםהיתהנערמו

שיו-ילדים.שהיך,נפלארת·.תדאהלעמןערד ... 1שהירשלסירמרהרארסמלי

עלילותתיארו-האמצעייםהבתיםשניוחי mוו.אשךרבניתתיארו-טבעקצת

-השטןכלפיחציםכקשתוירדהקטןילדהקטן",הגברו ...
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-זרחכדסהמהמעלריםתגcדרהארהערבית,בסופרתהצעידה•יה Jאגuלישל
שלנר.נבימיןו'

ומרימהקשתומוריד

פאתי-רקיע,ונו

 1המשרווויספו

נקמה,שחוקשפתיוועו

יביע. mדוממות-ד

ממעויציצועיניםואופי

דמעותיתמוטוממרום

 1מכריזדראר.

 !נחשגיא !קט~יוד

נפואות.תדאהועמןעוד

תKבכרבתהמשרווהיהנשניםרןעלםכי·אםקטן.ילדלאאמנם

נפלארת•.הראהר"לעמרעגנןובזמרתנתגלהשניםחמשוכעברושהיך,

ור.פעתבאלסידפוים,רכתבחוחי·שיוחרזעגנןו.פייטבכוכילדותו
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 77עגנו~ש/ראשיתו

מתשרתנחספרזת.נמתעללעלותאותרודחפהרוחואתעוררה.המצפיה

הקטן"'~.הגנזרשיורשנדפסגליזןנאותרהמכתבים"גזנ"אראליוהמערכת

תאנים.וחיתנההצעותהציעואףשירים,עודצררזהשירועםשיחדנראה

השיריםאתפין.מןצאשמוראןנסכים.ננ.טש,ש, n :בתשובתוהעדרןכובת

כל':ל·מקוםאיןגדוליםלשיריםשנעבר.אן iקבלנו

שירי.םמריבוישבעיםואנוטובהרובהשפעתאולי-שבעבר ...

תשובהלעגנון.תשובותעודמוצאיםאבר"המצפה"שלמכתבים"ב"אוגז

 1תרס"'ד)סידן,(כ"זט'בכליןרבאהמקדם"...לכשיפנה :מליםשתיבתקצרה

והתשובהבדפוס.שיוראתלראותהמשוררהעלםשלסקרנותועלשמעידה

מאתמנה mגםרבהבצמצום-מליםעורכהאיננהחוס"ד),אב, 'י<ט"רכבלירן

 1זרבתשובהנאiכורכהארוכות.ולאבקצרותשרצונורומזלכתיבההערוך

לגליןרהכל-אויבותבליאבלבחדרה,ריקובללכתובנאהאולבכ.טש."ש"י

שזלרלהעירישאחד.בכליןררקיכנסחאו)חרמו(ארשהשיר :כלומרידחא.

מכלדרישתוהיתהוזאתקצריםשיריםב"חמצפה"לפרסםבכללהקפיד

דבריועלחרזוהוא 1חוסיד)תמוז,(י"חי"בבגליוןמכתבים"בא.רגזהמשוררים.

וביםהגלירןעניניאופן.בשוםמקרםאיןגדוליםלשיוים u :קודמיםבגלירנרח

שיריםבחיבורלקחמתחיליםלמשורריםילמדזרבהזדמנותצרי.והמקום

להמנסיםבזה"נעיר :הימיםמשכבראגליציהלחוזנימבררניםאופייםבדברים

ושהקולותהשרותוההברותהיפההלשןואיברהשירעיקרכישירים,בחברוכחם

לאששיריהםאלחיתרעמובאאלןכעלהשירה, mרחראדסהירעיקרבסוף,

יתקבלו·.

שירים,לכותבילזושלהעותר-לקחובאהשברבליןר,אותרשלרבפיליטרן

רהראבתים,שלרשהבןקצו,שיוטשאטשקיס.י·ש.בחתימת"זרם"השירנדפס

העם,וחרובןאהרץחרוןבהלאומי,האבלימימליו.ובקצבבצמצרמרמצריין

ב"ביןנדפסהאואבלכתיבתן,תאוידאיןהשיר.לכתיבת mרעליוחישור

להצויאבליהנשימה,עלומכבידההנפשאתממלאהשותיקת-אלםהמצרים",

 :המשוררצר-"זרם"קול.ולשהמיעמלה
שין,אוזמן,או

 !דרסנאכנורי

 , 1תנגאותזמראו

היום.לנורעני

ימיש"הימיםיטעיםברשהני,הביתבהתחלתחתרהאוהיום"'לנר"רע

אתנרהאחרןו~השלישיהביתבהתחלתחוזריםהימים"אבלר"ימיאבל•,

 :ויסייםיזכיר,האומה•"חרוןב
שי,ךאו , 1נגאו

נשימה.ופהיד

כלפיעקיצת-לעגשרוות,אובעבןשלן,קטןמכחםגםנדפסבליןרואנותר

-לאסכולותארתךשוולחיםבנותיהםאת"הפקיר"ולהשכלהשמשנאתםחהסידים
באלהז,נמכתםשאנפיגומהמהחריפותאיןההם.בימיםבאגליציהיזערחזןר

 fבהזמוסדראונימשהשעוע.נרזו.יי
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בנכויהם,ישראוובניצררוהמואבים

נבוה.ועשותבנותיהםוהםהפקירו lJעו

בנותיהם,הספרובית"שוחווהחסידים

ההשכוה.אתישנאוכייע~

היום"לנרדע uקלהאנחההדדקקובל,המשודדאין N"ןןםבשיר

לכברורקרואהואזרםנפשר.אתועלטהעליוירדהאבלדממתמפיר.התמלטה

 Jי·ד(גלירןהלאומיהאכלבימינדפסהואשגםירושלים,שידרראילרולנבלו.

תשתפןהלןייהדוהו'שלרבדרחרי.ןןשליםעלגעגועיםמלא 1תרס"ד)אב,ג'

ומששרהאומהלכהקןשן,עירירשולים,העידשזאתעגנוןהדגישככדנפשר.

יתאר.קדשותהואתשיריםלהיארוגרהראע~זן,עירגםתהיההאומה,
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וכדואיהיההימיםבאותםצירן.חיתבבתקופתדוליצקישלדון-נפשיהמלאות

אותר.שודיםמנגינהלרמחבריםהיוציוני,כשידמתקבלעגנוןשלשידרגם

מבגרריירוחםבפיאותובשמרזה,שלולשיר-בעררים"תיקון"עגונןעשהאבל

n ללןןנטהאודחn גבעגועי•בהתלהבןת,אןתןשןןהואןס"ה-ןס"ר)ו(עמודים

נאויקצת,בשינויי-לשרךהשירניתךללון"נטהב"ארדחקול.ובהרמתנפש
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אלהמחוחיםעלריםרדרליצקיהלריי.דרדהו'כיסופילצירן.ולצאתמ.דגלות

כרפךןתאלןגב,ןפ,ןליאשדכל n (מ.דגלותהבריח,ןשלהמרטיבבהםךמרבע

חןניהכ,של,ןנך"לארןבשירומוצאיםבארנארטי·גלרתגארל,ןמרטיבי ). nבעןן

הדעוכיםהגדרתלמרהאדתס"ה).טבת, 'א(שנהארתהשלל*,ןבגלירןשנדפס

אדמות•,~יעם"ב.דירתנרהימיםלפנין,קדםימיזכדרנרתעלוהכהה,הדשלהבת
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בבחינתוהםהרמון,וקצתציוריותקצחבהםשיששאלןח"), uפסח","בליל

רגtץ·עלוגעגועים-גאולהמרטיביחדוריםקררםשהוזכרוהשיריםפרפראות.

המצפ"ה, uבשנדפסוןהפיליטרניםהספרדים-שלןבפרוזהואילןישראל.
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פעמיםשתיל nזהרצלן"ךישראלגןןלאחהספידןבעידנן"גם

ובפעםשטעוןצבירד'שפיראי"במרמספרבשארהראשונהבפעםבניהכ"ב.
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