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כ"זפרזוליה,(מז'יבוז',יוסףמיכהברדיטשבסקי,

תרפ"tבנחשוןי"זברלין,- 19.8.1865תרכ"ה/באב
18.11.1921 ( 

בפילנההחסידות,עירבמז'יבוז',עלייעבהרילדותו
שםקירב,פלךבדובונה,השביעיתומשנתוהסמוכה

ותוארהאוקראיניםבפרעות(נרצחברבנותאביושימש

והיאדובונה)פרעותעלבספרהאמריר.ידיעל
עלהרבבביתגודלבסיפוריו.לרובשתוארההעיר

ה"ספרותרשמיבוהיושגדוליםוככלברכי-תורה
ישלרישומההיהרבמכן,לאחרשספגםהחיצונית"

צעדיובראשיתכוחובהניסהשאףבמידהבן,ההלכה

 jהראזt~מאספולכןאפייני(אףהספרותבתחומי

נשאשבע-עשרהבן .)" ltl'חמןר"ביתבשםשהוציא,

להשכלהנתפסלשם.ועברפדווליה,פלךמטפליק.אשה

המסורהעולםשביןהפנימימאבקוראשיתחלהומכאן
לאשתזגטנתןזהמאבקבשללה.שמחוצההועולם

עשרים\בןכבר(והואהלןמדובונה~דובונה.וחזר
החלוזמןאותרכשנתיים.שםולמדוולוז•ין,לישיבת

לבוש.ןיצאמררלרז'ידהראשונים.הספרותייםבסירנותיו
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החלנבושר .) 1887 (בשניתאשהנשאושםפודוליה,

מצאלאאךוהספרות,התורהבעולםמתפרסםשמו
למקומותלמרחבלצאתשאיפותיווגברוכאןגםנחת
לישיחיד.כדילהשתלםרוצה("איניוהשכלהתורה
אהבהישראלחכמתאניאוהברקבה,לחפורקודדם
מטרתיוזולעמילהועילארצהזהובמקצועלשמה,

מאותההמכתביםבאחדלשונו-לי"התריתיאשר
שנה).

(תרמ"ז)סוקולובשלב"האסיף"פיוסםהראשוןמאמרו
עץ·ישיבת("תולדותוולוז'יזישיבתתולדותעלוהוא

 , rבלטריסטי,בצורהאולםנושא·באותווהמשךחיים")
שיצאב"המסדרונה"השתתףרכןוב"המליץ"ב"הכרם"
"בית :קובץבעצמוהוציאאףובתרמ"חבירושלים
ומש·בעירוב·בובאיםומחקרהלכהשדבריהמדרש",

עצמוהואואףיחדגםהזרמיםשנינציגיבותתפים

נ.ליציאהעדרדוהוהתחומים.בשניבמאמריועוסק
ע·ז~העורכיו.-אטלסא.גורדון,ל.י·סוקולוב,
הגיע 1889ובשלהידובונהאומן,בבוש,ךחליפות

הכירבאדויסההשביח.מאשתושנתגרשלאחרלאודיסה,
ובשלהיבלימודי-חולשםהתכונןואףוחכמיםסופרים

אםבלתיעודאליהשובמבלירוסיה.אתעזב 1890
שבגרמניה.לברסלויוהלךלביקור,

למדפרישמן)..דגםההםבימיםישב(בהבברסלוי
הראהבההציור,אמנותוכןפילוסופיהבאוניברסיטה

חבליביטוייםעללבואהחלוכאןמילדותן.נסיה

ניטשהרישומיבומ'זtגבררובייחודשברהתסיסה

"רשות :המאז.בריםסידרתאתפיוסםואזותורתן.

ההספרות""אוצראת(פתחההרבים"נערהיחיד

סמליתכאן,חתםיzיבה"ירובעל",החתימהתרנ"ב).

הדק·כךולשםקיימים,ערכיםניתוץ :למגמתוחיתה
שנותשלהראשונהבמחציתשפיוסםהמאבזרים·דשו

עצמםשכל ,ין)בריבשלוממערב"(ב"ממזרחהת·ר;:,עים

ההםבימיםובספרות.בחייםערכין""שינוילדרישה
במהדורההנוער"("מערפיליסיפוריונתפרסמואף

מבוסלויהילדות.ימיעלהתרפקותגדושיהשלמה),

ארנפרייז,מ. :החבורהעםהתרועעשםלברלין,הלך
המדרש·בביתולמדועדובריניןו.נימוק,.ןטחון,י·

גיגר).א.שלמיסודו(הליברלי,למדעי-היהדותה·ב.ליוז

ממר·אחתשלעזבוןובעזרתבברליןעשהקצרהעת

באוני·לימודיוסייםושםשבשוייץלנוןהלךקירותיו

בעדהאקדימיתארואתבקבלו ·-1896בברסיטה
ותו·תורת-המוסרשביןהקשר"עלבגרמניתחיבורו

דת-היופי"·

כאןבאוניברסיטה.לבקרוהוסיףלברליןחזר-1896ב

המרדנסאתשנשא"הצעירים"לחברהצטרפותוחלה
שהרק·הספרותיתהאכסניהאחרהעם,שלנ"השלוח"

("השלוח"לאחרהעםהגלוימכתנושנה.נאותהמה

הספרותאתרביםימיםשהסעירלמרדאותהיה )!'

הספרותשלאפקיהצמצוםנגדטעןהואהעברית.
מועדנוהגיע-המקוםלנד"צר :וקראהעברית
ארנפ·יקו iהחאחרידלמרחב".ולצאתדרכינולמצוא

לעתר"השלוח"למעברגםהדבריםופשטווטהרןרייז
 •הרצל)שלב"וולט"(בעיקרהיהדוית-לעוזיתנדת

כיןוובעליספריםלהוצאתתכניתובאהלכךכהמשך

"לתת :עיקרהשכל"התחיה",בשםדומהאידיאולוגי
והערכיםהחדשיםהרצוניםהחדשים,הכוחותלכלידיים

דעועםקצרזמןעשהבקרבנו".המתרגשיםהחדשים

מקוםשבסלובקיה,בדיאקוברארנפרייז,מ.זן,בתוכנית

ובמקומהנתגשמהלאהתוכניתארנפרייז.שלרבנותו

שבה"צעירים",הוצאת-לפועלשיצאהאחרתנאה
בעיצוםהתשעים·שנותבשלהימחוגרותיי·כמהיצאו

ובסירותלחסידותפנייתוחלה"הצעירים",תסיסת

"חסידים".בספרמכןלאחר(כונסוורשימותמאמרים
וטעןבהשכלההחסידותמלחמתלחםתד"ס)וארשה,

בימיםנתפרסמואףהעברית.הספרותבתודעתשקופחה

רחל,עםנישואיולאחרהראשונים·קבצי-סיפדרידההם
אנידבביתלביקור-1900ביצאומברג,יעקבשלבתו
בידייש,לכתיבהנתעורראזנדארשה.עשהכךואגב

החלשבהגרמנית,אףבה.הרבההמשיךשלאאף

ביטוי·ברםביטויו.לשוןנעשתהקודם,עדולכתוב

מנושאיהיההימיםתם iבאוכברבעבריתמצאעיקר

לרעיוזבניגודהעבריתהספרותשלהחדשהזרם

לאגםאםשהמשיר·היחידיהואהיה"הצעירים",
חזרשכןלאחד-העם,הגלויבמכתבושהתווהבכיוון

ואותוהשראתובאהשממנוישראל",ל"מקורבהדרגה
והמחקרית·הבלטריסטיתליצירתועיקרנושאעשה

עדשםוחיבברסלוי,והתייכ•בלגרמנהיחזר-1902ב
בהוצאתוספריוסיפוריםופיוסםכתבבברסלוי . 1911

בראשיתתקופתבחקרעוסקאזהחלוכן"צעירים"
מזה.הדורותמכלישראלואגדותמזהישראלעם
בראשיתוניחרדזראל, zבי:הכיתותבחקראזפתחאף

וגדידים'/"סיניבספרונכללושסיכומיוהשומרונים,
ברסלדילונמצאהמ·ז~לאבגרמנית.מותולאחרשיצא

 1911ב·עברוהמעדיהספרותיפעלולהמשךמתאימה

שיקעואילךתקופהמאותהלשנה,ומשנהלברלין
מדעי.ובחקרישראלאגדותכינוסבעבודתעצמואת

יצאוואחרים)נוברמ.היימן, .מ(ידידיובעזרת

הוא·מלחמת-העולםשנותבגרמנית.וסיפוריוספריו

"מאוצרבכינוסשקדוהעבודהשלשניםלוהיושונה
בגרמנית),אלהאגדותיצאואשתו(בתרגוםהאגדה"

מותו.לאחררקכשלימדתןבעבריתשיצאהאוצרהוא

הנצ·לחקרהגיעהקדומהבהיסטוריהזהעיסוקומתוך

תבנה"•"בית("מרים",לסיפורתחזרכךעםויחדרות
ובעריכתג:ככתביוכלבכינוסהחלוכןועוד)רעם""בסתר
הגיעוהמלחמהבשלהילראות.הספיקראשיתושאך
דיכא·וכיחודמולדתוסביבתיזzלהפרעותהדיאליו
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-;,אלהשליםהספיקועדייןואחיו.אכיררצחאותר

 ) 1936 (נתרצ"רכיצירותיו.האחרונה"מרים", :סיפורו

עמנואלכנר,ובזרחל,ואשתו,ארצהמשפחתועלתה

שהרצאתוהספרותי,נעזנרנוומטפליםטיפלוגדידן,בן

תהליכה.נעצםעדייז

א-נ.כתני".("כלנתרע"דחלהכתניוכינוסראשית
ע"י(ליפסיה,השלמהההוצאהראשיתברלןי-וארשה).

 ;מאמרים :(א-גנתרפ"חוחתימתהנתרפ"אשסיכל)
מתכונתלפיואגדות.צפונות :ר-ז ;סיפורים :ד-ה

"עםבהוצאותהכתביםהאחרונותנשניםיצאוזו

אסר·בראשואילך).תשי"א-תשי"נ"דניר". iעונד"
נתרצ"ט-בן-גריון.רחלמאתביוגרפיההסיפוריםספת

 .)ו-אוסיפורים.(מעשירתישראל""ממקרר :יצאתש"ה

בבארינ.ע"ישלוקטנים""מחזותמידיישתורגמואף
"ישר :בנרע"יכהעדיצאוהמדעיבונומעז . ) 1946 (

"חייתשי"ט),הנצרות,במקררות(מחקריםחנן"בן

(תשכ"ברגריזים""סיני(תשכ"א),האלהוים"אישמשה
לביןבינוהאיגרותחליפתיצאהבתשכ"בתשכ"ג).

לכךנוסףתרס"ז-תרפ"א).(מהשניםנרנוח.י·
באכסניותנתפרסמורכןכתביושלמבחריםיצאו
אגרותיו.שרנות
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א,שנהב.הישוב"פישמן • Tפיוסמוביו-ביבליוגרפיות

עזהגמיעהביבליוגרפיה ;ביוגרפיה :(א 8 , 6גל'

שיצאכוון iהבספובגרמנית,ובנוואשתותוס"ט)

הספו~ת .) 1931(בוליך,למותושבהעשריםבמלאת

קשת.י· :עליוספריםשבייצאובענויתעצ,'מה.עליו

רע.(תשי"ח)ופעלוחייוגויון),(בןבודצ'בסקיי·מ·

י·מ.עלושופנהויאוניטשההשפעתקלןזנו-אשכול·

הונ~ומהעליו,לספרות •) 1954 (גויון-בודצ'בסקיבן

י·זz 1 ) 304-303(עמ'קוזzתשלבספרותווןח.ע"י

קפד-פה,.zז•בעלדבריםביאליק.ב·ח. :להוסיף

גורליק·ל·י· ; 132ג,בושא.כתבי ;קפה

מהדווהכתבים·גליקסוז·מ. ; 42-35נו,ןבארץ

א,הדרופניגוינבוים.י· ; 344-342ב,חדשה,

י· ; 182-178ודמות~הגותהלמן·יו"ט ; 50-43

טשובוביץ.ח. ; 401-381היהוידת,המהפ::ההלפון.

שחו,עםטשונרביז·ש. ; 229-217ז::וונות.מסכת

פ. ; 69-63ישראל,סופריליב.טבב·ים.י. ;ול-ולו

העברית,בספרותהעבודהועי,•ןליפובצקי-בן-עמום·

הב"ל. ; 170-161בחייהם,סופריםפיכמן.י· ; 115-104

כפשוטה,ספורתפבואלי·י.ש· ; 276-175מנגבות,רוחות

 9-למעוכות~מביןפרנס.א· ; 362-352 . 270-265

קלצקין.י· ; 102-92בתיבות,ביןקויפמן.י· ; 34

וירושלים,בבלובידוביץ·ש· ;ו::ה-ולאתחומים,

בפילוסופיה.סוגיותווטנשטויר·ב. ;ואילך 620
 • 183-182הכתביכלשופמן.ג· ; 430-419

 171-165אישים,ארושזו• • T ; 197 , 112 , 98ה, 223
עלשקן.ג. ; ) 167-163א, :החדשה(במהדורה

לעקסי' :ביידיש::תיבתועלסו-צג.סיפורים,ארבעה

 • 1956א,ליטעואטוויידישעובייערדעופרןקאן
למהדורותבהקדמותהעונהונוימצוייםאף . 387-385

השובים·והמבחריםהכתבים
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