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 גורי-דבי ליליאן

 הפרת אמונים
 בין ש"י עגנון לברוך קורצווייל

 

י ש"הוסר החיסיון של ועדת פרס נובל מעל המסמכים של הפרס שהוענק ל 2017בינואר 
של הוועדות  ןהחיסיון נגלו במקובץ הן התנהלותקבות הסרת בע .1966גנון בדצמבר ע

השונות שדנו במתן הפרס והן המאמצים והשיקולים של מי שהיו מעורבים וגם פעלו במשך 
הגיע הזמן להסיר ש דומני  1התוצאה המיוחלת. שנים, רבות מכשולים ותסכולים, להשגת

אפילו מכריע, במתן   ותי, ואוליחוטים והיו גורם משמעו בדמויות שמשכ  פרטים נוספים מעל
 הפרס לעגנון.

להתמקד בברוך קורצווייל, מי שהיה  משלל הדמויות שנטלו חלק בפרשת הפרס, ברצוני
ופירש אותם למען תלמידיו וקהל  עגנון מחלוצי פרשניו של עגנון, העריץ את כתבי

לוועדות את שתי חוות הדעת  תבשכ הקוראים הרחב. קורצווייל, הוא ולא אחר, היה מי
 ס נובל בגרמנית, כנדרש בתקנון הפרס. פר

 מטבע הדברים התפתחה קרבה רבת שנים בין עגנון לקורצווייל, קרבה שידעה פנים רבות. 
יחסים -מערכת היחסים בין השניים.-תודה במערכת-מצדו של עגנון התגלתה לרוב כפיות

ד של עגנון עגלל אופיו האגוצנטרי ת בזו נמשכה שנים עם טלטלות כאובות וקשו
 .שהתרסקה ללא תקנה

העברית תחושת אופוריה,  קריית ספר"עם היוודע הזכייה בפרס נובל, שרתה כזכור ב"
שאליה נתלווה סחרור קרנבלי של אירועים ומסיבות. על אחד משיאיהן של חגיגות עגנון  

המקום לפרטן, התעלמו זה ניצחו חכמי האקדמיה הירושלמית שמסיבות פרסונליות, שלא 
קורצווייל, כלומר: את מי שדאג וגם הוביל נאמנה את ההליך שהביא בסופו והדירו את 

 מה התנהגות זו של חכמי ירושלים, שעגנון שיתף אתה פעולה, גר של דבר לזכייה בפרס.
קרס לחלוטין האמון   , לטקס חלוקת פרסי נובל  לכך שעוד לפני צאתו של עגנון לשטוקהולם

למעשה לנתק כאוב ומוחלט שאי אפשר   ון הוליך. אבדן האמבחברו הסופר  ורצוויילן קשנת
עדויות לכך מצויים בחילופי האיגרות ביניהם . היה לאחותו או לרככו מִצדו של קורצווייל

 פה במרוצת השנים.-שסופרו בכתב ובעל , אנשי אקדמיה וסופרים , וגם בדברי מקורבים

ים אור הן על השופכ הללוטיב הקשרים המורכבים ר לברצוני להוסיף עדות משלי באש 
חלקה של אימפריית   , וכן עלהמילֶייה הספרותי בן הזמן, והן על נפתולי הקהילייה האקדמית

 שוקן שיוזמתה הנחושה הובילה אל היעד המיוחל. 

התמזל מזלי להתחמם לאורו של קורצווייל במשך שנים לא מעטות. הוא היה המנטור שלי, 
יטה, ודלתו ודלתות לבו היו תמיד פתוחים י באוניברסעבודתי ואת ראשית דרכאת  שליווה  

לפניי. הוא ורעייתו מרגוט, החכמה ומאירת הפנים, חלקו לי מעצתם, ולא הסתירו מפניי 
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למערכת המורכבת של הקשרים  את מחשבותיהם על באי ביתם. לפיכך הייתי עדה גם
 .  שנטוו בין עגנון לקורצווייל

חדד אצל מנהיגים ואנשי רוח הצורך המדינה הת ם הראשונים לקיומה שלוריבשני העש 
מקורי, והם חתרו בכל דרך אפשרית לכבוש את פסגת    להציג קלסתר תרבותי ציוני עברי
ביקשו להציע מועמד מתאים לפרס נובל,  הילכך הם. ההכרה התרבותית הבינלאומית

המדינה  יטית. התיעוד בארכיון פולוהתייחסו למשימה זו כאל משימה לאומית תרבותית ו
מאותן שנים אכן מעיד על כך. דוגמה אחת מכלל העדויות הוא מברק שסווג כסודי, נשלח 

ע''י חיים יחיל שגריר ישראל בשטוקהולם, לראש הממשלה דאז דוד בן  1959בינואר 
 וזו לשונו:  גוריון ולשרת החוץ גולדה מאיר, 

[....]   פר ישראלי, ות פרס נובל לספרות לסענקבדקתי במגעים דיסקרטיים סיכויים לה
עגנון הוצע פעמיים אך אין לו סיכוי באשר יצירותיו הספרותיות לא תורגמו לשפה 

  2אירופאית [...] לעומת זאת יכולים להיות סיכויים טובים לבובר.

מי שהועלו כמועמדים אפשריים להצעה לוועדת הפרס עמדו על הפרק מרטין בובר  מכלל
קרל  בידילגרמנית  אורח נטה ללוןת של הרומן פון. בעקבות תרגום המועגנוש''י 

עלתה עדיפותו של עגנון על זו של  1964בשנת  .שטיינשניידר ובסיועו של טוביה ריבנר
מרטין בובר כמי שזכייתו בפרס נובל תתרום לתדמיתה של המדינה הצעירה בעולם, ותאיר  

    3 ו העברית המתחדשת.שפתול את שיבתם של פזורותיו של העם לארצו

לצד התרגום הראוי היה צורך להגיש לוועדת פרס נובל לספרות גם חוות דעת בגרמנית 
הגותי של יצירת -אמנותי-מבקר ופרשן שיציג את ייחודה וערכה הספרותי , של איש רוח

עולם הספרות את "קורצווייל הסעיר   4.מי שענה על הנדרש היה ברוך קורצווייל. עגנון
הגיע  1941כבר בשנת  .של המאה הקודמת ועד מותו םמראשית שנות החמישי,"ריתהעב

קורצווייל למעמד של החוקר המובהק של כתבי עגנון בעקבות מאמר על ספרו החדש של 
קורצווייל חתר במחקריו לגילוי החוקיות  .הארץ, שפרסם בעיתון אלו ואלוי עגנון, ש"

והרוחנית שהיא  מעותה ומהותה האסתטיתמש  האימננטית של היצירה האמנותית ולגילוי
חזות המציאות. הוא פרץ לעבר מחוזות אשר חוקרים אחרים לא ניחשו את קיומם. הוא גם  

 : ביחס למטען הדורות. לאמור שינוי ערכין"קבע שעניין לנו בספרות העברית החדשה ב"
. גרמו ינוישן כי אם מהפכה, פירוש ועיצוב חדשים של מציאות חיה לש אין היא המשך 
ון של היהודים ושוויון הזכויות בעקבות המהפכה הצרפתית ותנועת ללכך תהליך החי

ההשכלה. ההשכלה ותהליך החילון אינם מרוקנים לדעתו את הספרות מהנושא הדתי, 
 אינו נעדר אבל הוא רק נושא בין שאר הנושאים. אמנם הנושא הדתי 

ה שפרץ דרך זקרים, קורצווייל היה  המבכאן מן הראוי להעיר שמכלל החוקרים הפרשנים ו
 והציב את ש''י עגנון ואת אורי צבי גרינברג בראש היצירה העברית המתהווה בארץ, 

שכונסו לאחר מכן בספרו  הארץ אחרי דורם של ביאליק וטשרניחובסקי. מאמריו בעיתון 
, לא היו המשך אלא מהפכה בשדה הביקורת 12או מהפכה ספרותנו החדשה המשך

ח קורצווייל אופקים חדשים: בניגוד לשיח הביקורתי בארץ. באשר לעגנון פתות והפרשנ
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 מעֶטהההרי שקורצווייל היה זה שחילץ אותה מ 5שליווה בראשית הדרך את יצירת עגנון, 
הציג את   הואונטע אותה בהקשרים מודרניסטיים.  יצירתוהדתי והפולוקלורי שיוחסו ל

הטיפולוגיים,  מרכיביהויות שיטתיות למכלול יחסהמודרניות של יצירת עגנון תוך התי
הציע דרכים חדשות להתבונן ביצירה רבת הממדים  התמטיים, ההגותיים והאמנותיים. כן 

פאית. הוא הציג  הזו הן בהקשריה לסיפורת העברית והן בהקשריה למיטב הספרות האירו
י השראה. רב בבקיאות ובכישרון 6את כתביו של עגנון בהערצה מוצהרת ונוגעת ללב, 

 תה לסיפורי עגנון הכרה בינלאומית וסללו דרך לדורות של חוקרים וקוראים. פרשנותו הקנ

שבהם הוגש עגנון לפרס נובל אתמקד באלה של קורצווייל שסופם שנשאו  מכל הפעמים
 - ברוך קורצווייל כאל בכיר חוקרי עגנון וכאל רבל  8  שוקן  שלמה זלמן  פנה  1946-ב  7פרי.

קש ממנו לכתוב חוות דעת יספרות עולם, ובת, וכן כמבקר הבקיא במניאמן בשפה הגר
לשטוקהולם בחתימתו של פרופסור   נשלח  חיבורו של קורצווייל  כנדרש לאקדמיה השוודית.

ולא  יה באותה עת מורה בבית ספר תיכון  וזאת משום שקורצווייל ה   9שמואל הוגו ברגמן, 
  ל כתפיו.טור עדיין לא הונחה עדוק, כנדרש. אפילו גלימת הפרופסור"בעל תואר "

יצא   1964ובשנת  והיה העקוב למישור"סיפורו של עגנון " תורגם לשוודית  1963בשנת 
  10 .אורח נטה ללוןלאור תרגום המופת של קרל שטיינשניידר ל

שנשא כבר  ,חידש גרשום שוקן את יוזמת אביו זלמן שוקן ופנה לקורצווייל באותה השנה
ות עברית ולספרות משווה באוניברסיטת מד בראש המחלקות לספרוע פרופסור"בתואר "

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
אל ראש הממשלה ושרת " 

וגולדה  דוד בן גוריון( " החוץ
שגריר  מכתבו של –) מאיר

חיים יחיל, ישראל בשוודיה,  
המבשר להם שאין סיכוי 
שפרס נובל יינתן לש"י 

גנון, אך כדאי להתאמץ ע
  תן לבובר...שיינ
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 ,אילן. קורצווייל שלח לקרן נובל המלצה בגרמנית ובאנגלית להענקת הפרס לעגנון-בר
את   1966של קורצווייל נשאה בשנת . הגשתו 1947שאליה גם צירף את המלצתו משנת 

פרס ון, הציע להעניק את הולסאמנם חבר ועדת פרס נובל לספרות, הנרי אהפרי המיוחל. 
אך אחרי דיונים החליטה  המשוררת היהודיה גרמניה,  ש "במשותף לפאול צלאן ולנלי זק
 11 ש במשותף."י עגנון ולנלי זקהוועדה להעניק את הפרס לש"

 *** 
להצגת מערכת היחסים בינו לבין  קורצוויילברוך ם דברים אחדים על מן הראוי להקדי

 ביל ללימודיו בישיבה פסיכולוגיה וספרותבמק משפחת רבנים, למדר לעגנון. קורצווייל, נצ
ערב פרוץ מלחמת העולם השנייה השלים מחקר לתואר השלישי רנקפורט.  באוניברסיטת פ

לאישור קבלת התואר פרצה מלחמת העולם בזמן ההמתנה  .פאוסטעל מחזהו של גתה 
פת הנאצית בסיועם של התוברגע האחרון לברוח מ הצליח קורצווייל 1939-השנייה, וב

 .9 פרופסור מרטין בובר ופרופסור הוגו ברגמן שדאגו לו לסרטיפיקט

אלא שמי ששלטו בתחום  ,קורצווייל היה אמור למצוא את מקומו באוניברסיטה העברית
הדירו אותו ולא אפשרו לו להיות חלק  בראשם גרשום שלום ובני חבורתו,מדעי הרוח, ו

לחיפה והתפרנס אפוא  הוא עקר   ארץ. ר האקדמי היחיד דאז במבצמבין החוקרים והמרצים ב
. הניתוק מן האקדמיה ומן ההוראה אקדמית הגיע חוגים"" מהוראה בבית הספר התיכון

זלמן שוקן וידידיו  בסיועם של. אילן-עם פתיחת אוניברסיטת בר 1956לקיצו רק בשנת 
הוא ואכן,   עולם.ה רותקורצווייל לעמוד בראש המחלקה לספרות עברית ולספ הוזמן

הן כחוקר  עולםהתמסר בכל לבו לביסוס מעמדה של המחלקה לספרות עברית וספרות ה
 מעמיק והן כמורה דגול.

לתועלת האוניברסיטה אילן, וכל מעשיו -סמכותו הורגשה בכל פינה באוניברסיטת בר
ר בזכות דב  נעשו ללא שיקולים של יוקרה ותועלת. גם בעיני הציבור הפך קורצווייל לשם

באותן שנים הוא העמיד ספרי  . הארץ עו לעתים מזומנות מעל דפי עיתון מאמריו שהופי
 . 12ספרי הגות וספר בענייני דיומא שלא נס ליחם עד ימינו, מחקר

שרוי, הלכה והתחזקה ידידותו קורצווייל יים שבתוכה היה בתוך קלחת האירועים האקדמ
שנקלעו   אלא גם באנשים, נו כאן לא רק באישים  ן לעניי  צ גרינברג.י עגנון ועם א"עם ש"

האישיים והקולקטיביים. עניין לנו לא רק  המכריעים ביותר בחייהם יחדיו בזמן ובמקום
כל המורכבות המתוחכמת, לטוב בהישגים שקבעו קווי פסגות של כל אחד בתחומו אלא ב 

רצי ו דמיים חואקולרע, של קשרים אישיים וכאלה שנבעו מקשרים ציבוריים תרבותיים 
   .ותגורל

שנים אחדות לאחר בריחתו  ,לעגנון החלו בראשית שנות הארבעים  הקשרים בין קורצווייל
לעגנון בקובץ חילופי האיגרת של קורצווייל   של קורצווייל חסר כל מהשלטון הנאצי לארץ.

עגנון שלא ידע  13.מעידה על גורלם השונה של השניים 1943ר מספטמב האגרות ביניהם
מונו של זלמן שוקן כדי שיתמסר לכתיבה, לצדה של רעיה נהנה מחסותו וממיו ורמחס

ואשר  שנודעה בנאמנותה הנדירה לביצור רווחתו הביתית  מהאליטה של היהדות הגרמנית, 
  14 .יה לפיענוח ולהעתקת כתבי היד הבלתי קריאים של מפעלו הספרותיהקדישה את חי
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נובל לעגנון, עליה חתומה רחלי שוקן קהולם, עם הענקת פרס שטוקורצווייל מברוך נשלחה לגלויה ש

  .המוסרת דרישת שלום בשם תיאודור שוקן

 

על י שהודר להתמודד על פרנסתו כמנאלץ  , כפליט מהתופת הנאציתקורצווייל,  , כנגד זה
אקדמי מוסד ההעברית שהייתה באותם ימים ה מללמד באוניברסיטה 15גרשום שלום ידי 

הספר -חק משעות הוראה ארוכות ומפרכות בביתאמור, הוא התפרנס בדוכ .היחיד בארץ
שגזלו ממנו את מיטב זמנו ומרצו. אנו למדים על כך מאיגרת ששלח  בחיפה חוגים""

מודיע לו שהנה הוא מחזיר לו עשר לירות מחצית חובו על ידי הגברת ובה הוא  13לעגנון
הספר המקצועי קיבל את העבודה בבית ם ש ר רוזנפלד. בהזדמנות זו סיפר קורצווייל ג''ד

  .יד הטכניון בחיפה-על

שכתב במכתב , 1966 הגיעה לקיצה בדצמבר 1942 בשנת ההתכתבות ביניהם שהחלה
וודע יעם ה  , כמענה למכתב של עגנון לברכותיו הטלפוניות של קורצווייל  , קורצווייל לעגנון

כולתו מי ומתוחכם על קוצר ירמומתנצל באופן עבמכתבו עגנון  .דבר זכייתו בפרס נובל
העושה "עם סיום התפילה ואמירת הפסוק תכף ומייד לנהל את השיחה הטלפונית כראוי 

שזכורים לו הדברים שהוא כתב עליו גם כן הוא כותב לו ומדגיש  . על"שלום במרומיו
כבן לוויה  פה-לו הליכותיו עמו בכתב ובעל ותלאקדמיה בשטוקהולם וזכורשכתב אלה 
  .נאמן

א דיחוי. באיגרתו ציין שמאז החל לקרוא בכתביו ידע את מקומו קורצווייל השיב לו לל
כפרופסור באוניברסיטת לוועדת הפרס  שכתב     הוא מזכיר את חוות הדעת בספרות העולמית.

כוונתו כמובן   .כולם מתעלמים מכך  הארץזאת משום כבוד המוסד שמלבד עיתון    בר אילן.
בזה נסתיימה   15יל.שהדיר את קורצוויצוחו של גרשום שלום,  בני ירושלמי    מבצר"לאותו "

ההתכתבות מצדו של קורצווייל, והיא לא נתחדשה גם לא בעקבות הגלויה ששלח עגנון  
וייל משטוקהולם בשהותו שם עם פמלייתו לקראת טכס קבלת הפרס בזו הלשון: לקורצו

חלקך  נו לי פרס נובל והרי  שנתידידי הריני כאן אני כותב לך כאן מעירו של נובל ביום  "
   16 .בזה רב ולא מעט"
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אוטופורטרט של ברוך קורצוויל, מצויר בסגנונו של דירר. משמאל: מכתב ברכה מראש  מימין:
 .ה, לוי אשכול, עם היוודע הענקת פרס נובל לעגנוןהממשל

 

  נון הגיעו למשבר בגלל כפיות טובה של עג הקשרים הדרמטיים והמורכבים שבין השניים
 .כלות ברוך קורצווייל כלפי פרשנו המסור עד

שלא זכה למקום הראוי לו בקרב החוקרים של מדעי הרוח באוניברסיטה  ,קורצווייל
העברית סיפר לעגנון באיגרותיו על כאב ואכזבה עמוקים ועל סבל רב. הדרתו מן האקדמיה 

דקים. גם לדרפגעה במעמדו, היא גזלה את הזמן שנדרש לו למחקר שנתבזבז בהוראה 
והוא לא קיבל את ההוקרה שהיה ראוי ם הדרגות האקדמי עוכב בשנים רבות,  קידומו בסול

 לה כחוקר פורץ דרך. 

לכך    עדויות .  לעג ובז להם ,ידע את עוולותיהם,עגנון מצדו הכיר היטב את חכמי ירושלים  
סה כדרכו ני הוא הנות משני העולמות:יואולם, עגנון רצה ל   17בכתביו וגם באגרותיו.

של קורצווייל להיות איש ריב  רבן ולתלות את הדבר בנטייתו לכאורהלקרבן את הק
הוכתה האקדמיה הירושלמית  ל. אותה עתבפרס נוב  לאחר הזכייהשנה  השיא הגיע כ ומדון.

עגנון שנענה כמובן להזמנה   .באופוריה שלוותה בחגיגה רבתי שאליה לא הוזמן קורצווייל
עה צווייל. למותר לציין את ָעצמת הפגיהלין על הדרתו של קורי להשתתף בחגיגה מבל

בקורצווייל, שיכול היה לזכות לרגע קט של ריהביליטציה אילו הזמינֹו עגנון לטקס ואילו  
  דרש בשבחו של מי שסלל לו את הדרך אל הפרס.

יל ווימהבלגתו של עגנון. קורצ  קורצווייל כתב לעגנון את דעתו על כך והדגיש את עלבונו
פטרה את    אמירתו לא  ות, אךהיה מוזמן הוא לא היה משתתף בחגיג  אמר אמנם שגם אילו

מלהזמינו וגם לא פטרה את עגנון מלהתריע לפניהם על העלבון שנכרך   חכמי ירושלים
עגנון יכול היה לדרוש את השתתפותו של  באי הזמנתו של קורצווייל לחגיגת פרס הנובל.
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נאמן  "בוויתור על השתתפותו שלו בחגיגה המדירה את  קורצווייל בחגיגה ואפילו לאיים
במונית מיוחדת מירושלים לביתו של  בעקבות האירוע הגיע עגנון  18.כלשונו כתביו"

קורצווייל שלא היה מעוניין   19קורצווייל בשיכון הפרופסורים בבר אילן כדי לפייס אותו.
לפטור את עצמו משיחה  מצא דרך מחוכמת ו, בוגדנות עקביקורו של עגנון בביתו בב

  קשר אתו לצמיתות.לכלשהי עם עגנון וגם לשים קץ באופן חד משמעי 

קורצווייל ידע שעגנון נהג תמיד להגיע מירושלים לביתו בשיכון הפרופסורים של 
להחזירו לביתו. הוא גם  אילן במונית שחכתה לו כל שעות הביקור כדי-אוניברסיטת בר

  גן יזדקק עגנון להתפנות בחדר הנוחיות. על -הבין שלאחר נסיעה ארוכה מירושלים לרמת
 ואמנם, .  על האסלה הזו יושב כפוי תודה  האסלה בביתו חיכה לעגנון שלט, ועליו המילים:

ה בראותו את השלט עזב עגנון במהירות את בית קורצווייל וחזר לירושלים במונית שחיכת
שאין הוא  כך הצליח קורצווייל להבהיר לעגנון מבלי להחליף אתו מילה .לו ליד הבית

ת אמותיו. ואכן עגנון עזב את הבית נסער והשניים לא שבו "בדלעוד  רצוי ולא יהיה רצוי  
  להתראות או להשתמע עד עולם.

בסיד לבן, את הקיר  קורצווייל    סיידה מרגוט  בטרם  ת על הקיר,ראיתי את הכתובאני עצמי  
 וראיתי גם את הכאב והאכזבה של קורצווייל שאותם לא הצליח להעלים חרף השתיקה. 

צבי לוז ויהודה פרידלנדר העידו שהם ידעו על כך, מפי פרופ' ברוך  ידידיי הפרופסורים
  קורצווייל או מפי מרגוט רעייתו.

בה והבוגדנות של עגנון בכאב ובכעס ג התייחס קורצווייל לכפיות הטו''באיגרותיו לאצ
  20ל"הסופר עגנון"."האדם עגנון" "מ ובאחת האגרות הוא מחק ושינה את הכתוב הדוקים, 

. זה המעט " 20האמן עגנון עולה בגדולתו על האיש עגנון '' ג הוא כתב:''באיגרת לאצ
 ה דעותמקורותיה של ידידות חד צדדית וכפוית טובה מצדו של סופר גאוני לחוקר והוג

עד כאן רק חלק מהידוע לי על הדרך לפרס נובל לספרות . ופורץ דרך גאוני, רב השראה
 .ןוזה גם חלק מהפרשות הכאובות שהייתי עדה לה ת, עברי
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ג   92 49גיליון   ּגַ

לציין שכלל ראוי אן כ והוא נזקק לאשפוז לשבועות אחדים. ,ללקות בלבו ,הללו כדי לקדם את ענייני הענקת הפרס
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  .הנאצית לארץ. זאת מייד עם אישור הדיסרטציה על פאוסט לגתהמגרמניה 
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