יהודה אריה ק~~זנר

עירו של י· ל .פרץ (*

זאמושץ'

א.

איד כל ספק שזאמרשה העיר שבה נולד וגדל י .ל .פרץ רבה גו בהפסקרn

יותר משלרשים שנה ,שימשה לו אחד ממקוררת-ההשראה הראשיים נמשן כל יםי
חייו .ב"זכורנרתי" ,ואתר "צורו מפתחות קטנים לדברים

תיאר פרץ

שכתבתי" (, 1

כמה וכמה אנשים ,שחיו ופעלו בעיור ושימשו דוגמאות לגיבורי יצירותיו .הוא

אף

הזכיר

ששימשו

נושאים

רבים,

רפרטים

האמנותיים

ל~רכיר

שא.רבים

בזאמרשץ',

מזכררנרת מימי שהותר

בסיפוריו ,מחזותיו שוידיר (. 2

יוש

להדגיש,

שביצירותיו משתקפים פרטים לא-מועטים ,שפרץ הביא בספר זכררנרתיר בלא

לצייד בפירוש שהוא ניצל פרטים אלה בכתביו
•

וכוק מתון

הספר ', :

ל .פרץ הצע'

.l

(. 3

ח"ו' ,צ'רתו וכתב'-דו הבלת'-נודע.

קיצורים

ברירו :
ררעוק:

נ .מייזיל' כוירו ארן ועדעס פרן י"ל פרץ' ניר-י!(,וק•1944 ,

~לע ררעוק פרך י .ל .פרץ ,נ~נז א'-י"א )נח' כוכים( ,ניר-י!(,וק ,ציקא ניכעו

פאולאב•1948-1947 ,

זכררנרת :
יב"ל :
כ"י :
כתבים :

 •131-3 ,1948ענוית :

ש .מלצו.

מייגע זכורנרת .נתרן  :ררעוק ,י"א ,ניר-י!(,וק,
נתרן  :כתנים ,כוך ס] /ספו '[,א תל-אניב .תשי"ז )עיין למסה(.
ירוא נלעסעו .שויפסן פרן ייזישן רריסנש~פסלעכן אינססיסרס .כוך ו ו  •xמס'

)אריגרסס(,!-קס!(,נעו  (1937של פיוסרם זה יצא מחדש נשם :

3-1
."';,ןרנ-ץרפ"

רדילנע•1940 ,
כתב-יד בלתי-יזרע של י· ל .פרץ.
כל כתבי .י ל .פרץ הענויים והמתורגמים מיידיש .כרן /י'-א תל-אניב" ,זניו",
תש"ח-תש"ן.

ני גער :

ש .ביגעו .י· ל .פרץ ,ברענ!(.ס-אייועס ,ה' תשי"נ .תרגום ענוי )מקוצו( של ספו
זה על-ידי ש .מלצו יצא )יחד עם  :על י· ל .פרץ .דברי סופרים עברים ,אסף.•.
ש .מלצו( בשם  :י· ל .פרץ .חייו ויצירתו .תל-אביב ,תשכ"א.

 (1זכורנרת .80 ,ענוית :
 (2שם,25 , 24 , 22 ,8 , 7 .
' J"llקער" ,ררעוק ,ד(, 75-66 /

עמ' ק:

) 30 ,29ורמז לסיפור הלא-נכרן' הכוונה ל"וו~ס ~מ~ל
) 34משתי הרמיזות השנייה מוטעית' צויד להיות לא

.שהשמחה במעונו" אלא ~" שמועת" ,ררעוק ,ד7&-75 , 69 ,52 ,51 ,49 ,41 (, 144-141 /
)הציסרסים הם מ"ז~מ~שטשער פ~זש~נד'ק" ,דרעוק', ,א ,92 ,89 ,86 ,85 ,78 , 77 (, 326-323
) 100 ,99 , 98 , 97 ,94צ"ל " :רוחות מספורת" ולא "זzזתי רוחות מספורת"  ,כתנים', ,ב ספר
',א עמ' קל"נ-קל"ס() 104 , 103 , 102 ,ושרב נזכר סיפרו בלתי-נכרן' צ"ל " :א'ן קעלע -1
שסרג" ,ררעוק', ,ב (. 130 , 110 , 108 , 228-221
 (3למשל " :מיכל שמש" )זכורנרת (38 .בזנו נ"ז~מ~שטשער פאזשאנד'ק" )ררעוק', ,א
 1 ( 324תיארו מרתו של "סרחו-היין ".ק )זכורנרת ' 108 ,הוא ל"בל קרן  -השררה  '. :שאצק',
השכלה איד זאמ!(.שסש .ינ"ל ,ו  (32 ,19s2 ,xxxvכנראה השפיע על תיארו מותר של ליינל
ב"למראשות'  lשל גוסס" )כתבים ,א /ספו ',א עמ' (א"י'-י  1את המעשה בפשיטת-הרגל של
סבר של פרץ ,שלמה )זכורנרת 1 9 ,הכוונה לאבי אמר של פרץ ' l ,שלמה צב' ה'רש ל ( llן'
אפשר להשרות למעוכה ',ב מחזה ב' של "חורבן ב'ת צד'ק" )כתבים', ,ב ספו ',א עמ'
 מבחינה זן יש עניין מיוחד בשיר  nצ  lך'ק א'ן ךע ~ lלטע  lה"ס"קצ"ר-ר"א( ,ןכן',
)דרעוק', ,א
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זאמושץ' לא היתה דרמה כלל לעיירת יהודית טיפוסית שב"תחרם המושב",
ואף חיי היהודים שרבים היו בה מבחינות הרבה מן החיים היהודיים בררכם של
הכפרים והעיירות של פרלניה בימים ההם .כפרים עויירות שהיו שקרעים במ"ט
שערי דלות ומנותקים לחלוטין מכל השפעה חיצונית .יהודי זאמושץ' ,נןמצבם
הכלכלי היה בדרן כלל סרב באופן יחסי ,לא צימצמו מעולם את תחום התעניינותם
ל "תורה" בלבד " :זאמושץ"  -עיר מהוגנת היא ! מאז ומעולם 'עיר מלאה חכמים

וסופרים' ,תמיד היתה עיר של תורה .ו'מקרם התורה
השאיפה ל~חד את ה"תורה" וה"חכמה" אפיינית הייתה ליהו'די זאמושץ'
מאז ומתמיד .כדברי אחד מבניה  :זאiבושץ' חיתה "עיר מרבץ לתורה וחכמה .אשר
הלכו בה שלרבי יד מקדם קדמתה" (.ב
6
הע'ר זאמושץ'
ס( ( Z1am S
נוסדה על-ידי המדינאי וההומאניססן

-

שם חכמה"'

(, 4

)c

'ז

הפולני

:f

זאמויסקי שאף להקים עיר שתהא דומה לפארובה שבאיטליה ,שב  i1למד .בוניה
של זאמושץ' היו אדריכלים איטלקיים והיא נבנתה בסיגנון תרנסאנם האיטלקי
המאוחר  -עיר רנאסנסית איטלקית ,בכל פארת ותזות ,בפולין הרחוקה ! בנייניה
היפים של· .זאמושץ' הישנה עומדים עדיין על תלם .הם עשו רושם רב על פרץ
הצעיר ,כשהשווה את עיר מולדתו לכל אותן הערים והעיירות היהודיות-הפולניות
העלובות שתכיר במשך תזמן  (. 7לבית-הספר הגבוה ,שזאמיוסקי הקים בעירו

·'

~·
1

הגדול

יאן

זאמריסקי ) ;Jan Zamoyski

( 1605-1542

בשנת .1580

תחושת ,תוזמנו מורים מחוץ-לארץ  :מאיטליה ומארצות אחרות .זאמויסקי אף
עודד את התיישבותם של זרים ממזרח וממערב  :מתורכיה ,פרס ,יוון ,בוהמיה,
איסלית ,גרמנית ,תאיים הבריטיים ועדו.

בשעת חלוקתה הראשונה של פולנית )  (1772נפלת זאמושץ' בחלקת של
אוסטרית .ביד  1813-1809כשחייכת למת שנקרא "הדוכסות תרוארשאית" ומשנת
 1813ערד תקומתה של פולנית לאחר מלחמת העולם תראשונת  -בשנת ,1918
שלטר בת הרוסים

(. 8

רכן כמשן מחציתה הראשונה של המאה הי"ט היתה זאמושץ' בזה אחר זה
כפופה לשלדשה שילטונות שונים  :האוסטרי )  (, 1809-1772הפולני ) ( 1813-1809
ותדרסי )אחרי  (. 1813בעל כרחם באו תושבי העיר במגע עם שלוש לשונות ושלוש

תרבויות תוך תקופה קצרת יחסית .כשנולד פרץ ) (1852כבר שלסר הר  lס'ס

Ji
1

1

''rJ

 (4זכוובות .69 ,ענוית  :עמ' פ"ה.
 (5ד .ש'פמאן ,משא זאמושםש. ,המליץ" ,שבה י"ז ).389 (. 1878
 (6על זאמושץ' בכל,ל ת'אורה ותולד  lת'ה  :דעו בראש'ת פרן זאמ~שטש" ,פנקס
זאמ  t$שםש" ,בועב  t$ס אייועס ,תשי"ז) 26-17 ,בעיקר על-פי ספרו של  1Herbatעיין למםה( 1
 '.שאצק' ,זאמ  t$שםש און פרץ ,יב"ל) 43-40 ,(1946) XXVI 11 ,נדפס מחדש בתוך "פנקס
זאמ  t$שםש"S!. Herb ~ , Zamos6, War·szs,wa , 1955 ; ( 454-451 ,
)צילומים בהזרים ; בסוף

סיכום באנגלית וכלשובות

אחוות( ;

)בצירוף מפה( Przewodnik po Zamosciu i okolicy, Zamosc , 1934
 . . .סZ. Serafin-Sochansk>a, Zamosc, Lw6w, 1938 1 S!ownik Geograficzny Kr6les!wa Polskieg
pod redakcy11 B. Ch!ebowskiego, T. XIV, Warszawa , 1895 , 375-379 .
~;-1. ~,1. 'Pieszko,

 (7השווה  :זכוובות •34 ,ועיין  :גם '.
ובשברה" ,ערך מ .תמרי ,תל-אביב ,תשי"ג•274-272 ,

נעמן )ביימוק( ,אם העיירות" .זמושץ' בגאונה

 ;377 ,XIV ,"S!ownik"." (_8י .שאצקי ,השכלה אין זאמ  t$שםש ,יב"ל(, 1952) XXXVI ,
") 30פנקס זאמ  t$שםש"(.189-188 ,
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ב~\ Tמדשץ' קרוב לארבעים שנה ,אך הפ  lל ' Jם המשיכו להתגורר בעיר ומסביב לה,
וגאליציה האוםטר'ת ,עם אוכלוסייתה היהודית הצפופה ,השתרעה במרחק לא רב.
ה'ה  lד'ם  (9התיישבו בעירו של זאמויסקי שנים מד'עטיות בלבד לאחר

שנוסדה .היהד'די הראשון ,שאיודה לו למושב את זאמוש,וץ בשנת שנע לייסוד
העיר ,כלומר נ ,1537-חיה יהודי ספרדי  (. 10כעבור שנה ,בשנת  ,1588העניק
זאמויסקי כתב-זכויות " (11לפי בקשת יהךדים אחדים בני האומה הספרדית
והלוזיטאנית ]פורטוגאלית["  ,12כתב-זכויות זה ניתן אך ורק ל'ה  lד'ם םפרד"ם
והתיר לחם להתיישב בעיר החדשה .וכך נתקיימה בזאמושץ' זמן-מה קהילה של
 מקרה יחי!" במינו בתוו 1דות יהודי פולניה (, 13יהודים ספרדיים בלבד
עד שנות השלושים של המאה הי"ז כמעט שלא ישבו יהודים ~tשכנזיים
בזאמושץ :ואולם באמצע המאה זזי"ז נפסקות ,מחוסר תעודות ,ידיעותינו על

 (9על זאמושץ' ה'הוד'ת  :ארז  Jא .צדרבו'ם(] ,כתנה על[ זאמושטש" ,קול מנשר",
שבה ז' ) ,1869תוכ"ט-תו"ל( ,גל'  ,47עמ'  ,327-325גל'  ,48עמ'  ,337-336גל' ,49
) 337-335נדפס מחדש ,בתוו בספח למאמרו של י .שאצקי ,השכלה אין ז~מז~;שטש ,ינ"ל,
עמ'

ו ,xxxv
ערך

,59-50 ,1952

מ.

בזמוש',ץ

תמרי,
נעמ'

וגם נתון "פדקס זאמ~שטש",

תשי"ג

תל-אניב,

; 73-33

, (216-201

"זמושץ' בגאונה ובשברה",

של

לתולדות היהודים

במיוחד מאמרו

)חשוב

נדפס נהשבזטות גם

לו'ן,

'.

"פנקס

ביידיש בתוך

זאמז~;שטש",

 ).סוקולוב ,יצחק לייבוש פרץ" ,אישים" ,ירושלים ,תשי"ח; 250-246 ,
ועדאקטירט  :מ .וו .נעונשטיין ,נועב  1$ס אייועס ,ה' תשי"ז ; '.
מ  i$שטש ,ינ"ל ו ") 62-24 ,(1952) XXXVפנקס זאמ  i$שטש"'. ; (219-185 ,
און פרץ ,ינ"ל ,ו ו ו ") 46-40 ,(1946) XXVפנקס זאמז~;שטש"; (457-451 ,

; (67-29

"פנקס זאמ < tשטש",

שאצק' ,השכלה אין זא-

זאמושטש" ,המליץ",
 (1861 ,) 159-162ו

י"ד

שבה

) ,416-414 ,390-389 (, 1878

Zamosciu, "Ju!rzenka", Rok

).שמר

הפרטי

של

הוא

המחבר

י ו סף

ד.

והשווה

גם ; 543-452 :

Altberg, Gmina Izraelsk·a w

].J(6zef

שכתנו

בטעות ;

ולא יהושע

'

שאצק' ,זאמז~;שטש
ש'פמאן ,משא

כמו

יהודה.

או

המאמר נדפס בתרגום ליידיש נ"פנקס זאמז~;שטש''.
והשורה  :שם; 88 ,
 "s. Laslik, Z dziej6w Oswiecenia Zyd·owskiego, W·arsz.awa , 1961 , 197-225והשורה גם

; (372-366

:

זכ·

רובות 56-55 ,ובמקומות אחרים ,וכן סיפוריו של פרץ " :מש 'חם צ''טן" )ורעוק ,ב-516 /
 ; 523העיירה "אין גאליציען" היא לאמיתו של דנו  -זאמושץ' ; ראה  :זכוונות; (34 ,
"קרנךעך ) nווערק ,ג I ( 285-273 /ועוד .נוסף לזה ; סיפורו של א .צעךעךבו'ס ,נין המצוי,b
~.סעד \$תוכ"ז ,כיחוד  :עמ' ") 5-1צמות" היא זאמושץ' ; השווה  :י .שאצקי ,ינ"ל ,ו .xxxv
 ,36 •1952הערה (. 29
על

חכמ' זאמושץ'

וח'בור'הם עיין

כיחוד :

צ.

הורוו'ץ,

הלו'

ספר כתני הגאונים".

ובלוח עמהם ג"כ תולדות עיר זאמושטש ורבביה"" פיעטוקרנ ,תופ"ח) 140-137 ,דפוס-
צילום  :ביו יורק ,תשי"ט( ;  '.ד .מנדלבו'ס ,ספרי ובני וחכמי זמושץ' )ביבליוגרפיה(" .פנקס
מאהלך,

ז~מ  i$שטש' ; 316-221 /ו.
 (10על הספרד'ם בזאמושץ' :
ספוד" ,ספו ) ,,תשכ"ג('. ; 98-94 .

-93ס ,12בייחוד 120-110 :
ענוי.

נשם :

יהודים

החסידות

ב.מ.

מרחביה.

וההשכלה.

•283-277 , 1961

גלבו ,ל.זולדות הספורים בפולין" ,ארצו יהודי

שאצק' ,ספורים ~tין זאמ  i$שטש.

ינ"ל,

)מאמר זה נדפס מחדש נ"פנקס זאמ  i$שטש'/

ספורים נזמרש;ץ

נ"זמוש'' r

בגאונה

ונשברה•;

xxxv

,93-69

)(, 1951
ובתרגום

, (23-11
J.

Morgensz!e:-n, Uwagi o Zydach Sefardyjskich w Zamosciu w la!ach 1588-1650,
" Bule!yn Zydowskiego Ins!y!u!u Hislorycznego", 196·1, nr. 38, slr . 69-82 , 150-151
)סיכום באנגלית( ; ו  w Zamosciu na prze!omie XVזJ. Morgens!eri1, 0 osadnic!wie Zyd6v
)סיכום אנגלי(. c" nr . 43/44 , 5-17 , 134 .ו "  wו! i XV

 (11נדפס בעתרן  (1863 ,) 433-435ווו Rok
) " ; 120-119 (, 1951זמושץ" ; 322-320 ',' •. :פנקס •• '•89-88 ,',
-" (12נ  ", Julrzenkaשם 433 ,נדפס בטעות "·" Lazylanskiey:
 (13ינ"ל•114 ,(1951) xxxv ,

" Julrzenka",

100

והועתק

בתוך :

במקום

ינ"ל XXXV ,

" " Luzylanskiey

יהודי-ספרד בעירו של זאמיוסקי .ברור ,שמספרם מעולם לא היה רב ואין השפעתם
על חייה של זאמושץ' היהוידת ניכרת  (. 14ואולם עוד במאה הי"ח טען אחד מיהדוי
זאמושץ' ,שאשתו היא ממוצא "לוזיטאני"  (. 15וכמה וכמה משפחות ,ובתוכן אף
משפחת פרץ ,התייחסו לחלוציו הספרדיים של היישוב היהודי בזאמושץ'
קה'לה

(. 16

אשכנז'ת מאורגנת כבר חייתה קיימת בזאמרשץ' בראשיתה של

·~·

המאה הי"ז  (. 17במשך המאה חי"ז ובמאה הי"ח גדלה קהילה זו במספר חבריה,
בעשרה ובחשיבותה .ובעת ובעונה אחת גדלה גם השפעתה של קהילת זאמושץ'
ב"דועד ארבע ארצות"  (. 18לפי עדותו של ר' ברוך 'וון ,תלמירחכם שחיה גם בעל
השכלה כללית ופעל נפולביה במאה הי"ח ,בין הש~•ר  -כאחד ממנהיגי "וועד
ארבע

ארצות" (, 19

הייתה "זאמושטש עיר מלאה חכמים

אחר ,זאמושצ'אי ,אף הוא קורא בשנת 1777

וסופרים" (. 21

לעירו :

וסופרים" (, CO

ותלמירחכם

"קהלה מפוארה מלאה חכמים

וכפי שכבר ראינו השתמש פרץ כמעט באותן המלים ,כשדינו על

'נ;יר מולדתו .ואכן ,ונים היו הרבנים המפורסמים .תלמידי-החכמים
שנולדו או פעלו בזאמושץ' (. 22

והסופרים

רובה הגדול של ק"ק זאמושץ' התנגד ה  jלתנועות המשיחיות )של שבתי
צבי במאה הי"ז ,של יעקב פראבק במאה הי"ח( והן למקובלים ובעלי-מסתורים
למיניהם  (. 23ואף על פי כן היו נין יהודי זאמושץ' גם כאלה שנהו אחר אותם

"בעלי שם" ,שסללו את הדרן לחסידות .יתר על כן -
השם"  -ר' 'ואל בער-שם )במאה הי"ז( (21
שנות ה' Wלטון האוםטר' ) (, 11:09-1772כשזאמושץ'

אחד הנודעים שבין "בעלי

היה בן זאמוש'.ץ

האוסטרית,
בעיר

,1
1

היו

שנות

התקדמות

תרבותית

וכלכלית ששל

השתייכה לגאליציה
הקהילה

היהודית

זו (, 25

המצב הודע תחת הש'לטון הרוס' .חידושו והרחבתו של המבצר
זאמוש'.ץ שנים מועטות לאחר שהעיר בפלח בייד הורסים .גרמו לפינוייך באונס
של

,Morgenslern ( 14

שם,nr . 38 ,

; 82-76

גלנו ,שם,

; 98-97

שאצקי ,יב"ל, XXXV ,

.118-110

,Morgensle<rn ( 15
 (16י .שאצקי ,יב"ל ,ו ו ו •41 ,(1946) XXV
 (17י .לוין" ,זמושץ.37 ", •• :
 c18לויז .שם ,39 ,31 .ועו.ד א .קרפפער,
שם,

.82

בהקדמה י r-דעו פנקס פוז דעו זאמ~ש-
סשער חברה קרישה]![ וגמולת [!] חסדים" .בלעסער פ~ר געשיכסע" ,באבד ו ו ו' העפס 2-1
)יאנואר-יוני ) 89--79 (. 1950נדפס מחדש ב"פנקס •• 1 112-104 ",.ובעברית ב"זמושץ", .. :
(. 302-299
 (19עליו ,למשל  :האנציקלופדיה העברית ,כרן טi cyclopaedia Judaica , ; 500--499 /ןE
•111 , 11112.--1113

 (20ל ויד' שם•50 ,
 (21ראובן זעל'ג בן 'שואל אל'עזר ,על שעו ספרו "מחנה ראובן' /ליווונו•1777 .
השווה  :צ .הורוויץ ,כתבי הגאונים •• "  ; 138מנדלבוים" ,פנקס"••• •257 ",
 (22השווה למעלה .הערה  .9אפשר המפורסם שבהם מלפני תקופת-ההשכלה היה
' ' lעקב קראנץ ,הידוע בכינויו "המג'ד מדד:בנה" )לערן  (. 1804-1740שבמשך חמש-עשרה
שנות חייו האחרונות פעל בזאמושץ' ומת שם.

 (23לויך ,שם•52 ,50--46 , 38 ,
833

 (24ש .דובנוב ,תולדות החסידות ,תל-אביב ,תש"ןEncyclopaedia ; 47 , 31-30 ,25 ,
. Judaica,

,זn

 (25י .שאצקי ,זאמ~שסש און

פרץ ,יב"ל,

ו ו ו , 42.:.....41 ,(1946) XXV

101

של משפחות יהודיות מרובות  (, 26בעקבות העזרה שהושיטו היהודים למרידות
הפולניות של שנות  1831-1830ר 1863רדילדרלה של האצולה הכפרית הפולנית,
כתוצאה מן המרידות הללן ,הפכו יהודים רבים ,שפרנסתם חיתה תלויה באצילים
כאלה .לקבצנים .לא מעסים הוכרחו לעזוב את זאמושץ' (, 27
28
הריסתו של המבצר בשנת  ( 1866וסילוקו של חיל-המצב הרוסי אף הם
פגעו פגיעה של ממש בפרנסתם של יהודי זאמרשץ'  1הרוסים היו לקרחותיהם
החשובים ביותר של הסוחרים היהודיים בעיר  (, 29גורמים נוספים להתמעטותה
והתרוששותה של האוכלוסייה היהודית של זאמרשץ' בראשיתה של המחצית
השנייה של המאה הי"ס היו מגפה  (30וכמה צעדים אנטישמיים מובהקים של
הרוסים  (, 31התדרדרות זר נפסקה ברבע האחרון של המאה הי"ס  - (32ללא ספק

כתוצאה של שיגשרגה הכלכלי של פרלניה בתקופה זר

(, 33

בזכררנותיו של פרץ לא נמצא אלא רמזים מועטים לכל התמוורת הללו.
בימי ילדותו נשארה זאמושץ' עדייך עיר שרובה  nיהודית" ,בשנת  ,1858כשפרץ
3
היה בך שש,
מנתה זאמושץ'  2239יהודים 1822 ,פולנים ר  21בני עמים אחרים ~ (
ר"ב1B84-
7620".
תושבים
)
5009
יהודים(".
ובאותו
זמן,
"החביוות") .פרס לשתיים(
וכל
המסחר
הקמעוני
והסיטוני
נמצא
בידי היהודים"  (, 35נוסף על כך חיתה
זאמושץ'
מוקפת
קהילות יהודיות רבות ,שלגביהן שימשה "פאריס הקטנה )כמו שפרץ
קרא לעיר מולדתו  (( 36מרכז תרבותי וכלכלי • ( 37

רכן מתאר פרץ את זאמושץ' בזכרונותיר :
לעצמה .כיכר-שוק מרובעת (38

"ממלכה יהודית בעלבתית מי mדת

)רחובות צדדיים נוספים אחר-כן( עם שתי עורב

. 131'1 ,XIV ,"Slownik ... " (26ן שיממאן .משא זאמרשםש. ,המליץ" ,י"ד )(, 1878
לזיז ,שם•55 ,
(27
שיפמאן .שם  1שאצקי ,השכלה איד זאמ~שםש .יב"ל ,ו 1 36-35 ,33 .(1952) xxxv
לרין,
שם,
55
;
א.
קזםםו.
פנקס
חברה
קדישא
זגמ"ח
בזמזשץ',
"זמרשץ'••  1 319 ,",ארז.

1 414

יג"ל•53 ,(1952) XXXVI ,
 , Slownik (28שם .גארתז זמן פרץ היה כגו געו גן אובע-עשרה זלא ילד קסן,
כ;ו:.ר שחרא ארמו )זכוזבזת (. 14-13 ,כאילו זה קרה "לאחו זמן קצו"  -אחרי מאורע.
שקרה כשהוא "היה לא יותר משש עד תשע שבים )ענוית  :עמ' (.ז"--יז"ם
 (29שיפמאן ,שם ; ארז ,שם ; 52 ,שאצקי ,השכלה אין זאמ~שםש ,יג"לXXXVI ,
) •31 (, 1952
כ  (3שיפמאן ,שם  1לזיז ,שם•55 ,
 (31שיפמאן .שם ; לזין ,שם •56 , 55 .פרץ מספו )זכוובזת (67-61 .על עלילה שהעלילו
על יהודי עיוו בשבת  .1870זהשזהו  :י .שאצקי ,דעו בילבזל אריף זאמ~שםשעו יידן איד
 1870אין ליכם פזן פוצעס זכוזבות .יג"ל) 331-329 ,(1952) XXXVI ,נדפס מחדש ב"מנקס,", ..
 1 184-182זבעבוית ב"זמזשץ'••• (.75-74 ",
 (32לדין ,שם•56 .
 (33זמן-מה אחרי •1863
,375 ,XIV ,"Slownik ... " (34
 (35שם .והשווה גם :
לזין,
שם,
35
1
שאצקי ,השכלה אין זאמ~שםש .יג"לXXXVI ,
),35 (,1952
 (36זכוונות•67 , 55 , 54 , 50 , 21 ,
 (37ד .ש'פמאן ,נכתבה קצרה מ" -זאמזשםש .עו"ה תול"ם"" .המליץ" ,שבה י"ד
) ; 259 (, 1878לדין ,שם•56 ,
 (38מקום-העלילה של המחזה "ב 13J .כט או'פן  /3לטן מ  13רק· )וועוק ,ו(.280-181 :

r
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של שני
וחרבות מרוצפים (, 39 "".באמצע  -בנייך העירייה המרשים עם מגדל-
השעון הגברה 40
(,
מוקף
בניינים
מפוארים
בסיגנרך
הרנסאנס האיטלקי המאוחר.
ערד וחוברת מועטים ,בית-הכנסת
ה.עתיק  ( 41רבית-המדרש עם ספרייתו הגדלוה (42

ובניינים ומוסדרת אחרים ,שבהם נתרכזר חייה של ק"ק זאמרשץ'.
עד שנת  1866חיתה
זאמושץ' מוקפת חרמה ,שממנה נשתמרו אחר-כך
ג' שערים וערד כמה
שרידים .בין השערים  -קסרקטינים ובנייני-שילטרך אחרים 1
בקצה העיר -
ארמון
עם
גינה
גדולה
1
שביל
,שמוביל לנהר ; והלאה  -שדות
ויערות ".זה.ו
עולמו
הקטן
של
פרץ ,ששימש לו לעתים קרובות כל-כך מקור-
השראה ורקע ליצירותיו וכך נעשה קרוב לכל אחד מקוראיו.
פרץ
קובע ,שעיר מולדתו זאמרשץ' הייתה ,לאחר ווארשה הבירה  •(, 3העיר
הראשונה
בכל פולניה ,שבה נתגלו שוחר' ההשכלה (. 44
בזאמושץ' "תהליך ההשכלה יעבור ,עד כמת שאפשר ,בשקט" " (, 45לייד
מעשי-תיגרה
לא יגיעו הדברים"  (. 46וזה בשעה ,שחיגרות ומלחמות קשות בין
"
ו
משכילים" "קנאים" היו דבר רגיל במקומות אחרים " :במקומות אחרים רעש,
המולה ,חסיידם מלקים את המשכילים על-גבי קונקורדאנציות.
 משכיליםכותבים ביד אחת שירים בשבח ההשכלה ועל ארבע תקופות השנה ,ואדוות -
שירי תודה והלל לממשלה ,על החסד שהיא עושה לכנסת-ישראל ,רביד שנייה -
מ
לשינויות על השחורים ]הקנאים החשוכים[ ".ומלחמה בתקיפים ובקהל ,מלחמה
ברכיים.
מלחמה בחסידים ,ברבנים".
אצלנו  -אין אף סימן מ.כל זה"
לדבריו של פרץ .הצטיינה התנהגותם של בני-עירו במתינות ובסובלנות
(, 47

למופת.
ואכן .בהשוואה למצב בשאר הקהילות בפולניה ,נכונה התמונה שצייר
פר'יr
במידה מסויימת .והרי גם בני-זאמושץ' אחרים מעידים על כך .יי'י ש'פמאן

 (39זכוונות .55 .ענוית :
 (40עיין .למשל :

עמ' ס"ח.

זכוונות.

 skaוFranciszkai
)וועוק', .ח

)אחר-כן

 (. 130וכן :

.106 ,98 •34 •31-30

נקראה ~.Sta:szk:a :

מול

-

משפחת

ננייד .העירייה.

פרץ

השווה :

גרה

"דעו

ברחוב

lJ'llח

N

זכוונות) 127 .כאן הוחסרה המלה "מיו" ,לפני "מיס מיין צווייסעו

העלפס  ·" ..ונו'
)השווה " :דאס לעבען" .צווייסעו יאהוגאנג ,1914 .מס'  •63עמ'  (.3לערן
בשנת  1865גור
הפוצים
ברחוב
a
Bazyljansk
,
כביתר
של
.Grzelinski
השווה  :ד"ר  '.גע-
ל'בטער ,פוצ•ס
קינ
דעו-יאון.
"ז
אמ~שסשעו
שסימע".
ו.
יאוגאנג
1928
,
מס'
3
וגם "ליסע-
ואוישע בלעסעו" .ז!כסעו יאוגאנג .זיבעסעו באבד )  ,258 (, 1931ובענוית )בהשמטות( :
"זאמרשץ',,", .
 1231-230מפות של הע'  lזאמושץ'  :נספחM. M. Pieszko, Przewodni k ; .
, Zamosc , 38ו ) St. Herbsוהשווה גם  :עמ' (. 46
 (41השררה .למשל .את
הפואמה הדואמתית של פרץ "א'ן פ~ל'ש או'ף דעו "ט''ק

)וועוק,' .ן (.372-335
 (42ארז.
יב"ל,
XXXVI
),(1952
53-52
,
רגם
:
"המליץ",
י"ח
)
 1 691 (, 1882שיפמאן.
משא זאמושסש" .המליץ" .י"ד )•415-414 ,390 (. 1878
,
 (43בשנת
 1864היד בוואושה  72,800יהודים .שהיו~  32.7%של כלל אוכלוסייתה.
השווה  :האנציקלופדיה העברית ,כוך ס"ז•545 .
 (44זכוונות.
 .55והשווה גם את דבריו בכ"י  '. :א .קלודנר ,כתב-יד בלתיידער של

י· ל .פרץ" .גלירנרת" .כוך כ"ה )תשי"א( 1266 .רכן :

ארד" ,המליץ" .י"ח

)' 691 (, 1882

שיפ·

מאן .משא זאמרשסש" .המליץ" .י"ד )•390 ,( 1878
 (45זכוונרת ,68 ,ענוית ; עמ' פ .nן
 (46שם•69 .
ענוית  :עמ' פ"ה .רהשו mגם  :זכורנרת : 68-67 .יחס סובלני לגבי

בגדים "אשכנזיים" ולגבי השכלה חרלרנית.
(47
זכוונרת .75 .ענוית  :עונ' צ"ג )שרנה קצת .כדי לקוב יותר למקרו(.
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כותב בשנת

: 1878

"גם בדבר הזה תצטייד עדתנו ,כי כל בניה אוהבי שלום

ואחדות  :החסידים לא יקנאו את המתנגדים והמתנגדים לא יצורו את החסידים,
ושניהם לא יתקוטטו במשכילים ואלה האחרונים לא יתחרו בשנים הרא,זג:ונים .בני

החסידים והאורתדדוכסים ונכדיהם ינקרו את הפראגימנאזיום ולא יפחדו כי יאבדו
חלילה דרך אמונה (, 48 1/

איד ספק שמחברם של "מיינע זכרונות  ,11בן ה  ,62-61-ראה את עיר מולדתו,
שבח בילה את ילדותו ואת ימי בעדריו ,תוך געגועים סנטימנטאל»"-ם ,כטלית
שכולה תכלת.
ב.

בסוף המאה הי  l/ח ובראשית המאה הי"ט הופיעה והתפשטה במהירות מפליאה

החסידות .בדורות שקדמו להופעתה נחשב לימוד התלמוד לדרך היחידה המקנה
לאדם

מישראל

חיי עלום-הבא .ונעת וב·ג.ונה

אחת

פתחה הבקיאות

בתלמוד

ובנושאי-כליו את כל הדלתות לכבוד ולעושר אף נפני העני שכעניים ואף בפני
כניהם של פשוטי-עם ועמי-ארצות .ולהפך  :אפילו חיה אדם משופע בעושר ובייחוס,
זכה אך לבוז ,לעתים כגלוי ולעתים רק בסתר ,אם הוחזק עם-הארץ .ואולם חרי

המוני-העם ,העניים ,המדוכאים

בצפיפות

והנודפים,

כיחוד

במקומרת

שהיהודים

חיו בהם

 -בפרזוליה ,באוקראינה ,בווליניח :בגאליציה ועו,ד רחוקים היו מן

הכילפול התלמודי החריף והממולח ששלט בזמנים ההם בישיבות .בהמונים אלה
הפיחה החסידות תקוות חדשות .היא הבטיחה ישועה וכבוד-אנוש לכל אח.ד חיתה

זו תורה לעניי-העדת ,לבלתי-מלומדים ,לפשוטי-עם .שהרי לגבי החסידות העיקר
היה לא הלמדנות ,הבקיאות והחריפות אלא  -הכוונה שבלב ; לא "חידושים
ופילפולים בהלכה אלא  -תפילה ממעמקי-הנפש ; אהבת הבורא וכל ברואיו
עדיפה בעיני החסידות על פני הקפדה על כל קוץ ותג של כל מצווה קלה כחמורה.
דרכם של החסידים לא הייתה הדרך הקשה והרצינית של המתמיד המסתגף ,שבת
בחרו המתנגדים .לדעתם של החסידים חייב אדם לענוד עבודת-ה' תוך שמחה.
וביטויה  -תפילה נלהבת ,שירה וריקו.ד "שיטח  1/פשוטה זו מובנת הייתה לכל
ופתוחה בפני כל אח.ד אך ייחסו לתורת-החסידות גם כוונות נסתרות ,טענו לתוכן

1/

מסתורי עמוק של כל המעשה הנעשה בידי החסיד וכך הפכו את עבודתו לבעלת
חשיבות עילאית ,מובנת רק ליועדי ח"ן .החסידות הייתה מושרשת עמוק בקבלה.
 הצדיקים ,היו לעיתים קרובות הדנייםומנהיגי החסידות ,האדמ  l/ורים
מקובלים ו"בעלי-שם  .11החסידות הטילה על ה"צדיק  1/תפקיד נשגב ביותר ,כמתווך
ביד חסידיו ובין חקב  11ה .הצדיקים דרשו ,חטיפו מוסר ,הדריכו בחיי יום-יום,

אך

גירשו

יחד עם זה גם ריפאו ,הודיעו על העתיד להתרחש ,העניקו "קמיעות ,11
"דיבוקים  1/ובכלל חוללו פלאות .אמונו של החסיד בצדיק "שלו  1/לא ידע גבול.

הערצה זן ,שהעריצו החסידים את "צדיקיהם" ,הייתה ביד הגורמים הראשיים

לכיוונה של החסידות המאוחרת ,שחפנה לא פעם למבצרם של החשוכים

-

הקנאים ,המאמינים באמונות-הבל .בשנאתם לכל זיק של השכלה עלו החסידים,
בדרך כלל ,אף על הקנאים ביותר שבין המתנגדים.
המתנגדים הכיור חיש-מחר בסכנה שסיכנה החסידות את כל השקפת-

(48
ירו1טלים ,תרפ"ט•125 ,

.ד שיפמאן ,שם .והשווה

104

גם :

לוין ,שם,

' ; 53

קלוזנר ,יוצרים ובונים ,כרן ',ב

עולמם ואורח-חייהם המסורתי ופתחו בהתקפה עזה על התנועה חחדשח.
למרות טענתו של פרץ נטלה גם זאמרשץ' חלק במאבקים בין מתנגידם
לחסידים וביד "קנאים" למשכילים .ניחרד עזה הייתה התנגדותו של רוב חקחל .עם
רב העיר בראשו .לחסידים  •(. 9נראה ,שלעתים עלה חסיכסרך ביד המתנגדים רחח-
סירים בזאמושץ' בחריפותו אפילו על סיכסרכים דומים בעיירות יהודיות אחוות
שבפולניח  (, 50זמן רב נמשכו הרדיפות שרדפו המתנגדים את הנוחים אחר
חתררח החדשה  (, 51החסידים ,שסולקו מן העיר עצמה .התרכזו בקהילות הקטנות
שבסביבה  (52ומכאן הסתננו לאט-לאט בחזרה לזאמושץ' .עכשיו כבו לא נתקלו
באיבה גלויה ולא נרדפו .סמוך לזמן חולדתו של פרץ חסידי זאמושה כאך מתונים

יותר משבמקומרת אחרים ,חפנו לחלק מוכר של חקחילח .בערים עויירות אחרות
המלחמה חמרה נמשכה עדיין

(, 53

בימי נעוריו של פץר חיו רונם של יהודי זאמרשץ' מתנגדים" .החסידים

מעוטים נמספר ואיד לחם שדם דעה" ]בעסקי צינור[ (, 54

אך איד חם נדופים.

בילדותו לא חשש פרץ ,בן למשפחת מתנגדים ,להצטרף לתפילותיהם של
החסידים .שנערכו בגלוי נ"מיניינים" המיוחדים לחם )"שטינל"(  -של חסידי
נלז וגור  (, 55אחד ממלמדיו חיה חסיד  (, 56יתר על כן  :חיה זה ונח המתנגד של
זאמושץ' נעצמו ובכנורו שיעץ לאביר של פץר לשלוח את בנו למורח ,שחיה
חסיד (, 57

ואולם ,מצד שני ,לא הורשה שום "רני  Nלהכבס לזאמושץ' ,לשם כך לא
היססו המתנגדים אפילו לפנות לעזרתם של חשילטונרת הרוסיים .כך קירר לנמוע

מחלוקת (, 58
1:

•11
ו~

החסידים נסוגר

-

לזמן מה .עדיין טריות היו בזכררנם הרדיפות

שנרדפו בסוף המאה הי"ח ובראשית המאה הי"ט  (, 59עקבותיה של האינה לחסיחת
עדיין היו ניכוים אף בתקופה שלה מוקדשים "זכררנותי" ) (. 60 ( 1870-1852מלמח
הנזכר של

בזאמושץ'

פרץ ,שהיה חסי.ד הסתיר את
"חסידבטלן 1

חסידותו (, 61

תחילה בהסתר ; שוחט

היה 1

רעדו היה באותם הימים

בימי זקנתו .כשעיניו נחלשו

במקצת ,הסתלק מן השחיטה .ורק אז הודה  :הוא חסיד בלזאי"  - (62עד אז פחד
שאם תתגלה חסידותו יקפח את פרנסתו .ואולם ,למוות זאת .לא נתעוררו בתקופה

 (49לדין ,שם•46 ,38 ,
 (50י .שאצקי ,זאמ~שסש ארן פרץ ,יב"ל•42-41 ,(1946) XXVI 11 ,
 (51לדין ,שם•52 ,
 (52פרץ מזכיר בזכרונותיו את האדמו"וים החסידיים של בלז )(Belz
לא-וחוקה מזאמושץ' )זכוובות,

(, 34

אישביצה

)(lzbica

-

-

עיירה

כפר על-יד זאמרשץ' )זכרונרת,

 (, 77ועו.ד  -מפת הסב'בה של זאמושץ' ") Herbst, Zam.os6, 6 :פנקס •(.20 ", ..
 (53לוין ,שם§.3 ,
 (54זכרונות .76 ,עברית  :עמ' צ"ן.
 (55זכרובות •20 ,ג 1ר )או  :גו( היא העיירה  G6"a Kalwarjaשבמחוז ווארשה.
 (56זכוובות•14 ,
.".
 (57שם•40 , 30 ,
 (58שם .76 ,והשווה גם •78 :
 (59שם.77-76 ,
 (60שם.78 ,76 ,
 (61שם•14 ,
 (62שם .67 ,עברית  :עמ' פ"ג )בשינויים קלים( .והשהוו גם את המקהר .שעליו
מספר פרץ בזכרונותיו•14 ,

105

זו סכסויכם חריפים נין שני
והמתנגדים

אף הם

הפלגים ;

היו מתונים.

החריפו היחסים מאוד (, 64

החסידים היו מועטים ולא נסו לקיצוניות

ברבות

הימים,

כשהחסידות בתגברה

( 63

נזאמוש',ץ

ואולם נראה שאף לפני  1870כנר היה כוחם של החסידים

ניכר .סמוך לסופם של "מייגע זכרונות" מספר פרץ על "אולטימאסום" שהחסיידם
שלחו ל"אפיקורוס" .ה"אפיקור"1ס' נכנע  (, 65וכעבור כתריסר שנים נסתכסך פרץ
עצמו ,שהיה אז משכיל נלהב ,נצורה קשה עם חסידי
שייו לתקופה יותר מאוחרת בחייו של הסופר הדגול.

זאמושץ' (, 66

נרם ,מאורע זה

ג.

המראה החיצוני בלבד של זאמוש',ץ שהייתה שונה כל-כן מכל מה שיכלו

לרואת תושביה מסביב לעירם ,מן ההכרח היה שיעורר את סקרנותם של בני
זאמושץ' לגבי עבור" יתכן ,שהמסורת על הרכנה הרבגוני של אוכלוסייתה
הראשונה של זאמוש,וץ היהודית והלא-יהודית נאחה תרמה הן להתעניינותם של
הזאמושצ wים בתולדותיה של עירם והן לרציפותם של קשרי-מסחר של ס mיר-
זאמושץ' עם חוץ-לארץ .קשרים אלה כנר נזכרו במקורות שונים החל מן המאה

יה"ז ז (, 8

בסוף

ולגרמניה

המאה הי"T

ללמוד

ובמאה הי"ח בסער

כמה יהויד זאמשרץ'

לאיטליה

רפואה  (, 88במאה הי"ח ולאחריה נתהדקו במיוחד

הקשרים

הכלכליים והתרבותיים של יהודי זאמושץ' עם גרמניה )דאנציג ,ליפסיאה ,ברלין
ערוד (. ( 69

טבעי הוא ,שביקוריהם התדירים של יהדוי זאמושץ' בגרמניה ובארצות
אחרות השפיעו השפעה מסויימת על חייה התרבותיים של כל הקהילה .האופק
הרוחני נתרחב ,היחס ללימודי-חול נעשה סובלני יותר ונפתח פתח צר להשפעות
חיצוניות סד( .יש לציין ,שידיעת הלשון הגרמנית לא חייתה תופעה נידרה נקרב
א .צעדערבו'ם ,יב"ל,

(63
) '. ; 390 (, 1878

ו xxxv

) 157-56 ,52 ,(1952ד .ש'פמאן" ,המליץ·" י"ד

שאצה השכלה אין זאמזtשסש ,יב"ל,

הושררה

.36 ,(1952) XXXVI

גם '. :

לו'ן ,לתולדות היהודים ב tמרש'.ץ "  tמרשץ,53 ,", • '.
 (64השררה . :המליץ" ,י"ח ).730-729 ,691-690 ,670-{)69 (, 1882
שם•49 ,37 ,
 (65זכורנות•115 ,
 (66ארז .א) צעדערבו'ס(. ,המליץ' /י"ח )) 67(}-669 (, 1882איבר מזניו את שמר של
פרץ( ; ב .ס~ב~,ל מחלוקת לשם שמים איד זאמזtשסש" ,פנקס ••• ' '. ; 776-774 ',עג'ט ,י •.ל.
רואה

פוצעס לייבלעכע

קורנים,...

.י" ל .פרץ .זאמלברן צרם הרנדעוסססן געבריון-סזtג" ,דראושע,

 122 ,1951ו ח .שפ'זא"זן ,מ"חדו מתדקן"
מרגרל'ת,

בתרו :

גם :

שאצקי,

-

לספריה" ,זמוש'.ץ •• ' 260 ',ו

"ירגנספויינד ארן מיסצייסלעו ורעגן י .ל .פרץ" ,יב"ל,

דביחרד :

ו וx

'שע'ה

)-314 .(1937

יחסר השלילי של מי שעתיד להיות משרווה של החסידות לתנועה זו בשנות ·השבעים

- .315
והשמרנים של המאה הי"ס נתגלה בשירו "השותפר ) nnכתבים ',ס ]ספו '['ב עמ' י"ד-ס" (,t
בהתפרצות חריפה שבנוסח הקדום בירתו של "מ~נ'שי )יב"ל ,ו ו  211 ,1937 ,xו הושמט
בנוסחאות יותר מאוחרות( ,ערו.ד והשררה  :נ'גער •281-274 :
 התגנדרת לחסידות יישלמצוא בכתביהם של ובים מביד סופרי זאמרשץ' ' :שואל זאמושץ :שלמה אט'נגר ,אלכסנדר
צדרבו'ס ,שמשרן בלון הלו' ,אפר'ס פ'שלזון ,ל"בוש )לודוו'ג( ל ' llנזרן ,רגם בכתביו של

חותנו של פרץ  -גבר'אל 'הודה ל'כטנפלד.
 (67לדין ,שם 42 ,ו והשוהו גם :
J. Morgens!ern, 1. c., nr. 53, 3-32, 113 &: nr . 56 ,
3-28 , 121 .

 (68שאצקי ,יב"ל•27 ,(1952) XXXVI ,
 (69שאצקי ,שם•34 ,

(70
106

שאצקי ,שם,

•26

יהדזי זאמוש',ץ רכן התחילה בזאמושץ' תנועת-ההשכלה אף לפני מנדלסרן .היא
לא חיתה בעיקרה ילידת-חוץ .היא צמחה קודם-כל כתוצאה של התעניינות
מחודשת .בספרי החכמה והמדע של חכמי-ישראל מימי-הביניים  (, 71הדחיפה לכן
והיחס הסובלני למעיינים בספורת מסוג זה הושפעו אולי במקצת על-ייד המגע עם
העולם החיצוני .על כל פנים ברור הוא ,שרק התמזגותן של השפעות-חץר עם
חכמת-ישראל מימי-הביניים היא שהולידה את הטיפוס המיוחד במינו של מעין

"משכיל לפני ההשכלה" ,שהיה מצרי בזאמשרץ'  (, 72כל אלה היו ,כמרבן ,ארסך-
ידדאקסים ,שהרי לפני המחצית הראשונה של המאה הי"ט לא היו קיימים
בזאמשרץ' בתי-ספו יהודיים חולרניים שרום יהודי לא היה עד הזמן ההוא מעז

לשלוח את בנו לבית-ספו של נוצרים

(. 73

חלוצי-ההשכלה בזאמושץ'  ( 74מצאר מעיין לא-אכזב של עדת שהוכלה

בספיריה העשירה שבבית-המדרש .לפי דבריו של אלכסנדר צדרבויס )ארד( ,שכתב
בשנת  ,1869היו בספרייה זו לא רק ספרי-דת ,אלא גם "ספרי מחקר ,חיבוירם
עבריים על תכונה ומאתמאטיקה ,כמובן מן הנושנים"  (. 75דויד שיפמאן )בשנת
 (1878סיפו~ .שבספריית בית-המדרש היו "ארבעת אלפים ספרים  :ש"ס ופוסקים,

פירושים לתורה ,ספרי שו"ת עתיקים גם חדשים ,ספרי מוסר ומדוש .פילוסופיא
ובכל דבר חכמה וחשבון}!["

(, 76

נוסף לספריית בית-המרדש היו קיימות בזאמשרץ' בימיו של פרץ ספריות

פרטיות וחניוות-ספרים ,שבהן אפשר היה למצו,א בין השאר ,גם ספרי-השכלה

(, 77

על רקע זה ,של חיי-תרבות עשירים יחסית של יהודי זאמוש',ץ קל יותר
להבין אין קרה הדבר ,שאחד מן החשובים ביותו בין מבשרי-ההשכלה במאה
הי"ח בא מעיר זר דרקא ' l .ישראל דאמושץ' )לערן  (1772-170 0לא נולד בעיר
 (71וכפי
שנואה שאב גם פרץ הצעיר ממקורות אלה את ידיעותיו החולוניות הראשונות.

 (72שאצקי ,שם .33 .והשררה  :זכוונות.71-70 .
 (73השררה  :ארז ,מצבת זכורן" ,המליץ" ,כ"ח )•1009 (, 1888
 (74כמו ,למשל ,פ"בל גל'בטר )עיין למטה( ואחו-כן גם פרץ הצעיר.
 (75יב"ל'  .52 ,(1952) xxxv 1עיין גם מה שהוא כתב ב"המליץ"' י"ח )691 (, 1882
וכ"ח )(, 1888
 •1009בניגוד לזה כותב -ו J. Al1berg, Gmina Izraelska w Zamosciu, "Ju
Rok l !( 861 ,) 161
,, -rzenka",בית-המדרש יש בן ספרייה מונחות המונה כמה אלפי כוכים
רמווכבת אן
ווק
מספרות
תלמודית
ופירושים''.
רארלם
זוהי,
בלא-ספק ,הכללה חסות-וירק.
 (76ד.
ש'פמאן,
משא
זאמושטש,
"המליץ",
י"ז
)
1878
(,
415-414
והשררה
גם
:
שם,
 .390וראה גם :
מכתבו של פרץ '.ל צ'נברג מיזם  3בדצמבר ) 1911ברירן (.321 ,כשפרץ
תיאר בסיפורו
.הצ'ץ
ונפגע"
ספרייה
גזולה
בבית-מדוש עמדה לנגד עיניו ,ללא-ספק,

ספריית בית-המדרש של עיר

מולדתו :

"על הקירות

מסביב: ".

ספרים עתיקים .וחדשים

מקרוב באו,
כולם עומדים באורבות פתוחים וארוכים מן הרצפה עז הקדוח .שם התבוללו
יחזיר כחמי
בבל
וירושלים,
תלמידי
אריסטו,
גאוני
ספוד ורבני פולין ,לרמזים .חוקרים,

מדקדקים ,בלשנים ומקובלים" )כתבים' ,י ספו ',א עמ' ('י'-ט דואה צילום
פרץ'  . 1באנה ררילנע ,1931 ,אחרי עמ' •16
 (77זכררנרת } 25 :ענוית  :עמ'
ל"א(
:
"מחסן של ספרים ,בכל הלשונות"' 1
ספרייה פרטית של "זרזי" )חרא 'וסף
אלטברג
;
השררה
:
יב"ל,
1
,XI
,1937

בתוך :

נ .מ"ז'ל,

: 72

1 (305-303

 : 73ספרייה
פרטית גזולה ,שפרץ השתמש בה  : 84 1חברת של דו'ד ש'פמאן ,שהיו בה
גם ספוo
השכלהן
1113-109
על
ספרייתו
העשירה של שמעון חודאק )חרא . :ש" ".ח
שבזכורנרת(,
שפרץ
איבר
מזכיר
אותה:
'.
שאצק',
זאמאשטש
ארן
פרץ,
יב"לXXVlll ,
על ספרייתו של יוסף

)1 45 (, 1946
"המליץ" ,כ"ח )•1009 (. 1888

צזרברים :

ארז

נא .צעדערבו'ס(

)בנר( .מצבת זכרון,

107

שעל שמח נקרא ,אן גדל בזאמושץ' וחי בה שנים רבות .פרץ מזכירו ב"מיינע

'ר" ישראל זאמושה הבעל-מחבר של ,הטבע' כאם איני טועה(

זכרונות" :
רבו של

חדסאףאי" (79

-

הוא משה מנדלסון ,יליד העיר

דסאף ;

(." 78

בימי שהותו

בברלין לימד ר' ישראל זאמושץ' את "אבי ההשכלה" מאתמאטיקה ופילוסופיה
יהודית

(, 80

בן זאמושץ' חיה היהודי הפולני הראשון שכתב שירים בגרמנית .יששכר
פאלקנדון )  (. 81 ( 1817-1746פאלקנזון נסע ללמוד לגרמניה .ר' ישראל

בר
זאמדשץ' הפגיש אותו עם מנדלסון בברלין ובאמצעותו של זה האחרון נתקרב לכמת
גרמניים.

סופרים

הקטן

ספרו

" ", Gedichte von einem pohlnischen Juden

שיצא בעיל.ום-שם בשנת ,1772

עורר את התעניינותם של גיטה )שכתב עליו

ביקורת( ,לסינג ואחרים.

בתור חלק של גאליציה האוסטרית )בשנים

חיתה זאמרשץ'

(, 1809-1772

נתרנה להשפעתן הישירה והחזקה חן של ההשכלה הגאליצאית והן של התרבות
הגרמנית  (. 82וכך קרח ,שזאמושה כפי שכבר נזכר .הפכה למרכזה הראשון של
ההשכלה בפולניח לאחר ווארשה .דומה שבפרק זמן זה ואף לפני כן הגיעו
הדברים לידי התנגשיוות בין משכילים ו "קנאים"  (, 83אם כי מריבות אלו ל~
השאירו עקבות בולטים .ולמרות כן ,חרי ידוע לנו .למשל ,שר' ישראל זאמשוץ'

"נרדף מארץ מולדתו בחרון אף המקנאים אשר שטמוהו על דבר אהבתו את
זה קרה לפני בואו לברלין לערך בשנת  .1740ומעניין הדבר ,שאפילו

החקירה" (, 84
בימיו של פרץ עדיין "על ישראל זאמושץ; ".ממעטים לדבר .רבו של הדסאואי ;
מוטב לעבור בשתיקה .לא טובות ולא רעות"  (, 85זהו ,כנראה .ז:חד ההידם הרחוקים
של המאבקים הפנימיים שבקהילת זאמושץ'.
בהתחלתה של חמאה חי"ט אנו שוב שומעים על רדיפתו של משכיל-
אוטודידאקט בידי קנאים .היה זה

'l

גליבטר (. 86

צבי הירש

ודופיו הכריחו אותו

לנטוש את המלמדות ,שממנה התפרנס .פרץ מדבר בזכרונותיו של ר' צבי חירש
גליבטר ,בלא להזכיר את שמו במפורש ,בתור אביו של .פ" .",ג כוJומר פייבל

(78

טעה.

אמנם

ספרד הנדפס היחידי

של ר' ישראל

זאמדש;ץ

הנזלל

דברי מדע

)כיחוד הסברים לסוגיות מאתמאטידת ן,אסטרדנדמידת שבגמרא( הוא ,,נצח ישראל" )פרנקפורט

דאדרא .תק"א( .ספרד על מדעי-הטבע )ספר לימוד לאסטרונומיה( "ארובות השמיעי נשאר
בכתובים .השןןה,

למשל :

האנציקלופדיה העברית,

ס' תולדות הפוסקים ,ביד יורק ,תש"ן,
עברי ,כרן ',ג מרחביה

'. ; 453-452

כדן

ט" ; 868-867 ,T

ש .מ.

חאנעס,

צ'נברג ,תולדות ספרות ישראל ,בתרגום

 -תל-אביב•307-306 •1958 ,

 ; 71עברית :

עמ' פ"ז )בשינוי קל(.

(79

זכרדבדת.

(80

א'צק א"כל ,תולדות החכם החוקר ~נtלחי רננן משח בן מבחם זצ"ל,

, Lemberg

28-29, 1860 1 M. Kayserlng, Moses Mendelssohn, Leipzig, 1888 2, 11-12, 15 .

(81

"זמדשץ; 239 ,.", '.

Phila -

The Haska!ah Movement in Russia,

J. S. R.aisin,

aica, VI , 915-916 .י delphia, 1913, 90-91 1 Encyclopaedia Jud

(82
(83
(84
(85

י.

שאצקי ,זאמ~שטש און פרץ ,יב"ל,

.42-41 ,(1946) XXVI 11

שאצקי ,שם.

אייכל ,שם•28 ,
זכרובדת,

 ; 71עברית :

צבי ה'רש

עמ' פ"ז )בשינויים קלים(.

גליבטר :

ארז

.א)

צעדערבו'ס( ,

 (86על
) " ; 1009 (, 1888זמושץ" ; 225 ,11• • :פנקס •••.882-879 ",
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מצבת

זכרןן,

"המליץ",

כ"ח

גליבטר

)( 1888-1808

שהיה 'מצדו

כדברי

-

חברי" ,הוא ד"ר יצחק גליבטר

פרץ

"אביו

-

של

יצחק  1ל

87

)( 1931-1852
(.
ולמרות הכל .כמו לגבי החסידים כך גם לגבי המשכילים .נאמנה עלינו
בדרך כלל עדותו של פרץ  :בזאמושץ' )במיוחד בימי נעוריו( לא היו מריבות בין
אדוקים ומשכילים ,בוודאי כמידה מרובה תודות למסורת .המושרשת מראשיתה
של הקהילה היהודית בעירו של זאמויסקיi ,זזל סובלנות כלפי לימוד לשונות זרות
ומדעי-חדל .רובם של יהודי העיר .אם כי שמרו על ,כל תרי"ג המצוות .לא ארו

כל חטא בקריאת ספרים חולוני~ם .בשימוש בלשונות זרות וכדומה.
"ז~פיקורסים" כפייבל גליבטר או יעקב רייפמאן  (88לא נרדפו

אפילו

בזאמרשץ'

בימים החם.

כבר במחצית הראשונה של המאה הי"ט היה קיים בזאמרשץ' חוג נכבד של
משכילים ,שנהגו להתכנס בביתו של '  lםף ציךלם )צךךבןים( ) ( 89לערך -1772
 (, 1832אביו של עורך "המליץ" אלכסנדר צדרבויס )ארז(.
לחוג זה השתייכו .ביד השאר .צבי חירש ופייבל גליבטר .פ"בל גליבטר
היה אדם מעניין .מתוך ספד חוקים פולני ישן למד )כמרנן ,בעצמר( בבת אחת
גם את הלשון הפולנית וגם משפטים .הוא היה בקי במאתמ'~טיקה ויעד לקרוא

בכמה לשונות זרות .אם להאמין לשמועה הרי היה אפיקורוס גמור )פירושו של
דבר ,למעשה .שעבר כמה עבירות קלות( .פייבל גליבטר נהג לטייל יחף כמה
קילומטרים אפילו כשכבר היה זקן" .יהודי  -אומר הוא  -חייב להיות בריא
כמו

איכר"

(, 90

פרץ מזכיר גזכרונותיו שלושה סופרים מחוגו של יוסף
אטינגר ואלכסנדר צדרגוים.
יעקב אייכנבאום

היה יליד גאליציה .אך רק כשהגיע

)(91 ( 1861-1796

(87

זכוונות1 36 ,

ענוית :

ארז ,שם,

; 1010-1008

"זמושץ:

עמ' מ"ה.

על פ"בל

-

226-225 .,'/

צדרבוים :

אייכנבוים,

1

גל'בטר :

"פנקס ,'/ •.

זכוונות,

, 40-36

1 63

1 882-879

• A ( 1888 ,) 339ס  CXOAa" rס  HHKa Bס , HeAeJibHaJI Xpינכ  Jiorס A. JiiOH'b, HeKp
)לפיו פ .גליבטו היה בן  75במותו( - .על ד"ר 'צחק גל'בטר  :זכוונות, 68 ,39 ,37-36 ,
 93 .וגם )בלא הזכות שמו( ) 53-52 :והשווה את עדותו של יצחק גליבטו עצמו ב"פוצ'ס
קינדעו-י \ l,ון'" /זאמ \ l,שטשעו שטימע' /ו .י \ l,וג~נג ,מס'  10 ,3באפריל  ; (1928אגרותיו
של פרץ ; בריון) 89 ,מס' ) 293 (, 47מס'  : 211מכתב אל יצחק גליבטו( 1. Schiper, 1
·Dra. lz8'aka Gelibtera, Warszawa , 1931

בשם :

דו.

יצחק גליבטו

ז"ל ,ורשה,

;Pami(!ci
תוצ"א

חובות זו ניתוגמה לענוית בידי מ, .שטיין
)ונדפסה

גם בתוך

"זמושץ236-234 ,", . '.

וביידיש בתוך "פנקס •• (.889-885 ,",
 (88זכוובות.85 ,78 ,73-72 ,
 (89עליו  :א .צעדערבו'ס ,יב"ל ; 54-53 ,(1952) XXXVI ,ד .ש'פמאן ,משא זאמושטש,
"המליץ•; י"ד ) '. 1 390 (, 1878שאצק' ,השכלה אין זאמ \ l,שטש ,יב"ל; 40-39 ,(1952) XXXVI ,
 '.ל , lן' לתולדות היהודים בזמושץ; "זמושץ; 63-62 ,,", :
J. Altberg, Gmina Izraelska
Altberg, Kolonia Zydowska

161 1 J.

"Jutrzenka", 62.-63, Rok ! (1861),

 sciem, "Jutrzenka", Rok ! 1 (1862 •) 172ס pod Zam

ביידיש בתוך "פנקס •(. 375-365 ,'/ .
 (90זכוובות .39 ,ענוית :

עמ' מ"ח

.Zdan6w

)בשינוי

קל(.

Zamosciu,

)שבי המאמרים האחרונים

והשווה

את

w

נדפסו

זכוובותיו של בבן,

ז"ו יצחק גליבטר" ,ז~מ \ l,שטשעו שטימע" ,שם.

 (91זכרובות .72 , 36 ,עליו  :ג .באדר ,מדיבה וחכמיה ,ביו יורק ,תוצ",ן 22-21
)וביידיש " :פנקס ••  1 ( 439-438 ,'/פ .לחובר ,תולדות הספרות העברית החדשה ,ספו ב:
2
תרצ"ז  XVI , 186-187 ; 1 308 ,166-165 ,תneAH:ס  9Hr(HKJiת EBpe:ii:cKa:רעוד
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בשבת  1815לזאמושץ' בפתחו לפניו שערי ההשכלה .הוא הצטיין כמאתמסיקאי

מוכשר .ואולם עיקר פירסומו בתור משורר .יתכן ,שפרץ רמז לשירו של אייכבבאום
ארבע עתות השנה"  (92בשעה שתיאר בזכרונותיו את מלחמרת החסידים
N

והמשכילים מחוץ לזאמרשץ' ולעג לשירי המשכילים "על ארבע תקופות השבה"
ד"ר שלמה אטרנגר )לערן  (94 ( 1856-1801היה בין ראשוני המשכילים
שהעידו לכתוב בייידש .אם כי יחסם של המשכילים ליידיש היה בדרן כלל
שלילי  (, 95הרי תחייתה של הספרות בלשון זר הייתה מעשה-ידיהם של כמה
משכילים יוצאי-דופן  (, 98בין אלה נמנה גם אטיבגר ,שהיה יליד ווארשה ,אן
התיישב בזאמושץ' כבר לערן בשבת  .1816אף אחת מיצירותיו שנכתבו בייידש
(. 93

)המחזה

"סערקעלע" (, 97

אטינגר (, 98

משלים ,רעוד( לא ראתה אור בחייו של

פרץ

מספר בזכרונותיו על חייהם של ד"ר אטינגר ומשפחתו במושבה החקלאית היהוידת
ז'דאנוב )  (Zdan6wואף מרנה את הרופא-הסופר בין מייסדיה )היא נוסדה בשנת
 - ( 1846כנראה שלא בצדק  (. 99פץר אף לא דייק כשכתב " :בימי ' !tלי כבר היה

שרכן-עפר" (, 100

ד"ר אטינגר מזמן
ד'ר אטינגר

הנכון חרא ,שפרץ היה בן ארבע ,בשעה שבפטר

(. 101

בנר של יוסף צירלס הנזכר חיה ערוך "המליץ" אלכסנדר צדרבורם ) -1816
" (. 102 ( 1893ארז" ,כפי שהוא חתם לעתים קרובות .נולד בזאמושץ' ונתחנן על
 (92בתרך קובץ שיריו "קול זמרה"•37-26 ,1836 ,Leipzig ,
 (93זכררנרת) 75 .הובא למעלה( .והשררה גם  :שם; 93 ,

"תמונות

)כתבים ,כרך ',ג ספר ',א עמ'

קצ"א( :

"מיכאל המשורר השר על כל ארבע

"ונדם ושולמית" )כתבים ,כרך ',ה ספר ',א עמ'
,ארבע עתרת

(94

ק"ג( :

"חיים המשורר ,בעל

מעולם-התוהו"

עתרת השנה ; "...
השירה הגדולה -

השנה". .. '.

זכררנרת.

פערזענלעכקייט''.

 .73 •72 ,22 , 18עליו :
על"!$

כתבים

פרן

מ l .ו" , lJן" שלמה עסינגער ,זיין לעבן ארן זיין

ד"ר

") XLVII'l-XIפנקס •••.T ; (339-317 ",

שלמה

עסינגער''.

חלק

א:

ר"זען ,לעקסיק;1זן פרן דעו יידישער

ררילנע,

, 1925

ליסעראסרר•" .

 -ביבליוגראפיז' '. : iשור'ן ,ד"ר שלמה עסינגער

ן ן ,ררילנע .תר"צ  ; 739-725 , 3וער.ד
ביבליאגראפיע" ,פנקס ••••364-354 ",
 (95רכזה היה גם יחסר של פרץ נשברת השבעים ,י'~כ) עמ' (. 6
 ew York , 1940 ,א  eralure ,ו A.A. Roback, The Story of Yiddish Li
 (96השררה ,למשל :
.72-92
 (97פרץ מעיד )זכרדנדת.
חיתה

לי... ,

יהודיה

גבוהה

 ; 18עברית :
זרזה.

עמ'

כ"כ( :

חידרריינית וחולנית.

"זרדה ,קרה'
ממנה

עשה

חורגת[

]כלזמר :
 ,",אטינגר

את

סערקעלע שלד".

 (98רק שיר עברי אחד משלד נדפס בימי חייי·

השררה :

זאמאשסש ,יב"ל•35-34 ,(1952) XXXVI ,
 (99זכרדנרת1 22 .

בעקבותיו של פרץ הולך גם שאצקי ,שם,

 rzenka", Rok 11 (1862,) 173ו Altberg, Kolonia Zydowska Zdan6w, "Ju

י· שאצקי ,השכלה איד

•34

ולעומת זה

) J.וביידיש :

חשדוה :

."",סקנפ.

~ (. 374-37

(100
 (101עמד על כך כבר שאצקי ,שם•44 ,
 (102זכרדנדת" 1 72 ,36 .רוחות מספרות"
זכררנדת,

 ; 22עברית :

עמ' כ"ז.

)כתבים ',ב ספר ',א עמ'

קל"ג :

"הצב

למינהד" הוא רמ,ז למאמרו של 'הודה ל"ב גורדון נגד צדרבדים = צ"ב ,בשם זה .שנדפס

ב,.הצפירה" ,ט"ז ,1889 ,גל' " 1 ( 23-14ל'טעראטור און לעבן" )דדערק', ,ז ,83
א פעליעטאן" )שם', ,ח " (,48די קךאנקע ]עךוןן" )שם1 ( 66 , 65 ,
',ס  1 ( 118ברירו 1 179 , 158-157 .כ"י) 6 ,פרץ כתב ' :ה" צעדערבדים" ,מחק וכתב :
'ה .סמאלענסקין"() 99 ,כתב ומחק את המלים " :האדון צעדערבדים"() 101 ,וויכוח עם
1 ( 97

.שר"ב

 0א ע"]  1נצח lן" )שם,

'ה" צעדעובדים" על התועלת שבביקורת(-- .
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על אלכסנדר צדרבויס דה"מליז" השדרה,

למשל :

ברכי באיר המשכיל .צדרברים כתב לעתים ביידיש ואף הוציא לאור עתרנים בלשון
זר " :קול מבשר" ר"דאס רןןרשע פאלקס-בלאט" .ואולם הוא נתפרסם בראש
וראשונה כעתרנאי עברי ,עררנו של השבעוון )ומ - 1886-יומון( "המלרץ" ,שיצא
לארד בהפסקות משנת  1860רעד  .1904עתרך זה .בעל תפוצה רבה והשפעה גחלה.

שאף  -ניחרד בתקופתו הראשונה .עד לפני הפרעות בשנים 1882-188 1
להיות "המליץ בין עם ישרוך והממשלה .בין האמונה וההשכלה".
בפגישותיהם של משכילי זאמרשץ' השתתפו .בימי שהותם בעיר זן ,האחים

-

שמשון ושלמה זאב )דולף(

בלון הלוי ) (1845-178 4

בלון (, 103

שהתייחסו על

,,

ישראל זאמרשץ' .שמשון

הגיע לזאמושץ' בשנת  1804ואחיו

 -בשנת 1802

שמשון בלון ידוע כמחבר הספר הגאוגראפי החשוב "שברךר עולם"
על מדעי-הטבע.

(. 105

101

(.

אתיר כתב

כמו האחים כלרן כן גם פררבל שרפך
בילה שנים רבות בזאמושץ' ויחד עם ידידו
אסינגר
היה מפעילי המושבה החקלאית

)(106 ( 1871-100 9

בא מן החוץ .הוא

ז'זאנוב שעל-יד זאמוש'.ץ התיאור האידילי של "אשר" חיי הכפרים" בספרו של

שיפר "מטע לשם" ,שנדפס שלוש שנים לפני ייסודה של המשובת היה'1דית
בז'דאנוב ,משקף את געגועיהם של משכילי זאמושץ' לחיים "סנעיtכפ" של
עובדי-אדמה ,ובא "ללמד בני יהודה ענודת האדמה" ו"להשכילם לאהוב חיים על

השדה לשבת"

(, 101

כשפרץ היה עדיין בער צעיר התגורר בזאמושץ' רווק זקן ,משכיל ובקיא
בכרגביו הפילוסופיים של משה מנדלסרן .פרץ קורא לו
"קרנדערפר"נט" (, 108
אי-אפשר לזהותו עם המשורר יליד זאמוש'.ץ אר'ה ךררב קרנןךפךןרנן  (, 109שהרי
הוא מת בשנת  ,1837שנים רבות לפני הולדתו של פרץ .לעדתו של
אינו אלא אתיר של המשורר  -הרמאן קרנןךפךןרנן ,אן יתכן שפץר התבררן לאותו
מאקס
קרנןךפךןרנן ,שנזכר בשנת  1861על-ידי 'וסף אלטברג כאחד העסקנים

'.

המשכילים של זאמושץו

שאצקר

( 110

(. 111

לא הצלחתי לזהות את "ראש המשוררים" העבריים בזאמרשץ' לערן בשנת

(. 112 1858

פרץ מביא את ראשי-התיבות של

שמו :

'/ה"ב" מוחק את האותיות

 l9Uwךכךון
לסופך' רשךאל" ,".רראושא ,תומ"ס '· 197 ,קלוך)ך ,היסטוריה של הספרות
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(104
(105

שאצקי ,שם.

הספר

•40

ומחבור נזכרים

ב"בעולס האות'ות

והמחכ'מות,w

עמ' שס"ג(.

'".", (106ץשרמז"
Bibliolheoa Hebraica ... , Leipzig, 1891-95, 344.

; 226

שאצקי,

שים,

1 42

Altberg

,J.

פרק נ"ד )נתבים ,ז'.

שם1 173 ,

W. Zeitlin ,

" (107מסע לשם" ,1843 ,Warszawa ,על גבי השעו רעמ' ,3
 (108זנורנרת.74 ,
2
 (109עליו  :פ .לחובר,
תולדות הספרות העברית החדשה ,ספר ',ב תל-אביב .תוצ"ז ,
,Zeitlin ; 297 ,6-5
שם 1 171 ,ביגעו : 41 ,בסערת
 "אברהם לייב קינדעופורינד"'. (110שאצקי ,שם•41 ,
162 ( 111
)za Izraelska w Zamosciu, "Jutrzenka" , Rok 1 (1861 ,זJ. Altberg, Gmi
 (112פרץ קובע . :בן שש שנים הייתי אז" ,י"נ)
ידוע של י· ל .פרץ" ,גליונות" ,נרך נ"ה ,תשי"א(. 266 ,

'. ; 182

א .קלוזנר ,נתב-יד בלתי

111

במקומן "יז"ש"  (, 113מכיוון שפץר מדבר עליהם בלע.כ שנון ,יש
הללו וכותב
ר"יז"ש" היו חרזנים חסרי כל עוין .ושמא "ה"ב" הוא אותו ~" tיש
להניח ,ש"ב"ה"
משכיל רזונו צחות מו"ה ברוך נה cכחן מזאמרשטץ" ,שמכתם אחד
צעיר לימים
של פרץ גבריאל יהודה ליכטנפלד בספרו "צפנה פענח" 1 ( 114
בתרגומו מביא חותנו
אחדים מבני זאמרשץ' המשיכו במסורת של כתיבת יצירות סמרותיו'ת
סופרים
ביידיש  (, 115שנקבעה על-ידי ד"ר אטינגר.
אפרים פישלזון הקדיש את הסאטירה

חדואמתית שלו "טעי~ט~ר פין

שבכתבה נ.שבת  ,1839לידידו אטינגר  (. 1 " 3פישלז'1ן כחב גם בעבירת
חסידים",

וכמו

רבים ממשכילי זאמושץ'

אף בפולנית

-

(. 117

ביידיש ובפולנית כתב .בין שא  iח"נאורים" שבעיו'ן ,גם ידידו
בענוית,
יהודה ניימאבוביץ' )  (, 1 " ( 1898-18 43שהשתייר למשפחח
של פרץ נפתלי
דעוה.אך לא נולד בעיר זו .והרי אף פרץ עצמו חשו~מש ביצירותיו
זאמושצ'אית י
שלוש הלשונות הללן ,שכולן מיוצגות .בנתב-היד הבלתי-נדוע
חראשונדת בכל

שלו .ניימאנוביץ' השתמש בבינרי ספרותי ".ץ"נה"
ספר קטן ביידיש ,שפיוסם בשנת 1874
ע"י ו' זלמן סאבעל מזאמושט' (, 120 "rהרש  t:ע כפי הנראה ממשליו
דיא דוכוחים".
אמנם ,משלים אלה נדפסו רק נשבת  ;.~, ,1389אי  iלהטיל ספק בדבר
של אטינגו.
זלמן

סובר '' ( 11

נשם "זווגים אערו

כדאי

שעוד בימי חייו של אטינגר נקראו על-ידי רבים מר.ושבי זאמושץ' (, 121

יהודה ליכטנפלד ,באותו זר.זן חותנו של פץר ,הקדים הקדמה עברית
לציין שגבריאל
סרבל  (. 122יתכן מאדה שאליו התכוון פר :rכשהזכיר בזכררנותיר "מורה
לספרו של
של כתיבה תמה ,שהוא כותב שירים ביידיש ,בדרמה לאטי "'"'(.רגנ
כ"י,

; 183

י .א .קלוזבר ,שם.

 (113כ"י .182 ,יז"ש גם :
 (114רזארשא ,תרל"ה •15
עבריים המלומד 'עקב " lפמאן והמשכיל דו'ד ש'פמאן ,ידובר
 (115על שבי סופרים

של פרץ הצעיר .פעולתו של אלכסנדר צדרבוים ביידיש
במקדם אחר ,בקשו עם תולדות חייו

כבר בזכרה למעלה.
 (116נדפס

נתון :

"היססז;זרישע

שריפסן"

של ה"יידישער

רויסנש~פסלעכער אינם-

ן ,ררארשע .694-645 , 1929 ,והשררה על יצירה זו  :שם; 644-623 ,
טיטוס",

מ.

(,ק'ר)ע

ו .מאסקררע-

"סעיאסאר פזן חסידים'" /ביבליאלאגישער זאמלבון",
דעו מעכאבער פזן
י .צ'נברג ,תולדות ספרות ישראל ,כרן ר :תל-אביב-
כארקארו-מינסק; 515-514 , 1930 ,

מרחביה; 365 , 292-290 , 1960 ,
 (117שאצקי ,שם•45 , 35 ,

שאצקי ,שם,

(118

"ספר

זכרון

לסופרי

•45

."",לאוש'

תרמ"ס.

דוארעדא,

; 75

שאצקי,

שם,

; 46

שראלית" ,בעריכת בורן קרוא .כוך ג :מהדורה חדשה,
"אנציקלופדיה לספרות כללית וי

תל-אביב•1280 , 1961 ,
 (119שאצקי,

שם,

; 62-59

רייזען,

בדודאי אינו זהה עם "זלמן סאבעל" ) Sobel
ההיסטורי בעברית "דורות עולמ'ס".

לעקסיקאן.".

(Salomon

)דדארשא,

ו ו ,דדילבע•590-589 , 3 1930 ,

"מילידי לכדב הבירה" ,מחבר הספר

תרכ"ה(

-

בביגוד לסברתם

של

רייזען

רשאצקי.

רדארשא ,תרל".ד

(120
המחזה שלו )לא " :סיפורו" ,כמו שכותב בסערת אשכנזי " (1סערקעלע"
 (121כמד גם
 (1861ויצירותיו האחוות' .עיין  :ש .אשכנז') ,ידידו של
)שנדפס בפעם הראשונה נשבת
שסימע" ,ן ,יארגאנג ) (. 1928מס' ) 5ובעברית " :זמדש:ץ"" ; (222
פרץ( ,ב"ז~מז;זשסשער
ספק .פרץ )זכרדנרת (72 .נוזכיר כספרים מודפסים
רייזען ,שם .731-730 ,ומשדם כן ,בלא
לא רק את "סעוקעלע" אלא גם "די משלים" של אטיב.כר.

(122
112

שאצקי ,שם,

,59

(123

זכרונדת.

 ; 73עברית :

עמ' צ"א.

קומדיה ביידיש "נדומה לאטינגר" כ:וב ל"בוש )לוד  lו'ג( ל  lT'llן מזאמרשץ'
124
)לערן ( 1904-184 4
125
( ' :ד" " llב ' llJשע קנ'פלעך" .לוריזון ,שנהב גם עברית
(
חיה תלמידו של ' l
'עקב
l
"פמאן,
שפרץ מזכירו לעתים קרובות.
ביד

אנשי-שם

ילידי

זאמושץ'

נמנית

המנהיגה

המהפכנית

והסופרת

המפורסמת ורזה לוכסמבורג )  (. 1919-187 1יתכן ,שהיא היא "בתר היחידה" של

"'ל'א"  -אברהם )אדוארד( לוכסמבורג " -גיבנת קטנה המתביישת להראות
פניה
נחוץ ,והיא קוטפת פרחים או מעיינת נספר (, 126 //אמנם ,ורזה לרכ'סמבורג
? tא
ח''יתח בת יחידה  --ובזה פרץ לא ד"יק  (. 127היא גם לא הייתה גיבנת ממש,
אך
נראתה
כן
מתון
צליעה
128
(,
יש
גם
ל:זביח,
שהספר שרוזה הקטנה עיינה נר
':ל היה אלא ספר תמונות .אמנם ,היא למדה לקרוא מוקדם מאוד  (' 129אן חרי
נ iשפחת לוכסמבורג עזבה את
זאמרשץ' בשעה שרוזה חירתה רק בת שלוש (, 130

בצדם של למדנים וסופרים חיה נזאמושץ' מספר גדול של סתם משכילים
ואנשים שהושפעו על-ידי ההשכלה .לא מועטים מביניהם נחגר לכתוב מיד פעפ

בפעם :נעתונים יהודיים ,שהופיעו בעברית ,ביידיש ובפולנית

(. 131

רבים נמנו בין

החותמים על ספרי-השכלה עבריים ר"בשנים  1860-181 0קשה למצוא ספר עביר
בלא חותמים זאמושצ'איים"  (, 132וכמובן ,שחיו בזאמושץ' (!נשים רבים ,שאמנם
ל  ~tכתבו בעצמם ,אן קראו ולמדר ספרי-חול וקראו ודיברו בלשונות זרות .ידיעת
הלשונות )כיחוד פולנית ,אן גם גרמנית ,רוסית ולעתים אף צרפתית( חיתה,
כמר שכבר צדייך ,תופעה רגילה בקרב יהודי זאמ  iשץ' .בשעה שפרץ כתב

[אל]" היה בנר עוד מבין שפה אחרת מבלעדי שפת עבר"

לנערים צעירים.

: ( 133

 -הוא התכוון אן ורק

בין יהודי  iאמושץ' חיו גם כאלה ,שהעיזו לפעמים להטיל ופק בדבירם,
שית  iדי  ttדוק באמונתו חשב להלכה למשה מסיבי .יש ,שהגיעו אפילו לידי זילזרל
נמצו 1ת מעשיות ,אמנם רק הקלות שבחן  -רגם זה נסתר .פץר תיאר "משכילים·
~tפיקורסים" כאלה באירוניה נפלאה :
"בזאמושטץ

-

אז בחיותי נער בן שש שנים

-

כבר חיו זקופי קומה אשר

הביטו בפגי אשה ולא התבוששו ,אנשים אשר לא דקדקו בתפלת ערבית ,נטילת
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371
166-167,
1899,
•
חרא
נזכר
בין
באי-

ביתד של יוסף צירלס-צדרבוים )"המליץ" ,כ"ח , 1889 ,עמ' •(1009
 (125סיפורו "נדר 'פתח" ,רוארשא ,תר"ל.
 (126זכרונןת ; 73 ,עברית  :עמ' '.צ
והשווה
:
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שאצק',
דעו בילבול אדיף זאמא·
שטשער יידן אין  "" 1870יב"ל."'/ 331-330 ,(1952) XXXVI ,סקנפ") (. 184-183
(127
השווה ,למשל  n ;,ס dגןP. Fro!ich, .Rosa Luxemburg . Translaled by E. Fitzgerald, Lo
1940, 15 .

 Frol.ich ( 128שם ;

15, "Sie hink!e

Hoahdorf, Rosa Luxemburg , Berlin, n.d.,

M

" aus einer angeborene n Hiiftliihmun g
. 16 ,Frolioh ( 129

(130

שם,

.17

 (131ראה ,למשל  :שאצקי ,השכלה אין זאמאשטש ,יב"ל,
 (132שאצקי ,זאמאשטש און פרץ ,יב"ל•42 ,(1946) XXVI 11 ,
 (133כ"י 1 181 ,י .א .קלוזנר ,כתב-יד בלתי-ידוע של י.
ל.
פרץ,
"גליונות" ,כרן כ"ה
)תשי"א( .266 ,והשדרה גם  :למעלה .הערה , 112

,46 ,(1952) XXXVI

j

ועו.ד

113

ירים ראשונים ואחרונים
 בהירתם לבדם בבית.בזאמושטץ כבר נגה אור ,כבר זרחה שמש ההשכלה

(, 134 " -

ש'פמאן (, 136

קרובו

אלכסנדר צדרבויס (, 135
אלטברג  ( 137ופרץ עצמו  -כולם

דו'ד

-

קצורן]![
של

של
פרץ

דברים :
משה

מציינים פה אחה שמספר המשכילים בזאמרשץ'
היה גדול מבכל עיר אחרת בחלק זה של פולניה ,שההשכלה הופיעה כאן לפני

שעקבותיה נודעו בעיר פולנית אחרת איזו שהיא )פרט לווארשה( ושבזאמושץ'
לא נשארה ההשכלה בלא השפעה אפילו בקרב האדוקים .גם "עמן"
שבזאמושץ' ,יהדוים עניים ופשוטים ,אחבר את התורה ואת ההשכלה גם יחד.

בקיצור " :עשר מעלות לזאמושטש על ערי פרלין הגדולות ממנה .יושביה עוסקים
בתורה וחובבי חכמה ,יודעים לשון עבר ודקדוקה ,ויש בה מבינים שפות אירופיות,
מלבד שפת פולנית אשר כמעט איד גם אחד אשר לא ידע בה מקרא וספר" (, 138
אכן ,מבחינה תרבותית חיתה עירו של פרץ "כמו נורה כמידנו''·
לפני שנת  1870לא היו בזאמושץ' כל סיכסוכים בין המתבולל'ס והלאומיים,
(. 139

מ  iהסיבה הפשוטה שאלה ואלה כמעט שלא היו עדיין בנמצא בעיר זו" .ההשכלה,
לכשתופיע ,לא יהיה לה אצלנו צביון של התבוללות" .איד עולה כלל על הדעת
ר r -ערב במישהו ,וגם אין במי להתבולל!" (. 1 • 0
הרום'ם היו מיוצגים בעיקר על-ידי חיילים וקצינים .יחסם של יהודי זאמושץ'
1..1פי הרוסים ,כיחוד לא,חר שנת  ,1863לא הצטייד כלנבירת יתרה .ובכל-זאת כבר
היו קיימים קשרים חברותיים ואפילו תרבותיים )חלשים למדי( ביד קצינים רוסיים
וביד יהודים אחדים ,מקרב אלה שלמדו לדבר ולקרוא רוסית (, 141
לא הרוסים ואף לא הפולנים ,שהיו מרובים יותר ,לא היה בכוחם להשפיע
השפעה תרבותית של ממש על יהודי זאמוש',ץ שחיוו כשני-שלישים של תושבי
העיר (142
 וזה למרות דבריו האירוניים במקצת של פרץ " :פולנים הננונלהבים!"

(. 143

ובכל-זאת ,אם כי לא היו בזאמושץ' באותם הימים מתבוללים ממש ,כבר

נמצאו בה יהודים שחיקו את המנהגים ואורח-החיים של שכניהם .להתבוללות
144
שיטתית כזו כבר לעגו אט'נגר
( )מת בשנת  ( 1856ודלמן סובל )ספרו יצא
בשנת  (. 1874סובל שם לצחוק ,ביד השאר ,את החלפת הבגידם המסורתיים
והשמות היהודיים בנכריים

(. 145

רחוק מאוד מן היהדות היה בן-אחיו של המשורר ,ש·נזכר למעלה ,אריה

 (134כ"י ,שם  1י· א .קלרזנר ,שם.
 (135יב"ל •59-58 ,56 ,52 ,51 ,(1952) XXXVI ,
 (136ד .ש'פמאן" ,משא זאמרשטש"" ,המליץ" ,י"ד ) •390 (, 1878חלק גדול מן הקהל
בהצגות התיאטרון הפולני ,שביקר בזאמושה היוף היהודים )שאצקי ,יב"ל ,ו (. 35 ,1952 ,xxxv
 (137יב"ל ,ו ו•304 ,(1937) x
 (138שיפמאן ,שם.
 (139א .צעדערברים ,יב"ל•51 ,(1952) XXXVI ,
 (140זכרונות 1 55 ,עברית  :עמ' ס"ח .והשררה גם  :זכררנרת•60----56 ,
 (141זכרונות, 5 ;73 , 63 ,6()---58 ,ך  .79גם פרץ עצמו למד רוסית  :שם•93 , 86 ,85 , 60 ,
 (142שם ,60----56 ,ועו.ד ועיין למעלה.
 (14.3שם .60 ,עברית  :עמ' ע".ד
 (144השררה ,למשל  :אשכנזי ,שם.
 (145שאצקי ,השכלה אין זאמאשםש ,יב"ל•61 .(1952) XXXVI ,
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לייב קינדרפרוינד

 -ד"  lרוסף קרנדרפרו'נד )  (. 1903-1825הוא עזב בשנת 1857

את זאמושץ' ולעת-זקנה התנצר

(. 146

בתקופה יותר מאוחרת .שאיד לה כבר זכר ב"מיינע זכרובות" ,התחזקה
ההתבוללות .בשנת  1883מפרסם אלכסנדר צדרבו'ס מנתב מזאמוש'.ץ שבו מתאונן
הכותב על כן .שבין ה"אריסטרקראטים" היהודיים של זאמושץ' אין איש רוצה
לקרוא ביידיש

(. 147

אדישותם והתרחקותם של המשכילים מן העסקנות החברתית ומכל עניין
יהודי בכלל תרמו את תרףמתן להתעצמותה של ה·ז~פעת-החסידים על חייה של
קהילת-זאמשוץ'

(, 143

הרעיון הצ'ו  ' Jהתחיל להתפשט בקרב יהודי רוסיה רפולניה ניחרד לאחר
הפוערת האיומות של השנים  ,1882-1881למרות שאת בשורת "חיבת-ציוד"
כבר התחיל לבשר פרץ סמולנסקרן מאז סוף שנדת השישים של המאה שעברה.
נראה .שבימי-בערריו של פרץ לא הייתה לתנועת חיבת-ציון השפעה כל
שהיא

בזאמרשץ' (. 149

פרץ מצ.יין .דרך אגב .שבימים

הקודש עדיין לא דרנו

כלל" (, 150

ההם :

"על דיברו בלשון-

אד מעני~ן הדב.ר ששניים מתון שלשת השירים.

שכעזרתו של פרץ חיו חביבים במיוחד על הנוער היהודי בזאמרשץ' באותו זמן
הביעו געגועים עזים לצירן " :צ'ון ,צררן") ".למודבר הלו'( ו"'ונה הומרה" )למא' l

(, 151

~

הלו' לטורם(.

אולם רק בהתחלת המאה הנוכחית .הפנה הציונות לגדרם בעל חשיבות בקרב

יהודי זאמושץ' .וכדאי לציין .שחבור הקרוב של פרץ .ד"ר וצחק גל'בטר )שכבר
נזכר למעלה( .התמסר בכל ליבו לתנעות-התחייה.
.ד

ללא ספק חיתה קהילת זאמושץ' של הימים ההם במובנים הרבה
152
יוצאת-דופן .בלתי-רגילה .ואף מנהיגה הרוחני של קהילה זו .משנת 1834
(
ועד ידם מותו .במשך שלושים ותשע שנים  (, 153אדם בלתי-רגיל iדיה.
154
 ' lמשה הל ' l
וואהר ) ( 1873-1797
( הצטייד במידות תרומיות .ידיעה
עמוקה בספרות הרבנית .אופי חזק ,פיקחות .טוב-לב וסובלנות .אם ני היה מתנג.ד
 (146שם ,28-27 .הערה .ך
 על ש .חודאק ידרכו"תמונות מעולס"התוהו" )כתנים.' .ג ספו '.א עמ' קפ"ה-ו"ג(.

(147
(148

שאצקי ,שם,

•37-36

שם .והשררה גם למעלה.

.' (149
."",סקנפ"

במקרם

אחו.

והשררה

גם •

גולדבג ומ .שלס ,התנועה הציונית נזמרש;ץ .'"",ץשרמז" ) 257-253וביידיש

; (559-549

לאחו משפט

סתמי :

"התנועה הציונית נזמרשץ• החלה ערד נימי

 .חיבת '."",ןריצ המחברים עוברים מיד למאה העשרים.

 (150זכררנרת ; 119 ,ענוית  :עמ' קמ"ז )שרנה בהתאם למקרר( .
 (151זכורנרת•80 .
 (152שאצקי ,שם•· 47 ,
 (153רלא .כמר שפרץ כותב " :הרי חרא יושב כנר על כסא ]הרננות[ ירכל ]שנים" f
)זכררנרת ; 77 ,עברית  :עמ' צ"ה  -בשינויים קלים .בהתאם למקרו(.
 (154זכררנרת ; 126 ,92-91 ,80-77 , 64-63 , 30 .שיפמאן ,שם ; 416-415 .א .צעדער-

נוים .שם '. ; 56 ,רייפמאנן ,קרל נהי נשמע מזאמרשטץ" .המגיד" ,י" ) tתרל"ד1873-
למעשה  :תרל"ג-תרל"ד ) 172 (. 1873 -וביידיש ".", :סקנפ" (.883-882

1
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לא היסס לייעץ לאביו של פרץ לשלוח את בנו למורה חסיד  (, 155מצד שני .חגן

על ח"כופר" רייפמאן בפני רדיפות החסידים  (, 156דתיותו של ר' משה וואהל
הייתה עמוקה וכנה .אך בלא שמץ של קנאות .תלמוי-חכם מובהק היה " :וו' משה

וואהל זה .ידוע לכול .לא נטל ספר בידו זה כשלושים שנה .זוכר ש"ס ופוסקים
בעל-פה .כל מקום שאדם פותח .הריחו ממשיו ואומר .אם דרוש .הלאה כל כמה
שהוא רוצה .בעל-פה .וקרוא קורא הוא דוקא ב.ספרונים' הקטנים" .ספרי-ההשכלה.

כגון "מסתרי פארי " Tד  (1sשל א' Tן סי  (, 1s8המספר הצרפתי הפופולארי ,בתרגומו
העברי של קלמן שולמאן )תרגום זה התחיל להתפרסם בשנת (". 1857
שמ.ו של ר' משח וואהל מופיע ברשימות החותמים של כמעט כל ספיר-
ההשכלה של מחברים בני זאמשוץ' (, 159

פרץ אומר .שר' משה וואהל היה תלמידו של "הליסאי" ,הוא ר' יעקב משה
לורברבויס ,הרב מליסא )מת
בשנת  (, 160 ( 1832ולעומת זה .יעקב רייפמאן טוען (, 161
שרבו של ר' משה וואהל היה הרב הידוע מלמברג .ר' יעקב בן משורם
אורנשטיין )  (, 1839-177 5בעל "ישועות יעקב" .אם צדק רייפמאן .היר
בוודאי למד ר' וואהל אצל 'ו אורנשטייז לפני שזה האחרון שינה את יחסו
למשכילים מסובלנות לשינאה עזה  (, 162אלכסנדר צדרבויס מחלל את סיגנונו
העברי של הרב מזאמושץ'  (, 183ואולם ר' משה וואהל לא פיוסם כלום ,פרס

להסכמה קצרה אחת ,לספרו של ר' משה אפשטיין ,דודו של פץר" .בית משה"

(155
(156
(157

שם1 80 .

(159

שאצקי ,שם.

(, 164

כבזכר למעלה.
זכרובות,

.78

עברית :

עמ' צ"ס.

(. 1875-1804) Eugene Sue ( 158

,47

(160
זכררברת .77 .עליו השווה ,למשל  :ד .הלחמ ',חכמי ישראל .תל-אביב ,תשי"ח.
עמ' רב"א 1
ש.
מ.
חאבעס,
תולדות
הפוסקים,
ביו
יורק,
תש"ר,
100
1
,
y clopaedia JudaicaיEn c
 ,826-828ו ו ו
V
ליסא
היא
העיר
הפולנית
Leszno
.
פרץ
מזכיר
את
"הרב
הגאון
מליסא"
גם ב"פוחת
והולן )כתבים', .ב ספר א :עמ' קי"ח( ואת "הסידור הליסאי" ,כלומר את
מספר
"זרן
החיים"
של
הרב
מליסא
ב"נס
חנוכה" )ודערק .ב(.394 :
N

(161
(162

רייפמאבן .שם.

עליו השורה.

למשל :

האנציקלופדיה העברית ..1 .דן ב1 307 :

ז .הלחמי .שם.

עמ' רס"הר-ס"ר  1חאנעס ,שם .287-286 .על ר' יעקב אררנשסייז והמשכילים :
•
היסטוריה של הספרות העברית החדשה .כרן ',ב ירושלים .תשי"ב , 294-293 225-222 , 2
) 337 ,326-325על
הסאסירה של יצחק אוטו "מאזני משקל' /שבה האשים את בעל "ישועות
יעקב" בגנבה
מספרי
אחרים(.
352
,
378
.
מסתבר
שאמנם צדק רייפמאן .שכתב מיד לאחר
מותו של ר'
משה
וואהל
)בשנת
1873
(
ולא
פרץ,
שדבריו
נכתבו
ארבעים
שנה
אחרי זה.

י .קלוזנו,

ואפשר מקורה של הסעות בשני זיהויים מוסעים .ראשית .כפי
"ישועות יעקב
לרבי יעקב אוונשטיין עם ספרו של ר' יעקב אחר .ששמו דומה ביותר
לשם ספרו
של
הרב
אורנשסייו
:
"ישועת
יעקב"
)
1854
(
לו'
יעקב
זאב
המכונה "ליטאי"
)יעקב ודלף ליסנר" .מילידי ק"ק ליסא" ,ככתוב על שער ספרו( .עליו .למשל :
und der
Heppner und I. Herzberg, Aus Vergangenh eil und Gege11warl der Ju,den
הבראה ,פרץ

זיהה

את

N

A.

 L. Lewin, Ge;jiid. Gemeinden in den Posener Landen, Koschmin-B romberg, 1909, 675
VIII , 857 .
Judaica,
dia
Enc-,-clopae
;schich!e der Juden in Lissa, Pinne, 1904, 264
לאחר זה,
נראה.
שפרץ
עירבב
ר'
יעקב "ליסאי" זה עם ח"ליסא" בה"א הידיעה .שאף שמו

חיה ר· יעקב

-

הרי הוא ו' יעקב לוובובו'ס.

 (163יב"ל,
(164
116

'ס"

ו •56 ,(1952) XXXV

בית

משה",

חלק

א;

]זאלקווא,

,זר"ח-תרי"ג[.

ההסכמה

היא

משנת

רבה של זאמשוץ' היה .לפי עדותם של פץר וצדרבדים (, 165
כל בני קהילתו .פרץ אף מדגיש .שכולם נשמעו לרבם תמיד
186
(.
בוודאי גם
במקרה זה הפריז במקצת .שהרי דויד שיפמאן  (167עומד ומעיד .ש "ועוד בהיות

נערץ על-ייד

הרב בחיים קמר שרטבים להפר מחשבתו הטובח" בעניין מסויים.

אישיותו של ר' משה הלוי וואהל עשתה על פרץ חצע~ר רושם עמוק ,שלא

ניטשטש

במרוצת השנים.

העמודים

ב"מיינע ~בררנות" ,שמוקדשים לרבה של

זאמרשץ' מלאים אהבה והערצה .ר' משה רראחל שימ'!Zו דוגמה לו' זושיל'ה בסיפורו

של פרץ "פוחת

והולך" (, 168

לרבי

_

בסיפורו "הגבןך שמעיה"

והמיטיב בתמונה הדראמתית הקצרה "עולם-הבא"

( 1GU

ולדיין הרחמן

(. 170

נסינו לתאר את הסביבה שבה גדל י"ל פרץ ,את האווירה הרדיתנית שספג
בצעירותו .את המעיינות מהן שאב השראה כל חייו.
פרץ הצעיר לא נרדף כשהצטרף לתפילות החסידים ולא נענש על קרי ~tת
ספרי-חול .הוא הראה יחס סובלני חן כלפי החסידים והן כלפי המשכילים ,כולל
אף את ח"אפיקורסים" שבתוכם .ומשום כך לא היה מעולם קנאי להשקפת-עולם

אחת ויחידה .פרץ חיה מסוגל תמיד לראות את האמת והיופי בכל מקום שמצא
אותם  -בחדש כבישן .ואפשר יש כאן לגלות את אחד "המפתחות" לאותן
ה"סתירות" המרובות באישיותו וביצירתו של הסופר הגדול ,חמפליז~ות כל כך
את

הקורא.

האווירה התרבותית של זאמושץ' היהודית ,כמו של כל אותו החלק הרוסי

של פרלניח שגבל בגאליציח האוסטרית ,גרמה במידה -מרובה לרב-לשוניותו של
הסופר-המתחיל פרץ  :הצעיר חזאמושצ'אי כתב בעת ובעונה אחת בעברית,
ביידיש ובפולנית

(. 111

שרשי מסירותו של פרץ לעברית וליידיש כאחת נעוצים אף חם במסותה

של עיר מולדתו .חן זאמושץ' הייתה עירם של אייכנבויס ,צדרבויס וסופרים עבריים
אחרים ,ויחד עם זה כ:ה פעלו אטינגר וההולכים בעקבותיו.

תרי"א - .והשווה  :י· .ך מנדלבוים ,ספרי רבני וחכמי זמושץ'" ,פנקס ••; 241-240 ",.
שאצקי ,יב"ל ,47 ,(1952) XXXVI ,הערה ) 54כותב בטעות ,שההסכמה היא משנת תר"א( ;
"זמושץ'  - . 220 ", ••.על הסכמה אחרת של ר' משה רואהל ,שלא נדפסה "מחמת הוצאת
הדפוס כי רבה" ,עיין  :מנדלבוים ,שם.293 ,
 (165יב"ל' ו •56 ,(1952) xxxv
 (166זכרונות.79-78 ,
 (167משא זאמושטש" ,המליץ" ,י"ד ) .416-415 (, 1878
 (168כתבים', ,ב ספר ',א עמ' קט"ז-קכ"ג .וביידיש  :ם!;!וו" ל!;!מ~ וויניקער" )ווערק,
ד'  (, 75-66ולא " :פיר דורות" ,כלומר "פיר דורות  -פיר צוואות" )ווערק ',ג ; 180-175

ובעברית :

"ארבע דורות

-

שפרץ כותב בטעות בזכרונות,

ארבע מיתות" ,כתבים', ,ן ספר ',א עמ' קע"א-קע"ו( ,כמו

.30

כתבים', ,ב ספר ',א עמ' קנ"ח-קס"ו.

(169
',ד (. 178-170והשווה :
 (170ווערק,' ,ו  .378-373והשווה מה ע 1פרץ כותב על  ,,משה וואהל בזכרונות.77 ,
 (171פרץ לא כתב מעולם יצירות ספרותיות ברוסית ,כפי שטוען A.. A. Roback ,
Mass ,. 1935 , 39י .I. L. 1'erelz, Cambridge ,
לעומת זה הרבה ממכתביו הם בלשון זו .כמח
זכרונות,

וביידיש :

"שמעיה דעו גיבור" )ווערק,

.78

מכתבים רוסיים של פרץ נדפסו במקורם ,למשל בתוך יב"ל 1 ,ו 7 ,(1937) Xונו'.
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