
שיינטוךיחיאל

מגיסוקצנלסוןיצחקשליצירותיו
ההיסטוריבהקשרך

וארשה

בבית-לוחמי-כאן,התקיים , 1965בשנתשנה,-20כלפני

ליידישהחוגתלמידיבשבילעיוןיוםהגיטאות,
דבפרופימוריהםעםבירושליםהעבריתבאוניברסיטה

לראשונה,ונפגשולביתבאושמרוק.חנאופרופ'סדן

שניופעולותיו.הזההביתעםדאז,התלמידיםבעיקר

-התלמידיםביוהייתיאני-אותנוהדריכואנשים
לינדמההעיון,יוםבסוףשנר.ובציצוקרמןיצחק

מחכהשעודהסיום,לקראתשאמרשנרצביהיהשזה

הדברים,אתויאסוףשיבואלמיקצנלסון,עלומ.חקר

תחושההיתהבדפוס.הכתבעלאותםויעלהאותם,יבדוק

לעשות.נותרהרבהשעודאז,

הדבר,יפולבחלקישדווקאדעתי,עלהעליתילאאז

עליהן-העדויותאתלאסוףמיצירתו,חלקלבדוק

זהותשמעו,שהיום.מהבדפוס.התכבעלולהעלותן

ביצירותעירןאחרישהעליתילמהקצרסיכוםשלבסיון

ואשרה.מגיסו

" 

לביןשנה-20כלפניידועשהיהמהביוהגדולההבדל

שלרשבכלא)מישורים;בשניהואהיום,שידועמה

מסודרותקצנלסרן,שלהאחרוניםכתביושלהמהדורות

סדרלפיולאספרותיים'אבריםזלפיהיצירות

עלבעצםמבוססתהיוםשתשמעוההרצאהכרונולוגי.
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יציררתיר;שלהנררנרלרגימהסידורהערלותהמסקנות
היצירותאיסוףעלבמרססנררנרלרגי,סדרארתרב)

לרחמיביתשלהפעילותעקבואשרה,מגיטרנרלן
מירנעלנבריחהזאתההרצאההשנים.נשמךהגיטארת,

רמתכנירףלאסאפשרנכלללירשאראפשרשהיההחומר'
התקופה.מאותהקצנלסרןשל

ספררתהיאפהאיורבמזרחהנאציםושלטר fiתחי·ספררתנ
והןכלליהיסטוריהקשרהןהיסטורי'הקשרתלוית
נכוניםאלהדבריםאישי-ארטרניארגרפי.היסטוריהקשר

קצנלסרןיצחקשלליצירתושנרגענמהבמיוחד
יצחקשלשיצירתווהמקום,הזמןמסיבותוצרנררארשה.

טיפיוטיפיולאורתצאהנאציםשלטוןתחתקצנלסרן
נפרלעררלנעשהנכךכנרמחרפך.נררנרלרגיונסדר

ביצירתושהמעייןמנירןראשית,המשורר.שלליצירתו

מןהראשונותעלללמודמדעת,שלאכך,על-ידיהודרך
מתרדהרצארמיצירתושחלקיםמנירן-ושניתהאחרונות

רחםמסתלפת,משמערתםהתפתחותם'שלההיסטוריהרצף

דעםפרןלידש"דאסאירע,כךמרננים.פחותנעשים

הידיעההיצירהנירםהיאפ~לק"יידישואריסגעהרגעטו
הדרובתרועתמתקשררשמרקצנלסרןיצחקשלבירתו

האחררנרתהיצירותביושחיתהזאת,לפואמהבעיקר
ספקארלם, • Clנדפרסארדשראתהוהראשונהלהיכבת

אתנכרןאלרלר~יולהעריךידעבההקרואאםהוא,רב

קצנלסרןשליצירתוכלעםהיכרותללאמשמערתה,מלרא
שלה.ההיסטוריוההקשרוארשהנגיטר

מזמןקצנלסרןנתבישלהראשונהשההרצאהגם,אירעךכ
שנכתנוהאחררנרת,יצירותיואתדווקאהכילההמלחמה,

המהדורותואילובריסל'הכבושהצרפתאדמתעל
שידיניהמקוריתמיצירתובלבדחלקהכילווספרתחב

 ) 2רארשהמתקופת

ק~צ:עב:עלס~ר.יצחקהראשונה:המהדורה 1)
פ~ריזפ~לק,ן eייריאריסגעהרגעסר

הסכרים.עק,עםבחן

פ:וןלידר~ס
נהרצאח , 1945

מררארשהכחנירשלה:ענרירחהמהררררחכשלרשראה ) 2
-הגיסארחלרחמירביתהמאוחר vהקינרכהרצאתרמריסל

:עיר ,חש"ג-חש"רנים;אחורחכנים ,לסרןקצביצחק
-1956חשס"זחל-אניב ;בה)ואזור(מהדורהחש"זחורר

-1969חשכ"סחל-אביבםררחנת);חרשה,שניה(מהרררה
מורחבת).חרשה,שלישית(מהרווה
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הספרותיעזנרנרנפירסרםשהושקעוהמאמציםאףעל
 • ) 3האחררנרתלשניםעדוקצנלסרשלביידישהמקורי
בעיקר,וארשהמגיסומכתניו,רביםנשארועדייו

ביידיש,רונןויותר,יצירות-45כבלבד. .בכתרני..ם
נעבר,·הגיטר.בתקופתבעיקרנררארשה,קצנלסרןכתב

מגיסולידינושהגיעומכתני-הידחלקשלהירודמצנם
הפיענרח,מלאכתעלהיקשההתפוררות,שלבמצבוארשה

היסטוריהיהודיבמכרןהיהשמצרימהיצירותוחלק

שיטותפיתוחעםכיום,נידינו.היולאנררארשה,
קשריוהידוקהלאומיתבספריהכתני-ידשלשיקרם
הוסרונררארשה,ההיסטוריהיהודיהמכוןעםהמחקר

כתניכלשלביידישראשונהמהדורהלפירסרםהמכשולים
מררארשה.קצנלסרןיצחק

קצנלסרן,מאתאחרוניםכתניםשלהמהדורותשלרש

כתניואתשאמרתי,כפימסדרות,אינןכה,עדשהופיעו

ספרותייםז'אנריםלפיאלאכרונולוגי,סדרלפי
יצירתומכלל-60%כרקכוללותהןכמר-כןבלבד.
מופיעותבהןשנדפסוהיצירותורובוארשהבגיסו

ולסרקצבכתניכלשלמהדורה •בלבדלעבריתבתרגום

השניה,העולםמלחמתנזמןשנכתנוהמקורייםמררארשה
כמהעדקפדניכרונולוגיסדרלפיכתניואתהמסדרת
שליותרנכרנהלהנבההקרקעאתתכשירשניתן,

אותנותלמדגםהיאנשואה.הסופרשליצירתוהתפתחות

הנאצים.לרדיפותהיהודיםתגרנותשלנדינאמיקהפרק

הסדרעל-פיקצנלסרןביצירותהעירןלתוצאות
בהמשך.הדבריםמוקדשיםכחיבתן,שלהכרונולוגי

תאריוצירןעניואלקצנלסרןשלהיחס
מימושלאחדפןמשקףנכלל,יצירותיו

נירשישלזיקהבאשרהכותב,שלההיסטורית

גביעל
התודעה

יצירתו

הכארח:היציררחכנפרדארווארכיידיש ) 3

פרנ:עםלידד~ס' " •ר~דזינ:ערר:עגךרלידד~ס )א(
 , 1964חל-אניבפ~לק,יידי"יאריסג:עהרג:עסך

הגיסארח.לרחמייניחהמאוחד vהקיכרכהרצאח

פיראיוסר~ג:עדי:עכיכליס:עככל;נהררח:על )כ( "
די.כהדצאח ,-1967חשכ"זתל-אניב ,אקסך

לאזהמחזההגיסאדח.לרחמויניחקייסג~לד:ענ:ע
אחררנים.ככנחיםנדפס
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ערותו,פיעלירצד.הואשבתונההמציאותתנאילבין
יצירותיותאדירלציירהמלחמהלפניקצנלסוןנהגלא
הספרותיתיצירתושבעיניו,מפניוזאת,נתיבתןעם

ברגעהנתונהלמציאותישירהלתגובהומעבדמעלהיא
מארחשובאספקטבעקיפיןקצנלסוןהגדידבנךמסוים.

שבותרףנסניהעובדה' •כמשודדהעצמיתתודעתושל
לציירעליוניעקרונית,והחליטטעמואת·שינה-30ה

עקבגוברתוההולכתתחושהעלכשלעצמהמעירהתאדיר'
זמןלאורךיותרירכללאכמשודדניהעתים'מצוקת

 • C4היסטודיהקשרתלויתמתגובהלהימנע

קצנלסוןהסתפקלאהחורבן,בזמןבוראדשה,ואכן,
ברנמעט,מקוםשבכלאלאהנתיבה,שנתשלסתמיבציון

מתוךהשנה.ואתהחורשאתהיום,אתציירתאריך,נתב
הגיעובוואדשה,נתבנילנושידועיצירות,-45נ

שונים,ממקורותעליהןלנרהידועמתוך • 34ליריבו
וללמודלמריבטוחכרונולוגיבסדרלסדרןאנויכולים

וארשה.ובגיסוהבכושהבוואדשהיצירתוהתפתחותעל

אבישמהםמהמקורות'שחלקמוסגר'במאמרולצייעלי
נתיבתן'זמןלגביההערכותואתהתאריכיםאתשאבתי

נמהשניסהצוקדמן'יצחקשלהרשימותהןאלההדי
מארעזרואכןהזההעניועללעמודפעמיםונמה

 • CSהבטוחהסדרבקביעת

נהקדםתראההתראיכים,בעניוקצנלסרןיצחקדבריאת ) 4
נשבחכלרדז'לאררשיצארר nשירכרכילשלותשהםשררר

n לסרןקצביצחק :נחרך ,רצ"ח, u 1938-1903-ירים , 
לרחםיביתבהרצאת , 27<יי> 26עםיתוסל"ה,באריקינרץ
הםארחד.הקיבוץוהרצאת n~~יסאר

הנררנרלרגיהסדראתלברר ' nנסירנרארבעקיימים ) 5
י·ליצירותהנרגעיםהנוספיםהנינלירגרפייםוהפרסים
ראה: uנקצנלסרן

בגיסו ).ק.י(של"עזנרנריצחק,צ(רקרםן), )א(
חרבות , 1946מאיי"א,נרךמנפנים,ורשה", fר

וארנן,לרי,נחרך:גםנדפס • 656עמידי,
לקרוא,ידנינלירגרפיה",-קצנלסרן"יצחק

עםיג-ד,חרבות , 1946ירלי-ארגרסס ,איכרך
79-76 • 

קצנלסרךיצחקשל"כתני-יד •נחמך •נולרםנסל )כ(
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אתלתארבולטתמגמהביצירתויש 1941סוףעד
זהדבר •אותרהסובביםשלהחייםתחושתולעצבהחיים
המקוריות,הבלטריסטיותהיצירותשרובבכך,מתבטא

הלכימצבים,המתאריםשיריםהםזאת,בתקופההכתובות
והחומרהמחזרתכלואילוהיום-יוםמחייותמונותרוח

על-ידו,מתורגמיםאוהנכתביםלהצגות,הספרותי
הזאת.בתקופהנקראיםארומוצגיםמתורגמיםנכתבים,

באופיחד-משמעיתתמררהחלה 1942מראשיתהחל
האחרונההשנהבמשך •יצירתושלרתובאינטנסיבי

יצירותיואתקצנלסרןכותבוארשה,בגיסולשהותו
שיריהןואלהבררארשה,ביותרהחשובותהמקוריות

משישיותרשלו.הארוכותרהפראימרתרהשגב,הזעם
אחדמצדבסיוןבהןישהמציאות,מתיאוראלהביצירות
ביטוילמתןשניומצדלגרמניםשנאתרלביטוי

רקעעלארתהרואהשהואכפיהיהודית,הרוחלרוממות
בתקופה ,בעלילניכרתכןההמונית.ההשמדהמציאות

העצמהחלהכיוארשה,בגיסולשהותוהזאתהאחרונה
ביוכמעט,שנהבמשךביצירתו.והגותיתאמנותית

כתיבתומתרכזת , 1943ינוארראשיתלבין 1942פברואר
החודשיםהםאלה •ותרבירתהחשוברתהשיריורותיביצי
הגוברתהוודאותעםהגיטריושבירכלהואחיבהםאשר

במזרחהיהודיםלמיליוניהצפויהמרותשלוהולכת
השמדהעלהבדוקותהידיעותלאורכולה,אירופה
הנאצי.הכיבוששטחיבכלהיהודיותהקהילותשלשיטתית

 ,קצגלסון" nביזיבגגהנצמאים
אפריל ,א'כרךיוהםררהשואה

189-184 • 

.לחקררפים

עם' , 1951

קצגלסוןיצחקסל nי nהספרו"מורסתו ,סגר](צבי )ג(
 , nהגיאסולוחםי nבי nיריעו ,השראה" nקופ nם

 • 16-13עמ' , 4גל' , 1954יגואר

כחבים ,ש"ר" n-ש" nוקצגלסריצחק n"יצירר )ר(
 • 444..:445עמ' ,-1956סס"ז nאחרונים,

הסדר·בבירורשוה, nלע ,והאחרוןי wהחםיהגסיוןאח
ראהוארשהםגיסוי.ק.יצירותבכחיבתהכרונולוגי

ביידישכחכיי n~מהרורסייגסוךיחיאלסלבמבוא
סריפסךליסער~ריש:עצענעלס~גס 15ק"יצחקוארסהמגיסו

 :וך nב ,גסעקסס !.lקהיסס~ריזנןזייערואי:ע 0ו~ררו.פו
רר~רסעגעס~-כבnים;ייריסעק~צענ:עלס~ן.יצחק

1943-1940 ; n ,ביל-אכיבn הגיסארלוחמיn הרצאחאר-ו
 • 34-23עם' ,-1984סם"ר nהםארחר,הקיברןי
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הספרותיתותרפרדירקאדרערלהיובחיהזאתבתקופה
פה,התקרגםזאת •בבדבד •בי-צירתוהניסוירערצמת

עלמדויקיםתאריכיםיוציעלמקפידהואבה
כן.עלנראההקודמות.בתקופותמאשריותריצירותיי·

במינהמיוחדתתופעהבפניכאןעומדיםאנוכי

הנאציםשלטוןתחתהיהודיתהספרותיתהיצירהבחולדות

תופעה-בפרטוקצנלסרואצלבכללאי.ררפ·הבמזרח

כמהכלהספרותית,התגובההגברתשלבתהליךהמתבטאת
עםיוחדאמצעיובלחיישירלעימותנכנסשהיוצר
 •המרוח

מרח{טבניגודעומדתיצירתובהחפחחרחזאתמגמה

היהודיםתגובתאחהמגדירותחד-משמעירת,לקביעות

שיתוקעל-ידיבלעדיתכמאופיינתהנ~ציםשלטוןתחח
קצנלסרןאצלהספרותיתהיצירההגברתרוחנית.וכניעה
שלתגרנהוארשהבגיסוואופךפניםבשרםמביעהאינה
דווקאאלאנפשית.להחפררררחביטויהיאראיויאוש

החלטית.התנגדותשלסמלימעשהזהר •הגמורההיפך
חסומה.אחרתיעילהדרךכלברבמצב

חלוקהבררארשהקצנלסרןשליצירתואחלחלקניחן
מראשבעררא)עיקריים:זמןפרקיבשנירחבה,כללית.
עד 1939מספטמבר-חש"בהשנהלראשועדת"שהשנה

מאפריל-חש"גלפסחרעדחש"במפסחב) • 1941ספטמבר
שלבינייםפרקלצרףישערד • 1943אפרילעד 1942

פרטדבר,כחבאםלנוידועלאבהםאשרחודשים.-5כ

"לידערשירים:מספרכחבבראשר , 1942פברוארלחודש
עלכרוני-קהשלספוריםעמודיםורשםקעלט"פו·ו

 •יטובגהמתרחש

הבדלהראהאלהרחהעיקריפרחהחקרשחיושביההבדל
מארפיינחהראשונהבתקופההספרותיתהתגובה •מהותי

ישירותהמכווניםופעילותיצירותעל-ידיכךכללא
להחזיקבסירנותעל-ידייוחדאלאהגרמנים.נגד

השתקפותהרעל-ידימעמדחזיק iiללאחריםולעזרומעמד
החרברחיח.ובפעילותוביצירתוזאתמגמהשל

מכררנרחשהןהרי •ביצירתובקררחיוחעמדותישאם

וכלפייטוהגפרנסיכלפי •פניםכלפיהחריפותבכל
בגיסו.השוררראי-הצדקהחברתיהקיטובשלחופערח
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ספדרחירחחגרברחעל-ידימאופיינתהשביחהתקופה

הופךקצנלסוןהגרמנים.אלהמכררנוחישידרח,

העםעלקללהרבדיהמחבר"לרחם",לסופךזאחבתקופה

שללמשוררהנעשהשניומצדאחד,מצדהגרמני

וחציבשנתייםיצירתושבדוח.היהודי-תהגבורה

ישירהמשך nמסוימרמבחינותהיאלמלחמה,הראשונות

אחלדעתנו,לנסח,איוהמלחמה.שמלפניליצירתו

פרוץואחדילפנייצירתוביוהזיקהברבדהשאלה

עםדווקאבהשחלומפנה,חציצהשלבמונחיםהמלחמה,

האמיתיחודהעללהעמידישאלאהנאצי,הכיבושואשית

שביצירתהאחדותבעיקרוןהשוניברבדהשאלהאת

שחלההחמודהברבדהשאלהוהיאבכללותהקצנלסון

אפרילמראשיתהחלבעיקרעצמו,בגיסוביצירתו

1942 • 

הראשונההמחציתלגביבבידרד,להסיקניחןזהבעניו

ולערביםלהצגותוהחומדמהמחזותכמחציתכיביצירתו,

בעבריתמיצירתוישוהמוכן,מןלקוחהאמנותיים,

דנה'תדגוםעבודתוספחבת-"ךומהתגהמלחמהמלפני

כוחותיו.ממיטבקצנלסוןיצחקהשקיעבה

"עלהמחזותהתקופה,שבאוחהניוחדהחשובותביצידרח

שלהמעמיקהתיאור . Dשרל ') 6ר"אירבזזבבל"נהדרת
עלהפנימיונל-iולהרדיהרעיהקונפליקטושלהלברחשי
החייםחריתאתלהעלותהמכווןהיצירה,שלהמרקםפני

אלהביצירותאיואולם,וחורבן.אסוןשלרקעעל

המצבעםישירההתמרדדרחמחרךחגרבהשלמימועדייו

היסודאלהחשוברחביצירותגםבולטעדייובכללותו.

צרכיםלמעןהכותבהבמאיומחשבתהתיאטדרני-משחקי

הרעיוניהצדאתלהפליאאמנםהמשלימיםבימתיים,

עלמציאותתיאורשלדמהעלארחוממקדיםאולםתכני,

אלהביצירותישהיותרלכלבלבד.השונים,צדדיה

 bחיז~הצריכיםהיהודיים,בחיים nעקדונו nהמחש
ההתאבדות,ושלילתהחייםחיובכגרןהעתים,במצוקת

הכל,אףעלבקדוש-בדרך-הואהאמונהיציבותאו

פרקים"א~רב"במחזהשולבוכךהקדמון.איובכדוגמת

 nנהדר"עלוכמ.חזהליידיש,בתרגוםאיובמספרשלמים
אלהפרקים •יחזקאלמספרשלמיםפרקיםלברשרבבל"

במהדורתלראשונה,ר nנשלמומתפרסם"אדרנ"המחזה ) 6

הנ"ל,וארשהמגיסוקצנלסון"צחקשל l!lנדיד"כחניו

y 610-500מי • 
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מקוםהוקדשכןשביצירות.היסודמגמותאתלחזקנאים
הנמהעלהדראמתיהמתחלפיתוחאלהביצירותנרחב

תיאטרוניים.ולאפקטים

ו'ולסקצביצחקשלנאמנותואלהותיאקספרסינבמגמות
יטונגושהרכבההצגות'יתרעםהמשותףמןהרבהיש

נפשיסעדשלרגשמתוךיותראחרים'ונגיטאותוארשה
על'דגשמתוךופחותרנאליח-חינוכיחהאמוצי-הרמהעל

שלמה.ותגונהאישיתהתבטאות

ספטמברעדזו,ראשונהשבתקופהולהגיד,לסכםניחן
הקהלקצנלסוןיצחקשליצירתונמרכזעומד , 1941

נטא nמאינוועדייובשבילו,יוצרקצנלסוןוצרכיו.
 •עצמורכשםנשמר

בתרגומיומעייניםכשאברמאד,מוחשיותאלהמגמרת
שלהשחיטה"מ"עלהחלהתקופה,מאותהיחסיתהרבים
מספריהשירייםתרגומיודרךביאליק,נחמןחיים

יצירותיושללמקורהנאמןבתרגוםהמשךהנביאים,
ציוןעםאףששולנומהתנ"ך,תרגומיםבאותםרכלה

בגיסו.המקוריותיצירותיונתרךלעתים,הפסוקים
בתקופהכיהוא,סימןהמוכן'מןבחומרזהשימוש
כשרנההמתרחשאתקצנלסוןראהלאעדייוזאתראשונה
רחוקיםאחרים,בזמניםישראללעםאירעמאשרבמהותו

כותבהואזרמתקופהשבמחזותיואף-על-פיוקרובים.
מעלהדרגותשלשאלותועלומרותחייםשלשאלותעל

הכרתוכילהגיד,ניתןעצמיות,למעןומאבקרוחנית
מידיליהודיםשמצפההמר,הגורלנדברהאינטואיטיבית

ביטוילידיהנאנכלל'העולםומידינפרטהגרמנים
זאת nאינטראיטיביהכרההמלחמה,מלפניעודונכתבי

לחלקנרוארשההראשונהיצירתובתקופתהפכהלא
עמורנניחבריוכיתרהוא,גםהשלמה.מהכרחו

דווקא,ההיסטוריהמלקחחרר nהשטרםדאז,בררארשה
מלחמת nמחקרפהגרמניהחיילשלמהדימויובמיוחד

הראשונה.העולם

וממאמר ) 7~יאליקשללזכרוהמאמרמןללמודניתן
כי • ) 8ספריםמוכר-מנדלישליצירתועלהביקורת

ל wביידישכחגיו nשם,גמהרורי~רצייס",~י~ליקם"צו ) 7
 • 130-125עם'וארשה,םגיסרקצגלםרןיצחק

םרכרםעגרעלעפו-ןרטטט'$ג 1'גענגפינפסןהו-גרערסם l'"צ ) 8
 • 144-137עם'םש,טפרים",
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נעצמולהגיבמחריבעצמוחשלאקצנלסוןיצחק

מהסוגהתרחשותכנראהבהםראהכיוהנאציםלרדיפות

ורעאחישראל,נעםהמודרניתהתקופהבחולדותהמוכר

היהודיתההיסטוריהשנוחבשישיםהרמיםלמאורעות

לנחםכןאםהואהספרותתפקיר •לזמנוערהאחרונות

מחורש.ופרשניעיצובילמאמץנתבעתהיאאיוולעורר.
ורקאךבכתיבתורפיעיזהואחרואספקטשלרבוחי

תוקף.ונמשכהיצירתושלהשניהבתקופה

מכקורחביטוילירינאההראשונה,בתקופהזאתמגמה

ואופיר,הרחבימטי nהבמיגורןמשמע,נוספת,ראות

יעקבניןהיריבותבגיסו,החייםמציאותתיאורי

בגיסו,דמויותופורים,חנוכהישראל,חגיועשיו,

לעםויחסוהקרוש-ברוך-הואובמרכזונ"ך nהעולם

תקומתווהעולםעללהשתלטומזימותיוהיטלרוישראל

 nהקורבנולזכרשירים ,בארץ-ישראלהחלוציהדורשל
עלמעירהנושאיםשלכזאתרחבהקשתועור.הנאציםשל

להסבירואיוזהמאמץהיוצר.המאמץשלהרבהפיזור

להשיג,רוצהשהסופרלמטרהביחסמעמדומחרךאלא

ביחסמעמדומחרךלהסבירוראיוהרוח,עירור-והיא

בתקופהרקמניעואכןלהניערוצהשהסופרלמה

דרךולהשמדהלדיכויפעילההתנגדות-והואהשניה,

כתיבתו.

בשמונהלהבחיןניחןוארשהגיסותולדותראותמנקורת

על-פיבכלל,נורארשההיהודיםבחייעיקריותתקופות

לפתרוןההכנותהדיכוי'מסגרותהתגבשונהםהתנאים

היהודית.וההתנגדותהנאציםעל-יריהיהודיםבעיית

 • C9נקצרההתקופותשמונהאתאפרט

 ; 1940מאירעדהמלחמהמפרוץא)

הםפרדת:עלמנרםםתהתקופותשמרנהשלהפרירריזציה ) 9

יסדדגה 1!1ררוכבראר_\!!הארורת:עלשהתפרםמה •ההיםסררית

תנרנ~תדתקררנ~ל ,התקופה):עלזכררנרת(כוללדארוסה

הורקקשר:עלשמרקצנלםרןשיצחקבגיסו, yרהחלודרור

הםרפרשלהביוגרפיהעלרכךהתקופה,כלנמשך·עסה

אתהחופףאלה,תקופותנ~לרמרםמךםםנםתיארו •נ~צסר

ישראלשלנםפררראהשלנר,הכררנרלדגיתהחלוקה

מחתרת, •גיסו ; 1943-1939-וארשהיהודי •גרסמך

 •-1977תשל"זהפו:עלים,םפריתהרצאתתל-אניב, •סרר
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ברר~~רשההגיטוהקמתועד 1940ממאי-יוניב)
 ; 15 • 11 •-1940ב

ביוהמלחמהפרוץועדבווארשההגיטומהקמתג)
 ;-22.6.1941בלרוסיהגרמניה

שנתראשיתעד 1941שנתשלהשניתמהמחצי~ד)
זאת;שנהלאפרילעד , 1942

 18 •-4.1942מהה)
 ; 22 • 7 • 1942ב-

הגדולהגירושהתחלתרעד

שבעההגדול,הגירוש nקופ nו)
 ;-12.9.1942העד-22.7.1942שמ

השבועות

ההתקוממות(ערב-17.1.1943העד-13.9.1942מהז)
 ;בגיסו)הראשונה

הגדולהמרדשלראשיתועד 1943וארניב-18מהח)
 .)-19.4.1943ה(לאחר

בגיסוקצנלסוןיצחקביצירתהשניתהמחציתלגבי
עלהמסקנותאתנביאואילן' 1941שנתמסוףוארשה,

בתולדותהתקופותשמונהביוהעימותתוצאותיסוד

חלוקותמספרלביןה, nעזהשהזכרנווארשה,יהודי
מהסידורהמתבקשותקצנלסרן,ביצירתאפשריות

השלטוןתחתנררארשההספרותייםכתניושלהכרונולוגי
 •הנאצי

הראייהמזריתרקלאלהנחןצריכהקצנלסרןשליצירתו
נוצרה,נהםוהזמןמהסביבהוכמנותקתאישיביטוישל

חוגיםשלהרוחניתהעמידהביטויישלכחלקגםאלא
שיצרוות'רעתיהתנוהמסגרותהמאורגןבצינורפעילים
מאוחרורקהתרבותית-רעיונית,המחתרתאתקררם

שלשילוברקכימתברר,הלוחמת.המחתרתאת-יותר
מאפשרשלה,ההיסטוריובהקשריצירתובהתפתחותהעירן
התגובהמסלולינירהקייםההדוקהקשראתלראות
התפתחותלביןנררארשהקצנלסרן nביציריים nהספרר
היהודית.ההתנגדותודרכיהנאציתההשמדהשלני

היא,העולההמרכזיתהמסקנה
ממשהמקביליםבשלביםמתפתחת

יצירתכי

שללאופיים
קצנלסרן
השלבים
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יצירתואתגםוארשה.גיסועלהעובריםההיסטוריים,
המקבילותתקופות,לשמונהלחלקניתןקצנלסוןשל

 • ) 10ההיסטוריתלהתפתחות

תהלירלאורגםיצירתולחלקניתראחר,עקרורפיעל
ההשמדהומובןעוברתהיוודעואחרילפני-היריעה

שליצירותיואתלקבץניתןכן,כמוההמונית.
התגובהצורותמבחינתקבוצות,למספרקצנלסון

מציע:שאניהקבוצות,ארבעהןואלהותכניה,הספרותית

ספרותייםונושאיםולדפוסיםלתנ"ךפניהא)
 ;אחריםמסורתיים

רוחוהלכייום-יומיתמציאותשלתיאוריםב)
ובגיסו;הכבושהבווארשה

הגרמניהעםכלפיהמופניםוהקללה,הזעםשיריג)
כולו;

הייחודית.היהודיתהגבורהעיצובר)

הפניה

בעיקר

והקללה

יום-יוםמציאותותיאורילתנ"ך
ביצירתו.הראשונההמחציתאת

יהודיתגבורהשלוהעיצוב

מאפיינים

הזעםשירי

אתיניםמאפי

ביצירתו.השניההמחצית

היצירות 45מכלליצירהכמעטשאירבחשבוןניקחאם
נדפסהאוהוצגההוקראה,שלאבווארשה,שנכתבו
ביוהללו,ההקבלותכילהסיק,שניתרהריבגיסו,

השלביםלנירקצנלסוןשלהספרותיתהתגובהאופי
אינןיצירותיוכימוכיחותוארשה,גיסובתולדות

ואלהכללבשםהמדבראחר,שליצירתואלאיחיד,שירת
יצירתו.שלהציבורי-פומבימעמדהמאופיינתבכךהכלל.

-בגיסויצירתובראשיתהתניידאלקצנלסוןשלפנייתו
הליריתביצירתוהאלםיסורשלמקומורקעעלמוסברת

יניטרלתתאי-היכול.iורקעעלוכן , 1939לשנתער
הנאצי.הכיבושעלהמייריתלתגובתוהולםעצמיספרותי

תירגםאותםואשרהמלחמהלפניבעבריתשכתבבמחזות

יצחקפןןגיע !lכר~נ~ל"דישיינסרך,יחיאלהשררה: ) 10
יי •" !tגעסןן~רשעררעראיוש~פןק~צענעלס':$,נס

 , 1980אפריל , 4גל' , 86כרךניר-ירוק,צרקרנפס,
זר.הרצאהנסרףכנספח,ראה: • 146-142עם'

33 



עבורגרידארפרטוארייםלצרכיםבגיסוליידישנעצמו
אחדיםשינוייםעללעמודניתןשניהל'הדראמתיהחוג

הכורחאתכנרמנשריםאלהשינוייםנווארשה.שהוכנסו
יצחקמגיעלכך •ווהכלימציאותעםישירותלהתמודד
נווארשה,יצירתושלהשניהבמחציתרקקצנלסון

ההשמדהודאותעםפנים-אל-פניםלעמודוכשעלי
שמאפרילמיצירתונחלקהדברפירושולגניההמונית.

-·ואילך. 1942

שליצירתוהתפתחותשלסכימאטיתבסקירהנסיים
כתיבתושלהתקופותמשמונהאחתבכלקצנלסון
ממאישנים,כשלוששלזמןפרקהמקיפותנווארשה,

שנירהמתחמתוךהתפתחהיצירתו • 1943אפרילעד 1940
האלםלנירבגיסו,הצינוריתומחויבותונסופרתודעתו
בתקופהגרמן.שהזמןהמועקותבגיןעליושנכפה

 1939מספטמבר-הנאציהשלטוןתחתלחייוהראשונה
דבר.כנראהנתבלא , 1940מאיעד

הגיטוהקמתעד 1940ממאי-יוניהשניה,בתקופה

הספרותארמדתאשראתלבחוןפנה ,-15.11.1940נ
וביידיש,בעבריתוביאליק,מנדלינכתביהיהודית

הנאצים.שלטוןתחתשחילאדם

עדנווארשההגיטרהקמתמזמןהשלישית,בתקופה
היה ' 22 • 6 •-1941נלרוסיהגרמניהנירהמלחמהפרוץ

מרטיביםעלנעצמוקצנלסרןשלונתינתוהתנ"ךזה
המשוררצמאשנההמרנן'מןהמסגרתארתה-ים"ניתנ

הספרותית.לתגובתונתיב

היתההאלה,הראשונותהתקופותשלרשבכלכאמור,
היתהמעיקרהלמתרחש.ישירהתגרנהלאר-דרקאתגובתו

שונים,ממיניםספרותיותמסוררתבאמצעותתגרנהזר

 • 1939שלפנייצירהבתקופתשמקורןאחרים,ומשלמשלו
המקררשנירהמשותףהמצעאתהבליטהמקראיותבמסורות
לנירהקדומה,ההיסטוריתותקופתוהמקראיהספרותי
תחושותהנאצים.שלטוןתחתהיהודיםחיישלההווה
עלונהווה,החורבןועיצובהדחוקנענדהחורבן
הדגישאחד,מצדאחד.הדמוניכאקורדבמשותףביצירתו

תקרהפתחפתח-שניומצדהיהודישנגודלהרציפותאת
כשחזרןהארוך,ההיסטוריהנסיוןסמךעלנולעמוד

משלבוהואהאלם,מןמוצאעדייומשמשהיבשותהעצמות
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קטןחלק . ) llבבל"נהדרת"עלהמחזהבסירםאותר
הרביעית,ובתקופהתקופותבאותןמיצירותיויותר

עוסק , 1942אפרילעד 1941שנתשלהשביחהמחציתביו
\וארשה.יהודישלהפנימייםהחייםבתיאור

בוואדשהדרכו,בראשיתביצירתושיתוקשלממצב
בחייהאורגניתהשתלבותובגיר-נחלץהואהכבושה,
חינוןבמפעלילפעילותבגיסו,המחתרתייםהתרבות
הרביעית,בתקופהאולם,לשעתה.ספרותיתולכתיבה

נעצר,היוצרהדחףביצירתו.משמעותיתהאטהחלה
על-כתיבהבצורתביטוידרכישלחיפושיםומופיעים

מאותהומשתנות.ההולכותההיסטוריות,הנסיבותרקע
עליומיתה pכדונישלשרידיהאלינוהגיעותקופה,
 • ClLכהעדלנוידועהחיתהשלאבגיסו,הנעשה

החמישית,-התקופהובמשךהרביעיתהתקופהבסוף

ביולי-22בהגדולהגירושלהתחלתועד-18.4.1942מה
כלעםביחדוארשהיהודיכיההכרהחדירתעם , 1942

ודאי,מוותבפניעומדיםגובדנמנטהגנרלשלהיהודים
שלבאופימכריעהתמררהוחלההאלםסכרינפרצו

היזקקותבאמצעותישירה,הבלתיהתגובהדרכייצירתו.
מקראיותמסודותהמלחמה,מלפניספררתליצירות
פינואז,עדליצירתואופינייםשהיו-האגדהוספרות

הישירהההתמודדותפדיות,מקרריליצירותמקום
היענותמתוןהוודאי,המוותעובדתעםהמשוררשל

היהודית.אמונתולשלמותמציבשהואלאתגר

ביצירות

ההישענות

ירדהחמישית,התקופה

ספרותיותמסודותעל
שלהמשקלמאד

למיניהן,קודמות

יצחק :נתון ,בבליינהרות"נילשלהרבינייתבמנירכהראה ) 11
ו~רשנייגני~-כתביםידינישי ,י~צניננילס'!ו
 yהקיבוהוצאתאו·ו nהגיטאולרחמיבית , 1943-1940

והשווה 37.9-328נימ' ,-1984תשמ"דהמאוחד,
נתרבקי ,יחזקאלבספרפרקר nלאר .ק.ישלר nסר nהתי

הפרק ,פאלק"יידישואריסגניהרגניסןנניםפןליד"דאס
 , 3מס'בה"נירהרא-הלמקורצירושפיל","איוהשני:

 • 62 60-נווכ' ,שם

לראשונהמתפרסמיםמהרכוניקהשנותרוהפרגו:ננסים ) 12
וארשה.םגיטוביידישי.ק.כתבישל nהראשרנבמהדורה

ניוכ'סם,בסופה, , S '!lםהערהלפיואההמקור,צירו
619-617 • 
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ישירה,חשובהשלראשיתהוהתגבשה
אירופהיהודישואתשללמציאות
קצנלסרןשלחגרבחוהגדול.הגירוש

אמצעית,בלחי
באבטרםעוד

להשמדהכשירחו

הגירושהחחלחעםנקטעהאירופהיהודישלההמונית
ביצירתושנה,כעבוררקערצמחהבכלוחודשההגדול
ריטל.במחנה

הפסיקהגדול,הגירוששלבזמןהשישית,בתקופה
לטרבלינקהגורשו-14.8.1942בלכחרב.כנראהקצנלסון

השביעית,בחקרפהמבניר.ושנייםאשחר

-17.1.1943בהראשונהלהחקוממרחעד-13.9.1942מה
בשלושהגדול'למרדועדמאזהשמינית,בתקופהוכן

ניתןוארשה,בגיסולשהותוהאלההאחרונותהחקרפרת
עליהם.ולתגובתולמאורעותבלבדחלקיביטויביצירתו

מהתקופהיצירתושללהשלמתהבעיקרכתיבתובחונהאז
פרוץעםבאמצע,שנפסקההגירוש,ערבהחמישית,

הפראימהזוהי • 1942ביולי-22בהגדולהגירוש
מרדזין.הרביעלהגדולה

הגדול'הגירושלאחרוארשה,בגיסוהיחידההיצירה
יידעוהפואימההיאיורש'הגלתקופתישירותיחסתשמחי
הגדול),אסרני(יוםא:ומגליקייגרריסןמייןפ:ןןטאג .,. 
מהורהזאחיצירהמבניו.ושנייםאשחרגירושעל

לאסרןהנרגעבכלהמשוררשלשתיקתוביומקשרתחוליה
ויטלבמחנהיצירתולנירהגירוש,לאחרעמואתשפקד
טאגיידעוהפראימה • 1944-1943בשניםהבכושהבצרפח

 , i942באוקטוברשבכחבהא:ןמגליקיי,גרריסןמייןפ:ןן
בנפשוכפולפירודשלומחרידהחשובה nעדרהיא

משפחחולנירביברהפירודהמשורר.שלובחייו
והארץ)'(השמייםועולמואלוהיולנירביברוהפירוד

מיצירתומאדניכרחלקעיצבודרכםהקדישלהםאשר
השניה.העולםמלחמתעדהלירית

החשבוןאתלעררךהשהותלוניתנהבריסלערדכאשררק
יצחקמוצאאזרקעמו,כלירןעלהכוללהיהודי
רי nיצירובשתי nזאומבטאלאלםמוצאוקצנלסר

יידישןאויסגעהרגעטןפר.נעםלידייד~ס-הגדולות
העםעלולא-שנהרגהיהודיהעםשל(השירפ~לקיי

ל~גרח)כולנונוהגיםשאנחנוכפישנהרג,היהודי
האישילסבלוהמרנןאתמבטאהראשם-ריטלייוייפנקס

במחרחרלהכירהמסרבבעולםהיהודיהעםמגורלכחלק
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שללדוברואזהופךהוא •להתקייםובזכותובייחודו

לצדזהקיימיםוהשראהאלוהיםשנרבעולםהרוג,עם

הישלחוערביצירתו,נמרכזעומדתבריסלגםזה.

מקדישהואוליהודיהולההיהודית,ן}~רשהלאושוויץ,

ביצירותיו.החשובותאתאזגם

חפסכ

וארשה.בגיסוקצנלסוןיצחקיצירותשלכרונולוגיה

ק~צענעלס~נסיצחקפוךכר~נ~ל~גיעדי

געט~רו~רשעוועראיוש~פן

 ) 1940פןןהעלפט[ערשטע~מ~לפרןוועגןאויף • 1

ת"שתמוזגעדרו·קט , 1940י~רפוךמ~טיוופ~לקס • 2

אי:פערזעצונגת"ש.תמוזגעדרו·קסהשחיטה","על • 3

ת"שתמוזגעדרנןקסרצייט, 1$י:פי~ליקסצן • 4

s • ת"ש][אלול ,)'א(חלקיזכור

תש"אתשריגעדר:ןקטק~רמעליצק~. • 6

מוכרמענדעלעפו·וגע:פו·רטסט~גטן 105-צןם • 7

תש"אתשריגעדר:ןקטספרים,

 1940נ~ורע::נמער 26וונט,-$:1תנ"ר ~צ:ןעפענו·נג • 8

 .,. ] 1940נאוועמ~ער 26 [פיניס • 9

 ] 1940-41[תש"אליידישתנ"ךתרגומי • 10

37 



 ] 1940-41[תש"אעשוא:וןיעקב • 11

 ] 1940-41[תש"אמענשטןאבוןליכטצווישן • 12

תש"א][ווינטערג~סאיוקיבועו • 13

טבת-סנטגעדרוקטגערעכט,איזטייוולוע"ררועו· • 14
תש"א

תש"א](שבט-אדרבבלנהרותעל • 15

תש"א][שבט-אדרירושליםאר:ןם . 16

 ]תש"א[אדרותשלח-מב • 1 7

תש"א][אדרל.פ:ןריםשיר • 18

 ] 1941העל.פט[ערשטעה~נדל • 19

 ' 1941מאי 1יט'וטהערשעלעסו.פ:ןיקכר~נדי • 20
תש"איויאייר-םיגעדרר-קט

תש"אאייר-םיררןגעדררקטלידל~ך",מ~םייי~ • 21

 1941מ~י 1 ,ב~לעדו • 22

 1941מאי 28/29ה:ונגער,.פרןליעדר • 23

 1941יוני] 22 [איוב • 24

תש"א][תמוז"איוב"שלהקשדות • 25

תש"א][אלול )'ב(חלקיזכור • 26

תש"ב]תשרי-תש"א[אלולג~םאיוציטמיד • 27

 1942.פענ~רר-אר 4-3יק'כואביידישעא • 28
-ד-

 1942.פענ~ר:ן~ר 10קעלט,.פרןלידער • 29

 ] 1942[.פענ~ר:ן~רמ-ערץחמתךשפרך • 30

38 



תש"בלפסחא'מורים,לפנידברים • 31

 ] 1942 [מאי 31דיר,יייי • 32

זשעליכ~ררסקישלמהררעגןלידדאס 33 •

 ] 1942יי·ני
טן 9-נ~כןנ

י~ליאנהיי::ב-ינוני[סוףגעל~כטהאטיידדעו • 34
ד

.,. 

1942 [ 

 1942ינולי 10ר~דזינער,ררעגןלידס 1$ד •· 35

 9-8אנומגליק,גרריסןמייןפ~ןט~גדעו • 36

 1942~קט~בער

 XI 1942 • 15ר~דזינער,ררעגןלידד~ס • 37
 1943ינר~ר 6-7

 ] 1943י~ני·~ר Jויצחקלכאן • 38

י~ני·~ר]קרבות[על • 39
 ] 1943פענ.ר:ן~ר~עדוני~נ~~ר

שמפחה-לידער • 40

מתנות""דדייפרצ'עסי.ל.פרן::נ~~ר.פעטונג ~ • 41

(העברעאיש)השממרןבניהרי • 42

צורייארןפדויזייןפרןטריטררעגןליד ~[ • 43

זיינע]זיו

קיזעליטשאיוארדא gעדו • 44

מ~מענטן • 45
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