
גמזוי'

 ...יידוםלאההיאבעתוהמשכיל
פלאימשהפדופ'שלספדועל

בגרמניההעבריתבהשכלהעיונים-תמורה""במאבקי

הי"חהמאהבשלהי

בחייו,לראותזכהלאאותר ,) 36עמ'תשל"ג,אניב<תלהסולמות""ספרהאחרון,בספרר

הקבעהן"התמורותהיפההארכסימרררניתנכרתותמשידיראחדשלרנסקיאברהםהכתיר

אשכנזבגולתמרכזהרעלבכללההשכלהתנועתעלאףלהיאמרניתןזהמעידמשהרהנרשם".

מןהקיצוניים,שרלליהשלזר-הקרטבירת-נניגרדןהתגרנותשתיחרףבפרט.הי"חבמאה

כמהפכניםלכלעצמםראושלאהמובהקים,נושאי-דברהשלרזו 1היfדרדית,האררתרדרכסיה

מרתקתרוחניתתנועהלנרנראית- 2לירשנהעטרהכמחזיריאדרבא,אם,כימנתצי-מוסכמות,

שללמיכאניזםקלאסיכמרפתלזירת-גרמניה,גיחתהמאזשנהמאתייםשלבפרספקטיבהזר,

ביןלבנייה,סתירהביןהדיאלקטיתמקבילית-הנוחרתממש:שלתרבותיתהתפתחותכל

למסורת.חידוש

לארד,להרצאהאוניברסיטאיים<מפעליםתמררה""במאבקיפלאי,משהפררפ'שלספרר

ראםבחלקםאם-הנדרשיםשלו,ספרי-המחקרביןבמניידהשלישיהואתשמ"ח),תל-אניב

פלאי,פיוסם 1971בשנתהעברית.הספרותבתולדותזררבת-תמורותלתקופה-בשלמותם

את-ארדלאנרר,בעירהמרכזית,פלררידהבאוניברסיטתיהדותללימודיהמחלקהבראשהעומד

טכסטראלייםמקוררתקובץשהינורהי"ט",הי"חבמאותהחדשההעבריתלספורת"מבראספרר

נכבלימנדלסרן:"משהשלוהמרנרגראפיהאורראתהלאחר-מכןושנהאקדמרן>,<ירושלים,

<ליידן, The Age of Haskalaהאנגליספררהופיע 1979בשנתאל"ף>.<תל-אניב,מסורת"

מהדורהבחינתאינהשרנות,ומתודולוגיותתימאטירתחפיפותאףעלשלפנינו,שהספרגריל>,

החורשפלאי,מציידבהקדמתועצמו.נושרתהעומדביקורתיניתוחאלאשלו,עברית

בחזקתאלאאיברהנוכחימחקוראףכיוגרת,שניםזהההשכלהספררתשלזהבשדה-מחקר

יצקשבקנקניהןהשונותהספרותיות~סןגותשיתרכזהמשך,עלשרקדהואעתהרכבומבואר

ופובליציסטיתבלטריסטיתהשוצפים,שיקוייואתהעבריתההשכלהעידןשלכוח-היוצר

כאחת.
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הדניםלקודמיוומרדהמודעעצמופלאיאףזה?חרושבשדהלחדשניתןערדמהלכאודה,

כן,פיעלאף 3רדסס.שמואלפדרפ'לסכםהיטיבכנרתרומותיהםשאתההשכלה,ספררתנחקר

ההשכלהשללראשוניותההמתאימהתשומת-הלבניתנהשלא"כמדרמהפלאי,טוען

הןההשכלה."במחשבתהגלומההתרבותיתהמהפכהעלהדירןד j2מ~לאבעיקרהעברית."
ראשוניותהשהדגשתזן,תרבותיתמהפכהשלבמאפייניהחברתית."כתנועהוהןכספרות

נר,טיפלוכנררטוביםשרביםנתחוםזהחדשמחקרשל raison de 'etreה-היא-היא

נחשביםיוצריםשלהספציפיתמישנתםאתברחןהואולאודםסימנים,איפראהמחברנותן

אלה:סימניםניןנרסלרי.מנדלומנחםברלין,,שאולסאטאנרנ,יצחקוייזל,הירץכנפתלי

והיחסלאושרהשאיפהלחרללה;המשכילשלבנוחרוהאמרנהבתמררההמפגיעהצ.נוןהכרת

סימפטומיםההשכלה,שחוללההמהותילמיפנהסימפטומיםנהםרואה<שפלאי"להיסטוריה

השאיפהההשכלה:נחקרזה-כנרה"מקרדשים"אלהפניעלאףאוליבעיניוהמועדפים

הראשוניםהסימפטומיםשניאתק~ז~~לית,משתית,אףהוארלאמנציפאציה>.לשיררירן-זכרירת

ההשכלהשהדגישההיתירהבהדגשה-הגשמתובאפשרותוהאמרנהבשיבריהצורךהכרת-

שלאגםרלראמובהקת>"ריניסאנסית"אנתררפר-צנטרית,<אכסירמהאדםשלאושררעקרוןאת

ולאר-דווקאדיאר-צנטדית,קרנצפציהכלעלקריאת-תיגר<משמע:קירם-המצרותנדדך

חזרת-הכל>.האדםאיןבהיהדרתית,

זרחיתההגלוייםבביטוייהאםגםהריפלאי,קובעהמשכילית,להיסטררירסרפיהאשד

ראהזדון","אנשיניןררלטיואתמרב;:ו-"המאסף",עררךאייכל,<יצחקראפרלרגטיתמתרבה

יותרהמסורותנהתנטארירתיהכינראה,בז>.נעמ'העדהכר-בז,עמ'תקמ",ןא,"המאסף"

"סכיזופרני"שילובפאראדרכסאלית,זמרתברלין,שאולר'שלרהפרלמיקההסאטירה<כגרן

היהודית·המנטאלירתמרקעתהייד>מיסטרהחצוףוהמשכילג'קלהרבכברדשל

שלהזזואת"הקמיע"שלפייארנרגאתאז,כנרהמבשרת,בחריפותגלותית-מתנזלת,

"הדרשה".

דיאלקטיוביארוגנטיביארו

העברית,ההשכלהספררתשלראשיתהאתמרביםומאימתימהיכןהמסורתית:בפלוגתא

"עלהחשוב<בקונטרסו Hקלרזנונרסח Hסדןדבשכינהמהאלנלא•עררריןפלאימצטרף

כללי","קונצנזוסבחינתחלקיך,שמערןשמניאמהואל ,) 12עמ'תש"י,מס,ר'ספרותינו",

חרא 4הגדמני-מנדלסרני.המרכזשלתחילתודהיינו:הי"ח,המאהשל-80השברתכראשית

הפדימאטאתרואהאךהולנד>,<איטליה,שרביםומקומםשזמנם'מניצניםכמרנןמתעלם,איבר

בתודעתובעיקרבמרכזיותהכתנועה,הקיבוצי,"נכוחהבאשכנזהעבריתההשכלהשל

שלנקרדרת-הכרח-רהתררפהאתמאוזנת,נגישהבשרטטו,מעשית".פעולהשלאפשרותה

שהתייצבההמשכיליםהצעיריםובקבוצתמנדלסרןמשהבענק-הרוח<שראשיתוזהמרכז

הפררגדאמאטיכתב-העתשלמשמרתועל-ולאחריוהכשרו","נחלהמאניפסטמאחורי

האנרמאליהפגעיכלתלייתהפנימיות:סתירותיושלנרקבמחישוףנמנעפלאיאין"המאסף">
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אשמיםאנחנו"לאגיסא:מאידךוייזל,שלוקריאתוגיסא,מחדעצמם,ביהודיםהגלותית

ברליןואמת",שליום<"דברינפשנו"לעפרהדביקו<אשר>העמיםאם".כיהזה."נדבר

המסורתשלדברני"נ"אשלילהיתלותהנסירנרתאחר,נמיגזראר, .) 12-11עמ'תקמ"נ,

שלמתולדותיהאףלנרניזרעלטמיעה,הוליךגםצידרקרכלשעםלשיברי-ערכיך,בהטפה

מנדלסרן,נרתרלדיפליכסשלסברהיהנשתמד,שבנרמנדלסרן,<משהעצמהמנדלסרןמשפחת

אשכנז">.נגינות"נעים

שנפחוהמנותחמדישהצליח"הניתוחהיאלה,נדרששהמחברכשלעצמהמרתקתפרשה

נחרבות 1782בשנתוייזלהעלהאותןהיהודי,בחינוךהתיקוניםלהצערתהכררנהנפשר".

העבריתהלשוןשלנטישתהתהליךאתשהאיצותיקוניםואמת",שלרם"דברישלהראשונה

נכך,דגללאפלאי,שמנהירכפיוייזל,כי<אףאשכנזגולתיהודיניןמעמדהוהתערערות

הנ"ל:נקרנטרסרסדןשלהמפורסמתאבחנתואתהדעתעלמידשמעלהמהבמישרין>:כמרנן,

<קיבוצים ) 10עמ'<שם,קיבוצים"שלספררתכלשרןלשרבנושלוהרצופההגדולה"הנסיגה

נארה"נ).מזהומארחובאירופהתחילהמובהקים,עבריתיצירהמרכזישכרבנויהודיים

עדים,כמאהמוכיחהנירם,היהודיתבתפוצההעבריתהלשוןשלהמדכאלמעמדהההקבלה

פלאי.שלספררעוסקבההתימאטיקההיאאקטואלית><ראףרלרראנטיתמהעד

היההעבריתההשכלהשל"מאנקהכיהמחברשלהטעמתוזהבמחקרערנותהשנינחרט

לשידרד-מערכרתהמטיפיםשלזרעצמה,זרבסוגיהאףאולםמנית".מאבקהגדולבררנו

חוקריםמחלוקותתמציתיתנסכמורתקפרתרעדכרגראתזהספרמוכיחברפה,היהדותבתוכני

נראיםשנהמאתייםממסחררימאוזנת.לרטרוספקטיבהמוצקיסודובהניחולרשקדמונודעים

כחלוץוייזלאתקלרזנר,כיוסףנחשבהיסטררירן-ספררתראהלמשל,כך,שרנה.בארדהדברים

 ,) 11-9עמ' , 1960ירושלים, ,'אהחדשה",העבריתהספרותשל<"היסטוריהההשכלה,ספררת

 .) 1931תל-אניב,הזמן",<"במזרהבמוצרתעליוחלקשטיינמןכאליעזרחריףשפולמוסןבערד

זאת,בכל 5 ,)!( 1973שנתעדטריותופגהלאזה,שבפולמוסשחרמו-הנפץאףכיהרא,מפליא

קודמים,דרדרתשגרסומהעלופלאי,אליבאהעכשווית,הביקורתנסמכתלררייזל,הנרגעבכל

ביקורתיתלררריזיההמחברשלקריאתךאתשמחזקמהומחודשת,ענייניתבדיקהכלבלא

ראמת".שלרם"דברינעלשלמישנתרבהערכת

סרפד-שמע,;,הענייןכיפלאימדגישחדש","אדםנררייזלשראהלקלרזנר,בניגוד

השמרניתעמדתו"משרםדררקאאםכינרבע,הראהיתירהממהפכנרתרלאזה,ברועהשכלה

דבריאללחזורואריכידרמהזהבנידוןשמדגרתו".אףעללרמרישרשאמהמסורת."כלפי

<ראףנררייזלארנמנדלסרןה"ספירה"אתמתחילהראאיןלקלרזגרשבניגודבלבדזרלאסדן:

נילאההראשאיןאלאהיסטורי>,צדקערשהלדידו,איבר,נרמח"ל,שפתחלחרבו,פישל

היריבים"הזרמיםשהריהחדש.שלהרוחניפרצופךבעיצובהישןשלחשינרתראתלהטעים

שלבלנםגםעומקכמניעיהיר ".-להםירינההיתהשהיאהזרמיםתאמר:אר-להשכלה

חוקרישלרהדירןהעירןדרךאפשרמאספיה."רביןחלוציהניןרהירלהשכלהשנתספראלה

הביאורלדרךנזקקיםאינםוכמעטהגיניטיהביאורנדרךאוחזיםשהםלפי-גררםספררתנר
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פלאישלספררמאירזהדיאלקטיביארדבדרךואכן, .) 8עמ'שם,<סדן,הדיאלקטי"

סרפדילשנימתורהשחראהפורטרטיםהםלכךמערלהורגמהתרפערת.שלכפל-פניהן

עלבשחרר-לבן.נצבעיםהדבריםאיןזרבסוגיהברלין.שאולרד'סאטאנרביצחקההשכלה

מאבחןחראבהםהתרבות",כתחיית"השכלההראשון,בפוקרהמחברדברייעידומררכברתם

ביצורהתרךהיהדותאתולרענןלחדשבאיםהםכיהאמינו"המשכיליםכוללת:תופעה

היהדותשלמתרך-תרכהנלקחוהעברייםהמשכיליםשל"הטיעוניםולהלן:מבית".

המישנהמןהקרוש,מניתני-העבריתהתרבותשלהמקודשהקררפרסמתוךהמסורתית,

היהודיתהפילוסופיתהסיפורתרמןלדרררתיה,רהתשרברתהשאלותמסיפורתוהתלמו,ד

האיבוןתכרנרתשכנגדהמסורת,שלזרהשפעת-גומליןעלשנ~חברה.-בימי-הביניים".

שנכתבוסדן,דברינאמניםוכברלין,כסאטאנרבסאטיריקרניםחוצץיצאושלהרהסטאגנאציה
"חרקר-ספררתנרפלאי>:שלמחקורהופעתלפנישנהמארבעיםלמעלה<משמע,בתש"זערד

להשכלהשמעברהאלה,הזרמיםמרושתאםגורלה,התבוננותחייבעודראחרוניםבדרררת

<שם,עצמם"ההשכלהאביריביריביה,גםעצמהאתקיימהלאי"ג>-והמתנגדות<החסידות,

שסאטאנרבהרימאפיקררס,גורעעם-הארץכיהיזרעה,האימרהאתאיפרא,נזכרו,אםשם>.

כרבכיהןאף<ברליןעררואיןבמקררותבקיאותםעלזה:ולאזהלאהיולאוברלין

לנאוריהאנכרןכינראה"אפיקורסות"לכנרתלאריגיהםהיהשניתןמהואףחרדי-לכאררה>

התקופההיאהראשונה,בתקופההעברייםהמשכיליםכל"לאפלאי:שלהבאיםבדבריו

נטוע.לעקרושמטרתםדתיים,כריפררמאטרריםעצמםראוהעברית,ההשכלהשלהגרמנית

אלוהמדעיםהנאורותאתלהחזיר ...היאהעבריתההשכלהשמגמתליבו,בכלהאמיןחלקם

היחרדי".העם

פסררדר-אפיגראפיתלרחמה

נשקםכיכן,אםייפלא,לאהפראכסיס.את-ראידיארלרגירתצרורת,מתניםתכניםניזרע:

הלרחמהשקדרינמהטאקטית,נסתייע,בלבד>שלהםלא<אךוברליןסאטאנרבשלהסאטירי

"שיררקלאקאנרני."מקרוש",למחברחדשחיברושלייחוסוכלומר,הפסררדר-אפיגואפית,

נזהר,זה;עתיקל"פטנט"דוגמאותהםהמלךלשלמההמיוחסיםר"משלי""קרהלת"השירים",

הםרבים-מספררבספורת-העמיםגםנר-ירחאי.שמערןלד'"הזוהר"שלייחרסרגםכזכרו,

אתש"גילה"לראיס,פיירהצרפתיהמשוררשלזהחראבירתואופייניאלה.מעיןמקרים

ממש:שלהערמהבחינתחראה"פסררדר-אפיגראפי"התכסיסתמידלאאכן,ביליטיס"."שירי

אףשלה,די-מרןתרזהשיריאתשחיברההיאלאכימעולםטענהלאגרלדברגלאה

פינקרפלד-עמיר,אנדהשנה.מאותמלפניצרפתיתלאצילההשיריםמיוחסיםש"רישמית"

על"הקרפירייט"מןחרצנהניערהלאהיאאףיפאנית,גיישהבידינכתבכמרהראשוןשספרה

היחרדי-צרפתיהסרפדשלהמשעשעמקרהוחראכמרבן,אחר-בתכלית,הררמאנטי.פרי-עטה

"פסררדר-אפיגראפי"אמצעיהגדירני,אז'אראמילספרישלהעלוםמחברםגארי,רומןהנודע

גאריאתבלי-רחםשקטלההספרותית,הביקורתשלצביעותהמסיכתאתשקרעשנרן,
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פלאישלמחקרוערשהבלב,דזהמטעםלאאךזה,מטעםאז'אר."אתבלי-ליאותושיבחה

"ספראשלהשרץמןאותם"מטהר"הואראשית,יח.דגםברליןרעםסאטאנרבעםצדק

זאתעשהכי"התשובה,מעיר:הואסאטאנרבשלהפסררדר-אפיגראפייםתעלוליועלרזייפא".

רבת-בזמרתוהכרוכותהסתירותאתמיישבתראינהמדאיפשטניתהיאזייפזשהיהמפני

שיטהזרחיתהסאטאנרבלגביבראשיתה."החדשההעבריתהסיפורתמגדוליאחדשלהאנפין
1 

"ארכאיזציהשלשיטהזהב"זירף"הרואהורסס,שלדבריואתמביאאףהואספרותית".

סאטאנרבכיצחק"ברלין,כותב:הואברליןשאול ,,של"זיופיו"להגנתואילו 6בדריה",

נאחזולכןדערתיר,הבעתלשםמתאיםסיפורתימכשיולנזקקהאחרים,העברייםוכמשכילים

ככלונחרצותענייניותאלו,מהבהרותחשובהאךהשאלות-ותשובות".שלהסיפררתיבז'אנר

סופרים-לשניפלאישלמחקרושמעניקהספרותית-ערכיתהריהאביליטאציההיאשהן,

סופריםאףאלארותחין,שלקיתונותבכמה"כינורם"בני-דורםרקשלאאלה,לרחמים

ברנפל,דצינברג,גוץ,<כגרן:נודעיםוחוקריםבן-זאב>פזר,הרררריץ,<ררלפסרן,יותרמאוחרים

-דוברפיעל-שניסהקלרזנר,אףביניהםפיחות-ערך,להםוגרמובהםטעורא.חדים>שפירא

"מפת"אתהמחברמתורהומעמיקרגישובניתוחטכסטראלןתבקפידהסאטאנרב.את"להבין"

"."אחדבדברי-סיכרמר:אומרחראסאטאנרבעלכאשראלה,סרפדי-השכלהשליצירתם

בדתהתיקוניםלשאיפותנתןאשרברליןהשכלתבראשיתהעברייםהסרפדיםמביןהמעטים

שלהיצירתיתבמיסגרתושיטתימגובשביטויהאירופיתההשכלהדתשלולרעיונותיה

ברליןשאולהמשכיליהרבשלהפאראדרכסאליתדמותועלזאת,לערמתהיפה".הסיפורת_

ימיב"דברימאהלו,רפאלההיסטוריוןשניבחרכפיהרבנות",כיסאעלהיושבהיחרדי<"ורלטר

"שאולכותב:הוא .) 79עמ'ן, 954פועלים,ספרית ,'בספר ,'אכרךאחרונים",דורותישראל

פרטיהןלפרטיהעבריתההשכלהשלהויפרומהדוישרתאתפיוטאשרהראשוןהיהברלין

גרידא".בהכללותעסקואשרזמנובניאחריםעברייםכריפורמאטוריםשלאלמעשה,הלכה

אחדהואזהעברימשכיל<כלפיו>."החוקריםורבשגילוהשליליהיחסאף"עלולהלן:

אתהאירופיתדת-ההשכלהלרעיונותשנתןבמההעבריים,הריפורמהסופריבשורתהחשובים

הרבה"."ברגישותוזמנו.בניעלולשלילהלחיוב-כתביוובהשפעתהעברי,לבושם

את-אחרסרפד-השכלהמכליותראולי-בכתיבתו."לבטאשאולו'היטיבהרברבכשררנר

החדשה".העתבפרוסבמחנה-ישראלהשטחלפנימתחתשהתחוללוהעיקרייםהשינויים

אתביקורת>נטול<שאיברבפרוטרוטמשרטטיםהמונרגראפייםשפרקיו-פלאיאיןאולם

מקודמיוכמהעםמהתפלמסותאףעצמומדיר-חריפי-טיעוןפרלמרסאיםשלהרוחניפרצופם

ב"אנטילדעתו,שטעו,למשל,ברזילי,ויצחקברנפלד<כשמערןההשכלהספררתבביקורת

ועירבובוהמאוחרהמוקדםביןתחומיםכ"טישטושאר"המאספים",דורשלתלמודירתר"

כיום"נראיםשיטתורעלעליושמחקריהםוייזל,שלמחוקריואחדיםביןמרנהשהואמושגים"

מחקריםמלצייןנמנעהואאיןגיסא,מאידךבתפיסתם").ומצומצמיםרבהבמידהמיושנים

נחפרידלנדר,יהודהשכביץ,בועזקורצווייל,צביסמם,משהשלאלהכגוןמעוזבים

אורמפיץעמיתים-למחקרביןהאקדמיתההגינותעצםעלשנוסףמהואחרים,ררזנבלרם
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מתחדש·בתחוםהאחרוניםבעשוריםשנצטברהיבולעלבירתומרעילאינפררמאטיררי
ההשכלה.ספררתחקרשלזהבתמירות

אקטראליקר-היקש

שלזהבעידןהיער.שלכללוחראלא-פחותמאלףהעציםפרטישלזולתםוערד:זאת
לא-אחתהגובלתביקרותהטכסט,שלבוכיביררירטרארזירתעדהמתמחהביקרות-ספררת

ממנו,נעדרשבהם,המחטט-מפרודשכרח-ה~~ןאטכסטראלית,ואקרובטיקהפיצולבביברו,
שלמחקורמעמיד-השלםהמיכלרלבריאתשלהריקרנסטררקטירריברח-הגבראורב,פיעל

יהדותאתהמשסעותלפלרגתרתאקטראליקר-היקשאףאלא ,סינתטי"סך-הכל"ל_ן_א,קפלאי
ברלין,סאטאנרב,אייכל,וייזל,מנדלסרן,שלבתקופתםוראהחראכיברניכרזה:.ז7בננר

ימינולעצםעדמתגלגליםשהדיררב-משמערתתרבותילמהפךניסיוןרבני-זרדם,ברסלרי
חשובהשאיפהפלאישלמחקורמדגישלשררירן-זכרירת,היזרעה-מכברלאשיפתםמעבראלה.
חיצידלצרוךשלאשיבריעצמה,היהדרתשיברילשםהיהודיתבתרבותתמרררתסלת vפחות:לא
פרשנותאםכיבלב,דתיקוניםהצעתארערל-המצרותהקלתלאפנימי-אימננטי.לצרוךאםכי

סרפדי·כיהעובדהאתמבליטפלאישרמות-החרמות.האררתרדרכסיהשללזראלטוכאטיררית
רדיכאמית.מתפתחתצירריליזאציהאלאגרידאדתלאביהדותואראלאראשוניםהשכלה
היהדותחיתהמעולם.לאבזעם,עליהיערערארהקרואלהיסכיםאםזר,תפי~השללאורה

שאיןה"תת-זרמים"שלשררירן-ערכםאתברדיצ'בסקייוסףמיכההדגיש<רכבוהומוגנית
דרכים",וצידי"דרכיםחלקיך,שטבעהמטבעגםהגנראלי").ה"זרםשלמזהנופלתחשיבותם

שללגיטימיותושאלתיהודי?","מיהרשאלתראפילרנברתן-טעם;משרםזה,בהקשרבר,יש
המודרניגיבושושראשיתהקרחוןקצהאלאכמדרמה,אינה,ביהדרת·זמננר,פלרואליזם
בהשנכרכרוהסכנותליקריי-הלרראיכלעםשלפנינו.המחקרנדרשלהבתקופהנתרחשה

משכיליוגרמושבישורהתמורהכינראהרל"התגרמנרת")לטמיעההקרקעהכשרת<כגרן
תמררה.להשאיןתמררההיסטורי,בחשבוןחיתה,גרמניה

זה.מאלףבמחקרעקיברת-הכתיבהיעדרמעררובעיקרה,טכניתמסריימת,הסתייגות
ראילר ) 93<בעמ'"ניסיון"ולמהחסר>?<בכתיב 11"ריזלראילרמלא><בכתיב"אייכל"מזרע

שהקרנסנזרסבשעההאנגלי>התעתיק<בהשפעת"דיקרטרמיה"טעםמה ?) 94<בעמ'"הגידן"
ואחרים>.אבן-שרשןמילון<עיין"דיכרטרמיה"חרא dichotomiaכ-יררנירתלמליםהעברי
מוטעיםלקריאהארלחיגריחששכלאיןשבהןבמליםשבמלא""המלאהכתיבגםמיותר

<"לשכאחזרר", "- /v ?ל"נצררתהשימושגםרכיר"ב)."מראי""ארליי""סיפורת",<כ"מילחמה",
עתיד.זמןזאתלכשיצריךלהשאירורמרטבחררה,זמןהולםחראאםספק ) 102בעמ'

נדבךחראתמררה""במאבקיברכת-הנהנין.עללהעיבכדיאלרסגנוניותבזוטרתאיןאך
התורמה.בתחוםאףאלאהתמרוה,בתחוםרקלארב-ער,ך
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כ"השלקריאתועללויווחירשלכדאיחזקאלטבל,דודהרבניםשלהתקפתםלמשל,כמו, . 1

היסטוריתעובדהזואיוכי<אףאומריםשישהיהודי,בחינוןלשידוד-מערכותוייזל

ספריו.עלדין-שריפהגזירתכדיעדחק:;יי~הכי >תו::ו?~מ

z . ה'קךאוראשוןבדוראשרהעם"אידוייזל:שלואמת"שלוםמ"דבריפלאישמביאכפי

טעמו".אתושיכהכהפךונבון."חכםעם

למדעיהעולמיהאיגודידיעון ,")א(בימינוההשכלהספרותמחקר"עלורסס,שמואל . 3

 . Zl-47עמ'תשמ"ו),(חורף, Z6 ; 37-19עמ'תשמ"ה),(קיץ ZSהיהדות,

4 . Simon Halkin: Modern Hebrew Literature (From the Enlightenment to the Birth of the 

. 34 . nds and Values), Schocken Books, New York, 1950, p Tזe : State of Israel 

כיסן,י"ד"דבר","משא",האני','מןכהשתמטותהעברית"הספרותברוכובסקי,יורם . 5

תשל"ג.

 . 392-370עמ'תשכ"ג,לב,תרביץ,אסף",''משליוחיבורוסאטאכוביצחק"עלורסס, . 6

239 


	154930
	154951
	155011
	155033
	155050
	155112
	155131

