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ב'אביעזר'צעירכאדם

פלאימשהמאת

המודרניתהעבריתהביוגרפיהשלהסוגהערדב
שהראיתיכפיההשכלה,סבפרותלהופיעמקדימה

העבריתשהאוטוביוגרפיההריקןדמים.גבחיבורים
הפרסומיםאחד .למדימאוחרתתופעהמציינתהמודרנית
כבת-מתוןקטעהיההעבריתהאוטוביוגרפיהשלהראשונים

עמדן'יעקבוישלהאוטוביוגרפיהחיבורספר'מגילתשלהיד
אןטןביןגךפיהשלאופיה • Zתקייעבשנתהחדשבהמאסףשנדפס

ביווהחדש,הישןביןנע , 1741בשנתלכתבההתחילשעמדוזר,
באוטוביוגרפיותגםשרווחהקלאסי'הדתיהייייייייםיסגנון

והווידוייםזמן'אבותוגברמניההפייטיסטיםשלהדתיות
בהלעסוקשישובוודאי .דרסודוגמתיותרהמודרניים
אחרת.בהזדמנות

הבעריתהאוטוביוגרפיותבספרותביותרהחשובההתופעה

שללאורהוצאתועם .יותרמאוחרתבתקופהמסתמתנ
התפיסהמבחיתנ .בתוכייןגינצבררגאהווןלמרדכיאביעזר

הזאתהאוטוביוגרפיהשלשורשיההביוגרפיתהזיאנרית
ראשיתואכן' .ההשכלהשלהראשונהבתקופהטבועים
האוטוביוגרפיהעדמגיעותשלוחותיהאן . 1828בשנתכתיבתה

אבוטוביוגרפיהלילייבנלרם.שלנעוריםחטאתהמאוחרת
גינצבררג,אחרון(מרדכיזהבמאמרדיוננויעסוקאביעזר
השנייההחשובההאוטוביוגרפיהתוכיין]).[וילנה,אביעזר
ותחילת 1837בשנתכתיבתהשראשיתשדיילי,יתרדלותחיתה

הדירןאגבנתייחסאליהרגם , 1857בשנתקרהדספתה
באביעזר.

האירופיתבספרותואוטוביוגרפיהביוגרפיה

נקבעלארהארטרבירגרפיההביוגרפיהביןהזיאנריהתיחום
עלבחיבורוסטארפרשמעירכפיהיייח,המאהראשיתלפני

והאוטו-הביוגרפיתשלהספרותייםהכליםהביוגרפיה,
דיווחיםכללווהםתקופה,אותהדעדומיםהיוביוגרפית

וכרוניקות.בלתי-אישיות, ) annals (רשומותארבייקטיורים,
היוהזיאנרייםוהקשייםבנושא,הטיפולשיטתהגולמי,החומר
זהה,סהוגרתשתימטרתחיתהכמו-כן .בשתיהןדומים

ההבדליםזאת,לערמתאדם.חייבאנמנותלהציג :דהיינו
האוטוביו-בין-עצמוהזיאנרבתוךנראויותרהמשמעותיים

המודרנית.האוטוביוגרפיהלביןהמסורתיתהקלאסיתוגפיה
עםהיייח,המאהבסוףרקנטבעעצמויארטרכירגרפיהיהמוחנ

החוקרשהראהכפיהזיאנר'שלבייחודוההכרההגתבשות
מיש.

האוטוביוגרפיותשלבהופעתןלהבחיןניתןהיייחבמאה
מתמקדותושאיןנבהן'נמצאאינוכברהדתיהורידריישהיסוד

הפרטייםהחייםמאשרמענייויותרלהיותהמתיימרבמשהו
שרמייקר.האוטוביוגרפיהחוקרשצייוכפיפרטי),אדם(של

בהתפתחותחשובשלב 1שרמייקרלדעתמבטאת,זןתופעה

שולינסחפמלהיותארתהששחררהמודרנית,האוטוביוגרפיה
כסירןדהיינו,יטרירריה.ישלספררתאןלאתיקה,ארלהיסטוריה

חשיבותפוטנציאליאבוןפככוללעתההוכרהיחידשלהחיים
להגיעצררךהיה 1עדלתו .אמפירימדיעשלגרףככלקןגנטיררית

הירטרפייםאנשיםחייכיהניחרשברהתפתחותילמצב
כמותפייםלהיחשבירכלולאאםגםכשלעצמםחשובים

) exemplary (. פטרייםאנשיםחביישישהתפיסההתגבשה

מהםאחדחייהארתיכולהשבאמצעותהמסריימתאחדות
 .האנשיםכללעלמסוימתבצררהלהאיר
הקלאסייםבדיוויויםישכי 1שמוקיירייייוסבורזאתעם

המודרנית.לאוטוביוגרפיהמענייוקרבהצדארגרסטינרסשל
היייזבמאותדתייםלווידוייםדגם"שימשוארגרסטינרסיייייי

סיעיוובזאתבמטרתם,הקלאסייםלווידוייםשדמורהיייח,
והביאוהמתהווההמודרניהזיאנרשלהגדרתובהבהרת
 . 13עמי(שרמקייר,הזיארנשלהאינטררספטייייהיסודלגיבוש
פ.בתרגום 1הדקושאוגוסטינוסוידיוישלהעבריהתרגום

הדתיותהאוטוביוגרפיותתסרייח).בלונדון,הופיעלבר-טוב,
עליל,שהוזכרוהגרמניים,הפרוטסטנטיםהפייטיסטיםשל

האמאןגיאררגשלהדתיתהאוטוביוגרפיהדוגמתוזולתם
) Hamann (, אחביילפרטיםחשיבותהקנוu ,מרבעשימושש

 .) 34עמי(אפסקאל,החילוניתלאוטוביוגרפיה
הארטובירגרפיהלהתפחתותשהביאוהסיכותניר

אחרים,כזיאנירםגםשנמכרכאלההיוהיייחבמאההמודרנית
רשתןסהרפותיות,הסוגיותעלשרכיםבמאמריםדנתישבהם

כיניתןככללה.האירופיתסהיפורתהתפתחותאתמציינות
חמרתכגרןהאירויפת,כמחשכהתופעותשרמייקרמרנה

.תועפותרכןהאינדרקטיררית.בשיטההדדרקטירריתהשיטה
הדספתהדפרסרויכריכפיתוחוהתרבותהחכרהכתחוםידועות
כמרכ-ןחשדות.ספרותיותהבעהדרכיליצירתשהניאוספרים,
צינורכגידולהיייחהמאהשלכללירתתופעותצריינר

כגרןספרותיות,השפעותואףהחילוניות,גילוייהקוראים,
 .) 29עמיי(שרמייקרראשוןגברףהמעסותסיפוריריבוי

שרכיםכהיבטיםהשניםכמשןעקסהאוטוביוגרפיהמחקר

 .ומחותרימינורדעהעתיקהמהתקופההזיאנרתודלותשל
שכיןרכהביTליםהגומליןכזיקותהשארנירדנוהחוקרים
יומנים, :השונותבצורותיהרהארטרבירגרפיההביוגרפיה

כחשרראהסהוגהשלהייחודיותןכתכרנרתיהותעודות,זכררנרת
עדרתחבירתההארטרכירגריפהשליתרונהצרייןכן .לביוגרפיה

חזיארנ,שלחושלתוגםהוזכרהכיאםעצמו,דברכעל
עצמית,צנזורה .השכחה,כ~כחה,לדוגמה,המתבטאת,
כמפרוטעצמית,הגנהלצרוךאמיתותוהיעדררציונליזציה

 .מררראהאנדרהשלחביבורו
מאנדלתעירהארטרכירגריפה,עלהחומרריבוילמרות

) Mandel ( החיבוריםכי ,-1968בהזיארנביקורתאתנסוקרן

פה,הוזכרושחלקםיאנוהזיעלוהמחקרייםהביקורתיים
זיאנריםשלאמרת-מדיתעלפ-יהאוטוביוגרפיהאתהעריכו
שקשריתם-וכדרמתזכררנרתהיומן,הרומן,כגרןדומים,

מצייניםאינםאךלעצמם,אומנםחשוכיםהספרותיים
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האדםבחיידנואחריםמובהקים.אוטוביוגרפייםהיבטים
שלמובהקיםנושאים-ואבירועיהםהמתוארים

האוטוביוגרפיה.אמנותהס-חסכאילו-האוטוביוגרפיה
פואטיקהונפרדשונהכז'אנרלאוטוביוגרפיהדלעתו,ואולם,
אתלקבועלאוטוביוגרפיהניתןאסלשחזרהנוכלמשלה.
חיצי-בדיקתידיעלייעשההדברבעצמה.הספרותייםכללית

הסוגה,דרכיייקבעוועל-פיהןבזיאנר,ביותרחטובותרות
קרו-מזיאנריסגסאלאחr,נבדח,מןרקלאאותםהמבדילים

כברמבקריםכי ,) Pascal (אפסקאלציירמאנדל,לפניעודכיס.
 • 3יומניסאוזכרונותלביןאוטוביוגרפיהביןתחבינולא ) Bu(ח

חאוטוביו-אתמאנדלמגדירקרובות,תופעותבדחותו
בשלמותםאדםחיישלרטרוספקטיוויוחשבוןכיידיוגרפיה

מטרהלשםמוצהרתכאמתהנכתביםשלחס)ניכרחלק(או
 .) 217(עמיעצמויי.חללוהחייםאתשחיחאדסידיעלמיוחדת

העיקרוןאוהמיוחדתהמטרתהיאאבוטוביוגרפיתחשובעיקר
מסדרשעל-פיחם ,האוטוביוגרפיהחיבורשלהמארגן

חייבתהאוטוביוגרפיההסיפור.חומיראתהאוטוביוגרף
להיכללשנבחרוהפרטיםבעודשלס,כמכלולדלעתו,להיבחן,

הכלליתהמטרהאתכמשרתיםתפקודםעל-פיייבדקובת
הדמותמעשיהצדקתלהיותיכולההמטרה .משמעותיאבוןפ
הכותבשלחלקן(נרוסן),וr,נשגיסחטאיםעלהתוודות .עבבר

האוטוביוגרפיהתפיסתאובתרבות,מקומובהיסטוריח,-וא
מטרה .ביתהשלומציאותפיוט :מחייכדוגמת ,יופיל viכנושא

במידהאלאהכותב,שלכוונתועסבהכרחזההאינהזו
עצמתביצירהאינטגןליאבופןומוכחתמצוייהשהכוונה
 .) 221-220עמי(מאנדל,
האוטוביוגרפיהביוההבדליםעלעומדאפסקאלגס

בניגודמיידיתיעודמהווההיומןלח.הקרוביםוהזיאנריס
בוחןמבטמתוןהבאבאוטוביוגרפיה,אדםחייסלינוס
בכללההחברהעלהמבטאתלמקדנוטיםהזכרונות .לאחור

עיונומתון .ביחידמתמקדתהאוטוביוגרפיהבעודהזולתועל
המדגישבאופןהזיאנרלהגדרתאפסקאלמגיעבהבדלים
שחזורהיאדלבריו,האוטוביוגרפיה,שלו.אחריםהיבטים
שנחוו.כפיבנסיבותיהםחלקם,אוהאדם,חייתנועת

שלומרכזייםחשוביםמאפייניםעלמצביעותאלוהגדרות
כגוןנוספים.חשוביםמאפייניםקיימיםכמוןב,הזיארנ.

לידהקיים ,ולפניםלפנייהבוחןהמבט ,האינטרופסקטיווה
לאחור.המבט

והעבריהאירופיהאוטוביוגרפיהרקע

האוטוביוגרפיתהתודעהשהתגבשות ,לוודאיקרוב
בספרותחזיאנרבהתפתחותקשורההעבירתבהשכלה

כלליתהארהושומייקר.סטאופרוכן , 1עמי<מיש,האירופית
לאוטוביוגרפיהבהשכלההעבריתהאוטוביוגרפיהזיקתעל

שלבמאמרונמצאתרוסןשללווידוייםובמיוחדהאירופית
האוטוביוגרפיהיידרכיוילאני,שמואלבחתימתוססר,

 . 183-175עמי ,] 1945[די,יייזגליונות, , 11ההשכלהבתקופת
נירושליס,ההשכלה mבספרוצורות mמגמבסיפרוגסנדספ

אוטוביוגרפיותשכמהלהניח,יש .) 261-249עמיתשייך],
כגוןהיייח,המאהשלהאחרוניםבעשוריםשהופיעומרכזיות

שלמהשלהאוטו-ביוגרפיה ,רוסןזיאקאןלזיהווידיוים
גיבוןאדוארדשלהאוטוביוגרפיתכתיבתםוכןמיימור,

) Edward Gibbon (, וורדסוורת) (Wordsworth , תרמווביתה,חרדו
האירופית,בספרותהאוטוביוגרפיתהתפיסהלגיבושקרלא

העברית.תספורתעלגסאותותיהןנתנומסויימתבמידתאלא
בזיקתמצטיינתהעבריתהאוטוביוגרפיתגיסא,מאידך

חי-לצוואתובעיקרדלורותיה,היהודיתהספרותאלפנימית

 , 183-175עמי(במאמרו,ורססשהעירכפיהמסורתית,הודית
תיבחןכיהדין,שמןזו,פנימיתיניקה . 5 ) 261-249עמיובספרו,

חאוטוב-למהותיהודיס-יחודייסהיבטיםתורמתביסודיות,
העברית.יוגרפיה

בספרותהעבריתהאוטוביוגרפיתשלהספרותיתהסוגה
המיוחדהענייןמשוםרקלאותיבדקשתיבחןוארייהההשכלה
מןאינטרגראליכחלקובהתפתחותםהספרותייםבז'אנרים
גםאלאהמודרנית,העבריתהספרותשלהכלליתהמערכת
הקצובסיפורהןהעבריתהפרוזהלהתפתחותזיקתםמשום

נודעתרבתחשיבותעליהם.והשלכותיהברומןוהן
ולתופעותהעבריתבהשכלהעצמןהזיאנרשללהתפתחותו
בו(צלפחדלליליינבלוסנעוריםחטאתכגון ,שלוהמאוחרות

וידויאונעוריםחטאתלילייבנלוס],ליבנמשההתוההחשים
הסיפוריםבכןקשוריםוכן . 6 )]ן 11תךל[וינה,הגדול

חופניסיפוריכדוגמתההתבגרות,סיפוריאוהאוטוביוגרפיים,
י'השלח,ייהקמיע"יפייארברג, .ז.מ(פייארברגשלולאן!
ייבערביי, ; 436-433עמישס,העגליי, 11 ; 341-336עמי ,]ט 11[תרנ
בספרייתונדפסובחזרוהסיפוריםועוד. , 510-501עמישס,

ילאן!')ו,הנובלהכוללתשכ"ד],[תל-אביב,כתביםלעסי,ידביר
ביאליקשל'ספיחיהפיוטיתהאוטוביוגרפיהגסואולי

א- 11קסעמ'תשכ"ב],[תל-אביב,ביאליקח.נ.כתבי("ספיח",
רומןוכןהאוטוביוגרפיהרומןהתפתחותגיסא,מאידך .)פ"ק

היאאףהאירופיתבספרותראשוןבגוףוהרומןההתגברות
דרכה,בראשיתעודהמודרניתהאוטוביוגרפיהבתופעתקשורה
 .נפרדלעיוןנושאוהיא

יבוא)(חמשן

חיחודיכדמותמנדלסוןיימשה :אייכלמאתהביוגרפיהעלמאמר . 1
תשנייא, ,) 48-45 (י'בצוון, , 11אייכליצחקשלביוגראפיבמודלהחדש

כז,נאו:"הביוגרפיהאברבנלשלהביוגרפיהעלומאמר . 128-118עמ'
תרבויותיי,שתיביןהמגשרכמשכילאברבנאלשלדמותו :בהשכלה
הערות . 88-75עמי ,)ז 11(תשנז 11טעברי,תלספרותירושליםמחקרי
 .הדארלמסגרתהתאמהלצורןקוצרו

z . איטיהמאסף,ישראל",גדולי"תולדותבמדורספר","מגילת)
(שאולי),ביקאברהםבהחדרתיצאהספרע"ט-צ"ז.עמיתק"ע),
זה:בנושאשליקודמיםמאמריםואח .) 1979ספר(ירושלים,מגילת

טבת,כייט ,•י(ס"ב,הדאר,העברית",האוטוביוגרפיהשל"למחותח
באוטוביוגרפיתסוגיותכמשלו"חחיים , 157-156עמי ,)ג 11תשמ

 . 176-167עמיתשמ"ח),(אלול 41בחינוך,עיונים , 11חדידאקטית
 . 169-159עמ• , ModernJudaism , 10 ) 1990 (-בובאגנלית

3 . Barett John Mandel, "The Autobiographer's Art." Journal of Aesthetics 
215-226 and Art Criticism, XXVll ( 1968), pp וחשווח .מאנד)ל :(להלן
 . 3עמ•אפסקל,

הופיעתשי"ג).(תל-אביב,מימןושלמהחייספרמימון,שלמה . 4
שוחם,חייםשלבסיפון-עליודיון . 179Zבשנתגברמניתלראשונה

סבור,קלוזנרואילן. 114עמ• ,) 1996ברלין<תל-אביב,השלכתבצל
(יוסףנעוריםבחטאתמל"לעלהשפיעורוסןגםואולישמימון
[ירושלים,דיהחדשה,העבריתהספרותשלהיסטוריהקלוזנר,

 .) Z38עמי ,) 1963
 Alan Mintz, "Guenzburg, Lilienblum, andמינץשלמאמרוואחכן . 5
.) 1979 ( the Shape of Haskalah Autobiography." AJSreview, IV , 71עמי-

 " Banished from Their Father's Table "בספרוגםנדפס . 110
) 1989 , Bloomington (. 
 ]-(כספרות"האוטוביוגרפיהפייגנולד,בן-עמישלמאמרוראה . 6

בספרותירושליםמחקרילילייבנלום",למ"לנעורים•ב•חטאתעיון
 . 111-86עמי ,)ד 11תשמ(ירושלים,דיעברי,ת

יייג(כייג,סיהדאר,ובין-הזמנים",השמשות"ביומאמריראה . 7
ההווהיי,לסיפורכדגםהלאומי"הבער , 372-370עמי ,)א 11תשמניסן

ניסן,ביט, 11(י , ZS3-Z8Zעמי ,)ב 11תשמאדר,ד 11כח, 11(יא 11סחדאר
 . Z95-Z93עמ' ,)ב 11תשמ
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האל,מציאותהדם,עלילתוחאמונח,הדתותבשאלתוהגיגים
וזולתם.האמונותעיקריותאמת,הספקנות
עוסקים,חאנרטיבייםהחלקיםכילומר,ניתןכלליבמבט
אבותההיהודיתנערשלהיהודיתהתווייתבמיכלול 1למעשה
בראייההמבוגראותתשרואתכפיהשונים,גילוייהעלתקופח,

ערוכיםשאינםההגותיים,החלקיםואילורטרופספקטיבית.
דעותשלאקלקטיתמערכתמציגיםומוצקת,סדורתכמשנת

 .מטאפיזייםבעניינים
שלחשובבשלבנקטעתשהאוטוביוגרפיתהעובדת
בלתי-היצירהאתמותירתהאוטוביוגרפיתמספרהתפתחות

שנותיובטייו-טייזמתרכזתכשהיא 1המבניבהרכבהמאוזנת
 .רןגבילנישואיולאחרעדלערן),(תקנייו-תקעייאהראשונות

גינצבורגלמרדכיאביעזרהאוטוביוגרפיתתופעתעם
סקירתבמסגרתחיוביתתערנהקלונפתליפרסםבתרכייד,
צדחןגינצבורגשלזהבסיפורמצאכיצייוובתחדשיםספרים
מעריוקלו .מיימוןשללאוטוביוגרפיתקרבתצדוחןחידוש
היאלעיתיםכימעיראןוהמושכת,הנעימהכתיבתואת

חרא .המחברשלמטרתולקראתבכבדותהקוראאתמנחלת
ייבחרהואכיוסוברבמלאכתויימחירייאמןגינצבורגאתמכנח

 1בומצטיירשחראתתומרראתומצייו 1ונפלאחייחדשתדרךלו

שלכתיבתואתמשוותהמבקרתאמת,והדגשתהמשלשימושי
חראגםכןייבתולדותיו .מיימוןשלמתשללכתיבתורמאייג
לשטןעמדוואשרתועילואשרהדבריםכליספרמעצורבאיו

לוחכינואשרתחנון'ובדרכיהנפשנחותבהשתלשלותלו
אתויבלע 1חסרונותיועלגםיכסחולאיגלח 1ומלמדיואבותיו

לאלפחחלבגםלפעמיםאשררביםדבריםעלחלוטחלוטפני
זרותללשונותשיתורגםתספרראויכיממליץוחראיגלחיי.
מחבריםעולםלזכרוןכתבואשר Memoriesייכבלבחיותו
חדשיםיי,ספריםעלעיריישימתקלו,(נפתלישםייאנשי·גדולים
 .) 202עמי[תרכייד],איבכורים,

ההשכוה:בספרותכז'אנרהאוטוביוגרפיה

גינצבורגאהווןמרדכיהמשכילשלחייו
 ' lב'אביעזצעירכאדם

פלאימשהמאת

תקודם)חגליוןמן(חמשן

הפרטעיצוב

חמת-וחחערכחבפרטהאוטוביוגרפיתשלתמקדותחה
מציינותתפרטשלוחייוחוויותיוכלפילהתגלותחילתו

חזיאנראתאו-הנידוןחזיאנראתרקלאהנראהככל
על , 1(בהערתהנזכרבמאמרישהראיתיכפיהביוגרפית,של

התפתחותהאתגםאלא-אייכ)לשלבכתיבתוהביוגרפית
 .וברומןתקצרבסיפורהספרותיהגיבורדמותשלוגיבושה
ספרותייםמנושאיםמרכז-תכובדתעתקתכילהניח,גםאפשר
 1ותפרטהיחידאל-היהודיתוחבברתבציבורבלכל,נים 'iחמעו

שאינו-חשובr,כפנחמסמנתהאוטוביוגרפית,אתהמציינת
 .בכללההספרותיתבתפיסה-וחולןנמשןתחלידאלא

לגבימשמעותווהשלכתבספרותהפרטעיצובשביוהזיקה
הסיפורתשלהתפתחותהבמשך 1אומנםמתעדנת,הכלל

התחייה,ובספרותחיייטחמאתשלהשנייהבמחציתהעברית
תכתיבהמעשהמתוןהנראה,כפינרקמת,ראשיתהאן

בדברהאוטוביוגרפיתסופרשלהתחבטותוהאוטוביוגרפית.
מלטשיםתעבריבזיאנרהניכריםחדרןוחיפושיכתיבתומחות
אופניאתומלבניםבספרותאחריםזיאנריםאלזיקתואת

שלבחללההמנסרותחברתיותבבעיותהספרותיהטיפול
היהודית.החברה

באוטוביוגרפיהאביעזרעל

בשנתחייותולדותאתלכתובתתחילגינצבורגמרדכי
 . 74עמילייא,מכיתr.עוייד],נורשת,בי(דביר, ) 1828 (תקפייח
פטרסבורגי[סייטגינצבורגאהרןמרדכיר'מגיד,דודגם,ראה

(תרנייך), 1863בשנתבשלמותןנדפסווחן .) 13עמיתרנייז],
ערד 1דבבירתחילתנדפסוראשוניםפרקיםשבעת .מרתולאחר
חאוטרביוגרפיח ) 217-198עמי ,] 1844[וילנה,(דבירבחייו

פרקים,וארבעתחמישיםכוללתכידוע,הושלמתשלאאביעזר,
ושמונחשלרשים .המחברשלונעוריוילדותוימיאתהמתארים
בחיותםאחתסגנוניתיחידתמחוויםהראשוניםהפרקים

אתמתארים 41דע 39פרקיםסיפורית.אוטוביוגרפית
השלישית,החטיבהואילו 1חתמשכלותרתחלידואתספקותיו
-חאנרטיביהסיפורחמשןאגב-מביאים , 53עד 42פרקים

ההשכלהבדתשתאמיןמשכיל,רואפשלעולמוהשקפתאת
האוטוביוגרפיתאתתחרתם , 54פרקתמספר.עלושתשפיע

קורותיובתיאורחאנרטיביהסגנוןאתממשיוחבלתי-גמורת,
חרץכרונולוגי,כללבדרןחראהדבריםסדרמשפחתו.וקורות

 .בחמשןשיידונוודעות,לאמונותמחיסטים
תמספרשלהתבגרותופרקיעוסקיםתימאטיתמבחינת

למצוות,תיכנסוהמשפחות,ויחסישידון 1חינוןבענייני
ודרכוכאביו,הקרובים,המשפחהבני.תיאורוכןחתונתו,
מסותקטעירצופיםתספרפרקי .וערד 1גילובניחבריו 1בחינון

גינצבורגשלהאוטוביוגרפיהתפיסת
תכתיבה,למלאכתהמודע 1מיומןסופרהואגינצבררג

מציגוחרא 1זובסוגיהמופתולדגמיהאוטוביוגרפיהשללזינאר
המצטדקהאישי,המבראהקורא.לפניתסופרמלאכתכליאת
ספרותיתלקובננציהחיהתכתיבה,פשראתמסביראו

שנייח,(הקדמהמיימון , sרוסושנהגוכדרךבזיאנר,מקובלת
(מחיי:וגיתה ) 174-169עמימימון,שלמהחייתשני,בחלק
לחיבוריהם.בפתיחותאובהקדמות ) 11-8עמיומציאתו,פיוט
שםאנשייתולדרתהכותרתתחת 1לאביעזרהפתיחהאת

שנישביוההבדליםלהסברהמחברמקדיש<ביאגראפיןע>י,
גינצבורגוהאוטוביוגרפית.הביוגרפיההקרובים,חזיאנרים

שתפסוכדרךחחיסטרריח,מןכחלקהביוגרפיתאתתופס
שהראיתיכפי 1חחשכלחשלבראשיתההמ~סףעורכיאותת

גםיינילדבריו,אייכל.שלהביוגרפיתעלהנזכרבמאמרי
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היחידעלהדגששימת

שלכלליתתופעהכאמודמבטאתהעבריתהאוטוביוגרפיה
שלהסגוליתחשיבותובתפיסתהשינוי .הפרטאלהמבטהיסט
דמותאלוהכללהציבורמןהמיקודבהעתקתדקאינוהיחיד
לתקופתקודםגםשהדי-גינצברדגמדבריכמשתמע-היחיד

(סטארפדיחידיםעלביוגרפיותנכתבוהאירופיתההשכלה
יחידיםעמדוהיפה,בספרותלכ,ןבמקבילוי).פרק ,] 1930

בבחירתמתבטאהשינויעיקר .רהדרמאניםהדרמאנסרתבמרכז

לדודזכדרנםאתלאצורהתודלהבעינייקדרפרטיםאנשים
הטקסטגברףבסוגרייםהעמודיםמספרי ; 1(עמיאחדרןיי
תדכ"ד).וילנה,מהדורתבאביעזר,חפאגיאנציהאתמציינים
עליה,בייננילהתרכזלדבריונועדההזאתהביוגרפיהאן
ובעלילותובגבורהבחכמה,שםלהםעשראשדסגולה,יחידי

מצוינים"אנשיםלולברדהביוגרפיהסרפדחרבתגדולות",
פיעלארהגדולות,נפשותיהםנחרתפיעללשםזכראשד

שבחייהם,המיוחדאתידגישהביוגרף .) 1 (הנפלאים"מקריהם
לעשרת!<ב~מסאשדהדוחאתטבעיובמשפטאמתייבדרחידאה
באשדהביוגרפיהנושאיייבחנוובזאתהנפלאים"מעשיהםאת

השפעתאתגםהביוגרפיהתשרטטכמר-כןפעולתם.למניעי
כימצייודמא"גהמתוארים.האישיםעלהכלליותהנסיבות

מזכירוהואלדובהחדשההעבריתבספרותקיימתזרסרגה
 ) 1 (ריזלרעלהדמבמייןעלהעבריותהביוגרפיותאתלדוגמה

העברית.הביוגרפיהעלהנ"לבמאמרינידונהשהראשונה
מןבמהותוהשרנההאוטוביוגרפיה,שלבזיאנרכןשאיומה

האוטוביוגרפיהסופרשלחרבותיוגםדמא"ג.לפיהביוגרפיה,
אתמכנהגינצברדג .הביוגרףשלהנזכרותמחרבותיושרנות

(זעלבסטנפשרתולדותאתהמספר"הסרפדח~"וטרבירגרף
אשר"העתיםאתמספרהאוטוביוגרפיהסרפד·אפיע)יי. 1ביאג
הואאשרכפי ,ודעותיועלילותיוופגעיומקריראת ,עליועבדו
אתהסרפדיכוןנדובפיעלאשדבאמת,לבבוגנעיאתיודע

ומלמדיואומניואותרעותראשדנפשרuיתאתלהודותתכליתו
בהודותואחדירבאיםלהלהרעילובחפצו ,דרדרבניארחבריו
מאנשיאישאיננואםואף ,לפניוההולכיםשגגתאתלחם

 .) Z-1 ( 11המרפת
התפיסהאתתואמתגינצברדגשלהאוטוביוגרפיההגדרת
להיותחייבתאינההאוטוביוגרפיה :הזיאנדשלהמודרנית

גםלהיכתביכולהאלאחשוב,מנהיגארגדולאדםבידיכתובה
גדוליםלהיותעשוייםוקורותיושמעשיררגיל,אדםבידי

ומעשיםמפוארותגבורהעלילותאינםאםאףוחשובים
כארטרבירגראפיםסבור,גינצברדגעולם.שלבדומוהעומדים

לעשרתביותרהמוסמךהואעצמוחייעלהכותבשהאדם ,לפניו
נכנסאינוגינצברדג .) Zl6עמי ,] 1930 [סטארפד ; Z5עמי(בד,כן

דורששהואכיורן ,עצמואודותעלהכותבהאדםשללמגבלותיו
שלמטרתההאמת.אתלכתובבהמש,ךשנדאהכפי ,ממנו

שנתנווהחברההחינוןפיגעיאתלחשוףהאוטוביוגרפיה
 .חברהולהרעיללקחללמדכדיהפרטעלאותותיהם

האוטוביוגרפיהשלהזיאנדשתופעותיודעגינצברדג
 .חייותולדותאתלפרסםהחליטכןרעלמועטות,הןבעברית

אתמציגהוא ;במינהמיוחדתשלוהאוטוביוגרפיהתפיסתאן
קצהאפסלמשלייאציגה :שלישיבגרףהאוטוביוגרפיהמספר
בכתב,הנמצאתתעזריאביליואשהמיוחסתהתודלה
 .) Z (ענג"אלףמתושביגברגצירןהסרפדספדיבאמתחת
-שלישיבגרףוהשימושהאוטוביוגרפיהסיפורשלזרדהחקה
המספרקובעשבראי,פרקלאורןנמשכת-ראשוןגרףבמקרם

והואאביעזרהספרנקראזהמשלעל-פיידרבעל.משלאת
בהמשך.שנדאהכפיהאוטוביוגרפיה,שלאופיהאתהקובע

מבניאלאהעם,מגדוליארהאצילים,מבנישאינהדמות
נובעתאינההדמותשלהצטיינותה .הבינוניאר ,הנמוךהמעמד
היסטורייםמאירועיםשלה,משושלת-היוחסיןבהכרח
 .שחוללהכביריםממפעליםאר ,שעוללה

באוטו-גםניכרתהיחידשלערכולגבידרמהתפיסה
 , 1837בשנתכאמוד,נכתבה,שראשיתהל, 11שדשלביוגרפיה

עלל 11שדכתברכה .ואילן 1857משנתלסירוגיוושנתפרסמה
לאארץיועציובסודהמלכים,בחצרותהייתי"לא :עצמו

מאורעשרםליאירעולאישבתי,לאגדוליםובמושבעמדתי,
קניתילאגםגדו)ל,ספר(אפילוגדולמעשהעשיתיולאגדול,

ז, 11יגלי ,] 1861 [חיהמגיד, , 11ל 11שד("תולדותגדולה"חכמהלי
פידסטהחכמיםשנילבקשתנענהכןפיעלואף .) 85עמי

 .) 86עמי(שם,הדפסתןלשםתודלותיואתלכתוברדליטש
עלהאוטוביוגרפיתהכתיבהאתאיפראמעמידגינצברדג

עללעיל,שנזכרהפרט,שלבסירנועל :עיקרייםיסודותארבעה
כיחי,דהיחידעלהכתיבההתועלת.רעלהביקורתעלהאמת,

האוטוביוגרפיה,שליסודהשהיאציבור,בקרבכפרטאר
אתהמציאותמארגמתוןלבחורהעבריהסרפדאתמאלצת

במכלולמשתלביםואלההיחידשללנסיובוהנרגעיםהחומדים
שהציבהאחריםהיסודותשלרשתאתומשרתיםהיצירה
לעצמו.

האוטוביוגרפיהמיסדוות-האמת

כפיהמסעות,בספרותקייםאן-הבדית,שלמוסדיסוד
ספד ,במגוון(נדפסהאמתהיא-אחרבמאמרשהראיתי
אחתאתבאמתדואההאוטוביוגרפיהסרפד .) 309עמיקבקרב,

אתשכותבמ'ימכלהנדרשת ,כתיבתושלהעיקריותהתכונות
המודרניתהאוטוביוגרפיהשלבראשיתהעוד .חייוקורות
שבכתיבתוהאמתיסודאתמטעיםדרסו .זותופעהניכרת

מיימוןגסרכן ,) Z9עמיבעברית, ; 1(עמיבדווייםהחושפת
;"הרינילאמת"בסיפורינאמןלחיותבלבי"גמדתיכימטעים,
לאחוששאינילאמת,נוגעשהדברובמקוםהאמת,אתאוהב
 .) 171-170עמימימון,שלמה<חיי 11זקנתולאמוולאלשד

יילאהובחייבהאוטוביוגרפיהסופדכי ,כאמורכותב,גינצבודג
ייטרחתימציין,ל 11שדגםוכן ,) Z (האהבה"תכליתהאמתאת

 ,•ההמגי,דשד"ל",("תולדות 11השקךמןהאמתלבדרויגעתי
באוטוביוגרפיהלטדיסגםכותבוכן ,) 58עמי ,) 1861 ( ,ז 11יגלי
ואודלדגליתהי-נדהאמת"אן : 7-6עמי ,בספר(זברוןשלו

הסופרמןנדרשהאמתאתלהציגכדילנתיבתי").
ייסופוגינצבודג,שכותבכפיעצמו,אתלהכירהאוטוביוגרפי

אתהאדםהכרת .) Z (ידיעה"תכליתנפשואתלדעתצריךכזה
בספרותהודגשהעצמואתהסופדהכרתובמיוחדעצמו

מחיי:<גיתה,בכללהבהשכלהשהודגשהכשםהאוטוביוגרפית
 .)"".ומצעאתמכירהפרטיישיהיח : 9עמיומציאות,פיוט

כחלללאהמוצגתהאמתבאותהמתאנההאוטוביוגרפיהסופד
נוקב,עצמיחשבון-נפשלאחדלונראיתשהיאכפיושרק
במחירגםול~-עצמוהבנתובעיקרגלריית-לב,עצמיתבדיקה

הווידויית.העצמית,החשיפה

הבאבגליוןסוף

8 . ) 1962 , J.-J. Rousseau, Les Confessions, (Paris דווייםבעברית . 1עמי:
 . 29עמי ,) 1955(תל-אביב,
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רבאייתותנספתאמתשלזחיסרד
כמאפייןסהלקטיביתוחבבירתולאחור

כבר :ביותררןמגילאישיותואת
להפליאעדיתישניםארבע"ובביחרתו

בהחניית ) 10 ( 11מדרמחלאמתאמתביו
 .) 10 (אבי""חכמת

שלקלהמוסלניירחרכפתתאמת
תמספרשלעביצובותיחדריהחינון

המוקדשיםרביםפקריםחארטרבירבפרי.
לעמספריםבידלותותיחרדילחינון
חידלאתחמרבילחהקלוקלתחדרן

 , 2Z-Zl , 11-10(עמיולשקרפניםלהעמדי
31 ,Z7-Z6 (. איחנזרקלוקלתשיטח
כיצדמאתרותמסרפתאב,לעמקובלת

תאמת .) 10 (בחלהילחםהלחניסח
לחשוףאיפרא,מקבשת,חארטרבירבפרית

עבירומןולחצינוחברתיותמסוכמות
חארטרכירברפי,תסופרשלמייעודוכחקל
חחברחפיבעיאתומבלהעצמוחחרשף

חמבצאתלתקןבמטרהוהמסוכמות,
 . mרחחבהפטרלתרעלתתעלדי,

תאמתאתלבלותמאמציואתעבבצו
לורנאיתשהיאכפיהאמת,כלואת

משתמש 1הרטרוספקטיביהזמןממרחק
•אבמת.יבתיבתרכותעפמיםתמסרפ

אןהברית,בספרלקרואניקשראכיר
סיפוריזולתיברקראתילא"אבמת
סליסמתאנמן .) 39 ( 11לבדםתטבע
ממסברתלחרובהמסרפנכרןהאמת,
אתולחורתלאחורהמתבוןניסהפור

שסרראלחלע"אבמת'יהנוכחיתדעתו
"חרשוימכחנחראשארתםחדת,מדרן
עמדתותתעב .) 45 ( 11עמנרמכניתדורו

אתמדגימת"אבמת'יהנוכחית
תאמת.לערןתסופרשלמחרייברתר
כפרוזתבםנמאצתדרמהנטייח

אתלתדעלעיתיםהמנסחחשחכלתית
ואתאותנטיתכהתרחשותהמסופר
כןאנמתנ.המאורעותכדרשםתמספר
שלסביופרותמספראתאנומוצאים

מעיריחנפלארת 1כראנשדטטר
בתיעדודרכועלמעידזדיישטרבקאי,

אתלאתראניבםאנייאנסח :המציאות
ולאאוסיףלאחןואנכי ) ... (חזחחמחזח
(דיחראישיםאשראתוקראגער

(לכסלרפייאשמוראותרלפניחמקרח)
(ושרת,איברנדשטטר,ם.ד.ביכת

ההשכלה:בספרותכז'אנרהאוטוביוגרפיה

גינצבורגא.הרוןמרדכיהמשכילשלחייו
 ' lב'אביעזצעירכאדם

פלאימשהמאת

תקודם)חבלירןמן(חמשן
אמתכאילורנאחעיתיםל

 .לכדבעצמיתחשיפתמשמעת
כדבריותרמתוחכמותשאלות

סהתר-סרכייקטיררית,ראייתאמינות,
-כמתנורןושלאבמתכווןדברים

עלהביקורתיתסבפרותלדירןהעומדות
 , Z3עמי(כר,המודרניתחארטרכירברפיח

 ) 165-149עמימררראח, ,-43עמ~שרמקייר,
חארטרכירבפריחמחברשלמנiניינראיןנ-

חד-מעצמודושרחראחמשכילית.
חאמתייאת"לאהובכאמורמשמעית,

) Z (, ולכאתאמתבחבדרתלטרוחמבלי
כןבחמשימח.במורכבותשיחוש

אבמתמאמיןתריחוחתקרפח
סתופרשלחכושרצונואוניבסרלית,

אנמנתשליחותואתלמלאדירלחציבה
רחקרראהמחברשלרצונםלשביעות

שלחשששקייםאלאבלבדזרלא .כאחד
ארטרכירברפירתלמתכונותהיתספות

וסליפוריםאכדיות,זירקרכננצירת
-זרנסובתהקיימיםאנקדרטאליים

המעוררתבשינויים,עליהם,וחזרת
חלבבילוילבביאמינותשלשאלח

מואציםאונכןהעצמית.והחשיפה
תרתיספרותיות•,יבניברתשלתועפת
הקטונתחבניברתסיפוריכברןמשמע,
(קרפמיימרן ,) Z7עמי(וידויים,דרסואצל
קוספת , 85(עמירבינבצרוב ) 87עמיחי,

האישותבתחוםדומיםוידוייםקטנת),
 ;יייאפקר 1(מיימרןלביתנשביכרויחסים
דר-ואנקדוטותכייר),כייח,פקריבאעזר,

 .) 63עמי 1באיעזר ; 97עמי 1<מיימרןמרת
שלאלחומסורתיתיסרדרתיח

כתפיחהמוצביםחארטרבירבופיח
בזתבינבצרובשלייחרדואן 1לאביעזר

בכררניםחכיבורואותםמשבץשחרא
חזרתקראינחזרחזותשרכים.ואבופנים

תכרנה-סופר-מחנןשלדדיאקטית
אלא-בינצכרובאתמצייתנשבוודאי
אתחחרכפתמרטיבית,חזותעביקר

תאמת,כסירן-תרפט,שלהסיודות
כתניתייםעלרכיםרחתרעלתהיבקורת

שלאינטגלריחקלשחםפנים-ספרותיים,
סיודות .רפסרתיכזיאנו nחארטרכירבופי

חקלחםתמספר,שלאבויפראלח
שחראכפי-חינוכוומדוןמאישיותו

שחראוכפיחקרואלפניעלצכםמכקש
חןבחשישכראייתעצמואתתוספעצמו

 ;טרררסקפציחוחןאינטורספקציח
חבןשישעצמיתוחביתנתוכתנ :דהייונ

 .לאחוושכראייתמסרייםמוחקבם
תמרפסחוזרלמשל,כ,ן

חוויותיואתומדגישחארטרבירבופי
רעליתים 1סיפורולארוןכפרטוכסירנותיו

מאתיילא :במפושרחדנואתיצייראף
כובתאניאשואתהעתקתי .השמים
כדיחנסירןמסרפיאםכיחירם,לפניכם
תמסרפחרזוכן .) 5 (עלי"חטרכחחשם

עם 1שסביפורותאמתיסרדאתומטעים
ומנסחהקרואיםאלפרכתשחרא

תאמתיכתדעואנמתנייארלם :שלכנעם
 ) ... (בכרדיעלאחושלא 1לדבלינויחיח
 .) 7 (אופסולאתחזקתיאבמת

מלמדישראל
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נדספהסיפור . 47-46עמיתרייע],
מתדעכןתרלייב).בהשחר,לראשונה
חת-עםבר-זמניתהאירועיםאתהמספר

ייחדב- :הסיפוראמינותלצורן oרחשרת
מזידיטשרבקאבשרביכתבתיהאלחריס

ראהרכן ; 67עמי(שם,בספריילזכררן
מתדעבמקצתשרנהבאופן . 69בעמי

ייאת :שמעאשראתאוטושלהמספר
 1בספרכתובשמעתאשרהדבריםכל

 ,אוטוכיצחקבישראלייןחפיצסהדפיסם
עמיתריייח],גרינה,ישראללביתהצופה

 .) 66עמי , 1883ורשה,מחד• ; 47

והביקורתהתועלת
שבאוטוביוגרפיה

חראהאמתהצגתשלהיוצאהפועל
החורגתחינוכית-דידקטיתמטרה

 ,לשמןועלילותקוררתמסיפור
עלנטלההעבריתשהאוטוביוגרפיה

לתקן,על-מנתללמדדהיינו,עצמה.
החברה~דריאתלתקןובמיוחד
הידליםגידולדרךואתהיהודית
אחריםכזיאנריםזה,זיאנרוחינוכם.

התועלתאתאימץהעברית,בהשכלה
חיתהזןחיפה.הספרותשלכמטרתה

ההשכלהשלממטרותיהאחתכידוע
התועלתעל ; 1עמי<מיש'בכללה

הנזכרבמאמריראהשבביוגרפיה,

עמיאייכל,שלהביוגרפיהעל 1בהערה
חארטיליטאריתהגישה .) 122-121
שלהבערכסירןסמןעלולתקןלהרעיל
 ) 2עמילמופתיי,לחקררא(יירחיחהיחיד
 .ההשכלהספררתלרוחאנמנהחיתה

המורגשתהחברתיתהביקורתנימת

מופיעהגינצבררגשלהקדמתןבדברי
אחרים,אוטוביוגרפייםבכתבים

 , oללילייבנלרנעוריםבחטאתובמיוחד
ממטרותיהאחתלחיותוהופכת

האוטוביוגרפית.היצירהשלהסגוליות
אתממלאהביקורתיסוד

מחברהואתגיצבררגשלהאוטוביוגרפיה
אתהמאפיינתתכרנה-שליחותבתחושת

במאמרי(ראהבכללחחשכ-לחסופר
אר-טריי,ליצחקנפשייגלגרלייחסאטירח

אי,אדר<ייידחיגליעיין,שנחתדאו,
אי,אדר(כייחטיגלי , 23-22עמיתשנייז),
בי,אדר<יייבייגלי ; 23-21עמיתשנייז),
ספררתתפיסתלפי . 21-20עמיתשנייז),

האנושיתחחווייחוארייהההשכלה,
שלכסירנוביסודשהיאכשלעצמה'

לשםלאהזולתלדייעתשתועברהפרט'
באמצעיםחחווייחתחושתהקניית

תרעלתהפקתלשםאלאספרותיים,
חחווייחמעשית.חברתית

לפיאיפוא,עשויההאינדיבידואלית
במידההזולתאתלהעשיר ,זןתפיסה
ייפלאלא .מצברלשיפורתרומתשהיא

1 

ד

ספר

חדש.

הקיבוץ

המאוחד,

1999 . 

מחררההחברתיתשהביקורתכן'אס

הכתיבהשלהמוצהרותממטרותיהאחת
האוטוביוגרפית.

בביקורת,העוסקיםהנושאיםריבוי

באצבענפנוףבבחינתהגצתםאבוןפ

חתרב-הדבריםהטחתונימתמאשימה,

עלמעידיםאביעזר'מדפיברביםענית
אבוטוביוגרפיה.הביקורתשלמרכזיותה

שבינובדבריםעוסקתהביקורת

ואשתואיששביוהיחסיםטיב-לבינה
הילדיםגידול ; ) 75 (בוסרנישואי ,) 3 (

מוראהכנסת ; ) S , 3 (הטבעכדרךשלא
ונטיעת ,) 12 , 4 (לצורןשלאבלבבם
ביקורת ; ) 13 (בקירבסתפלותאמונות
וההתפלפלות,החריפות :החינוןסדרי

שלעקיף.עידוד ,) 11 (הצבועההדרשנות
ביקורת ; ) 21 (שבקרלשימושהמלמדים

 .רעוד ,) 40 (ח'ייחרסי ;החברהסידרי
והנעימההביקורתיהדבריםטון

מגמתהעלמעדייםהמטיפה-הדיקדטית
העברית.האוטוביוגרפיהשלהחברתית
האוטוביוגרפיחזיאנראיוזרמבחינה

בספרותאחריםמזיאנריםשרנה

שמגמתההעברית,ההשכלה

 .למדיברורהחב;קןרתית-חחברתית
החברתיתהביקורתשלאמינותה

מסתייעתובתן..כןהשיטיןמביוהנשמעת
קרלאחללוהביקורתכלימיישרם
חארטרביר-לפרסונהגסאלאלחברה
האישיתהחשיפהחרידרי'נימתגרפית.

סיפוראתהמלוותהעצמית,והביקורת
אתמחזקותגינצבררג,שלקורותיו
הדברים.בכותבהקוראשנותןהאמון

אתהאוטוביוגרפיהמספרחושףכן

 ,הכבודאהבת :סיבותיהןואתחולשותיו
חופשרדיפתפנים,עזרתדברים,גיבוב

סגנונו ,) 34 (חפציםגבינת ,) 30 (מוחלט
הידער ,) SS (והמתחכםהריקהנמלץ

דע-רעוד ,) 10 (עמרקייושכלייחריצרת
העצמיתהערכתואתמבטאחראאשר

 ] ... [מארדנפלתיבעינייירגם :כדלהלן
למעמסהחייויחיו ]" .[לבביריציקני

יינפלתי : 170עמיראהרכן ; 31 (עלייי
מאודיי).בעיני

גינצבררגמספרזהזיאנרבאמצעות

עצמואתוחושףהמענייןחיייסיפוראת

 ...וכאמןכמשכיל 1צעירכאיש
פלררדיחמרכזאוניבסריטת
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