
פלאימשה

הראשון:העבריכתב-העתהמאסף:

מרעילים]דברים ... [והמוסרהמדעמחנותלכל"יאסוף
החכמה"בצללשבתהחומדתהנפשאתומשמחים

דלפוס)*ומסירתווממוחשבמןעראינדקס-המאסף'מ'פתחהשלמת(עם

----.י

כשםלזהותושיכלותל-אביב,לתושביידוע'המאספים'הכינויהיהשניםכמהלפניעד
שאולשםעלהסרפדרביתסרקרלרבנחרםשםעלהעיתונאיםמביתהרחקלארחוב

אחדשלשמרעלנקראהוארעתההרחובשםהוחלףבינתייםהקריה.ליד ,טשרניחובסקי
אתזוכריםעדייןהוותיקיםאךבסייפא,ספראלהמרתע.דרת-צה"לשלהרמסכלי"ם

 ] •.•השם[
שהםכפיועורכיו,הראשון,המודרניהעבריכתביהעתהמאסף,סופריהיו'המאספים'

לסירוגיןנמשכהוהופעתו ) 1783 (תקמ"דבשנתלהופיעהתחילהמאסף 1עצמם.אתכינו
שלהראשוןהגיליוןהופיע /אחריומעסאר 1ז, 1תקמתשריבחודש .) 1811 (א 11תקעשנתעד

העברית,ההשכלהספררתשללראשיתההשערנפתחובכךגרמניה,בקניגסברג,המאסף
הפרירדיקהשלראשיתהאתואףהמודרניתהעבריתהספרותראישתאתגםהמסמנת
לתקופה-המעבר'בין-הזמנים'עידןאתמשקפתהמאסףתקופתכן,עליתיהרהעברית.
ישראל.בתולדותהמודרנית

החברתיותלתמורותע.דיםוסרפדיוועורכיוחדהש,תקופהסףעלאפואניצבזהכתב-עת
פעיליםגםאלאישראל'לבית'צופיםרקאינםהםהתקופה.ביהדותהשתרחשווהתרבותיות

להם.שהטיפוהשינוייםלהחלתוחברתיותתרבותיותבמיסגררתמעישבאופן
הוציאח 11הילמאה-50הבשנותכברשהופיע.הראשוןהעבריכתב-העתהיהלאהמאסף

בקביעותהופיעלאהואאך 2 ,מוסדקהלתבשםפירסרםשלגיליונותשנימנדלסרןמהש
אףחולפת,תופעהכאלאליולהתייחסישרעליכןכתביעת,מפירסרםכנדרשובצריפות,

 • 13בעהרהללהןראההספר.הופיעבינתיים •
המאספים.''דבריבחתימהבכתב-עהתהודועותיםההרעותיםהעלחתמוהעורכים • 1
שעריםכוללו . B 1940 . 23מס'הירבסי,במיחאוןמציוהראשוןהגיליוןלשהעתוק '.אשרעמורסקתלת . 2

לשאהוניברסיסהבספיריתמצוי ,'ו-'דהפרקיםםגובו ,'בגיליוןאתגםהכללוהשני,העותק '.ג-'א
ההגדרה . l/249 2אינ'מס'בירלשוים,יההידוםעהללותדותהרמכיזבאריכוןנמצאליצוומויילפיצג,
קביעוםזמןבפריקלארובהצואההגיליוןומפסרתאךיר 1השארביןדשרות,פירידולפירסםוובגדצהשיע

 Richmond P. Bond, editor, "Introduction;• Studies in the Eaזy English Periodical iראה,ונשמכים.
) 1957 , Chaperl Hill (, 'תקופתוקרעלעלמנדלסרןמורסקתלתגילון,אמירלשפסרוראה . 3עמ

תלש"ס).(ירלשוים,
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 2והראשוןהעבריכתב-העתהמאסף:

באמשסדרםלאור(יצאחייםעץפריכגרןאחרות,תופעותבספק.מוטלתאינהשחשיבותו
לאואףהמודרני,במרבןעיתונות,בגדרשאינםהפירסרמיםלתחוםשייכרת ,)-1691בהחל

כיףאבתיפרת,כאמורהופיעהמאסףואילו 3היפה.הספרותבמסגרתספרותיתפיררדיקה
תקע"א.שנתעדתקס"סמשנתכךואחרתקנ"ר'רעדתקמ"דמשנתאחדות,בהפסקות

הראשון.המודרניהעבריכתב-העתאתבהמאסףלראותישאחרות.ז;וסיברתרכןזרז;וסיבה
כרכיםעשהרהחזיקהואממושכת:וספרותיתתרבותיתיצירהעלהמאסףהעידבהיקפוגם

בגרמנית.מוספיםגםכךעלובנוסףבעברית, 1עמ-3000לקרובובהם
מגודללהשתאותלשאיכוליםאיננוהמאסף,הופעתלאחרשנהממאתייםלמעלהכיום,
והמעורבותההתלהבותמןצעירים,עברייםמשכיליםשלקבוצהעצמהעלשבסלההמפעל
 •והחינוכיהדתיהחברתי'הממסדכנגדחצוץלצאתליבםומאומץמעשיהם,אתשציינו
הגיליוןהופעתלפניהשנהכמחציתבקניגסברגשהרקמהעבר',לשרןדורשי'חברת

נחלבשםז;ונשרפירסמהכךולשםעברי'כתב-עתלהוציאלמסרההלשמההראשון'
 4המתוכנן.כתב-העתלשוהתוכןהתרכנית~רסיאתשירססהשברתנשור

הנאורותהתבססהשבההכללית,הגרמניתבחבהרהתעוררותשלתקופהזרהייתה
רחביםבחוגיםהנא;רותשלחתקבלרתההתרחב.השפעתהוחרג ) Aufkliirung (הגרמנית

הקמתםכגרןבגרמניה,התרבותבחייחשובותתופעותשלהתפשטותןבעקבותבאהיותר
כתבי·ציבוריות,השאלהספריותקריאה,חברותקריאה,חדרי'ספרותיים',בתי-קפהשל
גברההגרמניתבחבהרנוספותלשכבותחדרההחינוךשתודעתככל 5רעו.דספרותייםעת

ובקריאתם.עליהםבחתימהובעיתונים,בספריםההתעניינותוגדלההארריינות,
שאיפותיהובקידוםהגרמניתהנאורותשלהאידיארלרגיהבהפצתסייעואלהכל

רהנ:רקררהוסובלנותקדמהלשאלהרעיונותהחברה.ולתיקוןהאדםלתיקןוהאוטופיות
האורבאניהאמידהמעמדחרגיאלגםחלחלוהגרמניתבנאורותהאדםאחרותשלהרווחת

להביאבשאיפותיהםוהשפיעוסביבתם,לתרבותויותריותרשנחשפוהיהודים,של
במשךלהביאבמסרההחדשהחינוךבאמצעותובתרבותהעצמההיהודיתבחבהרלשינויים

 6היהודים.לגביהמיוחלררירן-הזכרירת wלקידוםהזמן

בשםיב·'השופיעתורניכתב-עתיההיחיםץעפריותשובותשאלותלהמאסף:קדמויעתייםיפרסרמיםשני . 3
ץעפרילשיצלוםמצרייבידבלהכה.ותשובותשאלותכלל , 1715קציר,בכוריבאשמסרםד; 1807-1691

יההידותהערתנרת"ראישתסריר,לשי.במאמרועייןדבר.ללכשו'ת'כפסרהנראה 1701שמנתיחים
"פרקיםרפאל,יצחקוארה, . 320-319עמיתשכ"ס),(ירלשוים,רה-פויסלבנימיןכרון tספרבהלונד",
גלבעו,ה mמנ ; 327-323עמי ,)ז 11תשיתל·אבינ, Jואחרוניםראשוניםהעברית",עהרתנרתנתלרחת
 , 51-49עמ' ,)נ 11תשנ~ירילשום,ותהשע-עשרהשהמונהע-שרהבמאותהעברית mהעיתונלקיסקון

 • 32-28עמ' ,)ו 11תשמתל·אביב, Jא' , XJXבמאההעבריתהעיתונותבלקיסקוןתליחהנדפס
ופתחית'הקדהמ"המאסף:אממיר,ראהתנשורנלחלעתקמ"ד). Jאיהמאסף,עםכרךותנשור,נלח • 4

 • 56-48ע'ונ ,) 1998 ,(נובמרב 24קשר,לארו'",יאצשארמכתב
עמי , VictorLange, The Classical Age ofGeחan Lite nזrנ ,ture (1740-1815) (New York 1982 (לאנג, • 5

 W. H. Bruford, Geחany in the Eighteenth Century: the Social Background of the n ,ברפררדר ; 33
) 1952 ry Revival (Cambridge, rrנ Lite , ברייסן, ; 283עמיWolfgang Beutin et al, eds., A History of 
) 1993 , n Literature (London and New York חna Ge , 159עמי • 

 David Sorkin, The ;'ה ,'ד ,'גפקרים ,) 1985תל·אביב, Jהגטומןיהציאהבייץ,יעקבראה, • 6
5 . n Jewry ( 1780-1840) (New York, 1987), ch חna ation of Ge nחTransfo • 
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פלאימשהו 3

ספררתיכמרכזהמאסף

לספורתראשוןמרכזלהקמתהקרקעאתהכשירהמשכיליםשלמייסודםזהכתב-עת
ותחייתהתרבותתחייתהעברית.להחייאתלפערלשהתחילמודרנית,עבריתולתרבות

תקופהבמשךשנמשךמאמץהיווךבהשכלה,התחילהשלדעתיוספרותה,העבריתהשפה
שלמחרושתולהגדרההטובהטעםלעיצובתומרוסרפדיוהמאסףשנה.ממאהלמעלהלש

בורחהיחרדיהעםאתולשקםלהחיותברעדהזאתתרבותיתתחייההספרותית.האסתטיקה

המשכיליםבחרגיהופץשחזרנוהחדש,העידןסףעללהביאובשאיפההאירופיתהנאורות
 .כאחדוהיהודייםהגרמניים
למעשהחוללההמאסף,בהרצאתפעילותהאתהשתחילההעבירת,ההשכלהתנועת
כתב-העתדפימעלהחדשה.בעתהיחרדיהעםשלוהתרבותהרוחבחיימהותית''המפכה
והובאוהמשכילית,לאידיארלרגיהקוריםהותרוהעברית,ההשכלהרעיונותהועלוהעברי
ליבםרחשיאתהחדשבירחון;:זביערהעברייםהסופרים .היחרדיבחינוךלתיקוניםהצערת

הז'אנרירתלמסגרותיהשס~רגההירצות,בכתיבתםרתיקררתםשאיפותיהםוחוויותיהם,

השרבים.לענפיהןובפרוזהבשירה-הרבות
שלהכרכיםבעשרת .בלבדספררתיורוקהולארכלליתרבותיכתב-עתהיההמאסף

התרבותבתחומיהפרקעלשעמדואקטואליותבשאלותודיוניםמסרתנכללוהמאסף
העברית,הלשוןשאלותהיהדות,בנושאיאקטואלייםעיונים :היהודיתוהחברההיהודית
המתרחשמןוברשאיםבירגראפירתומדעים,חוללימודי ,חינוךענייניהמקרא,פרשנות

וספרותיתתרבותיתיצירהעלהמאסףהעיד ,בהיקפואירופה.ביהדותוהמתחדש

כךעלובנוסףבעברית,עמודים-3000לקרובובהםכרכיםעשרההחזיקחראממושכת:
 .זרחשובהתקופהעלמקררותחומרשלבלוםארצואפואברנצמאבגרמנית.מוספיםגם

בגרמניהרקלאשחיומרכזייםעברייםלסופריםבמהתקופהבאותהשימשכתב-העת
המדקדקהמשוררהיובהמאסףויצירהעירןדיברישפירסמרהסופריםביןלה.מחוץגםאלא

שלרשת(ה'ביארר'),מנדלסרןמשההפילוסוףתפארת),שירי(מחברריזלהירץנפתלי
("שיחהררלפסרןאחרוןהאשתמרעי"),ארריהבןמשלם("אגורתאייכליצחקוהסופריםהערוכים

(גמולמינויםפראנקרדודהמשוררהדרמטררגישראל),(זמירותברי"לויואלהחיים")באץר

יוסףהמשוררקדש),מקראיאל(מבואבן-זאבליביהודההפרשןהמדקדקעתליה),
אפריםהמשוררי~רון),(מליצתלרריזרןשלמההמדקדקהמשוררשאול),(מלוכתהאפרתי
המדקדקהמשוררדוד),<נירהכהןלשרםהעורךהמשוררהנעורים),בני(אלהלרצאטר
כמהועורכיו.העיתוןיוזמיגםהיוביניהםרעוד.כוסות),ארבע(אגדתפאפנהייםשלמה

באמשטרדם,צירמינדיס .הגרמנילמרכזמחוץפעיליםהיוואחריםהאלההסופריםמן

אליהובפראג,יצרוייטלשויהודהבררך •בלונדוןממושכתתקופהחילרצאטראפרים
בצרפת.אנסהייםרמשהבאיטליה,מררפררגר

השפה".חלידשוכמכשירהראשון,העבירהעתכתב'המאסף/בהשכלה:חההללהשון"תחייתמאמךראה.ד
 79-59.עמ'תשנ"ס),סבת-אדר ',ב(נ'לעס,לשוננו

88 



 4והראשוןהעבריכתב-העתהמאסף:

המאסףעלהביקורת

שפידאנ.ח. ,לחוברפ. ,קלרזנד .י-תולדותיהורושמיהחדשההעבירתהספרותמבקדי

אתביותרשהחשיבשפידאזההיהמביניהםהמאסף.בתופעתבהרחבהדנו-שאנןרא.

העבריתהספרותפותחיאתבהםוראההמאספיםשלרהאידיארלרגיתהספרותיתפעולתם
שליצירתםעלחריפהבביקורתאהרנפרייזמרדכייצאהתחייהבתקופת 8החדשה.

צמחחיבורים:כמהלכתב-העתהוקדשוהאחרונותבשנים 9לחלוטין.וביטלההמאספים

סיכמהשנים,כמהלפנישנפטרהגלבוע,ומנוחההמאסף,בנושאספדפיוסםז"לצמדירן
 10העברית.העיתונותעלמחיבוריהבכמהבצקרהתולדותיואת

העבריתבסאזכירהעשסקועבודותכמההאחרונותבשניםנתפרסמו ,כךעלנוסף

וכמהכמה •בהמאסףלראשונהשנדפסואחדיםספרותייםז'אנריםבכמהרכןבראשיתה
 ,לאייכלהאשתמרעי"אודיהבןמ~לם"אגרותהאפיסזכרלאדיתהסאזכירהאתניתחומאמרים

במסגרתבהמאסף.אורשראוהמתים,שיחרתבסירותלררלפסרן,החיים"בארץ"שיחהואת

נוסף 11עצמר.המאסףשליצירההיבטילדירןהועלואני,גםתרמתישלהםאלה,עיונים
וסוגיותסוגותבספריבהמאסףשנדפסואחדותספרותיותסוגרתבכמהדנתיאהללסוגרת

הביקורתיתהמקצועיתבספרות 12ההשכלה.שלהז'אנריםעלהעבריתההשכלהבספרות

במלאתכגרןיובל,תאריכיעםבהקשרגםברשנדפסוחומדכתב-העתנידוןרההיסזכררית
 .ודרכואופיר ,המשכיליכתב-העתאלגםהמכסהופנהובכךהצרפתית,למהפכהשנה 200

בעם' ; 164-151עם'תש"ן),(ירולשים,א'תחדשת,העבריתתספורתשלהיסטוריתקלרזרנ,יוסף . 8
לתנ"ךחזרהחליונית,לשרןתחוימם:שבלושהתמאסףלשתרומתואתקלחנומרנה , 163-162

נ.ח. ; 52-50עם'תרפ"ח),(תל-אביב,א'תחדשת,העבריתתספורתתולדותלחובר,פ.ראסתסיקה;
עמ'מתרצ"ס),מצלומתמהדורהתשכ"ז;(תל-אביב,תחדשתהעבריתסתפורתתולדותשפירא,

177-173 • 

לאך!,אהרנפיירז,מרדכימחשד:נדפס . 503-489עמ'תרנ"ז), ,'ו(א'שתלח, ,"?ןאל"עהרנפיירז,מרדכי . 9
 • 133-105עם'תשנ"ח),(ירולשים,הלוצמןאבנרמרבאוצירףכינס

ה mמנלשחיבוריהראהתשמ"ח>.~תל-אביב,בעבריתהראשוןחמודוניתעתכתבתמאסףצירונרן,צמח . 10
 . 3בהערההמוזכירםגלבוע

סר'םיירפשנילעוביקורתחמקרעבדוותפירסמרהחוקרים,יתרבין ,פירלדנדריהודהרכןאלושרורתכותב . 11
יחהים'בארץה'ישחהשלהז'אנר"לבחינת ,פלאישמהדלוגמה:החיבורים,ביןהנזכרות.וייצרותיהםאלה

עם'תשמ"ב),(ירלשוים,ג'תידתות,למדעישתמיניהקונגרסדבריהעבירת",ההשכלהבספרות
נקורתואיגרותיו",אייכליצחקחהדשה:העבירתבפסרותהאפיססלואירז'אנרלש"לארישתו ; 215-209
שמולם'איגרות-לסאסירה"פתחיתאפירלדנדר,יהודה . 101-85עם'תשמ"א), ',א(אדר 16ופשרנות,

גםמופיעהזמארמ ; 118-107עם'תלש"ז),סתב , 2 (מ"דנים, tמאאייכל",ליחצקאהשתמויע'אירוהבן
במסתריוכן,תש"ם);(תל-אביב,בגרמניתתי"חחמאתנשליתהעבריתנסאטירתפקריםבספרך

גםנידונוהאלההייצרותשתיתשמ"ד).(ישראל,תי"טבמאתהעבריתנסאטירת[:]פרקיםסתאטירת
נ"וציון,בלרין'?','ל'השכלתהקץ-הצרפתיתהמהפיכהבתקופת"ההשכלהימכאל,ארובןלשבמאמרך

עהבירתבספרותפסרד"לעבמאמרךאייכלשלביצירתודןפיינגלודבן-עימגם . 298-275עם' ,) 1991 , 3 (
ספרד"גירושורסס,שמואלגםראה . 226-203עם'תשנ"ה),(תל-אביב,ב'לויך,ישראלספרהחדהש",

"המהפכהורסס,שמואלוכן, ; 81-48עם'תשנ"ד),(סתיו 57פעמים,השהלכה','ספררתלשבאספלקירה
 • 489-483עם'תשמ"ס), Jנ"חתרביץ,העבירת",הפסרותשלבאספקלריההצרפתית

סוגותלעחומרגםהכלולתשנ"ס),(ישראל,העבריתתתשכלתבסיפורתוסוגיותסוגותבספירראה • 12
 .בתמאסףשנדפסו
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פלאימשהו 5

תרומהמהורההואאףהמאסף,מפתחבאחרונה,שהשלמתירחדשביבלירגראפיפררייקס

כתב-~רכיעשרתלשרמןערממןחשבאינדקסהואלהשכלהשערהמאסף.לחקרחשובה
מבראלוונילווה 13 ,הגרמניבמוסףרגםבכתב-העתשנדפסוהערכיםכלאתהכוללהעת,
הרקעאתברחןאניזהמרנרגראפיבמבראהמאסף.להופעתהתרבותיהרקעעלמקיף

אתומנתחהי"ח,במאההאירופיתהספרותיתהפרירדיקהלארדהעבירתהפרירדיהקלהופעת
המאסףבהופעתהקשורותוהחברתיותהתרבותיותהעיתונאיות,הספרותיות,התופעות

הספרותית.דרכוואתאופיראתרכן

קסיגררירתעל-פיבהמאסףשנדפסהחומראתלבחרןעתהמאפשרהמאסףמפתח
כלליים,ברשאיםמחברים,ז'אנרים,ספרותיים,ברשאיםרביבלירגראפירת:ספרותיות

שנמסרהמפתח,לשכתב-הידוהמדעים.החברההיהדות,הרוח,במצקועותעירןותחומי

ההשכלה,בשחרהמאספיםדורבשםנוסףספרבהכנתלרגליינרשימשלדפוס,'·לאחרונה

להשכלההראשון,העבריכתב-העתהמאסף,חלוצישלהספרותיתב"תררמתםהעוסק
העיקריותהספרותיותהסוגרתאתמעריךבהכנה,עתההנמצאהספר,בראשיתה".העבירת

במדיוםעירןולסיכום,גראפיה,והנירהמכתם ,המשלהסיפורת,השיהר,המאסף:בשנדפסו

~תורהזהראשונידירן 14בהמאסף.העבריתהלשוןהמתחדשת:הספרותשלהלשוני
המאסףספררתאתומציגהראשיות,שלוחותיועלהז'אנריהספרותיהמירקםאתלראשונה

רבת-קיימא.ומתוחכמתמרוכבתכיציהר

השעלההעברית,ההשכלהבסיפורתוסוגיותסוגותספריאלהלספרידם ?j ,כאמור
ביצירהשרביםספרותייםז'אנריםבעשהרספררתידירןההשכלהבכיקרותלראשונה

החדשההעבריתהספרותשללדמותהחדשיםקוריםהותרורבכןהעברית.המשכילית
מאהבאותהאירופיותבספרויותמקובליםהשיוספרותייםבז'אנירםעוסקהספרבראשיתה.

הדיאלוגהמתים,שיחרתכגרן:נירם,יורעאיברשחלקםהעברית,הספרותיתובמורשת

הבירגראפיה,המסעות,סיפרו ,האפיססרלאירהסיפורהדת,פולמוס ,הדימירני
ביצירותגםכאמור,דנתי,אלהבעיוניםוהאוטופיה.המלשהסאסירה,הארסרבירגראפיה,

בהמאסף.שפורסמואחזרת

רכליהביקרותהספרותי:העירן

אברנדרשיםהמאסף,שלוהיסטורייםתרבותייםספרותיים,בהיבטיםדירןשלזהרקעעל
שלתולדותיהוחרקוהספרותמבקרהמאספים'.'דרוסרפדילשמפעלםאתלהעריךעתה

אתראףהמתאימיםוההערכההביקורתכילאתתחילהלקבוענירםנדשרההשכלהספררת
בזההמןצעתהבדיהק •זרמעניינתספרותיתתופעהאלבגישתושישמשרהרהקירטריונים

לה.ותרומתוהעבריתההשכלהבספורתותפקידומקומרכתב-העת,להערכתתתרום
להתייחסוצריכיסבורני,בהמאסף?הגלומההתופעהלהערכתניגשקני-מידהבאילו

תשס"א).(ירוילשם,ד-תקע"א) 11תקמ 1הראשוןתעבריכתנ·תתעלהמאסף,מוערמפתחלשהכלהשער . 13
כתב·העתמהאסף,לחצוישלהיספרותיתתחמתםההשכלה:נשחרהמאספיםדורלארד:יצאהפסר • 14

תשס"א).(שילאר,בראשיתההעבריתלשהכלההראשון,עהברי
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 6והראשוןהעבריכתב-העתהמאסף:

מחדדהיינו,והחוץ-ספררתי.הספרותיהעיוןלתחומיחלוקהעל-פיולהערכתולכתב-העת
חוץ-ספרותית.הערכהגיסא,ומאידךהתופעה,שלספרותיתהערכהגיסא,

במסגרתבכתב-העתשנדפסוהיצירותאתלבחוןישהספרותיתההערכהמןכחלק
וכדרמה.המתיםשיחותהמלש,השירה,האפיסטולארי,הסיפורהסאטירה,כגרן:ז'אנרית,
בשניםנעשתההספרותיותהסוגרתלשוההערכההניתוחהסיווג,עבודתשלארשיתה

מובהקות,ספרותיותבתכונותהמצטיין ,עשירספררתיעולםמצטייררבההאחרונות,
באותההאירופיותבספרויותנהרגותשהיוהספרותיותהקרנררנצירתדרישותאחרוהממלא

התופעותאז:זרועוקבתה:ינרהע.רה,כספרותאפואנראיתהמתחדשתהעבריתהספרותמהא.

רלארפ:ה.לדירשותיהשהתאימוהאירופיותהסוגרתאתומאמצתזמנהבספרותהמקובלות
סוגותבאמצהלדורותיההעבירתהציירהמסורתאתכממשיכהגםנראיתהיאבבד,בד

הראשונייםהניסיונותאתמבסאיםאלההיבטיםשניהעברית.במורשתמקובלותספרותיות
בעברית.מודרניתלכתיבה

הישדרותשלהקריטריוןהואזרספרותלהעריךניתןשבאמצעותור Jjאהערכהקריטריון
נמצאתהיא .לדירןועומדתקריאהנגישה,עדייןשנהמאתייםששדרהזרספררתספרותית.

לומרניתןרעל-כןלספרות,חוגיםכמהשלהלימודיםבתוכניתכלשהיבצררהעדיין
הספרותיתהעיליתעל-ידינלמדיםעדייןותרבותהההשכלהספררתשלמסוימיםשהיבטים

נמצאתובחלהקהעבריתהספרותשללקאנרןנכנסהשבחלקהספרותזרוהאינטלקטואלית.
להזכירשלא-בזההנידונהההשכלהשספרותלומר,ניתןזהקנה-מידהעל-פיבשוליו.

הישרדות.לשזרדרישהאחרמסוימתבמידהממלאאכן-הי"טבמאההמשכהאת
שהחומרהאפשרותאתדהיינו:להנאה,הקריאהאתהערכהכקריטריוןליישםנרכלהאם
שצעיררוחנובעיני~פרתעלינוישקהבימינו?בהנאהייקראשנהמאתייםלפנישנדפס
נחלאתלהנאתוויקראבתל-אביב(לשעבר>המאספיםברחוביליךבן-תרבותישראלי

ומפאריםהמשבחים ,ריזללשלעת-מצואהשיריםאתארהמאסף,שלהפרוספקט ,בשורה
להנאתומעייןאותרמראהאינושדמיוננו ,לומרגםישאךוהמקום.התקופהמלכיאת

הספרותאתהלזכירלשאהמאוחרת,העבריתהספרותשלאחריםבנכסי-צאן-ברזל
ישכי]אף ... [העבריתהספרותיתבמורשתאחריםפרקיםאוימי-הביניים,לשהעברית

 ·----המתאימים.בכליםמצריידהואאםזוהשכלהספררתלקרואירכלשבן-תרבותלומר
להניח ,דהיינו .ההיסטורימהיבטהההשכלהספררתאתלהעריךעשויהאחרתגישה
להתעלםשיאןחיונית,לולא-תקשרהריהיהמאסף,יצירתגםובתוכהההשכלהשיצירת
ההשכלהספררתבידיעתהצורךאתקובעתזאתדךרהעברית.הספרותבשללשתממנה,

זהבפרקחשיבותישאחר:לשרןההיסטורית.הספרותיתההתפתחותהבנתלשםובהבנתה
חרץ-ספררתישיאנואףזה,לצורךיערןהספרות.תודלותהבנתלשםהעבירתבספרות
רקלכאורהמשמשתזרספרותכיקובעים,אנובכךשהריסחרר.ספררתיאינוגםלגמיר,

אתהמזקמשת~מהבחינתאפואוהריהי ,יותרמאוחרותבתקופותהספרותלהבנתכמכשיר
כמרתבל; Rלמוכניםאיננוזה,טיעוןלכסלאיןאםגם .הטרקליןלשפניפרוזדורארגבירתה,
שהוא.

להבינהישזרספררתלהעירךכדיהמודקמת,בהשכלההז'אנירםעלבספרישהאריתיכפי
הרוחניהאקליםעםבהשקרוהספרותיתהתרבותיתסביבתהרעקרעלזמנהרקעעל
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פלאימשחו 7

יעידהספרותיותסוגותיהעל-פיההשכלהביצירתמדוקדקעירןמאה.ארתהלשבאירופה
מיזועתוהייתההתקופהשלהספרותייםהקריטריוניםמןברביםעמדהההשכלהספררתכי

ספררתזרהייתה 15נדרשה.שלהםהשרביםהז'אנריםשלולפואטיקההספרותיותלקרנררנצירת
לפיאותןופתהרהעברית,וההבעההלשוןבתחוםמורכבותבעירתלפנישניצבהמתוחכמת

 ,בזמננוחדשותראסתיסיהקפואטיהקלשאימוצןמשרםזרספררתהמבטלתכג.ישהדרכה.
 •ספררתיארביקורתי ,היסטוריבמיבחןעומדתאינה

להםשנדרשוהביקורתמכלינובעתההשכלהספררתבהערכתהקשורותהבעיותחאת

בקביעתחשובהתשתיתעבודתעשרהללוהקודמים.בדורותהזאתהספרותהיסטוריוני
שהכינומהםהיוכיאףההשכלה,ספררתשלרהביבלירגראפייםהבירגראפייםהפרמטירם

נלמדה ,מכךכתוצאהספררת.ארתהלשספרותיותולהערכותספרותיתלביקורתתוראי
הנרגעיםוההכרחיים,החשוביםאךהמצומצמים,בתחומיהארוכהתקופהבמךשזר'-ספררת

שחיברו.הספריםשלביבלירגראפייםוציוניםסרפךיהתולדותההיסטורית,להתפתחותה
מצרידכהשואאחירם,בכליםההשכלהאלניגשכברבת-זמננוהחדהשהביקורתדור

וההשכלה,המשכיליםעלהאחרוניםהדורותבמךששנצטבררבוביקורתימחקריבחומר

התוצאותואכןההשכהל.סופרישליצירתםבגרפיממרקדעירןרבוומהותה,תהליכיה
 16ביותר.משריםספררתי~~איעלמעידות

הספרותיערכהמהרלשאול:עתהניתןההשכלה,בביקורתאלההתפתחויותלאור
חד-משמעיתקלה,תשובהבעקבותיהתביאלאזרבכבדהשאלהזר?ספררתשלהפנימי
וברוהר.

במסגרתןאחתאחתוהערכתןהספרותיותהסוגרתבדיקתמתוךתתקבללכךהתשובה
כותבהשוברת.בתקופותיהההשכלהספררתחוקרילפניעומדתזרמסלהואכן,וברקען.
שלהספרותיתבתרומתולדוןואחריםלעילשהוזכרובחיבוריםעצמועלבסלאלושוררת

עירןשלהתחלהאלאזראין ,וכמרבן 17 •בושנתפרסמוהשוביםהז'אנריםעל-פיהמאסף
בראשיתה.ההשכלהספררתשלהאחרותבתופעותמחדשלהתמודדשחייביותרברחב

אלאבלבדזרולאההשכלה,ספררתשלביטולהאתוכולמכולשוללותחיבורינומסקנות
שהל.החשוביםהספרותייםבהיבטיםמכירותהשן

עהבירת.השהכלהבסיפורתוסוגיותסוגותבפסירא'פרקראהבשהכהלהז'אנירםתפיסתלע . 15
וצורותמגמותיבימנו",ההשכלהספררתמחקר"לערוסס,שמואלשעךרהשהלכהחמקריסכוימארה . 16

למדעיעהולמיהאיגודבידיעוןתיחלה(נדפס 408-356עמ' , 1ן 11תש(יילשורם,ההשכלהבספרות
שההכלהבספרותישניםרגםחשדים"חמקירם ;)] T[תשמ" 27[תשמ"ר], 26[תשמ"ה], 25הידהות,

מדעילש ) Tתשנ" J 37בכךרועדכוניםהרספרתרכן ; 72-43עמ'תשנ"ר), J 36היהחת,מדעיותקופתה",
מקחריהשהלכה",ספררתבחקרשוביילםרת m"אררוסס,שלר,חמקורלעועדר ; 38-31עמ'הידהות,
 • 28-7עמ' ,)ב 11תשנ 1י"געברית,בספרותירושלים

ההשכלהלשרבשאיתההמדררניהמלשרדךהמאס[ף:]מלשי"אלהבהמאסף:המלשעלאמרמיארה • 17
סף uאממר . 189-169עמ' , Hebrew Studies. XL ) 1999 (וילמצה",'בלשמשהלכמוסרלל'מדרעהרבית:

רהאשוןכתב-העתבהאמסף,שהיהרותופעתישהראלמכת-משכלי'גנבינות"ל'מנחצהמאסף,ישרתלע
היספרותלעומאמר , 116-65עמ' ,) 2000 ( 12בספתור,למקחרבדפיםנדפסהעירבת",שההכהללש

במקחרינדפסדאר.שרן",העירבכתב-התעבהמאףס,ארביזיירהרהיספורתלש"זה'אנרכהמאסף,
 • 161-137עמ' ,) 2000 (י"חעבירת,בפסרותירושלים
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 8והראשוןהעבריכתב-העתהמאסף:

בספרויותמקבילותתופעותעםוקישורןלסוגרת-משנהחלוקתןהשוברת,הסוגרתניתוח

מרוכבותספרותיותמגמרתרבומובהקספררתימפעלעלמעידיםהי"חבמאההאירופיות
מטרותיהאתהדגישהאשרדידאקטית,ספררתהשיאזרספררתכנגדהטענהומתוחכמות.

והתועלתהמוסרערכיאת::זטעימהראשוהספרותיות,המסורתאתלהדגישתחתהחינוכיות
היושאל.ההעובדהמןמתעלםזהמסוגטיעוןתופסת.אינה~ספררת,הגלומיםהאנושית

על-אומצואשרמאה,באותההאירופיתהספרותלשהמובהקיםהספרותייםהקריסרירנים
יאמריתהלל!"חראוהמרעילהטובהיופי,הבלהחן,//שקרהעברית.ההשכלהספררתידי

קל"ב).א:(המאסף,ההשכלהשלהאסתיטיהקעלבאותתול. .••יהעבריהמשכיללנר
בל-יימחה,באורחרישומהאתשהותיהרכלהשייצירהלזtנרתחראלפנינוהניצבהאתגר

ההיסוסמתגברזרבנקודהבלעדיה.בתקופתהההשכלהספררתאתלהביןרשאי-אפשר
היסודייםבבתי-הספרעבריתבספורתהחינוךמןהנובערמיידית,בורהרלתשובה

סרפדישניארליילמעטההשכלה,ספררתברכיעלכלל'בדרךנתחנכנר'לאוהתיכוניים.
הירהוניתן,כזהשחינוךבמידהובאמרו,נלמדו.שאכןריל"ג,מאפרהמארחות,ההשכלה

משרםההשכלה.ספררתבהוראתצמצוםומסתמןסחףחלבהןרגםבארניברסיטארת,מתייחד

השחיטה",ל"עלבניגודבזיכרון,דבר-יצירהכללהיחקקהיהיכוללאמזרעמרבןכך,
 .בבתי-הספרכלשהיבצררהנלמדותשעדייןיצירותלביאליק,האש"//מגילתאר"המתמיד",

ספררתאתהיטבלהכירעלינושתחילהונאמרההשכלהשלערכהלגביזרשאלהעלנשיב
במידהאזוטירלעתיםשחראההשכלתיהחומרלהבנתעצמנואתלפתוחעלינוההשכלה.

בספורתגםובמסגרתה-התקופהבספורתמחודשתקריאהבן-זמננו.לקרואידועה

לנרתסייעהמאסףבספורתהמחודשתהקריאההשעה.צררךהיא-בהמאסףשנתפרסמה
הסאטירהבזיכרוןנחקקהבהמאסףשנדפסוהיפההספרותשלהיצירותמ~יןבתשרבתנר.

האחרונותשבשניםאייכל'ליצחק /1האשתמרעיאוריהבןמז?לם"אגורתהאפיסטרלארית

בארץ"שיחהמתוךחלקיםבה.והעיוןההשכהלספררתבחקרתשומת-לבלההוקדשה
 18 •לאיזכררוארייםהםגםררלפסרן'לאחרוןהמתים','שיחרתלשבז'אנרהחיים",

ההשכלה,בשחרהמאספיםדורהנזכרבספריהשיהרעלהפרקקריאתלאחרבשירה,
נחמד'אביבשיראיזהיימצארשםפהרהמכתם.המלשכברשאיגםרכןמתאיםחרמויימצא
 ,___ 19 • ] ••• [ממש"נחקקו"לאהםגםאךשנרן'גרםאפיארחריף,משלסער'שיר

המאסףשלהתקבלותו

המאסףשלהתקבלותומידתההתקבלות:נושאהואספררתשלהישדרותהבשאלתכרוך
 .בהמךשראהבזמנוהירחוןשלתפוצתועלובהמשכה.בראשיתהההשכלהספררתושל
כתב-העתהעתים,שבכוריהמעניינתבעובדהתיו;בצאהמאסףלשהלתקבלותועדרת

חזרהי"ט,למאההעשריםנשברתבווינההמאסףבעיקברתשהופיעהעבירהספרותי

העבירת,השהכלהבסיפורתווסגיותסוגותבספירארהוולפסןר,איילכלשחיבוםהירלע . 18
 •-10ו , 2 ' 1פרקים

ישרתלש"התמאיםקהצמרןר,צחמלשמארובווכן 17ברעהההמחברבהמאסףישההרלעמאמירארה . 19
 • 10בהעהרהמוזכרהמאסף,לעבפסרוונדפסחזרתשם"א),(יחפה,ב'ומעש,עיור'המאסף'",
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וכמהכמהנעשוכמר-כןהראשון.נתב-העתמתוךשלמיםומאמריםגיליונותוהדפיס
בעריכתוהחדשהמאסף-הי"טהמאהשלהראשוןבעשורהחלהופעתואתלחדשניסיונות

רפאלשלמהדורתומאה:לאותהוהשביעיהשלישיבעשוררכהל-הכהןשלרםשל
שלא'כךרכלשלשנייהמהדורהלסריסהוציא-60הובשנות ,-1829בהופיעהפישרטנטל
להוציאיחידיםלשבניסיונותיהםגםנראיתהראשוןכתב-העתלשהשפעתומידת •המאסף
 20יוכיח. ,דולעל-ידישנמצאהמאסףלשוכתב-הידזהה,בשםדרמה,כתב-עת

החןוםפררתייםההיבטים

לאמרשימיםהמאסףבהערכתהקשוריםהקרוב-ספרותייםארהחוץ-ספרותייםההיבטים
 .תרחכ!'"'

בקביעותכאמורשהופיעעבריככתב-עתהמאסףתופעתעלמרחוקחטוףבמבט
ראשוןכניסיוןלהחשיכוישכינראההפסקות),בכמה(תקע"א, 1811עדד) 11(תקמ-1783מ

לאכי<אףהמושגשלהמודרניבמרבןהמרבים"ל"תיקשררתהמודרניתבתקופהשצהליח
המלאה).במשמעותו
שהכוונהספקאיןהזמן,אותרבמושגיאךהמאסף,שלעותקיםמאותרקנדפסואומנם

מבחינהזההיבטשלחשיבותוגדול.קרואיםקהלולהקיףגדולהלתפוצהלהגיעהייתה
ונקראנפרץהמאסףשהרימקרם,שלמגבילותמסגורתלפורץבשאיפה-גיארגראפית

לעורכיויזרעהיהשלאאחר,היבט 21הרצאתר.במקרםזרוקהולאראירופהמאוצרתבכמה
טבעושמעצםוכתב-עת,הזמן,מ'חסום'ארהזמן,מסגרתאתפוצרשהםהואבשעתם,

'חרץ·לצרכיםברלהשתמשאוליניתןלשאחריהכלשהי,לעתמוגבלהריהווהגדרתו
לשאחריו.הדורותבעינילפחותספררתינכסונשאראלוממגבלותיוחרגספרותיים',

ט, 11הילמאה-20הבשגרתהעתיםבבכורימחדשנדפסומהמאסףשלמיםחלקיםבאמרו,
 •-1862בלסריסעל-ידימחדשנדפסא'רבךד

הגיארגראפיתהבדידותמןצלאתראשוןניסיוןמבטאתהמאסףשלהופעתו
כאבןששימשספררתימרכזוליצרוהשונים,במקומותיהםהסרפדיםשלרהאידיארלרגית

מסתמנתכךלפירסרם.כתביהםאתאליוששלחוולאחריםלשם,שנמשכולסרפדיםשואבת
פנים-השכלתיתולהידברותהספרותיתהחבורהבנישלהרוחנייםהמשאביםלריכוזהנטייה

רפאללע·יידנשעהשדחלוניסיון • 1809ב"להופיעהלחהכהןלשרםלשבעירכתוהחשדהמאסף . 20
לשבעירכתן ) 1862 (תברכ"בהופיהעהאמסףלשתקמ"ד) Jא'כרךלששיניהרדהמרהר 1829ב"פישרסנלס

 Walter Ro\l, ''The Kassel 'Ha-Meassef' of ,מאומרארה ,רלרשמצאכתב-יהדלעלסריס.להריסיאו

, 1799 [:] An Unk:nown Contribution to the Haskalah," The Jewish Response 10 German Culture 

) 1985 , Jehuda Reinharz, ed (Hanover & London , '50-32עמ • 
העבריכתב·העתלהמאסף,מוערמפתחלשהכלהשערברשאהמואבתהמאסףלעבמרנרגראפיה . 21

חותימם, 300לכידהגיעההסרביםשביימםכתב-העת,תפצותלעפריסםהבאתיהנזכר,הראשון,
בקליההשימורתאשרביחשויבם,איישםהירחהותימםיבן . 360לכידהגיעה ) 1809 "ב(החמדושתרבהצראתר
ררסםדר,פסרסרברג,פראג,לגרמניה:מחץועלירםהגיהעתפרצתרוחפישים.מקצעוותובלעיובממלשה,

רער.דירגא,
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 10והראשוןהעבריכתב-העתהמאסף:

לשםרכןהעבריתההשכלהתנועתשלהאידיארלרגיהוהפצתהעבריתהיצירהקידוםלשם
תוך-השכלתית.והפדייהחוזרהיזוןקבלת

קבועולמגעעבריםקוראיםקהלליצירתהשאיפהאתהמאסףמצייןאחרתמבחינה
לאאבחלל,יציהררקלאדעת-קהל;יצירתגםלאאקהל,'יצירת'רקלאדהיינו,עמו.

הקראוים.עםגםלאאבלבדהסופריםביןולאלהידברות,לתגרנה,השואפתנמענתיצירה
 .עשרכךואכן ,ברשנדפסהחומרעלול.דכיבבכתב-העתלהשתתףנקראואלה

מצבבשיבריהדוגלתאידיארלרגיהשלוגיבושהתנועהלשראשיתהמבשרתזרשאיפה
שלוהרוחניהתרבותי ,החברתימצבםאתלהיטיב-ולוחמתמסיפה-ומבקשתקיים

באירופה.היהודים

'חברת'המודרניים',בתי-הספר-לובצמררשקמוותרבותחינוךבמפעליתמךהירחון
המעישת·הגישהאתמאפייניםואלה-נערים''חברךרבי-תהדפוסעבר'לשרןדורשי

ממישתכאלסרנסיררההעבריתההשכלהשלהאידיארלרגיהאתלשיוותההפראקסית
עללהודעותבמהשימשכתב-העתהשוברת.לשוחותיועלהקייםהיהודילממסדומתחהר
מפעלאתהמשיךרכןספרים,עלררצנזירתביקורותפיוסם ,לאורשציאוחדישםספרים

עלוהודעותתחוםנאותרחדשיםמחיבוריםקטעיםבפרסמומנדלסרןברהשחל'הביאור'
 .לאורהרצאתם

המאסףסופריאיןהראשונים)ובגיליונותתנשורנחל(בפרוספקטבתחילהכייצריין,
ולפעולעמודיאלוגליצורהרצוןניכרובראשונההממסד,עםגלויבאופןלהתחרותבאים
ב'אנסי-אססבלישמנס'עוסקיםאבראיןהקיימת.במסגרתהמרצעיםהשינוייםביצועלמען
 ,כלהשי'אנסי'לפעולתדרחפהבעורקיההפועםהנעוירםדשםמרודנית,בקבוצהולאלשמר
שאיפרתעםאחדבקנהערלותאינןמטרותיהאך ,למדיישמרניתביסודההשיאבקבוצהאאל

ההשכלהתנועתשללמגמותיהוהחברתיהדתיהממסדשהתנגדותנראההקיים.הממסד
 .להחרפתווהביאההשנייםביןבהקיסרביצירתשסייעההיא-היאהעברית

תרבויות:ביןגשרלשמשכך,עלבנוסףהמאסף,נרעדתרבותי-ספררתי,ככתב-עת
והאסתטיקההאירופיתההשכלהרעיונותהחדרתדהיינו:-באוהלי-שםיפתשליפייפרתר

להמסאףנרעדזאתרעםהמאסף.באמצעותזןםלשלבית-מדרשוהאירופיתהספרותשל
 ··-ףןי;דהיינו,שם;באוהלישםלשיפייפרתרעללהצביעפחות:לאחשובמקביל,תפקיד

ושלאהרווחת,המסורתעלהמקובלתבדרךלשאהדורותיהדותלשאינסרפרסאציה
הראצירנלאיזםלשתפיס-תעולמורעל-פיהיארופיתההשכלהלשברוחהאלאבכליה,
המשכילים.שלובפרשנותםבתפיסתם-בימי-הבינייםהיהודי
היהדותאתלהציגניקשרוסרפדיועורכיוותרומתו:המאסףשלאחדהיבטרעוד

 ,כמרבן ,עשרזאתהאירופית.ההשכלהלפני-העבירתההשכלהלשבר~יתה'המחודשת'
במפעליםרכןלפקידה,ו;נפיקדהלהמאסףשסופחוהגרמנייםבנספחיםהגרמניתכלשרן

התורהלשר'הבארר'התרגוםמעהש-גרפובהמאסףהעיסוקמתחרםשחרגויותרהגדולים
 •עצמובכתב-העתגםהדיםשמצאר ,רהתנ"ך

היתרךשלומייגעארוךתהליךהעבריתהלשוןעברההמאסףסופרישלבכתיבתם
והפולמוסית·הספרותיתכתיבתםאתצמייןזהתהליךהחדשים.הזמניםדלרישותוהתאמה

שקההתמודדותזרהייתהבעקבותיהם.שבארוהסופירםהמאסףסופרילשהאידיארלרגית
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מודרני,ניסויאמצעיעיצובהעשה:צורכיאתשתהלוםכדיהגמשתהוניסיוןהלשוןעם
הלשוןבשאלתנפדרבמאמרדנתיכךרעלשבחולין,ובנושאיםמדעבענייניבן-הזמן,
 22לאחרונה.שנתפרסםהעברית

i) פרשנות-תוךאשלות-העשהעםבהתמודדותכרוכההנאותהניסוישאלתעםתמרדדרת
באירופה.היהודיםלבעירתאפשרייםפתרונותלמציאתומאמץ-העברמסורתשל~חדש
למרותאדיריםכמפעל'החוץ-ספררתי'תמאסףמפעלנראהוהמקוםהזמןק mבמ

עלבלתי-רגילההעזהוכבעלשבדימירן,המגבלותחרףכבעל-חזרן,המובנות,חולשותיו
 23 •ברהטמוניםשבפשרהיסודותאף

והמאספים:המאסףפעולתעלליבבן-זאביהודההמכתמיםבעלכותברכך

ילחצוצררמ~קרתצרמיםפסו

יתק~צריחדלקרקרשםזעירשםיר z;ז
יכבירואיתןנהריישסרפרנחלים

נפזריםממקומרתמשכילאנשיאםכן
~גיריםלבםממע~קימע~ני-~ין

 .יאדירותבונותפלגייחדתאספם (iב
י-ל-ק

.דברעהההנזכרמאמירארה . 22

בראישתה",עהבירתההשהלכבפסרותוביסרתמגמרתוהישגים:"יעדיםבאממירגםההשכלההרעכתארה . 23
m ,ס"אוארJ ,5-()ו) 558עמ'תשמ"ב),לאלו,כ"בל"ד ; J ,587-586עמ'תשמ"ג),תשרי,ז'ל"ה ; J ,ל"ו
 • 35-22עמ'תשמ"ח),(תל·איבב,תמורהבמאבקיבספירראהוכן . 605-604עמ'תשמ"ג),תשיר,כ"ח
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