
פויכטונגרליאוןבספריהיהודיהעםיעוד

סיני""הרהחוליםבביתפוי,כטרנגרליאוןהסופרנפטר 1958לדצמבר 21ב·
נית.רחשלאחרבתסבוכותטיפוללמטרתכן,לפנייוםנתקבלשםבלרס·אנג'לס,

מבותר.שנה 74בןהיההואמספר.חדשיםלפנישעברקיבה
סיים 1907יבשנתשבגר,מניה,ב.מינכן 1884בשנ.תנולד.פויכטרנגרלדאון

מבכרו""הרביעלכתבשל.והתיזהאתהרוח.בלימודיב.אוניברסיטהדיו 1לימראת
שהיהלאחרהגיע,מכןלאחר , 1933עדבברליןהתגוררהוא .)'היינהלהיינריך
משנתהברית.לאוצרתמצרפתלהמלטהצליחהמלחמהעםלצרפת.ברוסיה,

בקליפררניה.התגורר 1941

שלענודיםביניהםמחזרת,כבתיבתפויכטונג.רהתחילהספרותיתזוכראת
מצטייניםאל.השלו.ההיסטורייםהרומניםעלמבוסספרס.רמואךות, 1ירנידרמות
ליארדהפסיכולוגי.והנית.וחההיסטוריהרקעממיזוגב.הםשיאופיינית.בנימה

אתלח.ארחייבההיסטוריהרומןכימצייד ,) 2"גויה".בספררעצמו,פריכטונגר
החי.אור.ודרךהסג~נוןמיוחדלעתדי.נדבכיםולבנותלהרו.הלהת,כורןהעבר,

רושםלעררוכדימיושנים,בטרייםבמ,כורןרצוףהואצבעוני.עשיר,הסגנון

אתלהע.בירמ.נסיםהיינולוצבעים.רוויפרטים,שופעהתיאוראףאר,כאי.
קריאהב.שעתעינינו,לפניואים 1רהיינוודאיותמונות,לצבעיםהקריאהרשמי

השמששקר.ניזכוכיתשבריצברואוהצבעונית,הקשתאת ,) 3זיס"ב"יהודי

הצבעוני(העושרטרופיים..אכסרטיים,פרחיםמלאהחמ.מהואולי ;בהןמשתברות

הגדושהמבדיהזיס"ב"יהרדיפויכטרנגר,·כתבימכלנכרים,ותאי.ורסיפורשל
ביותר).

הואלו,המיוחדיםובסגנוןבצורהכתב.ושפויכטונגרהראשון.הרומן

ההיסטוריים.הרומניםמביןידועים . 1923.בשנתשנתפרסם ,) 4המוכרעות""הדו.נסית

היהודים","מלחמת :פלויוס)(יוספרסמתתי.הרבןי.וסףע.לוגיה 1הטרילגם
שנים~מ.דחקיצאו.השוניםשחלקיהטרילוגיה ,) 5הקיר"גבדו"יוספוס"הבנים",
מתרחקחב.יניםמימישונות.תקופותמקיפיםההיסטורייםהרומניםביניהם.

הנינים,לימישרבחוזרהוא ) 6ספרדית"ב",בלדההרומאית.לתקופהפריכטרנגר
שבמרכזהקטנותהגרמ.ניותהמדינותשלמאל.הבתכליתשונים~ולחווילמקוםאך

השחרורמלחמתזמןאתמתארים ) 8לאמריקה"ר"נשק ,) 7יבוא""יוםאירופה.

 :הע.ברלנבכיפעםמ.אייותרהסר:פרנתרחקימירבסוףהבריטים.נגדהאמריקאית
היסטן·מרומניםחץוהשופטים.תקופתלרוחלחדרומנסההוא ) 9ובתר"ב"יפתח

100 



ויכטונגר Dליאוןבספריהיהודיהעםיעדו

תארכןהוא.זמנורקעעלספריםגםפויכטונגרכתבו, 1שעברזמנםיעלדיים

-ובעיקרהראשונה,,העולםמלחמתלאחרבמינכןהחייםאת ) 1930 ( 11הצלחה 11ב
 ,) 11"סימונה"היהודים.רדיפותאתמתאר ) 10"גלות"לשלטון.הנאציםעלייתאת

ביותר,פורהסופרהההפויכטונגרהגרמ.נים.ידיעלצרפתכיבושאתמתאר
רבים.תר~ומיםדרךהעב.וילקוראמוכרהואמכתביו.חלקרקבזאתוהזכרנו

הרומניםמןניכרחלקשבהם.היהודית""הנקדוהמשוםגםבספריוענייןלנויש

עיקראיןאםאףרבים,במקריםיהודיות.ובבעיותיהודייםבגיבוריםמטפל
המכוערת".ב"דוכסיתכמו-רק.עכדמויותהםמחפיעיםיהו·דים,עלמוסבהסיפור
לשלטון.הנאציתה 1המפלגעלייתלפני,שנים,ע,ודע,מו,ת 1יבעי,וי 11ע,הוטרדונגר 1פויכט

ש,חגיעהמסקנהא,ןהרתוו,ריו.את~בכנות,ל,ומרוניס,ההע,ריכו,עמ.ו,.אתאהבאףה,ןא
ש.נחם,ונים 1לאחרועדהראשוניםמןספריו,שלניכרב.חלקלמצאהושנוכלאליה,

המוצאנקודתשהיא.כ·לב.מידהלקבלהאףאומה 1עלהזדהותשנוכלמסקנהאינה
גיבוריושרובמכאן,הגויי·ל.עולםהיהודיםביןהגומליןיחסיהיאפויכטונגרשל

חשוב.העמדהתפשואשראנשים ;גוייעולםלאותוו aחתקראשראנשיםיהיו
שלתולדותיואתמ.ספרזיס""היהדויהדבר.הואכןואכןדווקא.הנכריבעולם

וחפןלגדולהשעלההמפורסמים,הבנקאיםאופנהיימר,ממישפחתנצרהיודי,
באיםהדוכס,מותלאחראןשב.גרמניה.וירטמב.רגנסיכותשליטשלימינולדי

עובדותעלמב.רססהספרלתליה.אותוומעליםסיפוקם,עלהיהודישונאיסוףסוף
זיסשלמות.וכןלומאורעות.משלואינטרפרטציהנותןשהו,אאלאהיסטוריות,

-זוחייםדרךעצ,מו.הואמרצונוכנובעאלא,כהתף,שב,אכאסוןלאמצרייך
-ממנהעמוקהשאיןנפילהזאת,ולאחרההצלחה,אלקץאיןבעמלחתירה

ב"בלדהרחל,ו,בתועזראאב.ןיהודהדוןפויכטונגר.מגיבורילכמהמשותפת
הכספםייועץנהרגיםהמ.כוערת"ב"דוכסיתאףפורעים.בידימתיםספרדית",

אנוהרישציינו,נפימתפרע.חמרןדייעלמשפחתווכלהדוכסיתשלההיודי
עודמתהבעיהישכאןהגםהמכוערת",ב"הדוכסיתנברהיהדוית"ב"בעיהנתקלים

יותרהרבההמב~הדר,כן.,בראשיתעדייןפויכ,טונגרעמדזוביצירהברקע.עדיין

בכלמרגריטההדוכסיתנפנינומוצגתיותר.המאוחריםבספריםמ.אשרפי:יטני

העםכולו.העםעלהנערצתפלוון,פרןאגנס,הקפחפיח,אויבתהלעומתכעורה,

העםעינ~ו.מראהלפישופטהפשוטהאדםנימרגריטה,שלהנוראל.כעורהבז
מסתירהחיצוניהכעורכימבחיןואינוגאנס,אתו.אוהבמרגריטהאתשונא

ב,לבדמסווההינדאגנס,שליופיההחיצוני,שהיופישע.הנפשית,ועדינותיופי

דייעלמתפרשיםרוכג,ריטחשלחטוביםהמעשיםפנימי.לרק,בוןהנשמה,ור 1לינע
מיוחסותהעם,עלישואההממיטותאגנס,שלפעולותיה ;אגנסשלכמעשיההכל

למרגריטה :בקולןמשתקפתהנשיםשתישלהאמתית.מ,הותןעצ.מה.לדוכסית
טורחאינואישאןוקשה.חדצורמני,אגנסשלשקולהשעהויפה,עמוקקול

היאהסיכויים.חסרתממלחמתהמרגריטהנלאיתימיהבסוףהיטב.להאזין
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לגרףהרריתררועםושינה.אכילה-ותר 1ביהפרימיטיביתהגוףלתאוותמתמכרת
,.הנשמה.ומת:ונרנתהול,כתזהמכוע,ר

במדיהמתיחסתונפש,גוףשלר,פנימי,חציונישלורע,טובשלזודואליות
ושואפתנבונהמדינאיתשהיאהדוכסית,שבספר.היהודית"ל"בע~הגםמסויימת
תעולתהזמןבמשךהמביאליהודי,מסחרייםזכידןמכת.בינ.זתנתארצה,לטובת

הכעור,בחרפתנושאתהיאלהידוי,קשורהעצמ,המרגשיההיאלנסיכות.רנה
כנגדלעמודיכוליםאינםדבר,שלב·סופושניהם,היהדות.בחרפתנושאוהוא

מסוכניםלעולםפודכטדנגר,אצלוגסות,טפשותהאנשםי.שלוגסותםטפשותם
נורע.מ.אשריותרבטפשותמקדרםהזוועהמעשירובממש.של,מרעשיותר

זו.לנקודהנחז.ורועוד-להתחרטמעש.ה,לאחרהאנשים,שעלוליםמכאן,

הבעיהשל.מכוטיבהמכוערת"ב"החוכסיתכבראנומבחיניםכאמור,
הדוכסות.שלתמסחרחייאתמפריחהואלאות.ללאעובדההיודיהיהדוית.

-עצמתהדוכסיתמןחוץ-האנשיםאך .מפעילותוכתוצאהמתעשרתהארץ
הגורלופגעיהמחלותאתדווקא·להשפעתומיחסיםהםזאת.מהנידבינתםקצרת

-תיבדקעודנואח,דנכדרקנותרמשפחתו.כלעםיחדנרצח,הואולבסוף-
איןעודכאןחלילה.וזר mתסב,חייכדרךתההיחייושדרךמתגהו.ההגיון
רואיםשאנוכפיזיס",ב"יהודיתדברשונהטעמים.ש 1וחיפופרושיםבפ.נינו

נדחקתיהדותונזוכשר,קרייריסטחצרן,ראשוןבקוהואזיסהספר.בשםכבר

הנרדףלעםהשייכותזאת,עםאך-עליהלחשוברוצהאינוהואפנה.לקרן
יודעיםשאינםבאחרים,שאיןרוחושארעדינותכ~מעט,רצונוללאעליו,משרה
הואמגיע·ההצלחהממרומיותד. 1יהדע"ינקבעתזיסשלדרכומהו.תורהשעומס
איןעצמו,הואלרצונונפילתואתמחיספריכטונגראםרגםהתליה.עמודאל
רובצתכבדהאשמההרגשתשמעיןבעובדהואףזה.בפרושלהסתפקיכולםיאבר
תיקוןארנחמהמ.שרםאין-תמרינהאתעוטפתומלנכוליהדרי, 1תיהשואניעל

ממ.הותרהר.בהלתוכוקלטהספרדית""חב.להרמןעזרא,אבןיהודהדדןהעוול.
זד.דמותשלוהקסםהמיוחדהברקמןבואיןכיאםזיס,היהודישל

להיודיהקשטילהי,מלךהשמיני,אלפונסראהבתעלמספרתהספרדיתהבלדה
.היסטור·אףדשיזו,וזרה 1מאהבהעלהמספרותעממיותרדמנסדתישרחל.היפה

השמיני,אלפונסרכעובדת.זדאהבההמצייניםמכא,וחרים,מוקדמיםיונים,

 , 1212בשנתלמוסלמיםשהנחיל.הנציחתהמפלהבשלבעיקרדיעו , 1214- 1158

הנצוריםנלחמובההתקופה,זוחיתתהנוצריים.ספרדצבאותבראשער.מדכשחרא
רישומהיאתתש.אירהזדמלחמההפיריאני.האיבחציהשלטוןעלוהמוסלמםי

גבורההסיר,עלהגדולההשירהכךגיבור~.אתמאדיריםספרדיםיאפוסיםבכל.
היהודיםחלקומד.ומחז.הו.אתקורניכךאחרבנהעליהספר,דשלהלאומי
שניהיהודים.סבלורבותבמלחמותכילנזו.בדה,א.נורגילים ?מערכהבאותה
המפלה,סיבתאתבהםראוהמנוצחיםכלפיהם.זעמםאתהפנוהעוייניםהצדדים
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כךכלפעילחלקלק.חונדירותלעיתיםאךרכושם.אתבזזוהמנצחיםואילו

מרצםכספם,אתהעמידוהםהביניים.ימישלכבספרדהדבריםפניבעיצוב
הסובלנותמידתלפי-הנוצריםלדייופעםהמוסלמיםלידיפעםוכשרונם
הצדניסהוב 1רפיעלליהודים.השונותבתק,רפותא,להעמיםשגילוהמשתנה

רדופאלפונסושלבזמנוההיודים.עזרתאתלצירולמשוךבמאבקיותרהחלש
לצדאלהעמדוכןעלהמוסלמית,בס,פרדהיהודיאתהקנאיםהאלמוהדים

בקשטיליהביותרנכבדותעמדותשתפשריהודים,שמותדיועםיהנוצרים.
עזראאבןממשפחתעזרא,א~בןיהוהדשלשמרהואהללוהשמותאחד ..וארגונ~ה
שלבימיושרהיהעזראאבןיהוהדוגדולים.רביםושלטוןרוחאנשי·י-~העמידה
שבהםהמפורסמים :יהודייםשריםן 1היהשמינילאלפונסואףהשביעי.אלפונסו

שרשלנוספתדמותבוראפויכטונגראלפנו.אבןואברהםשושן,אבןיוסףהיו

שלאחיובןעזרא,אבןיהודה-והיאנהיס.טוריה,סמוכיןלהשאיןיהודי,

שם.בליכבתמופיעהאינההמלך,אהובתהי.דזריה,רחלההיסטורי.עזראאבן

דודעדמגעי.השלההיוחסיןושושלתהפיקטיבי,עזראאבןיהודהשלבתרהיא
נומוצאיםאנו :קויםכמהבדמותומאחדזהעזראאבןיהודה .ישראלמלך

שםבסנילית,כןלפניגרכילנומספרפויכטוגנר-אלפנואבןאברהםמשל
משלקויםוכןאהברהםי,ונקראהאיסלםאתעיןלמראיתעצ,מועללקבלהוכרח

מזכירבעיקראךלהמשיך'מנס,ההואדרכושאתכביכול'דודועזרא,אבןיהודה
פויכטונגר.שלזיסהיהודיהואהלא :אחרתוארץאחרת.מתקופהאדםלנוהוא
חוזריםרביםפרטיםהחזרה.מטעםנויש :הספרשלו 1חולשתטמונהוכאן

ניותר.מתאימותהללוהחזרותאיןובתנאםי,שבתקופההרבהשוניעקבונשנים.

דמותאלאאינההבתזיס"נ"יהודיהבת.בתיאורהואהספריםשניניןהשוני

שלאכדילעדתעצמהמאבדתוהיאאותה,חומדהדוכסברקע.מטושטשת

הדוכסשללמרתוגורםהואמצליח.ה,מזימתונקם.חורשזיסבידיו.תיפול
דוןהס.פדוית"ב"ב.לדהלגמרי.פסיביהבתתפקדיעצמו.הואלמרתוובעיקיפין

אלפונסוא.הבתאתרואהיהודהדוןהראשיות.הדמויותהן.ואלפונסררחליהדוה,
אתרואההואאךמעורבים,רגשותיובחרבה.רבותאפשרויותכטומנתלבתו
השלילה.עלכגוברהחיוב

לנפיבזאת,כוחוניסהזו.היסטוריתדרמהעלשכתבהיחידאינופויכטרנגר
הקיסרותשהצליחההיחידהקלסיים,המחזרתכותבגרקלפרצר,שנה,ממאהלמעלה

מסר.ובלותאורכות :כשמויצירותיוהדפסתו.סודמונחבזה ;להעמדיהאוסטרית
שלהספרותיתיאברנראתגרהליהודיההנוצריהמלךאהבתנושאטעם.וחסרות

לסוףלרדתקצתקשה .) 12מטולדיו""ההיודיתבשםמחזהוכתבגרילפרצר

המלכהבכשפים.ההיודיתהשפעתאתלהסבירנוטההואזה.במחזהוזעתר
דהי. 1ימבוהיהודהירצ.חאתל,בצעעוזר.ת 1ז.אתועםן,ופי,כלמעלהאיליאונורה

בשרים.לתאוותרוקאךנתרנהחמדנית,זכפשית,עדת,קלתהמל,ךאהובתרחל,
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למורתכי ;ה 1מחז 1ב 1שהיחי.דההחיובית,הזמרת,חי.א~את,ע.רמת 1לאסתר,אח~ת:ח

לנכרת.ש.רביםלי,ארנורה 1רל,אר 1:אלפרנסא 1לה, 1מ.חז 1לגרילפרצ,ךש·ל,נתכנית·יתכתוב
זהבואתהאוהבהקמ.צן,היהודישלחידריעההדמותהר.איצחק,רחל,שלאניח
אחרחיפושיוכגרן ,) 13מרבציה"וחר 1"הסשלגורעחקריהואתיאורוהכל.מע.ל
בתר.רצחלאחרכספר

מנסהלעיתיםכיחורשם,מתעוררפעמיםכמה :מעניבתה 1תרפעונפנינו
הדברעמו.להתפלמס-סמעטגרילפרצר,שלמחזהואתלסת.וופויכטרנגר

ומיושן,ישןמ.חזהחראר" 1מטוליד"היהרןקח.ההעת.ע,למת.קגלאיברתחילה
דרשםמוגדרת.~כרונהבלישעשהמה.פויכטדנגרעשהרא.ולי~רן.טעםנטרל

ער.לההפיקטיבישהיסודשנספרר,מחן,אחת ..עובדותמכמהמתק.בלהפולמוס
משתמשבחםהשמותשלניכרבחלקהואמשתמוזzורי, 1ההיסטהיסודע.לבו

גרילפרצר.

בתיאורמאשרהרקע,ומרירתבתיאוריותראר,ליזהבספרוהצליחפריכטונגר
מלכתאלי~נור :הספרשוליאתהמאכלסותהדמויותור,ברתהעיקריות.הדמויות
ורעשרר·זz-םרבתהופע.הומופיע.הבימיההמפורסמתהשנ.י,הנויאשתאנגליה,
ראשכדרתהמהלךב.רון,ד,הנרטוןהטרר;בן,ןך ;לשקס,פיר ) 14ירחן"נ"מלן

תיארוואכן,נבר.לא,בניןמדניםזרי:עתעןרן 1,ב ) 10אלגיי:רידנט,הישלנ"תופת"

עדתנו.עלמארדמתקבלהזקן,המל.חמ,המשרורברטון,

נעהביניהםהשרביםההש:פעהמעגלימ:הםלבררשאפשר,כמהעדניסינו,

והוא :שבספרבירתויחשוביסודעלדיינוע.מדנרלארעודהספרדית"."·הבלדה
חרזוס.פריר,כנשארבספר,ההיסטורי.תפקידהועלהיחד.דתעלהמחברהשקפת

העםבןשלב.אפשרותו,אידיעו.דנעלעםהםהיהודיםאמונתו.יסודותעלהו.א
האומה.לטובתמעשיוחראערשהביודעיןשלאארביודעיןעמו.מעללהנתק

לאדםגסמבר.נרחרפןהנכריהמ,לןיע.רדם.נמ.לריליהודיםל.עזרוהנכריםועל

ומשגשגיםקשטי.ליהאתמפתחיםהיהודיםרחל.שלאהבתהבגללער,ןבעל
לערשוומגיעיםחדשהמולדתמ.רצ.איםמ.צרפתהמגורשיםיהו,דיםעמת.יחד

מתחרטיםהפרר.עיםהעם.לתועלתחראאףורחליחווהזרןשלמרתםה. iרלגדרל
דרכיהם.להיטיבומנסים

היהודיהעםתעודתעלפריכטונגרהשקפתהגיע·ההספרדית",ב"בלדהכאן,
רקעעלשצמחהההשקפהעלקלהוריאציהאל,אזואיןביותר.המדרייקלנטויה

 ;הגיויםעלמרוחםלהשפיעהיהודיםשעלההשקפה ;ה 1שבגרלוהסבלהרדיפות
וג.ופני.סבלולע.ומתהרוחנית,עליונותובהכרתהעםאתהמנחמתההשקפה
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כילנר,זירעב.ה.להתנחםיכוליםאנואיןאףכמ~ושנת.זותורהנראיתלנר
ישהאםאךהנאצי.השלטון~מעשיעלבכנותעתהמתחרטהגרמ.ניהעםמןחלק
פויכט·שלמזהיותרטר.בפתרוןשמ.צאנואנו,מקרריםןאותנולספקכדיבזאת

לקבלחייביםאנואיןואףבלב.דהחלשנחמתהיאבאהבה,הענוייםקבלתונגר.
כולו.ח~רלםאתלט.הרשנרעדהואדווקאעמנושלהסבלכיההנחה,את
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