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מאוריצחק

ציבור*וכאישכפובליציסטצינברגישראל

 :תחומיםבשניהתנהלה ) 1939-1873 (צינברגישראלשלהספרותיתפעולתו
הפריו-בעיתונותפובליציסטייםומאמריםהיהודיהעםשלספרותובתולדותמחקרים

שלבתולדותיוגםממילאעוסקבישראלהספרותתולדותאתהחוקרוהיומית.זית
כהיסטוריוןאולם ;יהודיהיסטוריוןהיהשצינברגלומר,איפואניתןישראל.עם

במעטלאזעתרנותןהיהאלאעברו,ימיםבקורותישראל,בקדמוניותרקלאעסק
לביןחיי-עולםבידחציצהאצלוחיתהלאישראל.עםבחיידיומאענייניעלגם

ההיס-גישתומתוךצינברג,שלהפובליציסטיתעמדתומתבהרתעל-כןחיי-שעה,
והסוציוסופית.טרריוסופית

א

רוסית,בגימנסיהלימודיוחוקאתכשגמרהי"ט,המאהשלהתשעיםשנותבתחילת
בקארלסררהכימיהלמדהוא , 1אירופהשבמערבלאוניברסיטאותצינברגיצא

עבדזמן-מהדוקטור.תוארקיבלשםבבאזל,פילוסופיהמכןולאחרשבגרמניה
בשניםלמעשה.הלכהבמקצועווהשתלםבגרמניהבבית-חרושתלכימיהבמעבדה

וברהמרכסיזם,אחרנמשךוזמן-מהצינברגשלודעותיוהשקפותיונתגבשראלה
המעבדהמנהלונתמנהבפטרבורגהשתקעהוא . 1898בשנתלרוסיהבשובוגםהחזיק

ברציפותעבדשםפרטילרב,שלמתכתליציקתהגדולבבית-החרושתלכימיה
נעשה 1901משנתראשונה.ממדריגהכמומחהנכבדהעמדהלוורכששנהכארבעים

"סקירתהמדורלרשותוהועמדבשבועוןוהירחון),(השבועון Bocxoב-iנקבועכתב
ברשאיםעלכותבהיהרבו ) 063op eBpeiicKס ii neqaז n (היהודית"העיתונות

אקטואליים.

בהשקפהצינברגהחזיק , 1901בשנתשנדפס , 2שיילוק"של"מוצאובמאמרו
חולל"אשרגדול,והוגה-דעותמלומדכעלמרכסקארלעלודיברהמרכסיסטית

החברהחיישלמהלכםהבנתובכלהפילוסופית-חברתיתבהשקפהגמורהמהפיכה
התפיסהאתובהתאימו , 3הכלכלית"האבולוציהשלחרקי-היסודאתוקבעהאנושית

 ,____-כיצינברג,כתבהיהודייםהחייםאלהמרכסיסטית
מכלפחותהיאהיהודיםשאלתכיהכרה,לכללהמוחותמיטבהגיעוהזהבזמן

בר-בארני 1973במארס 21ב·שנערךבערב-עירן'שנשאתיהרצאהעלמושתתזהמאמר *

צינברג.ישראלשללהולדתושנהמאהבמלאותבירושלים,העבריתסיטה

לספר:מבראויצירתו.האיש-צינברגישראלסלרצקי,יהודהראה:צינברגישראלעל 1

 • 14-6עמ' , 1971תל-אביב,שביעי,כרךישראל",ספררת"תולדותצינברג,ישראל
2 , 8 1901, KHHra 7, c. 69-83; KHHra ,iנ Ka, Bocxo ס,l\eHHe llleiiA KכHCXO סllp 

57-73 . c . 

 72.עמ' 7,כרךשם, 3
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ובמישור ] .•. [סוציאליתכלכלית,אלאלארמית,שאלהלאגםדתית,שאלה
 • 4היהודיתהשאלהאתלפתרוישהסוציאלי

אלבגישתושהתרחשלשיברירמז ;רבזמןצינברגהחזיקלאזרבתפיסהאולם
פריכעלשיילרקעלמדוברשברהמאמר,בסוףכברלמצואניתןהיהודיתהשאלה

ביקרותצינברגמותחלמאמרהסיכוםבדבריבימי-הביניים.היהודייםהחייםתנאי
הגרים,בפניומתרפסיםהלאומיתקרמתםאתהמנמיכיםעמנו,מבניהמשכיליםעל

דמויותשללצמיחתןהתנאיםאתשיצרועלעצמם,הגריםאתלהאשיםבמקרם
כשיילרק.

הנירון,אתמשים,בלישיקספיר,לנרהראהצינברג][אומרשיילרקשלבדמותו ·---,

נמצאנושיקספירשלהדרמהמןהיהודים.אתהחיצונייםהתנאיםדחפושלשם
בדבררכות-לבבתוךלמלמללנרואידבעברנו,להתביישלנרשאיןלמדים,
גורעים,כהאנחנושאידהאופנים,בכללהוכיחולבקשחסרונותינועלסלחנות

רשאיםהכנרמררםובראשזקופהבקרמה :הואנהפוךעלינו.שחושביםכפי
הויגבול,ללאמומינורבו"אפילו-ולומרהאירופיתהחברהבפנילהכריז

ומאחו .םכלשמחטארתיכםנדבקנוהדבר!"לנרבאםכלשבאשמתכם
כןפיעלואףבימי-הביניים,שלכםבאסכולהקשיםכהבסירנותשנתנסינר

אנויכוליםהרי-מאחרים,גרועיםנעשינולאצלם-האדם,אתאיבדנולא
המוסריתרמתהעלקובלנותיכםבעינינומגוחכותבכך.להתגאותבהחלט
אתםהלאהיהודים.שלהתגרניים""היצריםעלהיהדות,שלכביכול,הנמוכה,
שלהמוסריותאתלעצמםסיגלורקהיהודים ;הללוהיצריםאתבנרהחדרתם
סוציאלי,אי-צדקאותרשלתוצראלאאינםהיהודים ;אותםהסובביםהעמים
יותרהיהודיםסרבליםושממנוהאירופית,החברהעתהעדמושתתתשעליו
 • 5מכולם

היהודיםשאלתכיוטוען,מרכסעלדעתואתצינברגמשתיתהמאמרבתחילתאמנם,
כברדובעלעמוקרגשבעלכיהודיהואמתגלהבסופראךלארמית,ראינהדתיתאינה

שלההתבוללותבמגמרתונלחםישראללשונאישערהמלחמההמשיביהודי-לארמי,
אתרכלמכלצינברגדחהיותרמאוחריםבמאמריםגםהיהודים.המשכיליםחרגי

ריאקצירנייםישראלשונאיבקרברק(לאהרוסיתבציבוריותרווחתשחיתההדעה,
ליברליםיהודיםמשכיליםגםנתפסוושלהוהסוציאליסטים),הליברליםבקרבגםאלא

וסרסוריםתגרניםשהםבכך,ברוסיהאחריםמעמיםשוניםהיהודיםכיורדיקלים,
צינבוג,טעןרוסיה,יהודירובהזולת.ניצולעלפרנסתםועיקרמעבודההמנותקים

איש.מנצליםואינםמפרכתגופניתמעבודהבדוחקהמתפרנסיםעמליםהם
במאמרושאתביתרביטוילידיבאהיהודיתהלאומיותאלצינברגשלהחיובייחסר

מורגשתזהבמאמר . 6 1903בשנתשנדפסקוראיה",וקהלהז'ארגרנית"הספרות

 71.עמ'שם,שם, 4

 • 73-72עמ' , 8כרךשם, 5
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תורתשלהשפעתהבוומודגשתהמרכסיסטיתהתפיסהמןצינברגשלהתרחקותו
והוגה-הדעותהספרותמבקרעללהסתמךמרבההואניחרדה"נארודניקים".

- ) 1902-1840 (אוספנסקיגליבוהבלטריסט ) 1904-1842 (מיכאילובסקיניקולאי

במרכזהעמידהזואסכולההעממי.הרוסיהסוציאליזםשלבולטיםנציגיםשניהם

התהליכיםאתולאהאנושית,החברהשלהשחרוררעיוןנושאהאדם,אתשיטתה
צינברגהתאיםהרוסייםה"נארודיניקים"שלתורתםאתהייצור.וכוחותהכלכליים

היהדויתהאינטליגנציהשלחובתהעללדברהיונהובמאמריוהיהודיים,לחיים
הי"ט,המאהשלהשביחהמחציתמןיהודיםאותםכדרךולאשלה,עמהאתלשות

הרוסיים.האיכריםאלכלומרהעם",אלו"הלכוהרוסיתהמהפכניתלתנועהשהצטרפו
הסו-בביטאונואשרליברמן,שמואללאהרןצינברגשלהרבההערכתוגםמכאך

הרוסיתבתנועהשפעלודורו,בניהיהודיםהמהפכניםמןנבדל"האמת"ציאליסטי
עמוקיםשורשיםשהינולדעה,וחבריוליברמןכיאומר,צינברגלעמם.והתנכרו

ד.אלהמהפכניםיהודיםשלבדרכםללכתיכלולאהתרבותית,ובמורשתובעמם

עלחריפהביקורתמתחהואיידיש.שפתאליחסוגםנבעצינברגשלזומגישתו
ואףבה,ומזלזליםהיהודיםההמוניםלשפתבזיםשהםעלהיהודים,המשכילים

סיבהמאותהלאומיים.היכרסימנילהםשחסריםמפניאומה,אינםשהיהודיםטוענים,
שיידישהחשש,אתודחהליידישהשלילייחסםעלהציוניםמןגםצינברגהסתייג
העברית.הלשוןשלרגליהאתתדחוק

העםשלבהיסטוריה .] ... [כלליסודאיןצינברג]טען ' ...[כזהלחשש
אחריימיםהאריכהשלוהלאומיתהלשוןשנה,אלפיםארבעתבתהיחרדי,

שבלשוןפיעלאףהארמי,ה"ז'ארגון"אפילוסיכןלאאותה :אחדים!'ארגונים
 8 ], •• [-התלמודהתנ"ךאחריהיהודיםעל-ידיביותרהמקודשהספרכתובזו

לכליקרהלהיותצריכההתנ"ךשפתכיצינברג],עוד[סוברכךעלחולקאין
אוצרותיהמיטבנוצרושבהמשוםאלאהקודש","לשוןשהיאמשוםולאיהודי.

לאומעולםשלנו,הלאומיה"אני"התגבשזובשפה ;הלאומיתתרבותנושל
ואיננויכוליםאיננולכן .] ... [זושפהעםשלנוההדוקהקשראתעמנוניתק

הלאומיתהאינדיבידואליותמןאורגניחלקשהיאזומלשוןלהיפרדצריכים
תשע ;חיהשפהאיננהזאתבכלהעבריתהלשוןאולםשלנו.ה"אני"שלנו,

 , 9 ] ••• [בז'ארגוןומדבריםאותהמביניםאינםהעםמןעשיריות

שלושבתכאומהוידידו,מורודובנוב,שמעוןכמוצינברג,ראהרוסיהיהדותאת
תנ~בתהאינטליגנציהולשוןהעברעברית-שפתורוסית.יידישעברית, :שפות

היהודיתהאינטליגנציהשפת-רוסית ;ההמוניםשפת-יידיש ;וה"ישיבה"ה"חדו"
 . mוהגבהתיכוןהרוסיבית-הספרחניכת

סביבשהתרכזההיהודית-רוסית,האינטליגנציהלחוגיהשתיירעצמוצינברג
פעילבאופןהשתתףהוא . Bocxooהיהודי-הרוסיוכתב-העתהשכלה"מפיצי"חבות
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המהפיכהובימיבפטרבררג,שפעלהההיסטורית-אתנוגרפית","החברהשלבעבודתה
ל"יידישעוהתקרבמעשית,ציבוריתבפעילותהחל ) 1906-1905 (הראשונההרוסית

שררירן·זכרירתליהודיםדרשההמפלגההיהודית".העם"מפלגת-לקס·פארטיי" 1$פ
יסודותעלשיאורגנוהקהילות,יהרובסיסהשאתלארמית,ואוטונומיהאזרחי

אתלהבטיחצריכהחיתהזראוטונומיהקהילות.שלבבריתויתאחדודמוקרטיים
חבריהמספרההורים.רצוןלפיתיקבעבוההוראהששפתיהודי,ספרביתשלקיומו
צינברג,ובתוכםבולטיםאישיםהיופעיליהבידאךמצומצם,היההמפלגהשל

בעיתונות.רעיונותיהבהפצתשהתרכז

חשביההממלכתיתה"דףמה"פיזורהיההבולטשסימנההריאקציה,משבתגברה
בעיקרהתמקדהוהעשהיהגלויה,הציבורית-פוליטיתהפעולהנפסקה , 1907ביוני 3 :.;

השפותבשאלתאזנקטחוגו,מבנילאחריםבדומהצינברג,התרבותי.במישור
עתההודגשרוסיה,יהדותשללשונותשלושעללדברבמקוםיותר.קיצוניתעמדה
המסוותלשוןהעבר,כשפתמקומהעלשמרההעברית :היהודיותהשפותשלערכן

ההמוניםלשפתעודנחשבהלאיידישלשוןואילו ;היהודיתוההיסטוריההלאומית
שלגםוהכתיבההדיבורללשוןולהפכהלטפחההתביעההועלתהאלאבלב,ד

זוברוחהיהודים.מחייהרוסיתהשפהשלדחיקהכדיתוךהיהודית,האינטליגנציה
שלאבידיישכתב-עתשללאורהוצאהצינברג,גםובתוכםחוגו,ובנידובנוביזמו
להופיעהחל 1912באביבולמשכילים-למחצה.למשכיליםאלאהפשוט,להמוןנועד

קלצקיןב'המו"לעליוקיבלהשנהובסוףוועלט"אידישע"דיבשםירחוןבפטרבורג
עריכתהירחון.שלהופעתוכמקוםמפטרבורגיותרשהתאימהעירבווילנה,להוציאו
הקבוצהעליהקיבלהזאתעםניגר.שמואלהצעירהסופרלידינמסרההירחון

בו.להשתתףוהמשיכהכתב-העתשלהציבוריכיוונועלההשגחהאתהפטרבורגית
אםובהוקרה,בכבודהציוניתלתנועההתייחסהואציוני,היהלאשצינברגלמרות

ב"ווסחוד"היהודית.השאלהלפתרוןדרךבהראהשלאמשוםוזאתבביקורת,גם
 :כתב 1903(השבועון)

שקםהחדשישראללערשוהפיכתההעתיקההמולדתתחייתשלהרעיון
רקסמל,רקלשמשהעשויאידיאלהרחוק,העתידאידיאלהוא-לתחייה

הריאלייםהחייםאולם .] ... [הקשההחייםדרךאתהמאירמדרי,ךכוכב
מעלה,מעלהמתרוממיםהעממיהיגוןגלי ;ריאליתלעבודהקוראיםוהזועמים

כאילוכוזבת,בהזיהעצמנואתלהרדיםלנואידלאשליות.להתמסרלנוואיד
תעשיהובעלותתרבותיותלארצותודווקאההגירה,ישראל.תשועת-בהגירה
בתחום·היהדויתהאוכלוסיהגידולאתמסויימתבמידהלהקטיןיכולהמפותחת,
בעמקזה,במקוםפה,להיפתרחייבתעצמהה"ארורה"הבעיהאולםהמושב,
 • 10יז 1$אחרמוצאהבכא.

ב

 :השעהמבעיותברבותצינברגדןספרותיותובסקירותפובליציסטייםבמאמרים
אתבאלה.וכיוצאהציוניתהתנועהענייניאזרחיות,לזכויותהמאבקתרבות,חינוך,

.BocxoiJ, 1903, N2 37, c. 8 10 

... 
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השעה,בבעירתלדירןקריטריוןגםלוששימשההיהודית,ההיסטררירסרפיתתפיסתו
בהמשכיםשנדפסההיהודיים",בחייםזרמים"שניבשםמקיפהבמסהצינברגביאר

ובמחשבתהיהודייםבחייםכיהטעים,זרבמסה . 11 1905בשנת"ררסחרד"בירחון

הזרם :שרנהמהרתבעליזרמיםשנילבכורה,פלוגתאכבניביניהם,התחרוישראל
והרציונליזםהאריסטרקרטי·אינטלקטראליוהזרםמזה,הוגש""דתשלהדמוקרטי

אנשינגדהפילוסופיםהלרי,יהודהמולהומב"םאגדה,מולהלנה :למשלמזה,היבש
הזרמיםשניאולםרעו.דהחסדייםמולה"מתנגדים"צבי,שבתימולשפינוזההקבלה,

ומשתזריםמצטלביםהיהודית,האומהתולדותלארוןהשנינחרטהעובריםהללו,
בזה.זהלפעמים

עמנו,שלעבוראתלהביןרקלאצינברגביקשזרתרבותית-היסטוריתבסקירה
הגיעזרבדרןהעתיד".של"האדייארלרגיהואתבהורההמציאותאתלהבהירגםאלא
שלהשפעתםניכרתזרבגישהלרגש.השכלשביןבסינתזהצררןעלמסקנהלכלל

תפיסתו,שלהיהודיתממקוריותהגרועזהאיןכיאףה"נאורדניקים",הסופרים
ביןצינברגשלבתפיסתוהסינתזהישראל.עםשלהרוחניעולמוביסודותהמעוגנת

-הרצןאלכסנדרכשעתרשקבעהמושגאתמסריימתבמידהמזכירההוגשרביןהשכל
lli yM עH זזcep,l!e , חכמת-לבהמקראיבצירוףלהחליפוואיןלבבי"."שכל-כלומר

ככתובלשכל,אלאהרגש,לתחוםאינהכוונתובמקראזהמושגשהויחכם-לב,או
נברן".יקרא"לחכם-לב :)א"כ ,ז"ט(במשלי

לכןשקודםהמוכסיזם,אתגםהביקורתשבטתחתצינברגהעבירזרגישהמתון

שבמקרםהיהודית,האינטליגנציהשמקרבהמרכסיסטיםנגדטעןהואבר.החזיק
אלההחדש.המטריאליסטיה"קאטכיזם"אתהםמקדשיםהישןעורן"ה"שרלחן
שלוהכאובהאורןהתהליךכיצינבוג,טעןהעוב,דהיהודיהאדםאתמלמדים

 ;והכלכלייםהחומרייםתנאי-החייםעםהזרקסיבתיבקשרכולונמצאההיסטוריה
ההיסטורייםהאירועיםבהתפתחותומכריעיםקובעיםבלב,דוהםאלה,תנאים

אתהםמעליםהחברתיותהתופעותלהערכתעליוןקריטריוןבחזקתהעולמיים.
שלהתרבותי-רוחניהעושרכלעלואישיותו.האדםשלולאהמעמ,דשלהאינטרסים

שלרהפואזיההיופיכלעלהאדם,שלובעמלובגאוניותושנרכשמהכלעלהאדם,
המעמדשלאלאוטובתו,האדםצרכישלההשקפהמנקודתלאהםמסתכליםהחיים

מבקשיםהאדםשלהעשירהרוחניעולמוכלאתתופעות-החיים,כלאתוטובתו.
הפררלטארשלאישיותוהמעמדית.ההכרהשל"מיטת-סדום"לתוךלדחוסהם

יבשהתפיסהלערמתוחד-גונית.חד-צדדיתולחוצה,מצומצמתאיפוא,נמצאת,
ארספג~קיגליבעלבהסתמכו ;ה"נארודניקים"השקפתאתצינבוגמעלהזר,ודוגמטית

עםלהשליםומבליהקיימיםהמעמדייםהניגודיםאתלטשטשמבליכיטוען,הוא
מןלמעלההםהאדםשלהאינטרסיםקריטריון.בתורהאדםאתלהעלותישקיומם,

"הוא ;אדמותעליהעליונההאמתהואהאדםשהריכלשהו,מעמדשלהאינטרסים

11 , epK. Bocxoo זזecK11ii: o זזp11 סTypHo-11cT עii: JKH3HM; Ky.1\ סeHMH B espeilcK זז,ll;sa Te 

105-150 . 1905, KHMra 9, c. 72-99; KHMra 10, c. 37-73; KHMra 11-12, c • 
 • 1906בשנתנפרדתכחוברתגםאדרראהזהמאמר

.-  
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 , 12והתרבותיות"הפוליטיותהלאומיות,הסוציאליות,השאלותבכלהעליוןהקריטריון

 ;בכלללאדםאלאפריבילגיות,בעליסגולה,ליחידיצינברגשלכוונתואיןזאתעם
ואחרותחברתיתאחורהאנושית,סולידריותשלהרעיוןנושאלאדםהאנושי,לפרט
האינ·לקיומההיהודיתהאישיותשל"מאבקהעלגםצינברגמדברכןעלעמים.

למצואקרובותלעתיםלצינברגהיהקשהזר,גישהמתוך , 13והלאומי"דיבידראלי
 23ב"כתבכךרעלהיהודיות,הסוציאליסטיותהמפלגותנציגיעםמשותפתשפה

אידישע"דיהירחוןאתוערךבווילנהאזשישבמיניגר,שמואלאל 1914בינואר
 :ררעלט"

בבעיהלכלל·הבנהלבראליקשההיהלאלךהזרמיםע.וםנןמךכיחושבני,
יותר.קשההדברהיההב.[רנד]נציגיעםאולםהעממי.בית·הספרשלהחשובה
גםהריוערכה.לארמיתלתרבותבנרגעשרביםמושגיםלנרשישמשרםפשוט,

שנוכחתיעדהמרכסיסטי,בית-המדרשאלבערריבשנותזמן-מההלכתיאני
 , 14 ] ••• [ביותרחשובותתפילותחסרותסידורשבאותולדעת,

----י

הסובייטיהמשטרהשתלטותשעםאיפראברורצינברג,שלעולמולהשקפתלבבשים
מהרכלהפובליציסטית,ובכתיבתוהציבוריתבפעולתוערדלהמשיךהיהיכוללא

משכבוזרהיהודית,פטרבררגשלהאווירהאךומחקר.עירןדבריהיומאזשכתב
הסופראל 1934בפברואר-22המןממכתבושמשתמעכפילצינברג,חסרההימים,

 :בניר-יורקארפאטרשרמ'

בברית·התרבותית.ממדרגתההיהודיתפטרבררגירדהאוקטוברמהפיכתלאחר
 .] ... [לגמריאחרובנוסחבצררהחשוביםיהודייםמרכזםיצמחוהמועצות

נשאותי .] ... [דברשרםכמעטנשארלאהוותיקההיהודיתמהאינטליגנציה
במהתמידליחיתהפטרבררג,באותהאז, !האחרוניםהמרהיקאניםאחדעתה

"סקירתאתשברעמדיכותבהייתיקרואי,עםמשוחחהייתימעליהמשלי,
תרבותבעירתעלמגיבביקרות,מאמריכותבשלי,היהדוית"העיתונות

עלשלנר,העברעלרוקאךאניכותבהיום .ובעבהיהזהכלשרנות.
הפובליציסטיתהנימהמעשה-שטן,אולם,הררישרנר.שאברת-אבותינוהתרבות
לאחיים,אנשיםעםלדברלעתיםאניורצהבקרבי.כלילמתהלאהישנה

מגיעאניכאשרומשרם-כך,שחלפו.הדורותשלנושניםשרידיםעםרק
ילדותתולאוישתמכחלשםלאבידיעטנוטלכשאנילמכתב-רעים,

לדבררקאנירוצהחי,איש-תרבותעםלשוחחכדיפשוטאלא 1תוספוה
 , 15 •••ולדבר

בשבועוןמאמרצינברגפיוסםארפאטרשואלזהמכתבוכתיבתאחריחודשיםתשעה
צינבוג , 16הכשררן"בעלאלהפנים"עםבשםבלעטער""ליטערארישעהרררשאי

 • 150עמ' , 12-11כרךשם, 12
 • 53עמי , 10כרךשם, 13
 • 177עמי , 1971תל·אביב,שביעי,כרךישראל",ספרות"תולדותצינברג,ישראל 14
 • 194-193עמישם, 15
-, 47נרמ•בלעטער','"ליטערארישע ,!טאלאנטצוםפניםמיטן(לענ"נגראד),צינברגי' 16

 777-&77.עמ' , 1934בנובמבר 23

l 
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בדצמבר sב-לאופאטושוהואכתבוכןזו,מהעזתומאדנרגשכנראה,היה,עצמו
1934 : 

כאשרהישן,כתיבתיובנוסחהקודמותבשנותינזכרתישבועותכמהלפני
הספרותעלביקורתיות-פובליציסטיותרשימותשבועכלכמעטכתבתי

מאמר ) 47 1(גלבלעטער"ליטערארישע 11בפירסמתיהיהודית.והתרבות
 • 11טאלאנט"צוםפנים"מיטן-פולמוסי

 :ניגרלשמואלכתבבדצמבר, 12ב"שבוע,וכעבור

ביקורתיות-פובליציסטיותסקירותעברובשניםכתבתילןשזיועכפי ] ... [
פירסמתימכברולאמגופיכלילנעקרלאהפובליציסטיהעורקובכן .] ... [

הרבהטאלאנט".צוםפנים"מיטןבשםמאמרבלעטער"ב"ליטערארישע
לחזורהזדמנותעודלישתינתןאנימקווהשם,לבטאהספקתילאדברים
 , 18זהלנושא

 , 19קיטאימ'שלמאמרועםצינברגהתפלמסבלעטער"ב"ליטערארישעבמאמרו

שטעןקיטאי,שלגישתואתהפרידצינברג . 20מאנגראיציקשלהבלדותבעניין
יכולטריפהשהיום"מהכלל:בקבעוואסתטיים,רוחנייםערכיםשללרלאטיביזם

בביטחהקיטאיבטוח-צינברגהעיר-זאתעםלהיפר".וכןכשר,להיותמחר
צריךזהדבר"ואין :היסוסללאקובעשהואכ,ןכדיעדהזההכללבממשותגמורה
ערכיך","ביטולאלאצינברג,טועןהמאה,ראשיתשלערכיך""שינויאינוזהראיה".

אתלחלוטיןאיבדואנשיםהתחומין'.'ו"ערבובמבוכהשלהלן-רוחעתהשוררשכן
כלשהם.בערכיםהאמונה

מאמרופירסוםעלצינברגהודיעשבו , 1934בדצמבר 12מ"ניגרש'אלבמכתבו
לבטאהספיקלאדבריםהרבהניהשאר,ביןהעיר,הואבלעטער",ב"ליטערארישע

אולם . 21זה"לנושאלחזור"הזדמנותעודלושתינתןתקוותו,אתהביעזאתעם ;שם
 1939ובשנתנאסר ) 1938 (שניםארבעוכעבורלוניתנהלאכברכזאתהזדמנות

החיים.מארצותעבר

 • 195עמ' , 1971תל-אביב,שביעי,כרךישראל",ספררת"תולדותצינברג,ישראלדכ
 • 187-186 1עמשם, 18
בריגה.שישבהשמאליים,היידישיסטיםמחוגיופובליציסטעיתונאיהיהקיטאימיכל 19

ריגהאתעזב , 1934במאי-15בכלאטביה,ארלמאניסקארלשלהפאשיסטיתההפיכהאחר
יחדונשלח,לברית-המועצותנמלטהשביחהעולםמלחמתפרוץעםלררארשה.ועבר
וגורעביותרקשיםבתנאיםמהזמןחישםלסיביר.אחרים,רביםיהודיםפליטיםעם

 •והקורהרעבבשו
בלעטער","ליטערארישעטאלענט',צוםפנים'מיטןפארטראגמאנגערסאיציקקיטאי,מ. 20

 704. 1עמ , 1934באוקטובר 26 , 43 1גרמ
 • 187עמ'שביעי,כרךישראל",ספררת"תולדותציגברג,ישראל 21
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