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גרמניהיהודישלהתרבותיתזהותםושאלתקרויאנקרגוסטב

לאורדן
---""\ 

אישיםשניביןישראלבארץהגרמניתבעיתונותויכוחפרץ 1942יוליחודשבמהלך

ומחזאיסופר-צוויגארנולדגרמניה:יוצאיהסופריםקהילתבקרבמובילים

גרישה",הסרג'נטאודותעל"הריבהמלחמהרומןמחברמוניטין,בעליהודי-גרמני

ועורך,מבקרפובליציסט,-קרויאנקרוגוסטב-בחיפההתגורר 1933שנתשמאז

גרמניה.יוצאיקהילתבקרבהשפעהעמדתלעצמוורכשלכןקודםשנהלארץשעלה

 1אחרים.גםאליווהצטרפוהגרמנית,בשפההמקומיתבעיתונותהדעוררהוויכוח

נזכרווהציונותישראלארץפרו-ציוניות.עמדותכבעלמוכרצוויגהיהבגרמניה

היההכלכלימצבועברית,למדלאהואצלחה:לאבארץקליטתואך ,מיצירותיובכמה

שוםולטענתו,הראויה,במידהבתחילה)(לפחותלעבריתתורגמולאיצירותיוקשה,

אם-חברתינידויבמעיןנמצאשהואחשצוויגאותו.להעסיקהסכיםלאעבריעיתון

הביקורתבשלאםופרו-קומוניסטיות,לאומיותעלתפיסותלעצמושאימץמשום

שהצטברההטינהבשלאםבארץבפועללושנתגלתהכפיהציוניתהמדיניותעלשמתח

מכליותרהביתה").חוזרורינט("רהרה-האןפרשתעלהאוהדספרופרסוםמאזכלפיו

-הגרמניתבשפההפומביותהופעותיובשלצוויגכלפיהציבוריתהביקורתחציהופנו
 2 •לחלוטיןפסולהההםבימיםנחשבהזוהתנהגותהאויב.שלשפתו

שלאספהבעתהופעתוהייתההחדשהסביבתועםצוויגשלביחסיוהשפלנקודת

 • 1942במאי-30באביבבתל"אסתר"בקולנועשהתקיימההפרו-סובייטית, vליגה

ידיעלבאלימותהנאוםהופסקשהפעםאלאבגרמנית,נאומואתצוויגנשאכדרכו

צוויג,שלמבחינתוהרוויזיוניסטיים.לחוגיםמקורביםשהיובאולםהנוכחיםמןכמה

מצאההאלימות,אתשגינתהאביב,תלעירייתשמועצתגםמהאנושה,הייתההפגיעה

Arie Wolf, "Die 'Verwurzelungs'-Kontroverse Amold Zweigs mit Gustav Krojanker: 
Kommentar zu einer Pressepolemik in Palastina 1942'', in: Exilforschu11g, VII, 1989, 

pp. 202-211 
George Salamon, Arnold Zweig (Boston 1975), Chapter 4: "Insulted and Exiled", pp. 2 

125-158 
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לגרמניותעבריותבין

באירועיםזרותבשפותהשימושמןהסתייגותהאתהודעהבאותהלהביעלנכון

ציבוריים.

עדייןשהואכלפיושטענואלהאתתקףשבומאמרצוויגפרסםאלהנסיבותרקעעל

עלבעיקראותווהתוקפיםבארץשורשהכהשלאכךעלהמתריסים 1כמהגרעצמוחש

צוויג,הגרמנית.בשפהגרמניהיוצאישלציבורבפנילהופיעבנוהגומתמידשהוא

מבחינהלהתבססהצלחתואיעלבארץ,שלוהקליטהקשייעלבמאמרקובלמצדו,

אתנשאהמאמרכמעט.גמורהבהתעלמותנתקלתהספרותיתיצירתוכיועלכלכלית

ארץעיתון ,) Orient (ב"אוריינט"ופורסם ) Verwurzelung (-"השתרשות"הכותרת

בקרבהפרו-קומוניסטייםהשמאלחוגישלכביטאונםששימשהגרמניתבשפהישראלי

גרמניה.יוצאיקהילת

אתלפרסםשבחרקרויאנקרנגוסטבשלמצדוחריפהתגובההולידוצוויגשלדבריו

"התאחדותשלביטאונה ,) Mitteilungsblatt (ה"מיטיילונגסבלאט"דפימעלמאמרו

כתב:שםגרמניה".עולי

בזיקהיכפורלאגםאיש .כאןמעלהשצוויגהגעייהבחומרתיכפורלאאיש

לנוכחאולםמחשבתית.להיקלטותכלכליתהיקלטותביןהקיימתהמוחשית

כמהגרארצההגיע[אכן]אםבפליאהעצמךאתשואלאתהצוויגשלניסוחיו

כציוני,באשהואהאמנותמידנתגבשו.טרםהנפשיותזיקותיואשרגרידא,

לחלוטין,כלכליבלתיבסיסעלבשעתונוצרואשרקיימות,זיקותמתוךכלומר

תום.עדלערעוריכוליםהיולאלבדםכלכלייםקשייםאשר

בגרמניתכותבשהואבכךנעוץצוויגשלההשתרשות"אי"שורשכיגורסקרויאנקר

אלאהישנה"ל"מולדתשנמשךמשוםלאאירעלכאןבואוועצם 1הגרמניהעםבשביל

"צריך 1קרויאנקרשואלבעצם",מה,בעבור llשהיא.מולדתלכלזקוקשהיהמשום

כיחידלאצוויגאתקרויאנקרהציגבמאמרוועוד:זאתכפיים?!!עללשאתוהיהודיהעם

אשרהגרמנית,העלייהמבנימעטלאובשיחובעמדותיושמבטאכמיאלאדופןיוצא

!!לסמלוהיה 1קרויאנקרטועןצוויג, .הארץאתלעזוביבחרוראשונהבהזדמנות
זה.ציבורשלולשופרך!!

הצטרפואחריםכותביםצוויג.שלמצדותגובהגררהקרויאנקרשלהתקפתו

מההמילד,ה..אחרוהנ:זכותאתלעצמוקרויאנקרתבעהדיוןשלובסיכומולוויכוח,

אבחנהלמעשהיצרובדבריו-מייצגשצוויגמהאלאצוויגהיהלאעתהאותושעניין

 Encyclopaediaלו:המוקדשהערךראוקרריאנקרשלג'העיקרייםפרסומיורעלחייוקוררתעל 3
273-274 . Judaica, X, pp 
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לאורדן

לתיאורמסוים.נפשהלךבעצםהואביניהןשמפרידשמהאנשיםשלקבוצותשתיבין

בעירה,שפירושו"ברען",האיריהביטויאתלהצמידקרויאנקרבחרזהנפשהלך

לעצור,ניתןלאה'ברען'"אתשייכות.ותחושתהתגייסותלוהטת,רגשיתמעורבות

יכולההבדלים.אתלטשטששלאלפחות, /להקפידיש"אךכותב,הואלב",לדאבון

זאתבכלמביניםאךלוהטדחףאותואמנםהחסריםאנשיםשישבנפשילשוותאני

ישאחר".דברמכליותרהנוכחיבמצבנוהדרושהדברהואוכיכזהמהדברשקיים

כאלהוישהחדשה,למולדתיחסםאתהקובעתזו,בתכונהשניחכרוגמ-ניהיו~אימבין

הראשונה.בקבוצהעצמואתלהציבביקשקרויאנקרכיספקאיןאותה.החסרים

היוםסדרואתקרויאנקרגוסטבשלעולמותפיסתאתהיטבחשףזהפולמוסואכן,

מעורהשהיהאףישראל:בארץגרמניהיהודישללעתידםהנוגעבכללקדםשביקש

שםלוהקנווחברהכלכלהספרות,בנושאיוחיבוריוהגרמנית,ובספרותבתרבותהיטב

בלשוןשליטהלרכושאותוהסובביםומןמעצמוקרויאנקרתבע-בגרמניהעוד

תחושתאתלבססהעברית,הספרותאללהיפתחמרכזי,ביטויכליולעשותההעברית

הגרמנית,לשפההשעבודמןהיפרדותתוךבההנוצרתהתרבותואלהארץאלהשייכות

הכמיההומןבארץהגרמניבציבורחלקיםשאפיינוהקוסמופוליטייםהרוחמהלכי

מכברלאשזההגרמניתהתרבותואלגרמניהאלולהתחברלחזורהסמויהאוהגלויה

שלבנדוןהשקפתואתתאמהקרויאנקרשלהיסודשהנחתנראהמתוכה.אותםהקיאה

סופהעלהמפורסמתבהכרזהיצאישראללארץבואולאחררבלאשזמן /נוברמרטין

"רציפותואותהיוםיבואאםשגםנוברטעןעודהיהודית-גרמנית"."הסימביוזהשל

הערכיםאלותתחברתחזוראףוהיאותתחדש,תשובהגרמניבעםקיימתשהייתהרוחנית"

 4עוד".תשובלאומסתמאהעולםמןעברהעצמה"הסימביוזה-הסימביוזהביסודשהיו

אתביקרשבהםאחרים,בפרסומיםגםביטוימצאזהבפולמוסקרויאנקרשאמרמה

דווקאלאו-גרמניתכותבייהודיםסופריםשלהתבטאותםאופןאתאוהתנהגותם

טוכולוסקיקורטביןהמכתביםלחליפתשהוקדשבמאמר 5 •ישראליהארץבהקשר

ופובליציסטסופרטוכולסקי,שלבדמותובהרחבהקרויאנקרדןצוויגלארנולד

חולקקרויאנקרלכן.קודםשנתייםכשבדיהגלותובמקוםלחייוקץששםיהודי-גרמני

העולםאזרחבעצמושראה /טוכולסקישלהקוסמופוליטיותהתפיסותעלבמאמר

הקפידגםאלאהגרמניתהלאומיותשלשבמבקריההחריפיםמןשהיהרקלאזהובתוקף

4 Martin Buber, "Das Ende der deutsch-jiidischen Symbiose", in: Jiidische 
10.3.1939 , Weltrundschau . היהודיתהסמביוזהשל"לקיצהנובר:שלמסותיובספרגםוראו

 . 295-293ע'תשכ"א), Jהשעהענייניעלמאמריםעולם:עםבתוך:גרמנית",

 Juden in derראו:קרויאנקר.שלהמומחיותמתחומיאחדהייתההיהודית-הגרמניתהספרות 5
deutschen Literatur: Essays iiber zeitgenossische Schriftsteller, Herausgegeben von 

) 1922 Gustav Krojanker (Berlin 
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שהואתוךאליה.ביחסומסויגוהיהממנהשבאהיהודיתהמוצאמסביבתמרחקלשמור
הזו:ההצהרהאתקרויאנקרמשמיעטוכולסקיבהשבחרהדרךעםמתפלמס

לעולםעורףלפנותהימיםבאחדעלינויהיהשבוהמקוםהיאישראל]ארץ ... [
אלדעתנואתולתתכךכלבלעדיתבצורההיהודים, /אותנוהעסיקכהשעד

הציוניהרעיוןאתהמבדילהדברזהוכי .לעצבועלינושהוטלצרמרחבאותו

האחווהחייאתלהגשיםשואףשהוא /לתחומושמחוץהיהודיההגותעולםמכל
במסגרתכמהפכנים,אודעותכהוגימקוםבכללהםמטיפיםשאנווהשיתוף,

 6 •בעצמויצרשאותהמשלו

הפופולרילוודאיקרוב-פויכטוונגרליאוןעלבכתיבתוקרויאנקרהיהנחרץפחותלא
אתלעזובעליוכפתהלשלטוןהיטלרשלשעלייתו-היהודים-גרמניםהסופריםמבין

צרפתשלכיבושהבעקבות-ובהמשךלצרפת,כךואחרלשוויץהיגרמשםגרמניה,

שפויכטוונגרלכךלועגקרויאנקרספרד.דרךהבריתלארצותנמלט-הגרמניםבידי
לשובעודשעתידוכמיהגדולההגרמניתהתרבותמןכחלקעצמואתרואהעדיין

ביוםבברליןשובשיהיהלעצמואפוא, /מתארפויכטוונגר /l •זותרבותבבנייןולהשתלב
בגרמניתומחזותסרטיםרומנים,לכתוביחזורהואכלפנים.יהיהוהכולאחד,בהיר

שלזושאיפה . 11כפייםבמחיאותיצירתואתשוביקבלזהועםהגרמני,העםבשביל

סיכויכלאיןמבטו,מנקודתשכןתסכוןלאכלל-קרויאנקרסבור-פויכטוונגר
מה 7לגרמניה.הגרמניתהגולהשלהשונותהתפוצותמןהשיבה////רעיוןלהגשמת

להשגהניתנתוזוהעברית,השפהואלהיהדותרוחאללחזורההכרההואמכךשנגזר

מפעלנושלהעליונההמטרה ] ... [ 11פויכטוונגר:נוסחחלומותעלהוויתורבמחיררק

היאזה,לסופרהואגםוהוקדשגרמניתשנכתבאחר,במאמרקרויאנקרקובע , 11הציוני

אתגםאחדפהבהבללגרשואזהמקוריביטויהאתהשורשיתהיהודיתלרוח//להחזיר
 8 • 11ישותנושללביטויהבעולםהיוםהנחשבותהרפאיםרוחות

-הלשונותבשתינתפרסמוקרויאנקרשלהנזכריםשמאמריוכללמקרהזהאין
במגווןכמוהמאיןפעילהנוכחותקרויאנקרגילהלארץבואומאזובעברית.בגרמנית
מיוזמיהולטש)רובוטעם(יחדהיהואףל, /lובחובארץבגרמנית,עתוכתביעיתונים

ששאפה ," Jiidische Weltrundschau "-ה-זובשפהימיםקצרתאךחדשהבמהשל

קרריאנקרזה_ןזןttעםיחדאחרים.ובמקומותבארץהגרמניתהתפוצהביןחיבורליצור

6 : Juden und Deutsche: Zum Briefwechsel Kurt Tucholsky-Amold Zweig", in " 
28.5-4.6.1937 , 21 , 22-24 . Selbstwehr, Nr 

 . 6.2.1942הארץ,ינקום",פויכטוונגרליאון 11 7
8 365-368 . Der Fall Feuchtwanger", in: Judische Revue, Juni 1937 (II Jahrg.), pp " 
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לאורדן

הכרח 1בלבדשעההוראת-ישראליהארץבהקשרלפחות-אלהבמותשלבקיומן

הערךמכאןגרמניה.יוצאיקהילתנתונהשבההמסוימתהלשוניתהסיטואציהמןהנובע

לענייןלשמשורצונוהעבריתבעיתונותגרמניהיוצאישללהשתתפותםשייחסהעצום

ומופת.דוגמהזה

שלהרשמיהביטאוןשלייסודועםהברורניסוחהאתמצאהזועולםהשקפת

עיתון .לשבועוןשהפךעד 1סדירלאבאופןבתחילהשהופיעגרמניה",עולי"התאחדות

שבועברי,מדורקבועבאופןהחזיקגרמניה,יוצאיביןנפוץביטוי~!קבש~יהזה,

שנועדוייחודייםחומריםגםאלאהגרמניהחלקמןמתורגמיםמאמריםרקלאנכללו

ומראיםהוראותנותניםאנו ] ... ["העברית.הספרותואלהלשוןאלהקוראאתלקרב

ושמובמאמרקרויאנקרגוסטאבכתבהעברית",השפהללימודמעשיותאפשרויות

בגיליוןגרמניתובגרסהעבריתבגרסהשהופיע ,)" Unsere Aufgabe "("תפקידנו"

שולטחברינושלחלקשרקהנוכחיהמצבאתלעבורהוא"הכרחי .הביטאוןשלהראשון

ואידאולוגיתמעשיתלהשרשהלשאיפתנוהדוקקשרקשורהזומטרההעברית.בשפה

גרמניהליהודיחשובביטויכליהואשהביטאוןאףהיינו, 9הישוב".בתוךאנשינושל

שלחיוניותוואתהעבריתללשוןהמעברשלהערךאתומדגישחוזרקרויאנקרבארץ,

ובתרבותה.בארץגרמניהיהדותשלהשתרשותהלצורךזהמעבר

כעבורקרויאנקראתזועמדההובילהמעשהאישאלאאינטלקטואלרקלאבהיותו

כאכסניהלשמששנועד"עמודים",ושמושבועוןייסוד-נוסףמהלךלבצעמהזמן

הקמתלאחרמעשוריותרנוסד"עמודים!! . 11החדשה!!העלייהלאנשיעברית

זה.למהלךבשליםאכןגרמניהיהודיכילוהיהשנדמהבשעה , 11מיטיילונגסבלאט 11ה

מחודשביטויקרויאנקרנתן , 1944ביוליהראשון,בגיליוןשפרסםהפרוגרמטיבמאמר

והעיתונותהעבריתהלשוןלביןגרמניהיוצאיביןהקשרביסוסבדברלתפיסתו

העברית:

ובכתביבעתוניםהעבריהקוראאלדברםדיברוכברזועליהמבנימעטיםלא

על-ידייפותפניםבסברנתקבלההעבריתבפובליציסטיקההופעתםשונים.עת

מההעברית.העתונותלקוראיעודזריםאינםמשמותיהםכמההעברי.הציבור

ותיהפךמגובשכחוגתופיעבוזו,קבוצהשלעבריבסאוןהיהכהעדחסרשהיה

ישמשכזהבסאוןהעברית.ובספרותבפובליציסטיקהלבעל-ביתמאורח

 10 •כולולישובדבריוויאמרהעברילסופרכאכסניה

קרויאנקרייחס-המצוטטתבהצהרהביטוילידיבאיםשהדבריםכפי-זהובצד

9 1933 Mitteilungsblatt, Marz 
 • 13.4.1945עמודים, 10
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עברית.הכתובהבעיתונותגרמניהיוצאיכותביםשלהשתתפותםלעצםוערךחשיבות
כתבשבו"הארץ",בעיתוןקבועלמשתתףהארבעיםשנותתחילתמאזנעשהעצמוהוא
ענייניםעלזהובכללוספרותיים,חברתייםפוליטיים,נושאים,שלרחבמגווןעל

לפעילותגםהזמן.באותוגרמניהשלובמדיניותהגרמניתביהדותבגרמניה,הקשורים
שפורסמה"עיתוננו-ידידנו",ושמהברשימהעקרוניניסוחקרויאנקרהעניקזובמסגרת

"הארץ"עיתוןנמצאכברהדבריםשנכתבובעתאמנם"הארץ".שלהיובלחציבגיליון
(גוסטב)גרשםבנו,בידיונערךשוקן,זלמןשלמהגרמניה,יוצאיהודישלבשליטתו

גליקסון,משההראשון,העורךאתדווקאבדבריונסעלמעלהקרויאנקראולםשוקן.
הפתוחהלבמההעיתוןאתעשהשלדבריוהגרמניות,האוניברסיטאותוחניךרוסיהיליד
לעבורפובליציסטים,בעיקרהחדשים,לכותביםמסייעשהואתוךגרמניה,יוצאיבפני
 1לדבריומהם,תבעזהמעברהעברית.אלהגרמניתמןהארוכההחתחתיםדרךאת

איןדברשלשלאמתולחייםוגישההשקפותשלחדש"עולםעצמםבתוךלהטמיע
לעמו,יתקרבבזה,שיצליחבמידה,ובהתוכו,אללקלטוצריךשהאישאלאלתרגמו,
שללנוכחותםקרויאנקרשייחסלערךמפורשביטויניתןאלהבדבריםולחייה".לארץ
לביןזהציבורביןהמתהווהבקשרנדבךעודראהשבהזו,במהעלגרמניהיוצאי

 11החדשה.המולדת

שלתפיסתולפי-נועדגרמניהיהודישלהחדשהזהותםבבנייתמרכזיתפקיד

שלמובהקוחוקרהגרמניתהספרותחניךבהיותוהעברית.לספרות-קרויאנקר
באופןשדוגלכמיקרויאנקרהתגלההגרמניתבלשוןיהודיםבידישנכתבההספרות

הדבריםאתאומרהואשאיןואףאליה;ובחבירההעבריתהספרותאלבהיפתחותעקבי
שללהשתתפותםלעתידחלופההעבריתבספרותרואהשהואשניכרהריבמפורש,
שלהחוקיהמייצג"הואקרויאנקר,מכריזהעברי,הסופרהגרמנית.בספרותהיהודים

נטולת"ספרותושמוביקורתמאמרבמסגרתמושמעתזוהכרזה . 11עמנושלהספרות
ושספרובאנגליהלגלותשיצאוינהילידיהודיסופרנוימן,לרובוטשהוקדש , 11מולדת

By the Waters of Babylon קרויאנקר,הי.דמכתבאנגליבתרגום-1939בהופיע
גורלם-בחרשבובנושאזאתעםרואהנוימן,שחיברהרומןשלבחולשותיוהמכיר

כמוהומאיןראוינושא-לארץדרכםאתועושיםאירופהאתהנוטשיםמהגריםשל
דוגמתו.עקוריםסופריםמאשרבולטפלייטיבו(לדעתו)שסרפדיההעברית,לספרות

זנ_:כuבניק·לגולהשארץהזמןהגיעסוף/!סוףהזו:האמירהאתמשמיעהואכךבתוך
מארץ·אלאלצאתיכולהשאינההרוחניתהיצירהאתאחדים:לאלפיםממקלטיותר

אתהעבריתבספרותרואהקרויאנקרפנים:לשתימשתמעיםאינםהדברים 12 • 11ישראל

 • 2.7 • 1943הארץ, 11

 • 10.6.1940הארץ, 12
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ובכלל /להיווצרותןשותףהיההיהודישהיוצרהאחרותהספרויותשלהחוקיתהיורשת

הגרמנית.הספרותזה

דפימעלהעברית.הספרותקריאתאתמאודקרויאנקרעודד"עמודים"כעורך

חייםעלמאמריםלמצואניתן-כעורךשימששבההראשונה,בשנהלפחות-השבועון

וכןהעבריתהספרותעלכלליאופיבעלימאמריםהמאירי,ואביגדורקבקא"אהזז,

עצמוקרויאנקרלעברית.לועזיתספרותשללתרגומיםהמוקדשותסקירותשלמגוון

שהוקדשהרומןעלמפורטמאמרזהובכלל /לעיתוןביקורתרשימותא,נבתלאתרם

היה"מעגלות"שכןמקריתכללהייתהלאנמלץהבחירהמלץ.דודשלל"מעגלות"
בעינישהם,בקיבוצים,בנעשהשהתמקדוהראשוניםישראלייםהארץהרומניםאחד

עלשהכתיבהמכאןהארץ".בנייןשלגרעינוהיישוב,חיישל''גרעינםקרויאנקר,

ספרותשלזןאותואללחבורהראויהההזדמנותאתכמבקר,לו,מעניקה"מעגלות"

יותרלאבעיניוהואמלץשלסיפורואםגםהחדשה,המולדתחייאתבמרכזוהמעמיד

 13בינוני"."סיפורמאשר

עלכתיבתוהואהעבריתהספרותבתחוםקרויאנקרשלפעילותושלהכובדמרכז

קרויאנקר-בגרמניהעודהייתהבעגנוןההתעניינותשלראשיתהעגנון.ש"ייצירת

שנהגרמני).בתרגוםהספרהופעתכעם-1918בכברלמישור"העקוב"והיהעלכתב

שגרףעגנוןהערצתשלגללאותושותףהיהולמעשהבמינכן,עגנוןאתפגשכךאחר

ברבר,מרטיןכמואנשים-בגרמניההציוניתהאינטליגנציהבקרבוטוביםרביםאליו

כמיזוגאזנתפסעגנון .שוקןז'ש'וכמובןמאיירמכסשטראוס,מכסשלום,גרשם

הדורבניעבורתרבותלגיבורהיהוהואמודרנית,ורגישותיהודיתמסורתביןאופטימלי

התרבותיתההתנכרותנגדמחאהמתוךמחדששורשיואתשחיפשאסימילטורי,הפוסט

 .לושקדםהדוראתשאפיינההיהודיהמוצאכלפי
והיא /לארץעלייתולאחרהתבצעהעגנוןעלקרויאנקרשלעבודתועיקראולם

שלהציבוראתאליהולקרבהעבריתהספרותאללהתקרבהכולליםבמאמציוהשתלבה

מקיףפרשניחיבורלכתיבתשניםבמשךעצמואתהקדישקרויאנקרהגרמנית.דוברי

בשלמותושהספרואף /ליצירתודרך""מורהלשמששנועדהגרמנית,בשפהעגנוןעל

תרגםזהמלבדכוונותיו.אתמשקפתזהבתחוםפעילותועצםבחייו,אורראהלא

הכתובהבעיתונותהופיעוהסופרעלממאמריווכמהלגרמנית,עגנוןשלסיפורים

 , 1938בספטמברשיצאה"מיטיילונגסבלאט"שלהחגיגיבגיליוןזהובכללגרמנית,

בעיתונותגםהופיעועגנוןעלקרויאנקרפרסומיהסופר.שלהחמישיםיובללרגל

החוגבקרבנוכחותלושהעניקמה"גזית"),"מאזניים",("הארץ",העבריתובפריודיקה

המאמריםהיאהתחומיםבשנילעמידתודוגמהעגנון.ביצירתאזשעסקישראליהארץ

 • 13.4.1945עמודים, 13
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בגרמניתמאמרו--1943בנפרד)(כספראמונים""שברעתהנובלההופעתאתשליוו

בערדאך 14''גזית".בירחוןהופיעההעבריתהגרסהואילוב"מיטיילרנגסבלאט",נדפס

עלגם-בגרמניהערדשהחלהלפעילותהמשךמסרים,במרבןהוא,עגנוןעלשהמחקר

הואזהעיסוקשכןחידוש;בגדרהואברברעלשהמחקרהרי-אחריםידיעלרגםידו

שאיפתוושלהחדשהישראליתהארץהמציאותלביןבינוהמפגששלתוצרכולוכל

לאחרים.מרפתלשמשואףוספרותההלשוןבאמצעותבארץאחיזתואתלבססהעקבית

המקוםמתוקף-מובהקישראליארץמיתוסהואברברלעגנון,בניגודכילזכורגםיש

בארץשנוצרההמציאותעלהישירהכתיבתוהשנייה,העלייהבחיישתפסהמרכזי

לפנותיהודי-גרמניאינטלקטואלשלהחלטתוולכןהיהודי-ערבי,הסכסוךכקרבןרמותו

חומריםולאורקרריאנקר,אריתאשתועדרתפיעלזהרת.הצהרתבגדרהיאאליודווקא

מותרורקעגנון,לאחרעליונהבעדיפותברברעלכתיבתועמדהבארכיונו,שנמצאו

זה.לסופרשתוקדשמונוגרפיהלכתיבתתכניתואתשקטעהואהפתאומי

 15אדם".שלחייו-ברברחיים"יוסףנקראברברעלקרריאנקרשלהפתיחהמאמר

תוךהסופרשלחייומהלךאתסוקרוהואברבר,שלמרתויוםלרגלנכתבהמאמר

מברבריותרגדוליםמשורריםהעבריתבספרותאמנם"ישיצירתו.אודותקוריםשרטוט

דורלכלמרפתכמוהרלשמשהואשבכוחואיש,בהאיןאךלעגנון],כנראה[הכוונה

 1בחייוישראליהארץהפרקאלקרריאנקרנמשךכלליהואברברעלשהמבטואףודור".

האלה:הדבריםאתלומרבוחרהואשעליו

הארץאותרתפסהכן /ברבחרההשפהאלאהעבריתבשפהבחרשלאכשםאבל
מרצונואם , 1921בשנתמרתועד 1909משנתכאןחיהואבחוזקה.ברונאחזה

אי-האמרנה,בעלוהוא,בה.מקומר-לארראםהואמאמיןאם ,כורחובעלאם

הוא-המידיתההתנגדותבעלביותר,העמוקההאמרנהדברשללאמתושהייתה

שלהחיהלרוחנהפך-לצאתפעמיםכמהעומדהואמלברא,אחריםמזהיר
 .בארץהצעירההחברה

הכללי,הציוניהאררבאני,הברלינאי,-קרריאנקרשללדידומשמשברברהאין

לביןגרמניהיוצאיביןארישראלארץלביןבינוהמיוחללחיבורכמטפורה-ה"~קה"

החדשה"?"המולדת

בפניגרסטב_כ.jןריאנקרשלבנאומורעלתהחזרהישראלבארץה"השתרשרת"בעיית

שבתקופהקרריאנקר, . 1944ביוני-4בשמריחובכפרשהתקיימההסופריםרעידתבאי

יצירתוקרויאנקר,גוסטבראו:מאה.כחצישלעיכובלאחרעבריתבגרסההופיעהנזכרהספר 14
שלכתיבתותולדותשלמפורטסיכום .) 1991(ירושליםגוטשלקיעקבתרגום:עגנון,ש"ישל

 . 43-7ע'שם,עגנון",יצירתאלקרויאנקרגוסטבשל"דרכובחיבורימובאעגנוןעלקרויאנקר
 • 1.5.1942הארץ, 15
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חשובשלבהכפרחייאלגרמניהיוצאישלבשיבהראה ,שמריחובכפרהתגוררמסוימת

לשפההקשרהואהמחייב,הבא,הצעדמשלב.יותרלאאך ,בארץבהתערותם
לשפההשיבהבה//כדרכהבארם,נאותראמר , 11רלאדמתהלארץ//השיבהולספרות.

שרחוקלשרב,המערביהיהודיצריךבאמתכישיבה,אברגורסיםהעברית.ולתרבות

רעוד 16 • 11למטרתךשיגיעעדגדולהנסיעהולפניועצרםמרחקהרוחנייםממקורותיההיה

לביןהעבריהסרפדשביןהפגישהרדדךבדרך,נמצאיםהזההכפריושבי//אבראמר:

העובדהאתלצייןקרריאנקרבחרבאומרבמהלךמארד".ופרדיה,מדעילה"היאהכפר

ספרייהישנההוועידההתכנסהשברלאולםהסמוךבחדרכיבעיניוהסמליתאךהפשוטה
החומראותרפתאום'/הנה-הוועידהמבאיהנםשמחבריהםספריםהכוללתעברית

כל ."] ...הנדפסת[הארתשלמקרמהאתממלאתהחיההמלהנכרןיותרבינינו,יתהלך

בהתערותהאמרנההציוני,האתוסהזה:בבארםביטוילידיבאבקרריאנקר,בר,שהיהמה

העברילסרפדהעברית,ללשוןהעברית,לספרותההערצהלכולמעלאךבארץהפיזית

מןמזרותם,מגרמנירתם,גרמניהיוצאיאתשתגאלהיאאליהםהחבירהכיוההכרה

שתאפשרוהיאצרריג,ארנרלדשייצגערכיםאותםכל-מהםחלקשלהקוסמופוליטיות

כורחו.בעלמהםגדולחלקהגיעשאליהלארץהמלאהשייכותםאתלקבועלהם
לומעניקהאף ) 1945(יוניפטירתוקררםבלבדאחתשנהנישאזהבארםכיהעובדה

 17רוחנית.צוואהשלמעמד

היוצריםבקרבלצירןודאריהחשובהמגמהמסמןקרריאנקרשייצגהקרכילאמוניתן

מכליותרהוא,שדווקאונראהישראל,בארץשפעלוגרמניהיוצאיוהאינטלקטואלים

שהעמידההגמרני,הקרזההיהוהמושכל.המוצהרביטויהאתזרלמגמהנתןאחר,אחד

לרכישתהמפורשתהתביעההשמעתתוךובתרבותהבארץהשתלבותשלהאתגראת

בפועלשותפיםהיוזרלמגמההעברית.בספרותולהשתתפותהעבריתכלשרןשליטה

אריהכדר,רמכס ,ברברמרטיןדוגמת ,היטלרפליטיאירופה,מרכזיוצאיאישים

ומפרהחשובתפקידשמילאוואחרים,ולטשרובוטקררצררייל,בררךשטרארס,לרדרריג
 ,מצארשלאאלההאחרים,היוצריםהיולצדםוהמדינה.היישובשלוהיצירההרוחבחיי

צרריג,ארנרלדכמרבןהואביניהםהבולטהעברית.התרבותאלשביליםחיפשו,לאאר

רליארקראפטורבדקאסטיין,יוסףלסקר-שילד,אלזהשלשמותיהםאתלצייןראויאך

במעיןסגור,במעגלרבהבמידהכאןהתנהלוישראלבארץכיוצריםשחייהםפרוץ,

דאואירופה>מרכזיוצאכהיינו,המערבי""הקוראעבודדווקאהעבריתהספרותשלחיוניותהעל 16
 • 6.11.1942הארץ,המערבי",והקוראהחדשההעברית"הספרותמאמדו:

 ,) 4.6.1944 (תש"דסיורןט"רשמריחו",בכפרהסרפדיםרעידתשלוחשבוןדיןוצוקה:צדה"בימי 17

 • 333-331ע'תש",ןניסן-אלולא-ר,חרב' , 18מאזניים,
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שביןהתפרקועלשרדוואוסטריהגרמניהיוצאיהיוצריםמןכמה 18פנימית"."גלות

צוויג,ארנולדכמוהיא,שגםלובה,ומירהגרונמןסמיצוויג,מכסבכללם-התרבויות

גרמנייה-אוסטרית.כסופרתפעילותהאתוחידשה(אוסטריה)מולדתהלארץחזרה

והקמתהשנייההעולםמלחמתתוםאחריבארץונשארוימיםשהאריכואלהזה,לעומת

תוךהגרמניתבשפהפעיליםכותביםלהיותהמשיכו cפרוץאוקראפטכמו Jהמדינה

בגרמניה.הקוראיםקהלאלמתמדתופנייההגרמניתהמסורתאלזיקהשמירת

תרבותיתהמרהלחוללמאמציואחרוהמעקבקרויאנקרגוםטבשלעולמועםהמפגש

-ה"אחר"והמחנהה"הגמוני"המחנה-השוניםהמחנותשביןהפעראתהיטבחושפים
ביןאירופהמרכזיוצאישלהאינטלקטואליתהאליטהנתונההייתהשבההדילמהואת

עשוישלוהספרותיתובפרקטיקהבפולמוסיובמאמריו,הדיוןלכןלגרמניות.עבריות

יוצאיהסופריםקהילתשלבדמותהוכוללמקיףלדיוןמועילהמוצאנקודתלשמש

 19נכתב.לאעדייןהמלאשסיפורה 1ישראלבארץגרמניה

\..". __ 

 A. Dreyer, "Joseph Kastein :ראו:קסטיין.יוסףשלבגורלוהדיוןשלבהקשרעלהזהמושג 18
23-51 . Entscheidung fiir Erez Israel", in: LBI Bulletin, 66 (1983), pp 

מולדתגלבו,יואבאצל:ראוהארצישראלית"בספרותאירופהמרכז"עוליעל(חלקי)סינרם 19
וכן: ; 465-462ע' ,) 1990(ירושלים 1948-1933וקליטתםאירופהמרכזיהודיעליית-חדשה

: Curt D. Worman, "German Jews in Israel: Their Cultural Situation since 1933", in 
87-103 . LBI Year Book, XV, 1970, pp 
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