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פולני סופר של העברית אהבת
1ת1למ שנה נמלאה הדפוסטה ולדיסלנ על

ת א ארנון יוחנן מ
 עול לסשסדוה נולד תרפוסטד !לדיסלב

 ליל קו בדם בכםר קאתולי□ פולנים איבריים
 שמוסר הפי .3890 בשנת שבגליציה טרנוב

 העברית, לספרות עלו בלבסיבון קרסל .1
 בכפר, היסודי כובירדדז&פר תהילת למד

 סיוירו עבודה עבד לטו־נוב, עבד ואהר-כך
 גם לער זיזא וזמקומיח. בגימנפיו! ולמד

 העולם במלתמת לפקיד היה ז קצרגית
 וכש■ ! הקיד״ה לצבא גויי® הוא הראשונה

 סם־ לחבית מיקרה ררך נכנס ללברב גודמן
 ליסוד ספר בחייו לראשונה שם וראה ריב

 את' הכריעה זו פגישה העברית, ללשון
 עדרית ללפור התל הוא בסופר, גוירלו

 “ולקיב ש. בנחרת ואח״כר עצמו בכוחות
בקרקוב* סקי

 ,1»1 בשנת ביאליק ח.נ, ערל כאשר
 איררפוז, במורח יהודים ריכווים בין מסע

 העברי הספר למען באסיפרי גם השתתף
 יהודון באזני אתר־בר תיאר וכף 'בקרקוב.

 את הוורשאי, ה״תײנם׳׳ כתב ורשביאק,
 העז הרושם "...את : חרפוםםה עם פגישתו

 הספר למען הישיבה עלי עשתה ביותר

 השתתף וו ב־שיבה נקיאקא. העברי
 ביקש היא חרפיסטה. בשם אהד נוצרי גם
 התחיל ר.־ב ולתבזהיני הדיבור רשות את

 בכל ישראל, מזרע אינני כי ,אף : בעברית
 המנויים׳. בין מקומי יפקד גא אי ואת
 שנדי־ כזאת. ויפה בהה בעברית דיבר הוא
 ממנו קיבלת* כן נוצרים.,, אצל ויק לא רות

 מחייה פשוק היא שלו והעברית מכתב
משו מניין כל לו שאיו נוצרי, ו.1! נפשות,

 יגילים אנו שבינם כמרים, עם לא תף
 חולשה דק לו יש עברית. יודע* למצוא
".,וספרותה," העברית ללשון

 אל חרםיםטה פנה בר -מכתב והגה
1 ביאליק נ. ה.

"אדוני,
 הטובח המחשבה על אותך מברר "הנני

שה רצון, יהי הספר׳. רידי ,חברת ליסד
פרי. וחתן תפרח תתגשם, הואת מחשבה

 ואני והצי שביט שלוש עברו לא "עוד
 ולא אודה עברית. ולדבר לקרוא ירעתי לא

 הראשונים, הספדים היו כתביך כי אבוש,
הספ תשפה. את ,,ידעת בכרס הגיתי אשר
 עיני, לנגד אש עמוד כעין היו האלה רים

 «ת עוררו הם הדרך. את לי האיר אשד
 שתי במשך בלבי מנוחה בתגר ילא מיצי

 הממון על וזסתי לא הראשונות: שנים
 חפצי, למטרת הגעתי אשר עד והעמל, .

 והתברר אתנאזז עתר. ומצאתי, יגעתי
בכהביך. בבר קראתי כי בלבי,

 ממיםב טפריה לי רכשתי לימודי ״במשך
הספ בל לי יש החדשה! העברית הספרות

 להשיג אסשר תיה אשד היפים, רים
 בעירנו העברי הס&ד קובי בין בעירנו,
 אחד תפסתי הודים1 באוכלוסין המרובה

 חדזל■ אה ריו%י — הראשונים המקומות
 מספק הלה ל« שלי הספרים מזכר שחי,

 את מטיל והיה הררוש״־ם הספדים את לי
 הוררש" רהשרסורים המחלים על האשם
 רש שהוזמן, מה לו שולחים אין כי איים,
 יזזין כתבים איזה של ח״ב למשל ביד*

 ־קו 1* ;י.«.( «/ וחלק ב׳ )חלק ח״זן לי
 להשיג .יכול איגד השגה ובמשך ח״א לי

 שיצאו כי על אף האחרונים, החלקים את
 מבורך הזה מפעלך ית־ח ולת לאור. כבר

ומיצלתת! סובה בשעה
 כבוד, ברגשי
" חרפיםטח ולדיפלב

מהאפיפיור אישיר
 העברית בסטרוח התעסקותו בעיקבות

 ממיצב לתרגם הנשית כחרפוםכה התעוררה
 תירגם כך הפולנית. לששח סיפרינו כתב׳־

 ואחרים. פרישמן אצ״ג, גיאליק, משירי
 משלו עבריים שירים לפרסם החל כן

 בלבוב שהופיע ״הםולל״ בכתב־תעת
(1934,  פומביות בהרצאות הופיע ואף (

בעברית.
 1972 בשנת לי סיפר גרינברג צבי אודי

 חרי׳ לב4ולרי' ז חרפוסטח עם היכרותו על
 עברית ודיבר ממש ירידי היה םוםטת

 קומץ סעם תגיע כיצר היפר !ןן« נפלאה.
 אולי הכפרי, ביתו אל פולנים חיילים
 את וכשראו הלשנה. על־פי אולי במקרה

 היכן שאלו הרבים, העבריים הספרים
 איתם לקחו ואהר־כך ז המסתתר היהודי

 הפלך לעיירת אתיו ואח הרפוססה את
 פולני אכן בי התברר שם חקירת. לשם

 ושיחררו הוא ירוע דמתרנם פולנים בו
 בעניין בטבחב אג״ג אל פגה פעט איזו.

 לא וביקש אדוק קאתולי היה הוא תרבום.
 מבתינו. לו נראו שלא קטעים לרדגם
 "האב לשיר למעול התכוון היא דחית.
 שבתור לו ענת אצ״ג הטיבר". .על היושב

 ושהוא לעשות, מח ידע הוא דתי ארם
ואחת, ח פוסט תר של בחזי חשו עליו. סוסד

 שלג )לדי
תרפושעה

 אז — באש רוצה אצ״ג שאם
 ש אצ״׳ג לי סיפר כן כולה...

 האפיפיור אל במכתב פעם
 נמק והוא מאמין איש שהוא
 מות והאם ;העברית השפר.

 ע לו ענה והאפיפיור וכז?
 ועי הוא טהור שאיש למד הוא

 תשנ העולם מלחמת לאחר
 לציו חרבות כנספח פיסטר■

 w הוציא כאן בחל־אביב.
 חיים בין מכתבים -חליסת

)ת? חרפוסטוד׳ ולדיסלם מנץ
« » ז העמיד ך5)
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(.4 יד טעם )המשך
c עמ/ | יו>1 r ביאליק מנוע של טקסיטילה 

•וי(, ככתב
 שכסט־ לו שיסד שהרפוסמרי מכר אצ׳ג

 מן חזומי לי הי' הענקית זזעבל״ת ר׳רחו
 ןז- חקהל&^קיגיב •מיחנביניט מעוררי ילל

 כשהיד! ביתשלים, איתי כשנפגש עבריס,
גור לנשאל בארץ, תרבות בכשח כבר

 :.השיב של ממכריו אדים של לו
 התא זרהודים"." כל בררן וזלך

 שילדוז יפהסיה צמידה ה אש איחז יא פ ה
 זז,1ידיג קרא מהן לאחר ילדים. שבי לו

 סר׳בר למצ״ג הב״א ח-יא נתן. השם :משמע
 יודע שתהא לו ו&מר איורים ומערכים

 אחריש דברים עבורו להביא יכול שאלנו
כ בשדות(. השומר יהודי אע״ג. )להיות
 אתרי תה הראש בפעם אג״ג אח שראה

 תדלי ה 4חגל׳'׳־רת תורכן )ואחרי הסלהמר■
 פד כין לרזארוזר טוב כפה ואבד W בק

חי״ם.

השרב קשיי
 בביבליוגרא־ עסק? כאשר ,1975 בענת

w גרינברג, צבי א־-י כתבי של פיה s t 
 במכתב כוורשה הר^וסטה ולדיסלכ «ל

 לשירי תיגרסי־ על נדים פר ו1&מ וביצעתי
m משיבתו לפולנית. ג a r a בוששה 

א; בי י
,1975^ .7.

רב. שלום א*ינץ יוחנן מר ,"לכבוד
 והנכבד, היקר ,.,מרוני

 תממושן איחורי על. מליחה מבקש "אני ו
 יד עלי קשתו! אלי. מכתבך על כחשיבה

 עכורה. »כל ומנעתגי השתא השר□
 מחכה דמני והחמדה חשק ל5 ממגי מולה

 חייגומי מכל זעשי עכור י עד מעשת בלא
ב שבים אלא נדפסו. לא אע״ג ׳לשירי

r שבועת a w  O p in ia בשעת ::דרשה 
 1 בגללה' מיהודים ,קהלות ? ותם 1932

ב נגנזו חרגהמי יתר כל האיש/ ו,אסר*
בפ לכליה ונדיגו בקחאקא המדפיס ידי

 נ* כס נקרא מום הימשין ’המלחמה, רח
 — לככודו שמרבה פניי בקבלת המשורר

 &1ײלי הר״וי ידי’על האקדמאים. בנ״ן
 לא איתו המכתבים הל׳יפח מכל סלדמן,
דבר. בידי נשתמר

 יבברכח בכבוד
 דר*ישםר" ולדיםלם

1932 מתחילת ייגיז מריב אל במכתב

 םגילה׳/ ת&ניש "קחילזת לשיר בוונתו ג(
 יותר נשארו פי לעטווין/ »עיז המן <2

י בהדגזט/ j״sk שירי  שדשמדגי «
 הססררתי כויפעלו w בביבליונדאטית

 שהנפיעו !מ-לומים ופן i״s» של
KG►(

 "הופעתי כך! זה מפגש על אעי׳ג•. סיטר
 ב,. urjiu 1? עז! ►3־13ע!1 עשו ודברי מזנמיים

 ומדבר היודע פולני נוצרי שה שסצאוד
 שמעטים העברית תשפח ברוח ח עברי

 שמו שלנו. יה עכיי יודעי־ ביז גס במומן
 ממט מאושר ורו! ההנ הרפוססה. זלדיסלב

 ח־ ,קהילות את ׳תירגם הוא איתי, להיות
 אחת כמסיבה 'הוקרא והדבר שלי ,קידש
 ־.' יופי מחטת מאיד מזועזע ונר היל ואני

 שמזר ־,הד: אכל תבאב. ונאמנות תרגום
ש אקשר מאיד כי .1בסל שעה לפי

 טח־ איז הרעיסטזז לי שלח בן יקלקל*..,"
 בתא־ זז.נ, עם שלו המכתבים ■חליפת ברת
 שהוא שמעת־ האישית, בהקדשתו ליק

 מילון לחיבור רבות שניט זה מתמסר
.בחיקסו. ממש אנציקלופדי פולני עברי־

 ?שמןלית משלחת הי»ה יצאה כאשר
 ל״ מאידיע־מ לוזשתחף ת1מ על לטזלגיה

 וגת ירשח. גימי £מרד ש!ה ארמים ציון
 לידי מסרתי הפוטרים. אגודת של נציגים
 כחובתו ■את ליפשיץ ארית הייתי? הסופר

ב לדרוש ממ:ו וביישתי הרסוססה של
שלומו.

במא שליחותו את מילא ליפשיץ מר
 אל סוף שיף הגיע וכאשר רבים, מצים
 רעייתו מסי לו נודע הרפדפשה, של ביחו
 ליחיא בשנה ■לפני לעולמו הלך שהוא זכהו

 הוציאה דורטוסכוח מרת לשתים. שמונים בן
 זקיפסווז• תיבות היבוח לארון־בגדים מתחת
 חמילון של םסיררת כרסכת רבתן קרהךן

י ממדף פולני־עברי. / ה#ב!־י*פולגי ™ 
 בעד ׳יה“כתכי של תיקים׳ תיקים שלקח

עץ  כדש אשר של ידיהם סיים תרגומי י
 לרשימית מסווג שמאל בצד עגנון, וש״י

 ובכי' בשירה’ המבריח, הססדות מושאי
 ההזדמנות הברא כי חאמיו "בזדלי פירת.

אי שכתב*  כישראל, — בל וקודם איז/ ?
 מאיד בודד אותו ראיתי כשלעצמי, »נ*

 ל« יי* הוא אבל בוורשה, זאת בעבודתו
 לפסוק. מאשר יוחד טובים ימים לו תיו

ד הזח מהיל מדלזן מזי ב  ה־ היצירה ו
ב שהתנגנו הלשונות שיתי של םהייל״-ח

 שנח שבעים חייו, ענות כל כמעט נפשו
 לאריה תייפיסטה מרת יפרח ם המעלה/
בעיניה, עמדו ודפעוה ליפשיץ,
 הספרותי טכעלו את לגאיל גוכל כרעד

 בדיר־ ארפי באוסז המשוכן תר&יסבה, של
 נובר־ ברחוב משפחתי בני של העמעה תש

מר למצוא יש ראשית ? ביוארשה קח ולים
 עזבונו את להעביר עצמו על שיקבל טי■

 או מיעוטי סירס־ם לישראל. ר&פ*וחי
 ;אחר עביק כבר הוא החומר של רובו
שמ כגון יש גוש שימצאו לקהויוג רק ויש
 ועוד. פולניה יהודי אירגיי החיבור, רד

 איש של ומפעלו שזכרונו לבך, שהראנו
י :העולם. מן ®מתקר לא זה ר י
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