
תרגוחב םיפתתשמה

L iteratur בושחה יאניווה יתורפסה ןוחריה תכירעב תפתוש ,1968 תנשמ ,איה רנכ» י נ י ׳ג
und  K ritik• ת קסוע איה הירוענמ .הירטסואב הלדג ךא ,הילרטסואב 1918־ב הדלונ איה

ד נארטרב .הזורפו הריש יכרכ המכ המסריפ 1951 ־מ לחהו ,תורפס ימוגרתבו תורפסב
־ תשפוח תעב ,1944 תישארבו ינמרגה אבצל סיוג 1943־ב .1924־ב ץארגב דלונ רגאדרפלא
ה לעמלו ,הניוול "ןארטרב" םשב עיגה יתפרצ רז לעופכ .זיראפל טלמנו קרע ,הנושאר תדלומ
, םייאקירמאה שוביכה־תוחוכ לצא ןמגרות שמיש המחלמה ירחא .ברברשו ךתרכ הב דבע הנשמ
ע יפוה וטע ירפמ םירצק םירופיסו הריש לש ןושאר ץבוק .תורפסו תואנותעמ סנרפתה רחאו

ו תודלימ ךא ,היקאבולסב רשא הצישוק ריעב 1930־ב דלונ וקנפוקואסאירדנא .1951 ־ב
. תוסמו םירופיס םג בתוכו ,הירטסואב םיררושמה יבוט לע בשחנ אוה .הניווב יח אוה
ת ישארבש הרופ יאסמו וקיריל ,רפסמ אוה ,(1925) ץניל ריעה דילי ,ךיירנזייא טרברה
ם ירודישבו םינותעב ףתתשהל הברמ אוה .הירטסואבו הינמרגב םש ול תושעל לחה 50־ה תונש
ם יתיכסתל הילטיא־סרפבו 1955 תנשל ןמרב־וידאר לש תיכסתה־םרפב הכז ,וצראל ץוחמ
ה  ז ל י א .רתויו תופש רשעל םגרותש ,"ונתומ הממו ונייח המ לע" תיכסתה רובעב 1957־ב
׳ ר) הינשה םלועה־תמחלמ ירחא תירטסואה תורפסה לש התושדחתה תצולח ,רגניכייא
ר ואל אצי הלש ןושארה ןמורה .1921 ־ב הניווב הדלונ ,(וז תרבוחב לגייו סנה לש רמאמה
. תיליע היראוואבב הנורחאב תררוגתמו ,רייא רטניג רפוסל האושנ איה 1953 זאמ .1948־ב
, ןמטרא לרק םנה .הרופ יאסמו ררושמ אוה ,1928 דילי ,ר ז ו אה ס גאמ א דרא ה רג
ה ירטסוא לש רצקה רופיסבו תואזחמב ,הרישב םינשדחה ילודגמ אוה ,הניווב 1921־ב דלונש
ב יתכב טקלאיד־יריש הברה בתכ ןכו ,המיבל םידוביעבו םימוגרתב הברה קסוע .ונימיב
א וה .יח אוה הבו ץארג ריעב 1941־ב דלונ ראואב גנאגפלוו .הידוושב יח .יטינו׳פ
ד לונ רייאב דארנוק .("המארד־ורקימ") םירצק םינוכרעמו תוזחמ ,םירופיס בתוכ
ת יישעב ףתתשהו ,"טסקט לש םי׳זאטנומ״ו הזורפ ,תוזחמ בתכ .דבאתה 1964־בו הניווב 1932־ב
ן ושאר ץבוק האיצוה ,1915 תדילי תיאניו תררושמ ,הטסוב הניטסירכ .םייגויסנ םיטרס
ג  רו בגני א .הל הצוחמו הירטסואב ,הריש־יסרפ רפסמב הרתכוה .1951 תנשב הירישמ
ה רג איה םויכו טרופנגאלקב 1926־ב הדלונ ,ונימיב תינמרגה ןושלב הרישה תולודגמ ,ן מ כ ב
ה ריש לש םיצבק המכו המכ המסריפ זאמ .1953־ב רוא האר ןושארה היריש ץבוק .אמורב
ר בכ "תשק״ב .הריפואהו תירבילה ,תיכסתה ימוחתב תושע הלידגה ןכו ,םירצק םירופיסו

. (1967 ביבא) הל תרבוחבו (1962 ביבא) וט תרבוחב ,הזורפבו רישב ,היתוריצימ ונמסריפ
—1886) ךורב ןמרה ק רו ,תשורחב קסעו היפוסוליפו הקיטמיתמ דמל ,הניו דילי ,(1951
, "םירורהסה" ,ולש היגולירטה ץייושב העיפוה 1931/2־ב .תורפסל לילכ רסמתה 43 ליגב
Esch oder die A ,הלש יעצמאה ךרכהש narchie. ח ופיס םע ,1938־ב .ימלוע םש ול איצוה
ר קחמב קסעו ליי תללכמב תינמרג תורפס הרוה םש ,ב״הראל רקע ,תיצאנה הינמרגל הירטסוא
. "םויליגריו תומ" ,תירקיעה ותריצי תא איצוה םג םש .םינומה לש היגולוכיספב ףיקמ
םסרפתה .םיגוריסל רפכ־תזוחאבו הניווב ררוגתמ אוהו 1931 ־ב דלונ דראהנרב םאמות



ס יראפ טרבלא .הריש יכרכ המכ םג םסריפ ךא ,רצקה רופיסהו ןמורה םוחתב רקיעב
" לודגה ןקזה" תניחבב אוה ,הליגר־יתלב הדימב תידדצ־בר תוישיא ,Gütersloh( 1) ל ס ר ט י ג
ה שטיוד״ב ןקחש היה ותוריעצבו ,הנש 83 יגפל הניווב דלונ אוה .הירטסוא ירפוס תרובחבש
, ןכנימב יאמיבו זיראפב תונמא יניינעל בתכ שמיש ןכ־ירחא .ןילרבב טראהנייר לש "רטאית
ם ש ול השע ןכו ,הנושארה םלועה־תמחלמ ינפלש םינשב יטסינויסרפסקאה ןמורה תובאמ היה
ר ופסמ־תובר תוסמ רביח .הליש זוגא עדונה יאניווה רייצה לש וגוח ישנאמ ,בושח רייצכ
ם ייתכלממה םיסרפב רתכוה אוה .הניווב תויונמאל־הימדקאב רוסיפורפ שמשמו ,הקיטתסאב
י מיו ,טשפאדובב 1923־ב דלונ ר 1 ד 1 ל י מ .הרישה־תונמאל ןהו רויצל ןה הניו לש םילודגה
ה מחלמ־יובש ,ןזיטרפ היה המחלמה תונשב .דארגלבבו טאנאב לבחב וילע ורבע ותודלי
ם יצבק רפסמ ךרעו ,םגרתמו רפסמ ,טסינמור אוה .1944 זאמ יח אוה הב ,הניווב הייפכ־דבועו
ק באה ץירפ .השדחה תירטסואה תורפסה לש התוחתפתהב ךרד־ינויצ םיבשחנה םייתורפס
ה מחלמה ירחא .יבשב תחא הנש השעו ,ינמרגהו ירטסואה אבצב תריש 1937 זאמ .1916־ב דלונ
א יצוה 1941 זאמ .הביתכל לילכ רסמתהש דע ,יומיבבו תואזחמב קסעו וידומיל תא םילשה
, יאזחמכ םג עודי .תורז תונושלל ומגרתינ ףא תודחא תורודהמב ואצי םבורש ,םינמור רפסמ
סואב 1920־ב הדלונ ר ם ן ה ז ו א ה ןלרמ .םירוענה־ינבל רפסמו םגרתמ ,ןטירסת ,יאתיכסת
ס רפב התכז 1969־ב .תוליבונו םירופיס ןכו םינמור רפסמ .דמסריפ 1951 זאמ .תיליע הירט
, ה ק ד נ א ה רטפ •Schreckliche Treue הירופיס ץבוק רובעב תורפסל ירטסואה יתכלממה
 סנה .היטניראק ךלפב 1942־ב דלונ ,הריעצה תירטסואה תורפסב םיטלובה םינשדחה ןמ
ת ונשב קר הנממ רדענו ,1908־ב הניווב דלונ ,טסינוטיליפו רקבמ ,רפסמו יאזחמ ,לגיי ו

ה שעו ,המחלמה רחאל םיירטסוא םירפוס לש םלש רוד תפיט .ץייושל הלג ןהב ,יצאנה שוביכה
א וה ,1920־ב הניווב דלונש ,ןאמוט רטלאו .איצוהש תויגולותנא תרושב םיכלהמ םהל
953 1־ב .הזורפו הריש לש םיכרכ המכ םסריפ 1951 זאמ .היגולוכיספה הדשב הרומו רקוח םג
ך ירדי רפ .םיקמעמה־תייגולוכיספ לש םוחתב ותדובע רובעב הניו־ריעה־םרפב רתכוה

ם ירוכיבה־ןמור תא םסריפ 1930־בו ,גארפבו הניווב לדג ,1908־ב הניווב דלונ גרברוט
ר שעל םגרתינ ףא תושדח תורודהמב ספדנו רזוח אוה םויה דעש ,"רברג דימלתה" ,ולש
ן ושלב ןושאר טרופס־ןמור ,"הצובקה") ולש םיאבה םינמורב םג דאמ דע חילצה .תונושל
 ךלה 1938־ב .(רודה לש םיליכשמה יריעצ יווהמ ,und glauben es wäre die Liebe ;תינמרגה
, ב״הראל עיגה תפרצ לש התעינכ ירחא .תפרצ אבצל 1939־ב בדנתה ליעפ יצאנ־יטנאכו ,הלוגב
. Forum ,ירטסואה יתורפסה ןוחריה לש ואיצומו וכרוע אוה םויכ .1951 דע 1941 ־מ בשי םשו
א בומה קרפה .ןקירילו טסידוראפ ,רקבמ ,יאסמ ,טסיגמור ,רפסמ :ידדצ־בר רצוי אוה גרברוט
, ןימארט־ןופ רטפ .ותולג תונשב בתכנש ,"יבא ,יננה" ,ולש ןמורה ןמ חוקל וז תרבוחב
ה זורפה עטק .טרופנגאלקב 1946־ב דלונ ה ק נ ו י .פ .ג .הניווב 1932־ב דלונ ,יאסמו טסיגמור
, "ירטמואיג תדלומ־ןמור" ,ולש ןושארה ןמורה ןמ קרפ אוה וז תרבוחב וטע ירפמ אבומה
ה ניטסירכ .תיטרופקנאר׳פה פמאקרוז תאצוהב דבלב םידחא םישדח ינפל רוא הארש
־ קמעב הרוכ לש םידלי־תבורמו הינע החפשמב םינוקז־תבכ 1915־ב הדלונ טנאוואל
ה ריש יצבק המכ האיצוה 1944 זאמ .ריעצ ליגמ הריש בותכל הלחה .הירטסואבש טנאוואל
ןקיריל ,טסינמורכ .הירטסואל ץוחמ 1939־מ יח ,הניווב 1927־ב דלונש ,ד נ י ל בקעי .הזורפו



ת יאניו הרומ ,ר ק ר י א מ הקירדירפ .60־ה תונש תישארב םלועב םסרפתהל לחה יאזחמו
ה זורפה ץבוק ,1966־ב רוא האר ןושארה היריש ץבוק .תרפסמו תררושמ איה ,1924 תדילי
ה לוגכ 1942־ב תמו טרופנגאלקב 1880־ב דלונ ליזומ טרבור .1967־ב הלש ןושארה
" תשק״ב ספדנ ,"ה׳גירג" ,םהמ דחא) "םישנ שלש" וירופיס רורצ 1924־ב עיפוהש דע .ץייושב
ם ילעופ־תירפסב אצי ,ל״נה לש ומוגרתב ,ולוכ ץבוקה .למרכ .א לש ומוגרתב ,1959 ויתס ,ה
, ולש קנעה־ןמור לע דקש םינש תורשע .רתויב םצמוצמ יתורפס גוחב קר עודי היה (1962־ב
ף לודא ידי־לע 1952־ב םלשוהו םיכרכ השולשב קר אצי ותומ דעש ,"תונוכת אלל םדאה"
ל ודג״כ והורידגהש ויה ,ותומ ירחא ,ותמוק־רועיש אולמב הלגתהשמ .טלובור תאצוהב ,הזיר׳פ
ר ופיסה ."רודה ירפוסבש םלענכ םגו ונתאמל הנושארה תיצחמב תינמרגה־יבתוכ םיטסינמורב
ן ובזע" ,וירופיס ץבוקמ חוקל ,ולש לודגה ןמורה לע ותדובע לש יאוולה־ירצוממ ,וז תרבוחבש
, הירטסוא לש רצקה רופיסהו ןמורה ילודגמ ,וקיאסגרואיג .1936־ב רוא הארש ,"םייחב
ת א ותאצ זאמו 1921 ־ב הניווב דלונ דירפ ךירא ירטסואה־ידוהיה ררושמה .1892־ב דלונ
ם ויכ אוה הבו תונוש תוכאלמב תובר םינש קסע הב ,הילגנאב בשוי אוה 1938־ב הירטסוא
D ,ןושארה ויריש־ץבוק .יס.יב.יבה ירודישב ״ישפח״ ףתתשמ eutschland, 1944־ב ןודנולב אצי 
ן כו ,(הינמרגב רקיעב) הריש יכרכ המכו המכ איצוה זאמ .ירטסואה בולק־ן״אפה ידי־לע
ס אמות ןליד ,טוילא .ם .תו ריפסקש תוריצימ תינמרגל םגרית .(1960) ״הרענו לייח״ ,ןמור
ש טירפ דרא ה רג .(1967 ביבא) הל "תשק״ב םג תירבעב וספדנ וירישמ .סגנימאק .א .או
י אבצ תוריש לש םינש רחאל .1969־ב ,רבכמ אל ושפנב די חלש הבו הניווב 1924־ב דלונ
־ בתכ תא ךרע 5—1962 םינשב .הביתכל רסמתה 1958־מ קרו ,הניווב ןרפס שמיש םידומילו
W יתורפסה תעה ort in der z e i t ן וחריה תא (הכיירב וטוא םע דחי) ךרע ותומ דע 1966־מו
L ,הירטסואב יזכרמה יתורפסה iteratur und K ritik, ןותנשה תא ןכו Protokolle. ץ  נ א ר פ

ר פסמ ,יאזחמ אוה .1885־ב הניווב דלונ ,ירטסואה בולק־ן״אפ אישנ ,רוקו׳צ רודואית
, לארשיב רבכמ אל רקיבש ,ן א ל צ ל ו א ם .תורפסל ירטסואה יתכלממה םרפה ןתחו ,ררושמו
ד לונ אוה .ונימיב תינמרגה ןושלב הרישה ילודג לע הנמנה ירטסוא־ידוהי ררושמ אוה
ם לועה־תמחלמ רחאל השע הרישב וכרד תישאר תאו ,1920־ב הניבוקובב רשא ץיבונר׳צב
D ,ןושארה ויריש ץבוק 1948־ב אצי םש .הניווב טילפכ הינשה er Sand aus den U rnen .
ם ימוגרת יצבק ןכו ,הריש יצבק המכו המכ איצוה .םויה דע בשוי אוה הבו ,זיראפל רקע רחא
—1894) ט)ר ףסוי .םאטשלדנמ פים1או ןינסי ,ירלאוו ובמאר ירישמ ן ונגסה ינמאמ ,(1939
, "גנוטייצ רטרופקנאר׳פ״ה לש הלועמ טסיגוטיליפכ עדונש ,תומחלמה־ןיב הפוקתב ינמרגה
. תונושה הפוריא תוצראמ תובתכו םירמאמ ,תוסמ הברה ןכו תוניוצמ תוליבונ המכ םסריפ
ת א ובזע ינפל הנש ,1932־ב .זיראפב םיינעל םילוח־תיבב ,רוכיש־התוש ,טילפ־רגהמכ תמ
R ,רתויב תמסרופמה ותריצי העיפוה ,הינמרג adetzkym arsch, ר וברבה־תריש ןיעכ וז התיהו

 1950־ל 1936 ןיב הבשי ,1911־ב הניווב הדלונש ,ליפש הדליה .הנשיה הירטסוא לש
.ירטסואה בולק־ן״אפ תריכזמ םויכ תשמשמו ,תרקבמו תמגרתמ ,תיאסמ ,תרפסמ איה■ .הילגנאב

ןמלוא דג : הפיטעה בוציע
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