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 .)ל"זצווי'פלהכהןצביאליעזרו'שלל&:נטיותושבהועשריםחםש(לםלאת

כתוכםאכרמוכיץרש"יהצעיריםשקבוצתכשעהצווי.יפלהיהכערךזקן
שכארנשעהניזוןהיהאחרתומםכיכהחיהיהאחרכעולם •חםפרותאלנננםו

נסותהשאיןעצומהכהתנגדות •כפיהםחדשותותביעותהללוהצעירים
 .•בספרותנואזששלטהחכור.לשםהחבורשיטתנגדית iהמחנרנגרהתקוממו
 .אליהנגשוואסתיטיקהיופי ,תועלתשלחדשותוכדרישות

 .כצווייפלראשונהפגעוהללוהחדשותוהדרישות
טפוםימופתלשמששיכולםפרשלו,ו·~וגכ"ה.מיניםאתאזהוציאהיא

 •הכקרתלחציכמטרהנעשהוהינףאז,לטה rt •אשרחכור,לשםהחכורלשטת
גוטלונרכאואחריושלום:"משפטכםפרואכרמוכיץש·יכנגדויצאכראשונה

אמנם' ,נםההרבני •הצעיריםכעינילגמריירדצווייפעלשלוכבודו-וחבריו
הודהוכר'נוטלמאתלםטרפםיהששקלאחריאךצווייפל'שללימינולעמוד

ושקטהמתונהשתהאהנקותעללהזהירשיצאאלאאכרםוכיץ'לדבריהואנם
 •המחברשלכאישיותותפגעושלא

 •הראשונהכפעםצווייפלפניאתהה•זtכלהצעיריקבלוכך
הדברקיצונית.ויותרחריפהיותרעודהפניםקבלו.חיתההשביחבפעם

.מינים,לרגלינתעורראשרהספרותי,והפולםוםמהזםןשעכראחרי :כךהיה
ולמרותמכקריו.אללדברנעצמוצורייפליצא ,נשתקעשככרכמעטועוגב·

דבריוהיווכלל,כללנאותיםכלתיכנטוייםמלהשתמשנמנעולאשמנקריומה
התיחםוכיחוד •צעיריםאלכחבההמתיחםזקן-סולחדבריונוחים'רכיםאלי;:זם
כבחדכמאסרואליווכפנותוכפולמוס'המתחילאנרמוניץ'אלםיוחדהכחכה
חריפהכתשובהנתנכרלשלוםהקוראזהנוחמאסרוכשנר.כניי. :נשםתדיר
נו·כםצידויאכלאני.יקום :לחאופייששםאכרמוניץ'מאתמאר

 • tחרכ'ד ,(.המליץ"

על.שלוםהמרעיספרואתצווייפלשהוציאנשעה ,השלישיתוכפעם
היה.םלוניםסקי•ז nוריגלויהםחאה·דילעדאליוהחתנבדוחהגיעהישראל,י
 •המוחיםכראש

 .•ושקטותמתונותסדרתנעלימיוכלחיהעצמושצווייפלמהלמרותוזהו
אלאעודולא •לחהרוסהרסןהמחלוקתמזמתרחק 'שלוםורודףשלרםאוהב
אות.ןכ,ניןלהשלים-הספרותית'לתעודתוזאתאתשעשהכמעט- ,שרצה

זו,עםזוהנלחמותכישראל,השובותוהכתותהמפלגות
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ברריזהשכרתשרגלגדרח

עלחותמרשהטביעחסרוןהאיש,נצורייפלנרה•האחדשחסרוןארא
ו.עוותתעודתו.אתלמלאותשכבואולוגרםזהוחסרונו ,הספרותיתפעולתוכל

לתקופתוהגמורהנגרר-ורצונורעהוגופר-מכליחראנעשהשלו,השלום
 •נחהמדבריםראשישללרוחם

ברוסיה,הששיםשברתנתחלהההשכלהתקופתזו,תקיפהשלתכונתהכי
מאותהלגמריהיאשונהוקוננו,ליליננלרםאנרמוניץ'ידי.עלשהונעהנפי

השכלת-פירושההיה 'סתםהשכלה •כאןעדבהרגיליםשהיו .ההשכלה
האומהאתהפרתהזוהשכלהואם •הידועההשםים"בתה.השכלהו i ,ברלין

המודרנית rהיזירה.שלהמרוחקגורמהרקלהיותוזכתהובמקצתאךהעברית
הדנוסיכתהריהעברית, .פה l!הישלהרומנטיתלההערצהה~דותהעברית

חיתהולעתיקותיההקומונהליוןשהחנה ,הסכינהבאותהנולדהכי .היא
אחרתושי.ר.ר.ברמרול.סי~נ,ל~ן R.ווינ.שלהסכינהבה,שלטת
על/'העמיד :.העיקראו"כראשחעםי;חהיא .•ברוסיהההשכלהחיתהלגמרי
סתרךנולדההיא •ריאליתאחיזהכשבילוולברואהענויהעםאג-,הקרקע
חריאליזמרםשלעולםהשקפתמתוך /םרציאלירה-אקונוםירתריפורמותשלסכינה
שתועלתהמפנךרקהיפההספרותעלידושהניף 1הריאליזםרסאותוהגמור.

חאידיאהתפסהברליןהשכלתכתקופתראםבחיים.כךכלמ~רגשתאינההמעשית
השכלתכתקופתהדברהיהכךלא .חשובמקום ,המפשטתהיהדות .שניחרות

ברוחניותהחיתההראשוניםהמשכיליםשלמלחמתםעיקראורנה/ .רוסיה
הרננותוומתבונתההולכתהחסידותעמדהעיניהםלבנורות. iiהישלהיתרה

ריאלייםחייםשררוחלהכניסהיהצריך •רהלחםהיהצריךוכחן •שנתאננה
ממשי.נקרקעוהשתרשותלאחיזהשאיפההררו,היבשותנעצמות

 'ברליןלהשכלת :tיניחגםגלויהמלחמהליריהוכרהגיעשרארמה
מעולםואוחולאכללנחהרגישולאהחראהדורשננימשוםאלאזהאין
כיירעוהמה •מיוחדתחפינהוהנחועצמונפניהעומרריאליחנררהיכנח

והמקובלתהמסורההיהדותככקדתוהתחילהמנרלםוןנימירעולםשירדהההשכלה
עלעלהראשמעולםפיעלאף •נשמהדוגליםשחםזוהשכלהאלאאינה.
מהחמשךשהם •מנרלםוןמעשהאתשהואנמהממשיכיםהםכיולבם

כיוצרי 'מחדשהכלאתכמתחיליםעצמםאתראותמיר 1להפך •לחםשמקורם
שדברונשעהברלין'השכלתונריעלנאותאותשחזרונשעהואף •כראשית

כך •חרשהכהתגלותדבריהםלהםנראואזגםוכזהוכיוצאכרתהקוניםעל
לאנישהיההצמיחהפתוסאותוהקרקע'מןהיונק /רענןצובחרכללויש

אינםמעשיוכי /היהכנרשכזהכללםרנישואינו 1שמכראשיתהצמחאנין,
אבותיו.מעשהעלויותרהאלףנפעםחזרהאלא

נולדהכיעצמה/כ.ברלין·אףנרריןהשפלתנשתנתההימיםכדנותכי
נכלל,וחה·~כלחרית 1חחיםזפהיהדותכלשלמיוחדהסינתיזהזושלימיהכסוף
 •זהדברכחשבוןכללהניאוראיוערגםראם •רוסיהמשכיליידעולאמזה
ואחוזיםמושרשיםהיוכולם •ראיתםלנבולמחוץאותוהעטירופנים,כלןעל

פתרוניםככקשתעסוקיםהיונורם •הרוסיתהיהדותשלסביבתה •בסביבתם
סחםמנצנצותהיוסוציאריםזפירתשמנסותויש ;העםשלהנוראחאקרנוסילסצנ
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שחרית

העםשרחריאליתםםנינתחאמצעיתי 1חנלריניקתםנגבולוכאן' •לפרקים
וחולביםם 1תקופרשלבצעירותהחיוצעירים •ההיאחדורבנישלכחםצפון
התקופהאותהמראשיאחדיםזכווכך •אתהיחדוםתנגריםחולביםוגדלים•,הם

לכנין••זtונ•ם Mרגםאלא ,לסתירהוהאחרוניםהראשוניםרקלאלהיות

אניהס::רותיתעבודתו ל~:•כללהמחורצורייפל.היהלנמריאחרמסוג
כחבריו~נט·עית rמקצרא·נוחולאמעור~אכל •ונפגעהציץהואגםכי ,למדים

יודעיםאנו iשא'כמעטאלאהיזtשים'שנותבהחלתה'הנערןזקןרקלא
אכל .חמרחז.:הנעצםיצאישראל·על.שלוםשרכקריאהצעיר.נתוראוחו
-א·-אפשרנ::רדיםאלימנטיםלהרכיבכדי ,שוניםנחותנ•ןשלוםלעשותכדי

אתרהנירכלם iקוצריך •חאל~נזנטיםומזיגתהנחרתאחידאריכף 1רלגשת
אחר 1ררס•הוהשכרת •בפירודםחאלימנטיםאתעצמו,נפניהנחותאחדכל

ש~רע·ק-הכלכלל.צווייפלידעלא ,השלוםנםקחרתהחשוביםהנחות
העמדתוי;צםישראלחייאלת-ttליהחדשה::תרוןשלתכונתו ,הדשחהההשכלה
אנוונכרצווייפל.נ~~בילהחתוםנס::רהיהזהכלמיוחד,באופןהשאל,~
כישבזזבנו,הונחהתנו'{חארלו,ניכ :tמהנעשהכלאי:-יחוסומתיךמכירים

 •הממשייםהחייםמןאמצעיכלתיבאופןדברשוםלקלוטכללמוכשרהיהלא
ממעלצףהואהריתדירהפרט'אתולאו.כללאתרקלפניורואההואתמיר
 •לחיים

המיוחדתע'רמיהשק;:תשרושדשיהעיקריהעללעמודשרוצהמיוכל
 ,הה·זzכרחומרוט·תק·פ:-מנחם,כןשכתקיפהזואלרא . rנרר·ח·~נרר.אלופנה

 iנר?יח-ש:לתאלאלא ;רום·הלה•טכלתהדינמי.מצרה ,ברוחהקרונהשח·תה
 •zילההסינהיזחקופתבה 1שמשההערנשעתכ

כחומתפרציםנראונכר ,הריפירטהשליה i1תוצאונתבררוכנר
הלאומיהרעיוןםתח·לז{לחחונותו·~ר •מדבריההיוצאוככרהאמנציפציה

שר·לנאחשביחצרמן .ןר~·הא.ומה".אלח·עםרנ·קנאאחרמצד •להתפתח
.ז:זםמשחנא 1848'זtנתחרבותונין •פיהערהדצי~~ריןמיםקערתאתוכפה

 ,ומסתמנותה?אומהה'הררה ל~·ר.-כיהך,ילנותכנרשרו.וירו·~לים"כ"רומא
 ,עדייןחם-ראחיזה תי:~·ארא .העבריתחתחיהם·מנינוצציםמתח·;יםככר

ארהונרהללו.הרעותרכל .עורנאמרהלא.ארץ-ישראל· :האחרונהחמלה
ניז , jנונין •בםיםןאתערייןן iל.מ,•צאותא·ןנאויר,ות >.jהו'החרשותקוות 1הר

ע•טך,הנכלערמשקפה 'הזרמ·םמברהעתיתהספרותנאה ,זהרחפוששאיפה
ההצודקשכרתיוזבוצאיםאחריםנאיםהנהנפשה.חשבוןאתועושהמסביב

האמונהפשטיתנשבחנשכחה,לספרומתחיליםחחםירות,ארהיחסכאןעד
מתרכזתוהנח ) j, Buschשלאמרו p.ב Jarbuch fur Isreliten, Wien 1847 (שבח

היא.ודתיתראומיתוכהתלהבות > rגמאיננמגנזחליהמןלר.ר·רמסביבשלמהקבוצה
שנרמההעולפריקתכנד~ההש·:לה,שלח"':עוחהתוצאותנגדמתקוממת

שלוםהרעות,ביןשלרםהמפ?גות,ניןשלוםשלום'שלוקולותמרונה.נמרה
ספרדגירושכתקופתלפנ·םנמרהפעם,עורצר.מכלנשמעיםישראלכלעל

לפנינוקמחהפעם ,,עשניחווה,והמעמדותהמפלגותכיןהתחומיםמתערבים
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נרריזחשכות'ש'לגרנולה

ניםילפנים,וכמוומיצר.מקוםגבו,ריודעתשאינההיהדותחעולםית,היהדות
לחרבות.מעלמרחפתישראלשכינתל ttיקולה 1נרספרדיגירוש

דעוך,מהון .צווייפלשלמרערלהשקפהצמחהשמטנוה?ןרקעזהו
לביתשניםשלנםוציאלי;מדס,כופריםשלמאמנציפציה.נואשיםשלוהשקפות

ך,לרולד'~ותגרמונגרינ,ניה,שם.אםאכל •צורתהאהוקבלהנקבעהאם.ם
היד,לאכורמיהחנה 1החייםשלהכלתי-אמצעיהההשפעהההיסטוריות.המסכות

כולוםפוגצררייפלוכשנאנברא.לאשעדייןםעולםאחר,םעולםגלגולאלאזה
שלתקיפהנאור.הנשנא,והחיים.הדר~נ•::.אלותלטפלכאלחרםח·:~נותכדעות
םולשודוכלערערההשכרה.עיקרישלקלנדנודכלכעדומלחמהרעש
גםאלאומשטסהכעםרקלאדבריועוררוזר,ח•:~כלהשלהיסודותיםודיאת

ולכ~ן.לכאןנבטיהכצניעות,מוצקות,רעדהכחומרשחשדוהווישכרז.
הואחיהכאמור,הרבני.דררו-דא"אכנוניןלונמצאאחדחכרואך

שלצדקי·יאתלווכשחרכיחי · rאנרמונ·מפניעליולחגןשיצאהיחידיכמעט
כיומחלוקה,פולמוםשלתקופהנאיתהלררויזt'יצאצוויי,;בל,לגניאנרמוניץ

מרונהנמרחההתנגדותאליונתגלתהשלאומה .ו·ז~קrםהםהונהתהאהנקות
להפרש·זtמהרמפניזהוצווי-פל.אלכמדאליו>אףנתגלתהמועטהגנמדה

נעשהפירקוניטש,מעשהאחריהימיםברבותבמדע.עצםואהוהשקיעהזמןמשאלות
עםאחתבשורהלעמודרצחהואצווייפל.כןשאיזמהלמלכות·.,מקורבאף
נדחףכרצונוושלאברחושנעלאלאאתם'ניחרלעכוררצההמשכילים.כל
למשל,לו,לסלוחר,יהקשהנאמתכי •הצדמזעומדונשארהשורהמן

המשכיליםניזlורהועמידתואחדמצדמקאפרסטהאדמו"רעםבכתרניםבואו
 1ר,שאלורבאותןכללחששאינו 1להביןלהםחיהקשהכיחודשני.מצד

המעשיםעולםנאו.רונזרגישאינוכיהדור,כניכלשרחייהםנמרכזהעומדות
היהקשהנו.משק~עיםהיועצומהואנרגיהמרוניםנחותכךשכללו.שםסנינ

עולם ,השכלהושלפעולהשל 1חייםשלאחרעולםלפניוכי ' iלהנידורולבני
 $ •הספריםמתוךכולושאוג

צווייפרהנהכחייו.עולמוראהשלאנמעטהפובליציסטצווייפלואם
שנניהסכותמןאחהאפשה 'היאו iוגםהכל.עלמכובדחיההמדעאיש
אמנם-השערה•כחוטחגדו'ייםעם;מדסדקיםממנו.מרוציםהיולאדורו
אףרושמה ':.תא,השאירההפונריציסטיר.נפ'עולתוהמורג·~תהפגימהאותה
כהמוןמספר,איןעד םי~~י}:'בכספריומרנההואגםכןך,רכביכמו •כאן

נבלעתחציטטיםמרובהייער.יראהלאה':גiציםשמרובעד ,מראה·מרןומות
הציטטיםאלהמכלהעולה 'המסקנה 'הדבריםתמציתלגמריואובדת

 'יפהבטעםכתובמוסר.ספרמיןעולם•,שלכ"חשנונוספראף •המדונים
השראתעיקרו-שכלו_קךלייל. סליtי;;;;וכ;tברוחו?ןצתוישרים·.מסילתכרוחקצהו
אחתמעלהאבל •הציטמיםמהמון~מפרקיו.כרכיםניצללאהואאף 'הרוח

הקלסגנונו ,והיפההנוחההרצאתו- ,הטפוםייםספרי-םדעכלעלכספריויש
פרק iםילפניךבספריו.המונאיםהמחבריםדברישרהנאהל1;רי~~קן~ה Rוה

היחווהנתררדוהרבותשאלוהעלומנומרתחיהשיחה 1והמדרשותהאגדהמתוך
ובמפריבשפינוזהוגמרוכחסידותכקבלהמתובלהארכםנדרוני,בפילוןהחל
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שחר•ת

עמודבולעוהקורא •החדשיםחכמת-ישראלוכספריהמחקרכספרי 1הרבנים
עלאם 1תחלההפלא iלזמהעליודעראינומצחואתמקמטאינוסתינעאינועמו,דאחר

ארהיהדות,שלהרוחמכמניבכלהגמורהשליטתועלהמחבר.שלהגאוניתבקיאותו
 •ההרצאהויפיהסגניזקלותעל

אותר 'הספריםעולםאחר,עולםאבל 1הסועריםהחייםעורםלוחיהזר
רוחואתומניחבעריסתוהילדאתחמישןכמינו,המיוחדהיהודיהספריםעולם

שלו.כולוהיה 1זהומקסיםנצחיעולם 1והטרדותהדאגותמןכשניםהנא·זtל
בעולםמראייותרשקוע•טחיהעלצווייפלאתכיותרלחייבאיןזהומפני

עסקינןישראלעם•טלהספריםבעולם .החייםעולםאתראהולאשלוהספרים
כן.כלגדולאינוהחייםוביןהלזההספריםעולםכיןוהמרחקהנא.

ענודהשלתקופח 1באחאחרתקופח 1ורההשכלהסערעכרוכ•טרק
הצריחיםממרוםירדויםמשכילי·חלדוגואףהזמןכשהגיע 1וצנועהפ·זtוטח

שעליו 1שרןחראהצנועהעונדצווייפלהיה-ממעמקים'ליצורוהתחילו
באצבע.כולםהראו
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