ספר זה מוקדש לעיון במבחר אנתולוגיות חלוציות ומקומן בעיצובו
של שיח יהודי מודרני על רקע כמה שאלות מפתח :מדוע נדרשו
יוצרים יהודים במפנה המאה התשע עשרה ללקט ממקורות
היהדות בעודם פורקים את עולה של הדת? כיצד גישרו יוצרים
אלה על פני סתירות ופערים בין מסורות ספרותיות קדומות
לבין העולם המודרני המשתנה לנגד עיניהם? ובניסוחו של ברוך
קורצווייל ,האם אנתולוגיות אלה מגלמות' ,המשך' או 'מהפכה',
נסיגה אל ביטחונות העבר או פריצה לעבר אופקים חדשים?

ערב עיון לרגל צאת הספר
'זיכרונות חדשים  -אסופות האגדה
ועיצוב של קנון עברי מודרני'
ד"ר צפי זבה־אלרן היא מרצה לספרות עברית ולספרות עממית בחוג
לספרות עברית והשוואתית באוניברסיטת חיפה .מחקריה עוסקים
בעיצוב הזיכרון התרבותי בישראל ,במקומן של האנתולוגיות
הלאומיות ,ובכלל זה גם האנתולוגיות ההומוריסטיות ,ובתהליכי
השינוי שהן משקפות במהלך השנים ולנוכח תמורות הזמן והמקום.
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בעטיפה הקדמית :ח.נ .ביאליק וי.ח .רבניצקי בחדר עבודתו של ביאליק.
באדיבות הארכיון הציוני המרכזי.
צילום :צבי אורון (אורושקס).1353860\PHO ,1925 ,
ברקע :כתב היד של זאב יעבץ "חוני המעגל ושבעים שנות השנה" .באדיבות
מכון גנזים  -אגודת הסופרים בישראל.
עיצוב עטיפה :אתי אזולאי ,תכלת

אסופות האגדה ועיצובו של קנון עברי מודרני

זיכרונות חדשים

זיכרונות חדשים

כמאה שנה חלפו מאז ראה אור 'ספר האגדה' בעריכת ח"נ
ביאליק וי"ח רבניצקי ועדיין לא נס ֵלחו .דורות של קוראים נחשפו
לעולם האגדה של חז"ל בתיווכו ותכניות לימוד במסגרות חינוך
שונות התבססו עליו .אך מעטים יודעים שקדמו ל'ספר האגדה'
עשרות אנתולוגיות יהודיות בגרמנית ,ביידיש ,באנגלית ובעברית
המוקדשות לסיפורי האגדה של חז"ל .אלה פורסמו במהלך המאה
התשע עשרה ובראשית המאה העשרים כדי לחדש את פניה של
היהדות כלפי 'פנים' וכלפי 'חוץ' כאחד .אנתולוגיות נשכחות אלה
לא עמעמו את הצלחתו העצומה של 'ספר האגדה' .אך הן עדותיה
של המהפכה השקטה ועם זאת השורשית שהתחוללה באותה עת
בארון הספרים היהודי .מהפכה שהתוותה את גבולותיו של קנון
עברי חדש.

זיכרונות
חדשים

אסופות האגדה
ועיצובו של קנון עברי מודרני
צפי זבה־אלרן

מאת צפי זבה-אלרן | בהוצאת יד יצחק בן־צבי
בתמיכת קרן פוזן ומכון קק"ל לתולדות ההתיישבות והציונות
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צריף הנשיא ,יד יצחק בן  -צבי ,רח' אבן גבירול  ,14ירושלים

פרופ' אלון קדיש | ברכות
ד"ר דני שרירא | יו"ר
במהלך
הערב הספר
פרופ' עלי יסיף | ספרי אגדה שלפני 'ספר האגדה':
יימכר במחיר
הערות לאופיים ולתפקידם ההיסטורי
השקה
פרופ' אביגדור שנאן | תקופת השופטים בראי 'ספר האגדה'
פרופ' זאב גריס | אסופות ,אנציקלופדיות וספרי היסטוריה גדולה -
הוצאת 'מסדה' כמקרה בוחן
ד"ר צפי זבה  -אלרן | דברי סיכום ותודה
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