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דברי  -פתיחה
ישראל קולת

תקומתה של תרבות יהודית חדשה כארץ  -ישראל היא אחת העלילות הגדולות שאותה ביקשה
הציונות להגשים  .באסכולות מסוימות שלה

( כגון  ,האחד  -העמית )

נחשבה תקומה זו לא פחות

ממדינה יהודית או מכלכלה עצמית  .מצד אחר היתה התרבות התחום הנתון ביותר למחלוקת
בהגדרתה של התנועה הלאומית

;

עצם זכותו של המושג ' תרבות ' לקיום עצמאי ונפרד מן הדת

היהודית היה עניין לפולמוסים חריפים מאז ' בני  -משה ' והקונגרסים הראשונים .

זהותה הייחודית של תרבות ארץ  -ישראלית ומרכזיותה ביחס לתפוצות היתה אף היא עניין שהעסיק
 ישראלהרבה את התנועה הלאומית  .הלשון העברית כלשון מדוברת וכלשון החינוך הקנתה לארץ
מפירי של תולדות היישוב
מעמד מרכזי עוד בשלב מוקדם של התנועה הלאומית ( אמנם במחקר

"

יש לבחון לא רק את תוקף הנורמה הלשונית אלא את התפשטותה הממשית בציבור ) .
אפשר לתאר את התרבות היישובית לא רק כחידוש היהדות אלא גם כצירוף תרבויות שונות  ,אשר

השתפכו אל המציאות הארץ  -ישראלית  .אפשר למצוא בה את השפעת התרבות הרוסית בספרות
ובמחשכה החברתית  :את הספרות הקלאסית הגרמנית  -שילר והיינה ובמידת  -מה גם גיתה  -ואף
משהו מן התרבות הווינאית שחדרה על  -ידי הרצל  .אל כל אלה הצטרפה בעוצמה גדלה והולכת

המציאות הארץ  -ישראלית .
מניחי היסוד של התרבות היישובית קלטו במידות שונות של היקף ועומק את התרבויות השונות

;

אולם הם היו חדורי אמונה כי הם נושאים בחובם תרבות חדשה המביאה מענה לא רק לבעיות העם
היהודי אלא גם למדוויק של החברה האירופית
גרוטסקיים ,

;

הציורים וההשגות של ' בצלאל ' נראים היו

אולם בשדה החברה והמחשכה החברתית  -ולעתים אף בשדה הספרות  -הם יצרו

יצירות שההיסטוריון יכנה אותן ' גרעיניות '  -אם כי הוא יצטרך לבאר ולהצדיק מונח זה .
תוערך התרבות היישובית של העלייה השנייה  ,העלייה השלישית והעלייה הרביעית באשר

תוערך  -היא היתה אופטימיסטית וחדורת אמונה וביטחון

;

הארץ אמורה היתה להיות הסדן

ליצירה שבה לא יופיע היהודי כאסור כמסורת קפואה או נדחף אל מהפכנות הרסנית .
כאשר כאים אנו לתהות על אופיה של התרבות היישובית ולהעלות מן העבר את הרעיונות
והאפשרויות שהתממשו ושלא התממשו  ,מל הראוי שנהיה פתוחים לעושר התופעות שהצטרפו
בעבר זה ועלינו לשלב את הגילויים והיצירות הבודדים במכלול רוחני .

מושג התרבות והחיפוש אחרי רכיביה החומריים והרוחניים  -אחרי גילוייה המגוונים וערכיה
המלכדים  -הם מן הנושאים המרכזיים במחשבה הפילוסופית וההיסטורית מאז המאה הי " א  .ויקו
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ו

והרדר  ,הגל ובורקהרדט  ,דילתיי והוזינחה חיפשו את גילויי הרוח השונים  ,את הקשרים שביניהם
ואת התפתחותם בזמן  .במחשבה היהודית ביקש רנ " ק למצוא שיטה המכלילה את אופני גילוייה של
הרוח היהודית .
מושג התרבות בימינו הוא לפחות בעל שתי משמעויות עיקריות  :המשמעות האחת היא הערכית -
ההומאניסטית הרואה בה את הדרך לשלימות האנושית  -התרבות היא הקידמה האינטלקטואלית ,
המוסרית והאמנותית

;

המשמעות השנייה של תרבות נטולה מן האנתרופולוגיה והיא נייטראלית

לערכים של מושאה  .עניינה בדפוסי התנהגות ובמערכות סמלים  ,מבחינתה תיתכן גם ' תרבות פשע ' .
המחקר ההיסטורי מקבל משיטות אלה  ,אולם שומה עליו לעמת אותם עם התביעות של הגילויים
ההיסטוריים הממשיים  .אין הוא גוזר את מושאיו מן הרוח או מן הליכוד ההגיוני של שיטה כלשהי .
יוהן הוזינחה ביקש את ההכללות שמעבר לתופעות המסוימות  ,אולם העמיד גם את היסטוריון

התרבות על הנומינאליות של מושגיו ועל החשש של העצמת הכללות  .ואף  -על  -פי  -כן הכללות
ההיסטוריון על ' חברה פיאודלית ' או ' תקופה רומאנטית ' השפעתן רבה ביותר על התודעה
הציבורית .
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.

איתמר אבן  -זהר

במאמר זה תידון השאלה איך צמחה והתגבשה בתוך היישוב היהודי החדש בארץ  -ישראל  ,מתחילת
העלייה הראשונה ועד להקמת מדינת  -ישראל  ,תרבות שנעשתה בהדרגה ייחודית ושונה מן התרבות
היהודית הן של היישוב הישן והן של היהודים בארצות האחרות  .תרבות זו תיקרא ' עברית ' לא רק

מטעמי נוחות או מפני שהיא קשורה בשפה העברית  ,אלא בעיקר בגלל המשמעות המיוחדת של

מונח זה  ,שהתחילה להתגבש בתקופה הנדונה בתוך התרבות הזאת עצמה ( ובינתיים נשכחה כמעט )  .י
ממתי כדיוק קיימת תרבות זו  ,באיזה אופן מפורט צמחה
שונה )

והתגבשה  ,במה

היתה שונה ( אם היתה

מן התרבות היהודית בטריטוריות שקדמו לה  ,איזה גורמים עיצבו את אופיה  -על כל

השאלות האלה אפשר  ,לפי שעה  ,לתת רק תשובות חלקיות  ,שחלקן בגדר היפותיזות וחלקן מסקנות

על  -תנאי ממחקרי  -גיחה  .אמנם  ,הרבה ' עובדות ' כבר ידועות לנו מחקר

*

ההיסטוריה  ,הסוציולוגיה ,

הספרות העברית בארץ  -ישראל  -פואטיקה והיסטוריה '  ,המכון לפואטיקה
אוניברסיטת תל
נקרא ככנס '
19רטר ,
הרצאה זו
של  -שם
וסמיוטיקה על
נוסח קודם
אביב  ,ב  27 -ביוני  . 1978חובה נעימה היא לי להודות לפרופ ' בנימין

ביבא -

יעקב שביט ,
הרושובסקי  ,לד " ר מאיר שטרנברג  ,לד " ר -
זה  .וכן לפרופ ' חנא שמרוק  ,לפרופ ' שלמה

לד " ר יהר

מורג  ,לפרופ '

שביט לגב ' רינה

צדקה  ,שהעירו על נוסח

עוזי אורזן  ,לפרופ ' ישראל קולת  ,לד " ר מנחם

ראשון

כרינקר ,

לפרופ ' גרשון שקד  ,לד " ר נורית גרץ  ,לד " ר יורם צפריר ולמר חיים פלג  ,שהעירוני על הנוסח שנקרא בהרצאה .
1

המלה ' עברי '  ,בכל התקופה שמתחילת היישוב החדש ועד לקום המדינה  ,היתה בשימוש במידה רבה במובן ' יהודי
ארץ  -ישראלי '  ,כלומר

:

' יהודי לא בן  -הגלות '  .אין ספק שהיה משקל בבחירת מלה זו דווקא למלה

הרוסית :

כןי ,

שהיתה מלה ' יפה ומהודרת ' ל ' יהודי '  ( .לעומת מלת הגנאי ' ז ' יד '  ) .דובר אפוא לא רק על השפה העברית  ,אלא גם
על ' האדם העברי '  ,ההסתדרות הכללית נקראה הסתדרות של ' העובדים העכרים ' בארץ  -ישראל  ,בססמאות של
תקופת המנדט דובר על ' מדינה עברית '  ,בשחר הקמתו של צה " ל דובר על ' צבא עברי '  ,ועל הבולים הראשונים של

מדינת ישראל ( שנדפסו לפני שהיתה החלטה רשמית על שם המדינה העתידה

לקום )

נדפס

:

' דואר עברי '  .אולי

אופייני לשימוש הקיצוני במלה זו הוא סיפורו של אלכסנדר זייד על קברו של יחזקאל ניסנוב  ,השומר שנהרג

ונקבר בעמק  -יזרעאל  ,כפי שניסח הסופר והמחנך אליעזר שמאלי  ,שתרגם את יומניו מרוסית

:

' קברנוהו במדרון

גבעת  -המורה  ,המדרון הנשקף מול מרחביה  -קבר עברי ראשון בעמק יזרעאל ' ( א ' שמאלי  ,חיי ראשונים -
מיומני אלכסנדר זייד  ,תל  -אביב תש " ב  ,עמ '  . ) 102האם היה ניסנוב

' העברי הראשון ' שנקבר בעמק ? אפשר להבין

שימוש זה רק אם תופסים ש ' עברי ' פירושו ' האדם היהודי החדש בארץ '  .לא מקרה הוא אפוא שבמגילת  -העצמאות
של מדינת ישראל נאמר ' אנו מושיטים יד שלום [ . . .

[.. .

] עם העם

( ההדגשות

העברי העצמאי בארצו

שלי  -אא " ז )  .אין ספק כי אחרי

'

]

לכל המדינות השכנות [  ] . . .וקוראים להם לשיתוף פעולה

ולעומתזאת  ' :אנוקוראים אלהעם היהודי בכלהתפוצות [ . . .

1948

]'

הולך ויורד כהדרגה השימוש ב ' עברי ' לטובת ' יהודי '  ,והמשותף

ל ' יהודים ' מתגבר על השוני בין ' עברים ' ל ' יהודים '  ' .תרבות עברית ' אינה אפוא מונח שרירותי  ,אלא מושג מתאים
למקובל ולרגיל בתולדות עמנו בעת החדשה  .וראה

:

ש'

( סטנלי )

גש  ' ,מעלות ומורדות בתנועה למען

ה " עבריות "  -ראשי פרקים מסוגיה בתולדות ש " י הורווית ויריביו בפובליציסטיקה העברית '  ,פלס  -מחקרים
בביקורת הספרות העברית  ,מאסף לזכר ש " י

פנואלי  ,ערכה

נורית גוברין  ,תל  -אביב תש " ם  ,עמ '

] 74 - 155

.
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תולדות הספרות ותולדות הלשון של היישוב החדש בארץ  ,אבל ' עובדות ' אלה לא נותחו ולא עומתו

אלה כלפי אלה מתוך ראייה כוללת של מדע התרבות  -הסמיוטישה של

התרבות  .מבחינת

הסמייטיקה של התרבות  ,אין זה מספיק שנתגלו עובדות מסוימות  :עובדות אלה צריכות להתפרש
מחדש במסגרת התפיסות שהיא מציעה  .יתר על כן

:

' מסגרת של תפיסות ' פירושה תיאוריה  ,וכאשר

יש תיאוריה  ,חלק ממנה אינו סתם הסבר ל ' עובדות קיימות ' אלא גם השערות על קיומן של ' עובדות '
שטרם התגלו  .חלק חשוב אפוא של עבודת החוקר הוא ניסיון לנסח את ההשערות האלה  ,שאפשר
לקרוא להן ' היפותיזות מקדימות ' ( בניגוד ל ' היפותיזות

מסבירות ' )  .שהרי אחת המגבלות של

העובדות שכבר ' התגלו ' היא לא רק שהן התגלו במסגרת של מקצועות ספציפיים  ,המגבילים את
עצמם מעצם עיסוקם רק לאותה גזרה של המציאות שהם מעוניינים בה  ,אלא גם שהן מוגבלות אך -

ורק לאותם תחומים שבהם ' מותר ' בכלל לחפש עובדות  .והרי יש תחומים רבים אחרים  ,שחשיבותם
רבה למחקר התרבות  ,אבל לא הוכרו כמקצועות ממוסדים או כענפים שלהם ( למשל  :מחקר הלבוש
והמאכלים  ,ריהוט הבית ועיצובו  ,היחסים בית  -חצר  -רחוב  :או אינטונאציות ואיכות הקול  ,תנועות

ידיים וגוף  ,ועוד )  .טבעי אפוא שגם במסגרת הניסיון המוצג במאמר
באותה גזרה של התרבות הבאה לידי ביטוי באמצעות ט ק ס ט י ם

זה  ,מתאפשר

 :לשון  ,ספרות

דיון מפורט יותר

ופעילויות לשוניות

אחרות  .עניין זה אינו מקרה  ,שהרי הגזרה הזאת תפסה  -ותופסת  -מקום מרכזי בכל תרבות

;

ואף  -על  -פי  -כן אין הכוונה שנחקור רק אותה בלבד  ,אלא הכוונה היא שיש מקום להשליך ממה

שנוכל ללמוד עליה גם על שאר התחומים  ,שהסמיוטיקה של התרבות מתעניינת בהם .

מהי ' תרבות ' לגבי הסמיוטיקה של התרבות

?

מנקודת  -מבט של הסמיוטיקה של התרבות  ' ,תרבות ' היא מכלול האפשרויות הסימניות ( בעלות אופי
של

העומדות לרשותה של החברה ( ושל הפרטים בתוכה ) ומאפשרות לייצר את הסיטואציות

סימן ) ,

התקשורתיות המתנהלות בה ( הן סיטואציות חוזרות על עצמן ומקובלות  ,הן סיטואציות שאינן
מקובלות

עדיין )

7.

מובן זה של המונח שונה אפוא מן המקובל בדרך  -כלל בלשון

הרגילה ,

המשתמשת במלה ' תרבות ' רק במשמעות של ' החלק של ההתנהגות שכדאי לנקוט וראוי לחקותו ' .

2

9מיוטיק

"

היא הדיסציפלינה החוקרת מערכות

סימנים  .זהו מקצוע עתיק ,

אך זכה  .לתחייה מחודשת במאה

העשרים  ,ובאופן אינטנסיבי במיוחד מסוף שנות השישים  .כל ישות  ,חומרית או לא  -חומרית  ' ,טבעית '
עננים )

או ' לא  -טבעית ' ( למשל ,

רמזורים ) ,

( למשל ,

שהאדם מפיק ממנה מידע ומכוון את התנהגותו לפיה  ,יכולה להיתפס

כ ' סימן '  .ביסוד כל התופעות המקיפות את האדם שהוא מפיק מהן מידע יש כמה סדירויות בסיסיות  ,שהסמיוטיקה
מבקשת

לגלות  .כן שואפת

הסמיוטיקה לגלות את יחסי הגומלין בין מערכות סימנים שהתמסדו בחברה

האנושית ,

הנתפסות בכל חברה לעתים קרובות כ ' דברים נפרדים ' ( למשל  ,שפה לעומת הרגלי  -אכילה  ,תנועות ידיים  ,עוצמת

הדיבור ובגדים  ,כלכלה וספרות )  .לגבי חלק מן הסמיוטיקאים  ,יש מקום להכליל גם סימני  -תקשורת בין בעלי -

חיים  ,ואפילו סיגנאלים באורגאניזמים ובמכונות ( כגון אימפולסים חשמליים המהווים הוראות ביצוע למיכאניזם
מתוכנן ) ,

בתחום הסמיוטיקה  .על מושגי יסוד של הסמיוטיקה ראה

ובסמיוטיקה ' ,

הספרות  ,ג  ,גליון

4- 3

( . ) 1972

עמ '  . 412 - 401וכן

:

:

א'

ויינרייך ,

' מושגי יסוד בסמאנטיקה

י ' פלץ  ' ,הסמיוטיקה כמדע  ,כמתודה

וכפרוגראמה '  ,הספרות  , ) 1977 ( 24 ,עמ '  . 34 - 28סקירה היסטורית  -מושגית על הסמיוטיקה ראה

:

ת " א סיביאק

,

' סמיוטיקה  -סקירה על מצב השדה '  ,הספרות  ,ג  ,גליון  , ) 1972 ( 4 - 3עמ '  . 400 - 365וכן ( בצירוף ביבליוגראפיה
מקפת ביותר )  :הנ " ל  ' ,המסכת הסמיוטית '  ,הספרות  , ) 1977 ( 24 ,עמ '  . 62 - 35על חיבורים בסמיוטיקה של התרבות

ראה
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'

המונח היום  -יומי משקף אפוא רק את התופעות שהתודעה העצמית של החברה  ,כפי שהיא באה
לידי ביטוי באידיאולוגיות המקבלות בתוכה מעמד

' קאנוני '

( ' רשמי ' ) ,

מוכנה לקבל ורואה

כ ' מייצגות ' ' כאמת ' את החברה הזאת  .לא כן הדבר מבחינת הסמיוטיקה של התרבות  ,המתבוננת

בתרבות לא מבחינת התודעה שלה על עצמה  ,אלא ' מבחוץ '  .התבוננות זו מגלה שקיימות תמיד
בחברה תופעות רבות מאוד שהתודעה העצמית של החברה אינה מוכנה כלל להכיר בהן או אפילו
להודות בקיומן  .אף  -על  -פי  -כן  ,אי  -הכרה זו אינה הופכת אותן למבוטלות או לחסרות  -ערך מבחינת

הקיום וההתפתחות אפילו של ה ' תרבות ' במובן הרשמי  .אופני  -ראייה שונים אלה אינם בגדר ' גישות

יריבות ' ; אין מדובר כאן

ב ' גישה נכונה ' לעומת ' גישה מוטעית ' כביכול  .כאמור  ' ,התודעה העצמית

הרשמית של החברה ' היא

' גישה ' ב ת ו ך התרבות והיא משקפת את האינטרסים ואת האידיאולוגיות

של אלה שפועלים בתוכה  .לעומת זאת  ,הסמיוטיקה של התרבות אינה משקפת אינטרסים בתוך
התרבות  ,אלא רוצה להבין איך התרבות

פועלת  .העובדה שהתודעה הרשמית מבודדת נכל תקופה

גוש אחד בלבד ( המורכב מגזרות שונות של פעילות ) ורואה רק א ו ת ו כבעל ה ' ערך ' הרב ביותר ועל
כן כ ' מאפיין ' את החברה בכללותה לא רק שאינה יוצאת דופן אלא אפשר לראותה כאחד ה ח ו ק י ם
הבסיסיים של התנהגות החברה האנושית  .בוודאי שאין מקום להתעלם ממציאות זו או לנסות
להתבונן בתרבות כאילו התנהגות זו ' מוטעית '  .אבל תהיה זו שגיאה ל ק ב ל  ,לצורכי המחקר של מה

שמתרחש בתרבות  ,את התודעה הרשמית כמשקפת את ' המציאות ' התרבותית כולה  .לצורך הבנת

התרבות במימד ההיסטורי ( ומבחינה סמיוטית אין כלל אפשרות לתפוס הבנה
לכאורה  ,של התרכות

!)

א  -היסטורית ,

במסגרת של מקצוע מחקרי  ,גישה כזאת אינה מאפשרת להתמודד עם

תהליכים ועובדות הנוצרים בתוך מימד הזמן  .שהרי  ,אפילו היינו רוצים לחקור ולבדוק רק את הגוש

ה ' רשמי ' של התרבות ואפילו היינו עוצמים את עינינו ( כמו שמקובל לומר ' לצרכים

מיתודולוגיים ' )

ומתעלמים מן העובדה שבכל חברה יש בעת ובעונה אחת ( ב ' סינכרוניה ' ) אופציות שונות וו
סותרות או אף מתחרות  ,היתה באה עובדת השינוי ברצף הזמן

( ב ' דיאכרוניה ' )

מזו ,

ומאלצת אותנו לתקן

את מושגינו  .העובדה שמתרחשים שינויים בכל סדרה של תופעות קמיוטיות בחברה האנושית

( במכנה החכרה  ,בלשונה ובדרכי  -התנהגותה ) מחייבת לחפש את המקור לשינויים האלה ולגלות מה
הם החוקים המכתיבים אותם  .חיפוש כזה גילה כבר לחלוצי הסמי1טיקה של התרבות במאה
העשרים שאי  -אפשר לתפוס את מכלול האופציות הסימניות כמין מערכת סטאטית  ,שיש בה

לכאורה חוקיות אחת קפואה ומוצקה  ,המשתנה לפתע או אף חדלה להתקיים באופן מקרי ( או
' מיסתורי ' ) ,

כלומר בלי קשר עם מה שמתרחש בתוך המערכת  .הם נאלצו להניח שהמכלול הוא

דינא מי וצריך אפוא להחיל את המושג דינאמיות לא רק על הקיום ברצף הזמן

אלא גם על המתרחש באותו הזמן עצמו

( ה ' סינכרוניה ' ) .

( ה ' דיאכרוניה ' ) ,

כך נפתחה האפשרות להסביר איך כתוצאה

מן העוכדה שהמכלול מכיל אופציות ( נכון יותר  ,סדרות של אופציות ) מתחרות  ,יכולות אופציות
אחדות לדחוק אופציות אחרות ולבוא במקומן  .כך נעשה לא רק א פ ש ר י להתבונן בהיקף גדול יותר

.

של תופעות סייניות  ,אלא גם הכרחי  .לפי הגישה הסטאטית תפיסת ה ' מערכת ' וה ' סטרוקטורה '
מחייבת לחשוב במושגים של ' סטאטיות '  ' ,ץ  -היסטוריות ' ו ' הומוגניות '  .לעומת זאת  ,ההכרה בקיום
הדינאמי של המערכת אפשרה ליישב ' סטרוקטורה ' עם ' קקריוניות '  ,וכך נפתחה האפשרות לבנות
מודל תיאורטי ותיאורי  ,שיהיה מסוגל לטפל ב ' מציאות ' יותר מקרוב מאשר המודל המופשט של
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ה ' סטרוקטוראליזם ' הסטאטי  3 .דרך זו אינה חלה רק על תרבויות מאוחרות ביחס  ,שיש אפשרות

לגלות עליהן נתונים רבים הדרושים למחקר הסמיוטי  .היא חלה גם על תקופות עתיקות  ,אפילו
העתיקות ביותר הידועות לנו ( כגון תרבות שומר  ,מצרים

ואפד ) ,

שבמחקר ההיסטורי ה ' קלאסי '

הוצגו לגביהן דימויים סטאטיים  ,קפואים וחד  -צדדיים  .לגבי תקופות עתיקות כחדשות  ,לא תמיד
' הימצאותו ' של ' חומר

הראיות '

כשלעצמו הוא המכריע אם אפשר או אי  -אפשר לתאר אותן

כמערכות דינאמיות על כל אופיין

ההטרוגני ,

אלא היכולת המדעית לבנות תיאוריה מתאימה

שבאמצעותה אפשר יהיה לפרש את העובדות  ,ואפילו רק את העובדות הידועות בלבד  ,גם במקרים
שכמותן מצומצמת .
תפיסה זו של התרבות לא התגבשה בבת  -אחת בדיסציפלינות השונות של מדעי  -האדם במאה
העשרים  .יתר על כן  ,היתה אף הסתייגות ממושג ' התרבות '

בכלל  ,מפני שהוא נתפס כמעורפל וחסר -

מובן על רקע ההכללות הגסות והשיטות מלאות  -הכשלים של ' תולדות

הרוח ' ) . ( Geistesgeschichte

לפיכך  ,כדי לבנות תיאוריות העומדות בפני הביקורת  ,התפתחו דיסציפלינות מסתגרות  ,שטיפלו
בתופעות ספציפיות לא כמקיימות זיקה הדדית או אל ה ' תרבות ' בכלל  .כזאת היתה
מראשית המאה העשרים  ,בבלשנות ובפואטיקה ( תורת

הספרות ) .

הן פיתחו מודלים

ההתפתחות ,
מופשטים ,

מצמצמים  ,שהוצאו מהם המימד ההיסטורי  ,מושג ההשתנות ומושג ההטרוגניות  .גם הלשון וגם

הספרות נתפסו כאילו היו ' ישויות
העשרים

עצמאיות '  ,הבנויות כ ' מערכות סגורות '  .רק לקראת סוף שנות

התחילה להתפתח ביקורת חריפה נגד תפיסת המערכת הסגורה והוצעו מודלים

אלטרנאטיביים  .במודלים אלה התפתחה המחשבה  ,שמכיוון שעדיף לראות את מכלול האופציות
הסמיוטיות  -ויהיו גבולותיו מה שיהיו  -כמכלול דינאמי  ,כלומר  :המשנה בהתמדה את הרכבו

ומקיים תזוזה מתמדת של פונקציות  ,בהכרח משתנים גם גבולות המכלול  .הם משתנים על  -ידי כך
שתופעות שלא היו שייכות אליו קודם  -לכן מתחילות להשתייך אליו ; תופעות שהיו שייכות אליו
עוברות למכלול אחר  .מכאן  ,שמה שמקובל היה לראות כ ' ישויות עצמאיות ' קשורות דווקא קשר
של התניות הדדיות זו עם זו  .במקום לתפוס אותן כ ' מערכות סגורות '  ,אפשר היה לראות אותן

באמצעות המושג התחליפי ' מערכות פתוחות ' ( מושג שלגבי האסכולות של ' הסטרוקטוראליזם

הסטאטי ' היה  ,ועודנו  ,סתירה פנימית )  .מה יתרונו של מושג
3

' המערכת הפתוחה ' ? הוא מאפשר לא

ה ' סטרוקטוראליזם ' ( או ה ' פונקציונאליזם ' ) הוא הזרם המרכזי במדעי האדם של המאה העשרים  .כניגוד לגישה

הפוזיטיביסטית של המאה הי " ט  ,שזיהתה מחקר מדעי עם ' איסוף עובדות ומיונן '  ,שאף הסטרוקטוראליזם לגלות
את ' [ מעט ] החוקים המייצרים את [ ריבוי ] התופעות ' ולהשיג בכך את אידיאל החסכנות של כל מדע .

לשם כך .

במקום סדרה של תופערת הנחלקות על  -פי סימני  -היכר חומריים  ,מציע הסטרוקטוראליזם לראות את התופעות
כמכלולים של יחסים

( ' פונקציות ' ) ,

כלומר

:

מערכות  .הישגיו הראשונים של הסטרוקטוראליזם היו כבלשנות

ובמדע הספרות  .עם התפתחות המושגים החדשים בשני המקצועות האלה  ,צמחו למעשה גם מושגי המפתח של

הסמיוטיקה המודרנית  .מסיבות היסטוריות התפשט במערב  ,ואף ' החפרסם ' בארץ  -למרבה הצער  -רק זן אחד

של ' סטרוקטוראליזם '  ,הנובע מן המסורת של ' אסכולת ן ' נבה '  -אסכולה שבנתה את עבודתה על התיאוריה של
דה סוסיר בתחום הבלשנות  .הסטרוקטוראליזם נוסח זיבה ( וממשיכיו  ,כגון ' הסטרוקטוראליזם הצרפתי ' ) לא
התעניין ב ' קיום המערכת בזמן '  ,ועל כן זיהה ' סינכרוניה ' עם ' סטאטיות ' ועם ' קיום מחוץ

להיסטרריה ' ,

ו ' דיאכרוניה '  -עם ' היסטוריה '  ,אך ' מחוץ למערכת '  .תפיסה זו של סטרוקטוראליזם ' קפוא ' לא התקבלה על  -ידי

הפורמאליסטים הרוסים והסטרוקטוראליסטים הצ ' כים  .מודל אלטרנאטיבי פותח על  -ידי
ויאקובסון

;

טיניאנוב ,

"

יכנבאום

זהו מודל ' דינאמי '  ,המנסה לפתח תיאוריה על ' מערכת בזמן ' ולא ' מחוץ לזמן '  ,והרואה אפוא את

' המימד ההיסטורי ' ככלתי ניתן לסילוק  .יאקובסון ביקר בחריפות את הסטרוקטוראליזם הסטאטי כבר בשנות
העשרים
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'

רק לראות תופעות הטרוגניות כמערכת ( כלומר  :מכלול

מתובנת ) ,

אלא גם את היחסים בין המערכות

במושגים של יחסי פונקציות ולא במושגים של ' מקריות '  ' ,ללא קשר ' או ' מבחוץ '  .כך החלו
להיחשף החוקים השולטים ביחסי  -הגומלין בין המכלולים בכל נקודה סינכרונית וגם העובדה שיש
לא מעט חוקיויות ( סדירויות ) בסיסיות  ,המשותפות לכל המכלולים האלה ( כמו גם לכל חלק שהוא

של כל מכלול  ,ותהיה שיטת גיבולו מה שתהיה  ,ולמכלול  -העל כולו )  .כל זאת  ,כמובן  ,תוך

הבנה ,

שהמושגים ' מכלול ' ו ' מערכת ' כבר אינם יכולים לחול על איזה שהיא סדרה נתונה מראש אחת
ולתמיד  ,שיש לה  ,לכאורה  ,מרכיבים קבועים  ,אלא רק על סדרה של י ח ס י ם  ,כלומר על תופעות

שיש אפשרות ( או שכדאי מבחינה מחקרית ) לטעון שקיימים ביניהן יחסים ( פונקציות )  .כך התפתחה
ראייה חדשה של הספרות והלשון במימד
יחסי הגומלין בינן

ההיסטורי  .ההשתנות בהן הוצגה כפועל יוצא מפעולת

לבין תופעות אחרות  ,יחסים הנשלטים ומווסתים על  -ידי החוקיות השלטת

בתוכן  .כך נתפס כל מכלול גם דבר ' לעצמו '  ' ,אוטונומי '  ,וגם ' מעורב '  ' ,הטרונומי '  ,גם מותקה על -

ידי מכלולים אחרים וגם מתנה

אותם .

תפיסה חדשה זו מסבירה מדוע ואיך יכלו חלוצי הסמיוטיקה של התרבות להתחיל להתמודד עם

בעיות כגון יחסי הגומלין בין הספרות  ,הלשון והחברה  ,המכאניזם של השינוי  ,התרבות ' הלא -

רשמית '  ,ההילחצות של מערכת סימנים אחת אל תוך זולתה ( לשון אל תוך לשון  ,נורמות לא -
ולהפך ) ,

לשוניות אל תוך נורמות לשוניות

בגדים ורפרטוארים פךה  -לשוניים ( כגון תנועות ידיים

וגוף  ,עמדות גוף ומרחקים בין  -אישיים [ פרוקסמיקה ] )  ,תופעות קוליות וצליליות
ואינטונאציה )

גבהי קול

וכדומה .

4

במידה רבה  ,תחילה התבוננות במה שנחשב תת  -מכלול ספציפי ( למשל  ' ,לשון ' ,
' ריהוט ' ) ,

( צלילים  ,טונים ,

במישור המיתודולוגי  ,היה סדר פיתוח המושגים  ,ועודנו כך

ממנו אל עבר מכלולים שאפשר לתארם כ ' שכנים ' או

' גובלים ' ,

' ספרות '  ' ,בגדים ' ,

ולבסוף  -אל ' סשלם '

( ' מכלול  -העל ' )  .רק בשלב שני התחילה להתפתח מיתודולוגיה של סמיוטיקה כוללת של

ה ' תרבות ' ,

המאפשרת לשוב ולבדוק את המכלולים הספציפיים כאיברים ב ' תרבות '  .אף  -על  -פי שטרם נעשתה
אינטגראציה מספקת בין שתי נקודות  -המוצא  ,מה שנעשה בתחום זה וגם מה שהולך ונעשה  ,הוא
ככר בגדר שרטוט של פרוגראמה מספקת  ,הנותנת אפשרות לנסות להציע בתחום

ה ' תרבות '

בכלל ,

ובכל ' תרבות ' ספציפית בפרט  ,שורה של היפותיזות  ,הסבריות ומקדימות כאחת  .כלומר  :מצד אחד
הכללות המבקשות

4

להסביר ,

' חוקים ' של התופעות שמניחים את קיומן

;

ומצד אחר  -הנחות

.

יורי טיניאנוב  .רומאן יאקובסון  ,פיוטר בוגאטיריוב  ,ואלנטין וולושינוב מיכאיל באכטין  ,יאן מוקארז ' ובסקי היו
בין מניחי היסוד לא רק לתיאוריה סמיוטית חדשה אלא גם למחקר סמיוטי  .כאחרונה תורגמו כמה
שנעשו

מעבודותיהם ,

בשנות השלושים  ,לאנגלית  ,לצרפתית ולגרמנית  .חיבורים של טיניאנוב ויאקובסון  ,ראה במקראה

:

וכן במקראה

:

Camb . Mass . 1971
, 1 , M nchen 1969

" Ru~san Poetics.

",

ש מ1101ד01

,

1

. ( , Readings

"

"

) Pomorska

Striedter , Texte der Russischen

.נ.

.א

! Matejka 8

.

] :

עבורות אחרות של בוגאטיריוב ( צל

שיר העם  ,על~ התיאטרון העממי ועל הבגדים כמוסדות סמיוטיים ) הופיעו בתרגום אנגלי בתוך of :
Camb . Mass . 1976

-~ itunik ,ך  .א  1 .וש

.

School Contributions eds . ] . Matejka

המבוא המצוינת של מאטייקה  ' :הסמיוטיקה של אסכולת

מופיע גם חיבורו הקלאסי של מוקארז ' ובסקי משנת
וולושינוכ

מ 1929 -

הופיע באנגלית רק

Semiotics

 , 1 - Pragueג  .וראה מסת

פראג '  ,הספרות  , ) 1977 ( 25 ,עמ '

 . 12 - 1במקראה הנזכרת

 ( ' Art as Semiotic Fact ' , 1934עמ '

 . ) 9 - 3ספרו של

ב Voloshinov , Marxism and the Philosophy of : 1973 -

 .א .ץ

חס חס ] ) ש ו ] 0ץ  . Language, Newצבורתו של בהכמין צל התרבות הגבוהה והתרבות הנמוכה ,
הקרנבל '  ,הופיע ברוסית רק ב  , 1965 -ובתרגום אנגלי ( בשם ' מקוצץ ' ) 54 . Bakhtin , RabelaisandHis World, :

"

' תרבות

Camb . Mass . 1971
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ספציפיות  ,המאפשרות בכלל הצגת שאלות חדשות ובדיקתן במחקר  .הגיעה אפוא השעה לנסות

ולהתמודד גם עם השאלה איך צמחה  ,באיזה אופן ועל  -פי איזה עקרונות  ,תרבות ' עברית ' חדשה

בארץ  -ישראל ' .
בארץ  -ישראל 1948 - 1882 ,

הצמיחה וההתגבשות של התרבות העברית

במאה השנים של ההתיישבות היהודית החדשה כארץ  -ישראל היתה התרחשות אינטנסיבית של
תופעות שגרמה לנזילות גדולה באופי החברה שהוקמה ובמבנך  .נראה כי בכל פעם שהושגה
לכאורה התייצבות של החברה מבחינת המבנה שלה  ,הרכבה הדימוגראפי ותכונותיה  ,הגיע גל חדש
של אנשים שגרמו לתבנות מחדש של המערכת  ,כך שכל התייצבות שלה  ,בין לפני האירוע של גל -

הגירה חדש ובין לאחריו  ,היתה זמנית ביחס  .אף  -על  -פי  -כן מקובל לחשוב שלקראת שנת הקמת
המדינה ,

, 1948

היתה בארץ חברה בעלת אופי מגובש יחסי מבחינה אופיה התרבותי והתודעה

העצמית

שלה ,

בעלת מוסדות מגובשים בחלק ניכר של הפעילויות החברתיות  ,הכלכליות

והפוליטיות  .אבל בד  -בבד עם הקמת המדינה וההגירה המאסיבית של אוכלוסייה גדולה חדשה
לארץ  ,נפתח אותו תהליך של תבנות מחדש  ,שנדמה כאילו נחתם  ,או התייצב חלקית  ,לקראת

. 1948

כדאי אפוא לקבל כהיפותיזת עבודה את סוף שנות הארבעים עד אמצע שנות החמישים בערך כגבול
דיפוזי החותם תקופה בתולדות התרבות העברית בארץ  -ישראל  .מידת ההצלחה לתאר את מה
שהתפתח בארץ מאז ועד היום תלויה בפיתוח תיאור של מה שהתפתח מתחילת ההתיישבות החדשה

ועד להקמת המדינה  ,פרק  -זמן די ניכר ודי מורכב כדי שיוכל לשמש  ,לפחות אד  -הוק  ,כיחידה
היסטורית כאילו לעצמה  .יחידה זו תהיה אפוא הנושא המרכזי של דיוננו .
במה שונה ההגירה ארצה בעליות הראשונות  ,לפחות עד העלייה הרביעית  ,מכל הגירה אחרת בזמן

החדש המוכרת לנו  ,לרכות ההגירה ארצה לאחר קום המדינה
5

.

הסמיוטיקה של התרבות ראה החיבורים הנזכרים לעיל  ,הערה

על

 . 1 / 3סח  ; Semiotica , XXVII ) 1979 ( ,וכן
 .קק Hisrorical Poetics, Tel Aviv 1978 ,
' Culture and

idem ,

1 , Tart

1970 :

.

 modEle dynamique du systimeח ז .
 8 .נ  . 77 -93 ; idemקק " Bruxelles .
)

 . 21 1 - 232 :קק 0 . 2 ,ח 1 % ,

.

:
1

 -Zoharחטע ]

".

,4

?

וכן

Paris

1967 : 1 .

אנו יודעים מתוך מחקרים

:

החוברת המיוחדת של כתב  -העת

,

"

'

de ,/

.

ש

"

Barthes

ש1צץ5
 Cultural History ' , Papersחן Systemic Universals
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:
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ח () .
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Lotman

 . 2 ] 3 - 215 ; idem ,קק  . 3 ,סח Information ' , Disposirion , 1 ) 1976 ( ,

.

5 - Ecole deשוlur les sfstemis de 51 %

'.

'the Semiotic Mechanism ofCulture , New Literary
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אנתרופולוגיים וסוציולוגיים על הגירה  ,שקבוצות מהגרים נעות בהתנהגותן התרבותית נין שתי
אופציות  :בין הרצון לשמר את תרבות  -המוצא שלהן מצד אחד לבין הרצון לאמץ את תרבות ארץ -

היעד מצד אחר  .מכאניזם מורכב למלי של גורמים מכריע בסופו של דבר  ,לגבי כל תקופה בתולדות
קבוצות המהגרים האלה  ,מה תהיה נטיית התנועה  .למשל  ,תדמיות ערכיות על ארץ  -היעד לעומת

ארץ  -המוצא יכולות להיות גורם חשוב בקביעת הכיוון של תנועה זו  .לדוגמה  ,המהגרים מאירופה

לארצות  -הברית בשלהי המאה הי " ט עזבו את ארצותיהם כתקווה לפתוח דף חדש בחייהם בעולם

ה ' חדש '  ,כינוי שהיתה לו עוצמה סוגסטיבית שאין להמעיט בערכה  .גישה זו עודדה דחפים להמרת
ה ' ישן ' ב ' חדש '  ,ולעתים קרובות אף הולידה יחס של זלזול וביטול כלפי כל מה שנראה שונה בעולם
ה ' ישן ' ביחס ל ' חדש '  .כשביקש דחף זה להתממש  ,כבר היה רפרטואר תרבותי תחליפי זמין בחברה

של ארץ  -היעד  .הבעיה של המהגריס היתה איך לרכוש אותו במידה כזאת שהרכיבים הנרכשים גם
יקבלו הכרה כאותנטיים ( כלומר

:

' לא  -זרים ' )

בתהליכי רכישה כאלה אינו כרגע מענייננו

;

אצל כני סביבתו של הרוכש  .מה באמת התרחש
מה שחשוב הוא רק להדגיש את עצם קיומה של

מערכת תחליפית  ,כלומר מכלול שלם של תחליפים  .לעומת זאת  ,במקרה של העליות

ארצה ,

החלטה לזנוח את תרבות  -המוצא  ,כולה או חלקה  ,לא היתה יכולה להוביל להחלטה לקמץ את

תרבות ארץ  -היעד  ,מפני שתרבות כזאת לא היתה בעלת סטאטוס לשמש אלטרנאטיבה  ,אף כי היתה
יכולה להיות נכונות לאמץ רכיבים מסוימים ממנה  .כדי להעמיד מערכת תחליפית

לתרבות  -המוצא ,

התרבות היהודית של מזרח  -אירופה  ,צריך היה אפוא ליצור  ' ,להמציא ' אותה .
בנקודה זו נעוץ אפוא עיקר ההבדל בהגירה היהודית  :כלומר  ,הפעולה המכוונת והמודעת של
קבוצות המהגרים להמיר רכיבים מן החרכות שהביאו עמם לארץ ברכיבים אחרים  .אין פירושו של
דבר שאמנם אפשר יהיה למצוא קורלאציה מלאה בין העקרונות המנחים בפעולה זו של חיפוש
תחליפים ובין מה שהתרחש בסופו של דבר במציאות ההיסטורית  .אבל אין ספק שהעקרונות
המנחים הכריעו הן לגבי פעולת הסלקציה המכוונת של רכיבים אפשריים והן לגבי הסלקציה
בדיעבד של רכיבים שנלחצו אל תוך המערכת התרבותית מכוח המכאניזם הרגיל והקבוע של
מערכת כזאת .

האידיאולוגיה הציונית ותת  -האידיאולוגיות שלה הן שסיפקו בעיקרו של דבר הן את המוטיבאציה
להגר לארץ  -ישראל והן את העקרונות של הפעולה התרברתית

הנזכרת ,

כלומר  ,יצירת תרבות

תחליפית  .אין פירושו של דבר שהיתה אחידות בפעולה זו או שעוצמתה היתה שווה בכל התקופות
או שהמהגרים עצמם קיבלו את עקרונותיה במלואם או אפילו בחלקם  .ניתוח היסטורי צמוד יגלה
בוודאות את התנודות השונות בפרקי  -הזמן השונים ביחס אליה או אל חלקים ממנה  .אבל במבט

לאחור  ,סכמאטי ומסכם  ,לתקופה כולה אפשר לקבוע שהעקרון המוליך בה היה ' יצירת עם יהודי
חדש ואדם יהודי חדש בארץ  -ישראל '  ,כאשר הדגש  ,כמו במקרה של ההגירה לעולם החדש  ,היה על

המושג ' חדש ' " .
6

הנה קטע אופייני לתפיסה זו  ,כפי שהוא נמסר מפיו של שמשי ב ' החופש הגדול או תעלומת הארגזים ' לנחום נוטמן
( 1937

ב ' דבר לילדים ' ; אחר  -כך  -במהדורות אחדות ב ' עם

סוף  ,אני נוסע
מחדש

[

..

].

לארץ  -ישראל ?

ועניתי לעצמי

:

עובד ' ) :

מש ום שרוצה אני לבוא לארץ שאין בה כלום ולהתחיל בה הכל

הבטתי אל רגלי הדורכות על האדמה הזאת ואמרתי

להתחיל בו הכל מחדש ' ( תל  -אביב

' משישבתי באניה התחלתי לחשב  :למה  ,סוף

 , 1968עמ '

- :

רגלים ,

הנה הבאתי אתכן למקום שיש

. ) 51
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הקרקע הרוחנית בסוף המאה הי " ט היתה בשלה במידה רבה לביקורת על רכיבים רבים בתרבות של

העם היהודי במזרח  -אירופה  .כשישים שנה של פעולת תנועת ההשכלה  ,התחלת ההתערות של
היהודים בתנועות המהפכניות המקומיות  ,ההתבוללות המואצת במרכזים העירוניים  -כל אלה
עשו את שלהם

:

התרבות היהודית במזרח  -אירופה נתפסה כתרבות שוקעת  ,שלילית  ,שיש להיפטר

עד כמה שאפשר מרבים מרכיביה  .המתבוללים שאפו להיחלץ ממנה לגמרי

אנשי ' חיבת  -ציון ' ,

;

ואחר  -כך הציונים  ,שהמשיכו את תפיסת  -העולם של ה ' השכלה '  ,ראו את הדרך להיחלץ מן התרבות

היהודית על  -ידי ' חזרה ' לקיום ' טהור ' ו ' אותנטי ' של ' האומה העברית

בארצה ' ,

קיום שנתפס ברוח

הסטיריאוטיפים של הספרות הרומאנטית הכללית והעברית על ' קדמוניות האומה '  .גם אלה וגם
אלה אימצו להם  ,והטמיעו בתפיסת  -עולמם  ,רבים מהסטיריאוטיפים השליליים שהיו ללא  -יהודים
על היהודים ( כגון  :תלושים  ,חסרי  -שורשים  ,חלשים  ,לא  -ישרים  ,לא  -זקופים  ,לא אנשי  -עבודה  ,לא -

חסונים  ,לא אוהבי אכילה ושתייה  ,לא אוהבי
' עבודת  -אדמה ' ) ,

טבע ) .

המעבר ל ' עבודת  -כפיים ' ( בעיקר לחקלאות -

ההגנה העצמית והשימוש בנשק  ,החלפת הלשון הישנה  ,לשון הגלות הבזויה ,

יידיש  ,בלשון  -דיבור חדשה ( ובעת ובעונה אחת גם

עברית  ,אימוץ ההברה

' האמיתית ' ו ' העתיקה ' ) -

הספרדית דווקא ולא האשכנזית לצורך השימוש בעברית  ,החלפת הבגדים היהודיים
לרבות התלבושת הבדואית  -הצ ' רקסית
' השומר ' ) ,

( למשל ,

באחרים ,

אצל חלק מבני העלייה הראשונה ואצל אנשי

החלפת שמות  -המשפחה הלועזיים בשמות עבריים  -כל אלה היו פרי מימוש

האופוזיציה ' העברי החדש ' לעומת ' היהודי הגלותי '  .יש להדגיש שההכרעה להנהיג את העברית
כלשון מדוברת לא היתה דבר מוסכם ומקובל אפילו על אישים מרכזיים שהשתתפו ביצירת העברית
החדשה וגם לא קנתה לה באופן מידי נפשות בין בני העלייה הראשונה ( אפילו להיפך

:

היתה

התנגדות למתן בכורה לשפה העברית במושבות וגם הידיעה המעשית של העברית היתה מצומצמת

למוי )  7 .גם הנהגת ההברה הספרדית אינה יכולה להיות מנומקת על  -ידי העובדה שחוגים ספרדיים
בירושלים תמכו בעברית מדוברת  ,או בכך שניסים בכר פתח את בית  -הספר ' כי " ח ' לפני העברית  ,או

אפילו בכך שאליעזר בן  -יהודה השתכנע לכאורה משיפוטו של כומר בבית  -חולים צרפתי שפסק

לטובתה של ההגייה הספרדית ( ' הפורטוגזית ' )  .החשוב  -בשתי ההכרעות היה שהעברית ייצגה את

7

היתה התנגדות במושבה ראשון  -לציון להקמת גימנסיה עברית

:

המורים שרצו להקימה במושכה נאלצו למעשה

לעזוב אותה  ,והגימנסיה הוקמה בסופו של דבר ביפו  .העדויות הרבות מן התקופה מראות שקשה לדבר על העברית
כשפה חיה ממש בין בני המושכות ; השליטה בשפה היתה לקויה וחלקית  ,והיתה ביחס לעברית בכלל מידה רבה של
תשלום מס  -שפתיים  .ידועה בעניין זה עדותו של אחד  -העם ב ' אמת מארץ ישראל ' ( ב ' מאמר שני '  ,תרנ " ג [ ] 1893

היא אימר

[' :

[ ביטויים ] [ . . .

...
]'

]

אבל השומע באזניו  ,איך יגמגמו כלשונם המורים והתלמידים יחד  ,מחסרון מלים ומבטאים

.

כל כתבי אחד העם  ,תל  -אביב תש " ז  ,עמ ' לג )  .אברהם שמואל הירשברג המוסר דין  -וחשבון קרוב

לעשרים שנה אחרי מאמרו של אחד  -העם אומר

מירושלים

:

:

' פאריז קרובה יותר ללבב צעירי וצעירות ראשון

השפה השגורה בפיהם ביותר היא השפה

הצרפתית  ,ומעט

[ לציון ]

אשר ידעו את השפה העברית  ,וגם אלה

היודעים עברית יודעים רק לפטפט בה מעט ' ( א " ש הירשברג  ,בארץ המזרח  ,וילנה תר " ע  :הדפסה מחודשת

:

הגימנזיסטים

:

ירושלים תשל " ז  ,עמ '  . ) 190בסיפורו של יוסף חיים
' החבריא של

אביתר

היא דוברת

ברנר  ' ,מהתחלה '  ,אומר המספר על שפת

עברית  ,השפה השוררת

.

בכית הספר אבל היא אינה דוברת ; היא מגמגמת  .זוהי

תבריא של צעירים אלמים כמעט  ,צעירים בלי לשון כלל  .יוצאים מפיהם מיבנית איזו צלצולי הברות  ,הדומים

לעברית החדשה  ,אבל בלי קשר  ,בלי טעם  .מלה עברית  ,שיודעים אותה  .משתמשים
עוד מלה  ,אבל מבלי לכנות מן המשפטים הקטועים שום מאמר

]

בה  ,בה

בלבד או בצרוף עם

 [ uewשלם  .התפתחות  . . .בשביל התפתחות . . .

לא היה התפתחות  . . .הזמן שהתחיל ההתפתחות  ( ' . . .כל כתבי~ י " ח

ברנר  ,ה ,

ביבא -

תל אביב

-

תרצ " ז  ,עמ '

. ) 259

[. . .

]

מאירקה חזנוביץ היה בעל

תיטבל להפליא [  ] . . .אכרה מבית
גן  ,שעל שולחנה סעד בקביעות ,

סיפרה לנו [ . .

: ].

פעם ערכה את

השולחן  ,העמידה עליו קערה מלאה
בשר והלכה לאסוף את בני המשפחה
לסעודה  .כשישבו לשולחן  ,נדהמה
למראה עיניה

:

 -היכן הבשר

הקערה היתה ריקה . . .
? -

שאלה את מאירקה

בתמהון .
 חשבתי  ,כי לי הגשת את המנההזאת  - . . .ענה מאירקה והסמיק - .
הלואי  ,ולכל ישראל יהיה
תיאבק כתאבוני ונהיה כולנו

בריאים .
( א ' שמאלי  ,חיי ראשונים  -מיומני אלכסנדר

זייד  ,תל  -אביב

תש " ב  ,עמ ' ) 89

מאיר ' קה חזנוביץ בלבוש קירקסי

הניגוד ליידיש ושההברה הספרדית ייצגה את הניגוד ל ' אשכנזיות '  ,כלומר כניגוד ל ' גלות ' ול ' ישן ' .
ערכיות זו היתה גורם הרבה יותר חזק מאשר איזה שהוא ויכוח עקרוני או למדני על ' המבטא הנכון ' .

שהרי  ,ההברה הספרדית נחשבה כבר כרוסיה הצארית

ל ' הנכונה ' ,

אבל הכרה זו לא הפריעה לשום

משורר עברי  ,מביאליק ועד לדור שלונסקי ועד בכלל  ,לכתוב בהברה האשכנזית דווקא .
הקמת היישוב החדש היתה כרוכה אפוא באופן מידי בשורה של הכרעות בתחום הסלקציה של

התרבות  ,והאידיאולוגיה שהיתה מעורבת במפעל זה הפכה את הסלקציה לעניין שהכרחי להכריע בו
בהחלטות מפורשות  .בבת  -אחת היה צורך להשיג לפחות רכיבים בולטים אחדים של מערכת
תחליפית  ,כלומר מכלול של פונקציות חדשות ( ובכלל זה לא רק תחליפיות  ,אלא חדשות ממש ,

שהתחייבו מתנאי החיים החדשים )  .אפשר אפוא לראות  ,לפחות בהתבוננות על  -פני טווח של

שנים ,

כאילו נערכה בארץ סדרה ממושכת של ניסויים  ,כדי לספק את הרכיבים הנחוצים שיוכלו לעמוד
בתביעות של האופוזיציה התרבותית ( ' עברי חדש '  ' -יהודי ישן ' )  .לפיכך  ,לא מקורם של הרכיבים
הוא שהכריע אם יאומצו או לא  ,אלא יכולתם למלא את הפונקציות החדשות האלה בהתאם

לאופוזיציה הנזכרת  .זיתים ירוקים  ,שמן  -זית וגבינה לבנה  ,טקסי קבלת  -פנים ( ' פנטזיה ' על

סוסים ) ,

כאפייה וחגורת  -כדורים מקבלים אפוא מעמד סמיוטי מפורש ( וראה להלן הערה  . ) 9התיאור הקלאסי
של הפועל העברי האוכל לחם טבול בשמן  -זית מביע בעת ובעונה אחת שלוש תופעות חדשות

להיות פועל  ,להיות ' בן הארץ

אמיתי ' ,

:

להיות מי שאונו אוכל מאכלים ' יהודיים ' ( וגם אינו אוכל על

שולחן אלא על ארגז ומגדיל עשות שלא ליטול ידיים )  .באותו האופן טיפוסי הוא זקן הכפר בסיפורו
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של ברקוביץ ' ' ימות המשיח ' ( תל  -אביב
' חאטא

[ בקתה ]

תרצ " ח ) ,

הבונה לו במושבה בית קטן שהוא בעיניו כמו

של איכרים '  ' ,מסויד לבן עם חלונות קטנים ' ועם ' חצר

ספסל קטן ליד

איכרים  ,עם פשפש ועם

ואילו שכניו באותה המושבה בונים לעצמם  ,על  -פי מימוש של אותה

השער ' ,

הפונקציה  ' ,בתים של פריצים עם חלונות גבוהים '  .הוא  ,זקן

הכפר  ,חולם על

חקלאי עברי שיאכל

' סוכר עם דיסה של כוסמת '  ,ומצטער שאינו יכול להשיג ' אמפילאות מגושמות  ,כאלו שאיכרי

אוקראינה שלנו נועלים ' ( ימות המשיח  ,עמ ' רלח וכן רצ )  ' .לעומתו  ,חלם הבארון רוטשילד על

.

איכרים שיהיו חסרי השכלה ולא יימצא בביתם כל ספר אחר חוץ מן התנ " ך  ,על  -פי הדגם של
האיכר הצרפתי  ,שהוא שנראה לו  ,כמובן  ,האיכר
שנים רבות  ,אלא הוחלפו בלי הרף

הדבר המכריע בכולם

באחרים  ,באותה ' סדרת

היה  ,כאמור  ,יכולתם

של היחלצות מתכונות

ה ' אותנטי ' .

רכיבים אלה ואחרים לא החזיקו מעמד

ניסויים ' של האופציות התרבותיות  .אבל

למלא את הפונקציה המוכתבת על  -ידי האידיאולוגיה

' היהודי הגלותי ' .

בהזדמנות זו ראוי להעיר עד כמה חומרים ספציפיים מוליכים לעתים שולל  ,במרחק של שנים  ,את
המתבונן  .למשל  ,מה טיבו של אימוץ פריטי המזון והלבוש מן התרבות של הבדואי והפלאח כבר

על  -ידי חלק מבני העלייה הראשונה ויותר מכך על  -ידי בני העלייה
המצומצמת של ' השומר '

?

אין

ספק ,

השנייה ,

בעיקר החבורה

שהנורמות הרומאנטיות 9והתפיסות הסטיריאוטיפיות על

ה ' מזרח ' ( לרבות זיהויו של הלבוש הבדואי עם הלבוש של תקופת האבות  ,כפי שאפשר ללמוד
מאילוסטראציות רבות ) שימשו מודל מוכן  -מראש ליחס אוהד כלפי הפריטים האלה ולזיהוים עם

עובדות של נוף ואוכלוסייה  .אף  -על  -פי  -כן  ,יותר ממה שפעלה כאן פגישה לא  -אמצעית עם תרבות

שכנה  ,פעל מודל מוכר ש ס י נ ן את נתוני  -המציאות לגבי הנתקלים בה  .רכיבים מסוימים מן המודל
הזה כבר היו ידועים  ,כאמור  ,דרך הסטיריאוטיפים הכלליים על ' המזרח ' ( לרבות בשירה הרוסית
ובעקבותיה -

בעברית ) .

אפשר גם לומר שהתרחשה פעולת ' תרגום ' המציאות החדשה אל מודל

תרבותי ישן  ,מוכר ומסורתי  ,שהתגבש כבר ברוסיה בשלהי המאה הי " ט  ,ועל  -ידי כך נעשה אפשרי
לעכל  ,להבין ולהביא לכלל תודעה את נתוני ההיתקלות החדשים  .שהרי הבדואי והפלאח לא היו

8

פרופ '

איכרים  ,מסוידת

בנימין הרושובסקי מעיר לי כי ' חאטא ' כזאת של

ונקייה  ,כוודאי גם היא לא באה לגיבור

הסיפור מהיתקלות במציאות אלא מן הספרות  -כגון מסיפורי האיכרים של טולסטוי .
9

וראה בעניין זה מאמרו המאלף של

:

י'

גורני  ' ,היסוד

הרומאנטי באידיאולוגיה של העליה

השניה '  ,אסופות ,

י

.

( ינואר  , ) 1966עמ '  ( 74 - 55נוסח מקוצר נדפס באנגלית ב  . 73 - 85 -קק 111 ,א  . ( The~ .~ /erusa/em Quarterlyיומני

אלכסנדר זייד מלאים סיפורים על גבורה ואומץ  -לב של חברי ' השומר '  -צבי

בקר  ,מנדל

פורטוגלי  ,יחזקאל

ניסנוב ואחרים  ' .הערבים  ,שגורלם זימן אותם להפגש פנים אל פנים [ עם שומרים אלה ] [  - ] . . .נשבעו בנביאם

שלא להפגש עמנו עוד  ( ' . . .א ' שמאלי  ,חיי ראשונים  -מיומני אלכסנדר זייד  ,תל  -אביב

תש " ב ) ,

ועל היתקלות

.

של ערבים במאיר חזנוביץ ' הוא מספר  ' :הערבים  ,חמישה במספר היו חסרי אונים כנגד היהודי האחד  ,וחפויי ראש
חזרו על עקבותיהם  ( ' . . .שם  ,עמ ' 108

).

ועל פגישה של מנדל פורטוגלי עם שיח ' כדואי  ' :מנדל  ,גבה

הכתפים והחזה ובעל הפנים הרעננים והצוחקים

תמיד  ,משוחח עם

יריבו האקדח הגדול ועל לוח לבו המשרוקית  .חדרו מלא

מזוינים כולם
אתם באמת

?'

[

...

]

האורחים  .כותנתו הלבנה חגורה אזור

נשק  .בדלת הפתוחה נכנסים

בודקים את הנשק  ,ממלאים את האשפות

הקומה  ,רחב

כדורים  ,תנועה

ויוצאים הבחורים בלי

במושבה  ,מתגוררים השיכנו [ אשכנזים  ,יהודי

הרף ,

ומרץ נעורים '  .והשיח ' שואל  ' :מי

ועל תשובתו של פורטוגלי ' יהודים אנו ' הוא אומר  ' :כן  ,כן [  ] . . .ידעתי  ,אבל איזה יהודים
אירופה ] ,

עור  ,על

?

הנה

שם ,

אבל אתם שונים מהם  .נכדי העברים אתם שגרו בימי קדם

בארץ זאת  .גם הם היו רוכבים על " אצילות " וידעו להחזיק נשק  .ואתם צאצאיהם  ,השכים עתה לארץ אבותיכם '
( שם  ,עמ '
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מרשגים חד  -משמעיים

:

מצד אחד הם היו גיבורים ויאנשי אדמה דבקים

באדמתם ' ,

ומצד אחר -

' נחותים ' ו ' פראים '  .מזונם  ,לבושם  ,התנהגותם ומנגינותיהם היו תופעות שבאו בהם מצד אחד לידי
ביטוי כל מה שחסר היה ליהודי

:

אומץ  -לב  ,אבירות  ,אצילות טבעית  ,דביקות באדמה  ,שורשיות .

מצד אחר היו אותן תוסעית עצמן נתפסות כביטוי של פרימיטיביות ונחיתות תרבותית  .כאן מתגלה

בפשטות גמורה פעולת ' תרגום ' לא  -מסובכת של דגם מזרח  -אירופי מוכר  -האיכר האוקראיני

כך בא ' הבדואי השודד הגיבור ' במקום

והקוזאק  ' .יי
האוקראיני '

:

' הקוזאק ' ,

ו ' הפלאח '
אות ' )

הכאפייה של הבדואי באה במקום האנפילאות ( ה ' הט

הלילות

בכנען ' -

הטענה

שטענתי ,

במקום

' האיכר

של האיכר  ,ו ' מה יפים

במקום שיר ערבה נוגה של הקוזאקים על הדון ~.
שמבחינת מנגנון ההכרעה לגבי התמקמותם של רכיבים במערכת התרבותית

ההולכת ונוצרת יש למקור הרכיבים האלה מעמד משני  ,אינה צריכה להיתפס כאילו החומרים של
הרכיבים האלה היו כשלעצמם נייטראליים  .אמנם  ,מבחינת המנגנון שאפשר או דחק את כניסתם

אפשר לראותם  ,עקרונית  ,כנייטראליים  ,אך לא מבחינת ןמינותם

) . ( availability

הרצון לממש את

האופוזיציה התרבותית הוביל לחיפוש חומרים אלטרנאטיביים שיוכלו למלא את הפונקציןת

המבוקשות  ,אך

' האנשים  -בתרבות '

אינם יכולים לחפש אלא במקום שהם יכולים למצוא

מוצאים בתוך הקשרים קרובים או בהקשרים שהיו להם ןמינים  .כך יכול היה להתרחש
) ( transfer

ממערכת שכנה  :רוסית  ,יידיש  ,ערבית או כל קונסטרוקט ( דמיוני או

מדומה ) ,

,

והם

סעסיי

שנוסח -

לפחות במישור אידיאולוגי  -כאופציה בתוך התרבות  .למשל  ,הרצון להינתק מן היידיש ולוותר

עליה כשפת  -דיבור הוביל לבחירת העברית  ,אבל העברית היתה תופעה קיימ ת

 ,ממוסדת  ,בתוך

הרב  -מערכת של התרבות היהודית במאות שנות הגלות  .רק שהאופציה של ביצוע דיבורי לגביה

לא היתה ממומשת  ,ואף נראתה לא  -אפשרית  .באותו האופן  ,הרצון להינתק מן התכונות הבולטות
ביותר של הגלות האירופית הוביל להחלטה לזנוח את ההברה האשכנזית  :הברה זו הזכירה יותר מדי
את מזרח  -אירופה ואת יידיש  .מכאן אפוא  ,כאמור  ,הפופולאריות של ההברה הספרדית  .אבל ההכרה

הספרדית היתה אופציה ק יי מ ת ברפרטואר התרבות היהודית המשכילית של מזרח  -אירופה  ,אלא
שלא מומשה שם בדיבור של השפה העברית  .הרצון להופיע כ ' לא  -יהודי ' בלבוש הוביל ללבישת

כאפייה או רובאשקה ( בתוספת רצועת  -כדורים על

החזה ) ,

אך אלה אופציות שהקיום של תרבות

שכנה וזמינה יצר אותן  .כאמור  ,הזמינות כשהיא לעצמה לא היתה יכולה ליצור את ההכרעה לגבי
הסלקציה  .למשל  ,ייתכן שרכיבים מן התרבות האנגלית נעשו זמינים בארץ  -ישראל במידה הולכת

וגדולה  ,אך הב לא אומצו על  -ידי התרבות המקומית  ,מפני שלא יכלו למלא את הפונקציות
המבוקשות כאופוזיציה התרבותית .

10

על

ילדותו סיפר אלכסנדר זייד  ' :לשום איש לא היתה השפעה עלי באותה תקופה בחיי כמו לואסילי הקוזאק  .ויכול

אני לומר  ,כי הוא שחינכני באותם הימים ועיצב את אפיי  .פניו וידיו היו זרועות צלקות  ,עקבות החרבות הרבות

.

שניחתו בו כימי מלחמותיו  ,וכל ישותו הביעה אומץ וגבורה ' ( שמאלי  ,שם עמ '  . ) 15על צירוף
ה ' בדואי האמיץ ' מעניין קטע אחר בספרו

הקלאסי של נוטמן ' החופש

נהדר  .הוא עמד איתן בתוך המגפים שלו  ,שהיו ממךקים .

לחייו

היו מגלחות

ושפמו הקטן

שמשי  -יענק ' לה מתקשט

נזדקר

לליל  -השמירה ,

באלכסון  ,על חזהו ,

בשובבות  - .גמנזיסטים ,
השומרים

הגדול ' 1לעיל  ,הערה : ) 6

שליו

ה ' קוזאק ' עם

' נ ןק ' לה

היה

~  -הכדורים .
הבריקה בברק צהב חגורת

אינכם

מבינים

מה

הדבר

? -

קרא

" פליטים " ( גנדרנים )  ,חובשים " ללכות "  -כדי

להיות דומים לקוזקים  .לובשים עליות  ,שאינן נוחות לרכיבה  ,כדי להיות דומים ל " ג ' וה "  ,והם סוחטים את עצמם

בחגורות  ,ארכות עד יציאת הנשימה  ,כדי להראות

כ " 912אב " ו ' ( גוטמן  ,עמ '

. ) 62
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*

פתח  -תקוה 1882 ,

לאחר שחלפו את פתח תקוה  ,שנראתה למנוחין כעיירה יהודית ליטאית גם בבתיה
וחנויותיה האפורים  ,גם בהמוני הערביים  ,המתלקטים והולכים בכל פינותיה ,
כדוגמתם של הגויים בעיירות היהודיות בליטה
( י "ד

ברקוביץ ' ,

ימות המפדח  ,תל  -אביב

[. . .

]

תרצ " ח  ,עמ ' רפה )

בסיכומו של דבר  ,אין לי ספק שהאופוזיציה התרבותית היא היפותיזה בעלת עוצמה הסברית רבה .

אף  -על  -פי  -כן  ,היא אינה יכולה להסביר אלא חלק מן התופעות בתהליך הצמיחה וההתגבשות של
התרבות העברית בארץ  -ישראל  .במלים אחרות  ,היא לא הכתיבה את המציאות התרבותית כ ולה

,

אף  -על  -פי שהכרח לראות אותה לפחות כמניע המרכזי בתוך התרבות הקאנונית ( ה ' רשמית ' )  .הסיבה
העיקרית לכך שאי  -אפשר להסתפק בה היא העובדה שיש יותר מדי תופעות  -בין הבולטות בכל
התקופה הנדונה ובין שלפות ועולות לאחר זמן  -שאינן מוסברות על  -ידה  .ברור שמאבק
בכל מערכת

מכוון ,

של תרבות  ,אינו פועל בחלל ריק  ,אלא ביחסי  -גומלין עם גורמים הפועלים במערכת .

אימוץ מאסיבי של רכיבים חדשים לצורך בניין תרבות חדשה על  -ידי קהילייה כלשהי אינו מבטל
את כל הרכיבים של התרבות ה ' ישנה '  .אין שום אפשרות למערכת  ,הקיימת באופן רצוף
להחליף את כל רכיביה  .בדרך  -כלל משתנה רק המרכז של
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המערכת  ,ורק בהדרגה

בזמן ,

עשויים

הצמיחה וההתגבשות של תרבות עברית מקומית

1,

'1

.

'טש1.4

,

שש%11

להשתנות כתוצאה מזה היחסים בשוליים  .מבחינת

ובקיומם את מה שאנו קוראים בהפשטה ' יחסי

בני  -האדם ,

אלה שמממשים בהתנהגותם

אפילו החלטה מכוונת לשנות רכיבי

המערכת ' ,

התנהגות אינה יכולה להוביל אלא לשינוי של אותם הרכיבים שמבחינת התודעה העצמית של
המשנים הם הרכיבים

הקובעים ,

כלומר הדומינאנטיים  .אבל במקומות ( גזרות ,

שיש

תחומים ) ,

לגביהם מודעות נמוכה או שאין עליהם שליטה רצונית קלה  ,אי  -אפשר להכניס שינויים גם על  -ידי
החלטה רצונית  .למשל  ,יחסי פרוקסמיקה ( עמדת הגוף  ,שטחי מרחק בין אנשים  ,למשל בשעת

רפרטואר תנוערת הגוף ( תנועות ראש וידיים ) או ' איכות הקול ' אינם מן הדברים הנשלטים

שיחה ) ,

בקלות וגם קיימת לגביהם מודעות נמוכה בחברה  .אף  -על  -פי  -כן  ,מכיוון שה ' תרבות ' אינה מערכת

אחת של קבוצה הומוגנית  ,אלא מערכת סטרוגנית  ,מערכת של מערכות  ,הרי בזמן שחלק מן החברים
בתרבות מופעל על  -ידי גורמים מסוימים  ,אחרים מנותקים מהם ומהווים ' מערכת אחרת ' ,
המתקיימת

בד  -בבד עם הראשונה  ,ובהכרח מקיימת אתה יחסי  -גומלין באותה ' רב  -מערכת '  .יי

כך  ,רק

באידיאליזאציה פסבדו  -היסטורית אפשר לראות את העלייה הראשונה  ,למשל  ,כקבוצה מלוכדת
שקיבלה על עצמה את האידיאולוגיה של יצירת

עברי חדש '  .המחקרים הרבים שיצאו באחרונה

' עם

דווקא על עלייה זו  ,והתעודות הישנות שיצאו לאור מחדש לימדו אותנו שלמעשה רק קבוצה קטנה

ביותר הכירה את האידיאולוגיה הזאת וקיבלה אותה במידה מסוימת  ,ועל  -ידי כך נשאה כפועל על
עצמה את מימושה של האופוזיציה
אחרות ,

במלים

' התרבות

הישנה ' .

התרבותית 2 .י

בד  -בבד עם התמקמותם של רכיבים

חדשים ,

נשארה מאסה לא  -מבוטלת של

כתוצאה מזה  ,בין מכלול הגורמים שהכריעו לגבי התהליך במערכת הטרוגנית זו
הגורמים ,

מילאה האופוזיציה התרבותית תפקיד של אחד

כנראה הגורם המרכזי באותה מערכת

שבוודאי יש להכיר בה בדיעבד כמערכת המרכזית והרשמית  .אבל היא קיימה יחסי התניה וגומלין

עם גורמים אחרים שפעלו בתוך הרב  -מערכת  ,וכך חלקם חיזק אותה  ,אך חלקם ניטרל אותה במידה
זו או אחרת  .בין הגורמים האחרים האלה  ,שהכריעו ( במידה שיש עוד לקבוע ) את החדירה של

רכיבים חדשים ואת ההתארגנות מחדש של המערכת בכל שלב דינאמי של התרבות  ,אפשר למנות
את הבאים

.1

:

השתלטות של רכיבים ממקור אחד על החברה כולה ( כגון  -וזו היפותיזה טנטאטיבית

בלבד  -השתלטות תנועות  -הלשון של היידיש הליטאית על הנורמה ה רשמית  ,אם גם לא
היחידה ,

11

'

טל התתעות העבריות

על תפיסת הרב  -מערכת ראה

:

).

 .קק

.

no

1 -2

I

,
~

-? heoryt Poeticsך

,

' Polysystem

 . 287 - 310נוסח חלקיומצומצם  :א ' אכדזהר  ' ,עיקמחד טבהיפותזתהרב  -מערכת ' ,

וכן
12

:

ר טורק ' לבע " ת תיאור הספרות כרב  -מערכת  /הספרות 18 ,

19 -

.

-Zohar

הספרות , ) 1978 ( 27 ,

( 1974ג עמ '

I.

עמ ' . 6 - 1

. 19 - 1

ספר " הזכרומת על העלתה הרגישתה ( רבים מהם יצאו עתה מחדש בהוצאת יד יצחק ב  -צבק גדושים עדורות על

כך  .אומים סיפורו  %7הירשברג

:

' בלכתי פעם אחת בעגלת  -רמם מרא1טק ליפה וטמעתי שיחה שטוטה ותמימה

בעה [ החלוצה האלמנה מלוסלכסקק

ובק איש

צעיר חרש  -בחל  ,אשר נפטר

[ התפטר ] מעבודתו

ביקב תקבל כסף -

פטורץ ללכת לאמירקה  .היא שאלה את פיו בקול מלא חמלה  " :הלא הולך אתה על מנת לחזן לארץ " שראל

" לא "  --השיב לה הצעיר בקול רם  ,כי אזף הזקנה כבדות מעט -- .

?"

" אם כן נראה  ,כי לא באת הנה גם בראעןנה

לשם האידיאל הגדול וטלף  ,אעך חפץ לסבול אף מעט "  --השיבה לו בממד ראש  " .לא אדע אידיאלים  ,באתי הנה

בן ' טחים  -עשרה "

'

( הירשברג  ,לעיל  ,הערה

,7

עמ '  4198ספרו מלא ערמות רכות אחרות ברוח זה כגק

[ איכרי קסטעה ] המה אנשים גסים הרחוקים מכל רעען ולא באו לארץ  -ישראל כי אם לטם ממוך

:

' רובם

( שם  ,עמ ' 4238
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 ,עיר הפלאות שצמחה כמעט בן  -לילה על גבעות  -החול שעל הים  -התיכון '  ,תל  -אביב בראשית שנות השלושים  .מתוך

א  -ז בן  -ישי  ,תל  -אביב  ,ירושלימ

1935

( ביידיש

)

תל  -אביב  ,אדון  -פנה הבחור התימני אל מנוחין [  ] . ; .ידועה
כלילם  -יופי מ ] .
הפלאות  ,וכשמה כן היא .
,

ל

.

ד ברקוביץ

"

~

:

בבלל העולם בשם עיר -

עיר ואם בישראל . . .

ימות המשיח  ,תל  -אביב תרצ " ח  ,עמ ' קסת

[  ] . . .מנוחין התהלך עדיין בחוצות תל  -אביב  ] . . . [ ,לספוג אל קרבו את הפלא החדש

של העיר העברית נ  ] . . .בדמיונו ראה את עצמו כאילו הוא אחד העברים הקדמונים

[. .

].

( שם .

עמ ' קטו )

.2

חדירה של רכיבים במסגרת המכאניזם ה ' נורמאלי ' של המגע עם מערכות אחרות ( למשל ,

ההמשך הבלתי  -פוסק של חדירת המודלים הרוסיים אל התרבות העברית הרשמית ה ' גבוהה ' עד

אמצע שנות החמישים  ,לפחות ) .
.3

ניטרול הדדי של תכונות על  -ידי כך שהשתלטות חד  -צדדית אינה מתאפשרת

פונטיות ואינטונאציוניות בשפה העברית המדוברת ) .
178

( למשל  ,תכונות

הצמיחה וההתגבשות של תרבות עברית מקומית

.4

צמיחה של רכיבים מקומיים  ' ,ילידיים '  ,מתוך הדינאמיקה של פעולת הרפרטושר שהתחיל כבר

לצמוח ולהתגבש על סמך העקרונות הנזכרים ( למשל  ,תנועות גוף חדשות  ,מלים  ,רכיבים לשוניים

בעלי פונקציה פראגמאטית  ,רגיסטרים לשוניים כגון סלנג

וראה להלן הערה . ) 20

;

הישרדותם ושימורם של רכיבים ישנים הוא טספקט לא פחות חשוב בדינאמיקה של מערכת מאשר
כניסתם של רכיבים חדשים  .כאן פועל העקרון שאפשר לכנותו האי רציה של ההתמסדות  .רכיבים
~
עליהם לחצים הדוחקים אותם -
ממוסדים ינסו להחזיק מעמד ככל האפשר  ,כל עוד לא מופעלים
מן המרכז אל השוליים או מחוץ למערכת בכלל  .כך שרדו רכיבים רבים בתוך מערכת התרבות

החדשה בארץ  -ישראל בין בצורתם המקורית  ,בין בכך שהפונקציות שלהם הועברו לצורנים חדשים .

למשל  ,העברית התמסדה בקלות יחסית בשביל ס ? ויסטר של תקשורת פורמאלית  ,ציבורית ולא -
אינטימית  .אבל ש ? ויסטר של לשון אינטימית  ,פאמיליארית או ' עממית ' החזיקה מעמד  ,אפילו אצל
לבואיסטים

קיצונים ,

היידיש .

בנקל אפשר היה

לרשום

רשמו ,

( ולצערנו לא

)

את האופי

המאקארוני ' י של שפת  -הדיבור בארץ  -ישראל ; היום אנו זקוקים לשחזורים  ,חלקם על סמך עדויות
כתובות ,

אבל עדיין אפשר לצפות בתופעה זו אצל בני דורות קודמים החיים עמנו  .העברת

פ ו נ ק צ י ו ת נעשתה על  -ידי קאלקים ( ' תרגומי

חיבה

( ' ילדון ' ) ,

והיו צורות מעורבות

שאילה ' ) .

למשל  :על  -ידי דימינוטיבים לצורך כינויי

( ' בחורצ ' יק '  ' ,פצפונת ' ) 4 .י

בקני  -מידה גדולים  ,בגיבוש מוסדות מנהל וחברה

בארץ ,

אין ספק שתהליך כזה

בדפוסי

מאקרן  -כלכלה ,

התרחש ,

ביחסים של

פרוקסמיקה וב ' יחסי אנוש ' בכלל  ,במודלים וטוריים ופוליטיים וכו '  .בחלק מאלה  ,בד  -בבד עם

הצורך להסביר איך צמחו והתגבשו רכיבים חדשים  ,יש לא פחות צורך להסביר מה מן הרכיבים
החדשים הוא בבחינת צורנים חדשים לפונקציות ישנות ומהו בגדר רכיבים ששרדו בצורתם
המקורית ( גם אם הוכנסו  ,בהכרח  ,להקשר מערכתי

חדש ) .

האינרציה של רכיבים ממוסדים מסבירה אף את ההבדל בהתנהגות השונה של גזרות שונות ברב -
מערכת של התרבות הצומחת בארץ  -ישראל  .למשל  ,במקומות שנחוצות פונקציות חדשות לא רק

כדי להמיר את הישנות  ,אלא גם כדי לבוא במקום שלא היו ישנות מעיקרא  ,יכול היה המשחק
המורכב של גורמי הסלקציה מתוך רפרטוארים קיימים ( האופוזיציה
הנזכרים

לעיל של היחסים

המערכתיים )

התרבותית  ,שלושת העקרונות

והיצרנות ( העקרון הרביעי הנזכר לעיל של היחסים

המערכתיים ) להיות ' חופשי ' יותר  ,מאשר במקומות שהיו בהם מוסדות חזקים  ,ולא היתה אפשרות

להציע להם תחליפים במהירות  ,מפני שלא חלו עליהם העקרונות האמורים  .בעיקר אמורים הדברים
בדפוסים הקאנוניים של הלשון והספרות  ,שגובשו כבר בטריטוריה של

מזרח  -אירופה ,

ועל כן

החזיקו מעמד במרכז המערכות האלה במשך כל התקופה שאנו דנים בה ואף לאחריה  .לעומת זאת ,
רכיבים חדשים ,

13

' ילידיים ' ,

שהיו עשויים להיות להם אופציות אלטרנאטיביות  ,נאלצו להתמקם

בימי]-
Tonguesרכות נפוצה תופעה זו .
כך מכונים מבעים שיש בהם מעבר רצוף מלשון ללשון  .בתרבויות רב  -לשוניות
.
s

הביניים והרנסנס אף התפתחה ' ספרות
 Literature, Cambridge 1971ח

14

,

מקארונית '

עניפה  .ראה

:

-

Forster , The Poet

Multilingualism

על הקאלקים בעברית ראה  :א ' אבן  -זהר  ' ,לבירור מהותה ותפקודה של לשון הספרות היפה

בדיגלוסיה ' ,

הספרות ,

 , 2עמ '  . 303 - 286וכן  :הנ " ל  ' ,מה בישלה ניטל ומה אכל צ ' יצ ' יקוב  -למעמד הדנוטאציה בלשון הספרות העברית
בדורות

האחרונים '  ,הספרות , 23 ,

עמ ' . 7 - 1
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'
בשוליים של המערכת פרק  -זמן ממושך למלי לפני שהתחילו להסתנן אל המרכז  .אנסה לדון

בעניינים אלה יותר מקרוב  ,כדי להדגים ולהבהיר כמה מן הנקודות שהועלו בטיעוני עד כה .
התהליך שבו הפכה הלשון העברית ללשון מודרנית במשך המאה הי " ט  ,ואחר  -כך ללשון שלטת
וילידית

בארץ  -ישראל ,

מקפל בחובו רבים מן התהליכים הנזכרים  .מרגע שנוצר הצורך לכתוב

בעברית שירה חילונית חדשה  ,פרוזה סיפורית  ,כרוניקה עיתונאית  ,פובליציסטיקה ומדע  ,גייסה

הלשון את כל המשאבים שהיו לה  ,בתנאי שהם לא מנעו את מימוש האופוזיציות התרבותיות שנבעו
מן האידיאולוגיות של כל שלב ושלב בהתפתחותה  .בראשית תקופת

ההשכלה  ,הצורך

ליצור ניגוד

ללשון הרבנית הביא לשימוש קנאי ברכיבים של לשון המקרא  .אבל אחרי שנחלש הצורך בניגוד
הזה מפני שנוצר צורך חזק יותר למצוא ניגוד לספרות  -ההשכלה הראשונה  ,הוכנסו מחדש רכיבים

רבים של הלשון הרבנית  .תהליך זה היה חזק במיוחד בלשון  -הספרות  ,והוכתב על  -ידי אינטרסים
ספרותיים .

למשל ,

מבחינתו של מנדלי מוכר  -ספרים היתה לשונו של

מאפו ,

ובעיקר לשון

הדיאלוגים  ,מלאכותית ומאובנת  ,ומכל מקום לא מתאימה לריאליה שמנדלי ביקש לתאר  .כך
הוכנסו מחדש רכיבים של הלשון הבתר  -מקראית לסוגיה  .אבל יותר מזה  :מנדלי עשה ללא  -היסוס

שימוש ברפרטואר הלשוני הקרוב ביותר לעברית  -יידיש
( קאלקים )

בתרגומי  -שאילה

לקסיקאליים ,

;

לא בדרך ישירה  ,ואפילו לאו  -דווקא

אלא דווקא בשכבת הלשון שלגביה היתה המודעות

הנמוכה ביותר  -התחביר  ,ריתמוס המשפט והאינטונאציה שלו  .כך השיג אפקט חסר תקדים של

' טבעיות ' דיבורית ב ' לשון מתה '  ,ופתח את הדרך הן ללשון  -הספרות והן ללשון  -הדיבור שנוצרו
הלשונות ,

אחריו  .אפקט זה של ' טבעיות ' מובן רק אם נזכור שהקורא של מנדלי ידע את שתי

והעריך את הישגיו של מנדלי על  -ידי כך שעימת את שתיהן  ' .י הוא הדין לגבי סופרים

כברנר ,

וכנראה גם גנסין .
אם נסתכל בתולדות הלשון ה מ ד ו ב ר ת החדשה ( שיש לנו עליה  ,למרבה הצער  ,תיעוד חלקי

בלבד ) ,

לא נוכל להתעלם מן העובדה שבד  -בבד עם המפנה העצום שחל ביחס אליה  -כלומר  ,השימוש בה

כלשון  -דיבור  -נ א ל צ ה לשון זו להמשיך ולקיים תופעות לשוניות ופארה  -לשוניות שבוודאי לא
היו ' החייאה ' של איזה שהוא מצב היסטורי קדום  .כוונתי לאותן תכונות לשוניות שהשליטה
המודעת בהן היא קשה מאוד או
בלתי  -נמנעת

:

בלתי  -אפשרית  ,ושעל

כן כניסתן למערכת הלשון היתה בהחלט

איכות הקול  ,תכונות כמותיות ואיכותיות של הגאי הלשון

( הצלילים ) ,

המשפט והאינטונאציה שלו  ,תופעות פארה  -לשוניות המתלוות אל הדיבור ( תנועות ידיים

ריתמוס
וראש ) ,

צלילים אונומאטופיאיים ומלות  -קריאה  .בכל הגזרות האלה נכנסו לעברית באופן מאסיבי תכונות
של יידיש ורוסית  ,שלטו בה זמן ממושך למדי ונשארו בה באורח חלקי עד היום  .ברור שגם הביצוע
של ' ההברה הספרדית ' בפי ילידי מזרח  -אירופה היה רחוק מהברה זו כפי שנהגתה בארץ  -ישראל  .מה
שבוצע היה רק המינימום ההכרחי שבאמצעותו אפשר היה לממש את הניגוד ל ' אשכנזיות '

15

לדעת פרופ ' חנא שמרוק  ,כנראה רק מאמצע שנות השמונים הרבה מנדלי לשחק בידיעת שתי השפות ; וראה בעניין
זה את ביקורתו החריפה של אלתר דרויאנוב על לשרנו של מנדלי ( מצוטט אצל אבן  -זהר ,

 . ) 14וראה גם
. 1 . Even -

:

by

' לבירור ' ,

'Thematic and Structural Consequences of Auto-Translations

Translation Theory and Intercu/tural Relations, eds

Toury , Tel Aviv 1980
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תל  -אביב [  ] . . .איז שוין בארימט אין דער
וועלט ווי א וואונדער  -שטאט .

[.

 ] . .תל -

אביב איז היינט ניט סתם א שטאט  ,וואס

איז צופעליג באפעלקערט מיט אידן  ,ווי
אנדערע שטאט אין גלות  -לענדער  -תל -

אביב איז א עיר ואם בישראל [ . .

].

[ תל  -אביב (  ) . . .כבר מפורסמת בעולם

כעיר  -פלאות  ) . . . ( .תל  -אביב היא היום לא
סתם עיר המאוכלסת במקרה

ביהודים ,

כמו ערים אחרות בארצות הגלות  -תל -

אביב היא עיר ואם

בישראל ]

( א " ז בן  -ישי  ,תל  -אביב  .ירושלים

 [ 1935ביידיש ] )

' השר היהודית הנקייה  :קבוצה של מנקי  -רחובות יוצאת

ישי  ,תל  -אביב  ,ירושלים

ביצוע הקמץ כתנועת

לעבודה ' ,

תל  -אביב בראשית שעת השלושים  .מתוך  :א " ז בן -

 ( 1935ביידיש ]

, /8 /

החולם כתנועת

, /0 /

ביטול התי " ו והדל " ת הרפות  ,והעיקר  -ההטעמה

המלרעית  .כל השאר היה שולי ועל כן אפשר להבין מדוע לא הושקע מאמץ גדול יותר לחיקוי
המבטא הספרדי  .ההתמדה של כמה תכונות אשכנזיות ויידיות היא עובדה קיימת גם כיום  .למשל ,
ביצוע דיפתונג  /צ ( / 0במקום
הגן ) ,

עשרה

/0 /

בהברה הספרדית ) בצירוף צירי יו " ד ( למשל  ,בית  -התלמיד  ,ילדי -

הכפלה של ההברות ( ביחד עם הגבהת הטון ) בסופי מלים  ,בעיקר בדיבור של בנות טיפש -
( שולס  - 8 -ן  ,היו  -ום ,

גל  -ט  - 8 -ד )

ועוד  .במה שנוגע לצלילים אונומאטופיאיים ומליות -

קריאה  ,הנה בלי שום קושי קורא התרנגול העברי ' קוקוריקו '

(

בניגוד לתרנגול האנגלי הקורא

:

 : cook - 8 -doodle -dooאו הנורבגי הקורא  ; kykeliky :אבל בהתאמה מלאה לתרנגול הרוסי )  ,וכל

עברי מן השורה מחקה צחוק על  -ידי

' חה  -חה  -חה ' ו ' חי  -חי  -חי '  ,כמו כל הגיבורים בספרות העברית ,

מברנר ועד חנוך לוין  ,הצוחקים כך ' בפועל '  ,אף  -על  -פי שאין שום סיבה לשונית שאי  -אפשר יהיה
לצחוק ' הא  -הא  -הא '  ,שהרי בעברית קיים ההגה ה " א  ,בניגוד לרוסית שבה אינו קיים ועל כן הוא
נמסר בשפת  -הכתב על ידי

16

/ח /

או  /ג 6 . /י מעט מאוד נחקרו התופעות הפארה  -לשוניות מבחינה

זו ,

בספרות הרוסית יש שימוש מפותח מאוד ב ' קולות הצחוק '  ,המתפקדים לצרכים שונים  ,לרכות הבחנה בין ' צחוק

לבבי ' ( חה  -חה  -חה ) לצחוק ' רע ' ( קה  -חה  -חה וכן

חי  -חי  -חי ) .

אבל ' חה  -חה ' ו ' חה  -סה  -חה ' אינם רק קולות צחוק

אלא גם קולות נשיפה  -גניחה  ,המתפקדים לא רק כדי ' למסור סיטואציה אותנטית '  ,אלא גם כ ' מעבירים ' שונים

מנושא לנושא  .על כך כחיבורי ' אספקטים של המודל הרוסי אצל גנסין ' ( בהכנה ) פכן כחיבורי ~ Ha -~Ha-Ha : and
'  Russian Literary Dialogueחן  ( He- He-He ~ - Laughter Soundsנדפוס )  .הצחוק  ,או ' הנשיפה  -הגניחה ' ,

באמצעות האות ' ג ' ברוסית משקף כנראה  ,בניגוד ל ' ח '  ' ,צחוק

אוקראיני ' ( באוקראנית  / ,ג /

מבוטאת  /ה  . ) /טכניקה

זו רווחת מאוד בסיפורי צ ' כוב  ,למשל ( למרבה ההפתעה  ,לא בתרגום עברי אחד מצאתי העתקה של אותו הכתיב

בצורה עיוורת  ,היינו

' גי ' ו ' ו '  ,במקום ' הי '

ו ' הה ' ) .
181
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ףלא ריתמוס המשפט והאינטונאציה שלו ; אבל אפשר בהחלט לקבוע שבהדרגה הוחלפו חלק מן
נוא
התופעות הפארה  -לשוניות באחרות ונוצרה אינטונאציה אופיינית של המשפט העברי הילידי .

ההיחלצות הדראסטית ביותר מן התופעות של המגע התרחשה אולי בתחום איכות ( גון ) הקול וצלילי
הלשון  .בניגוד למה שאפשר היה לצפות לפי התפיסות המקובלות על רכישת שפה  ,נוצר בהדרגה
אצל ילידי הארץ מבטא שלא היה חיקוי למבטא דור ההורים  ,אלא שונה ממנו  .נראה שההסבר

הסביר ביותר להתרחשות זו הוא הליכי הניטרול  .ניטרול פירושו היה מציאת המכנה  -המשותף
ממזרח  -אירופה ,

לכל המבטאים ( אלה שהובאו

לא מארצות  -המזרח ,

וסילוק התכונות

)

החורגות ,

מפני ששום אינוונטאר קיים לא יכול היה להשתלט כפי שהוא על הדיבור בפועל של ילידי ה א רץ

( אף כי בהחלט יכול היה להשתלט על מבטא קאנוני של סקטורים ספציפיים
העברי  ,וראה להלן ) .

;

למשל בתיאטרון

זוהי תופעה ידועה ומוכרת למדי ביחס לכל לי נג נה פ רא נק ה שהיא  ,ואין בה

כל דבר מפתיע  .אבל האם הליכי הניטרול הם שיצרו

' בפועל ' את ההגאים החדשים  ,ה ' מצומקים '  ,או

האם נבחר בדיעבד  -כלומר  ,השתלט בפועל  -האינוונטאר הקרוב ביותר שיכול היה למלא את
הפונקציות האלה

?

במקרה הראשון מדובר בתהליך של ניטרול בתוך

המערכת

;

במקרה

השני  -באימוץ של מבטא קיים מחוץ למערכת לצורך הניטרול  .אם המקרה השני הוא  -הוא
ההסבר הנכון  ,נראה שהמבטא המשכיל שהיה רווח ביידיש של ליטא  ,על הנורמות ה עליות שלו

( שהרי גם בליטא עצמה היו

וריאנטים ) ,

לתופעת הכפלת ההברות בסופי

התאים לתפקיד זה  ( .אין ספק  ,למשל  ,שהיחס השלילי

מלים  ,שתוארה לעיל  ,הועבר

ישירות מן הנורמה העלית של

ליטא ,

שבה נחשבה ההכפלה לתופעה כפרית וולגארית  ) .מצד אחר  ,ייתכן שתהליך זה לא התרחש בארץ
אלא כבר בליטא עצמה  ,בחוגי הגימנסיות

העבריות ,

והועבר אחר  -כך

לארץ ,

בעיקר בשנות

השלושים  ,ויצר בה דינאמיקה משלו  .למרבה הצער  ,אין שום מחקר היכול לסייע לנו לבחור באחת
ההיפותיזות או לשקול באופן מניח את הדעת את האפשרויות האחרות  .עם זאת ברור למדי שבכל
מקרה אין לדבר על היווצרות אינוונטאר צלילים חדש ' סתם '  ,אלא יש לדבר על צמיחת מערכת
פונולוגית מקומית  .שהרי ניטרול סתמי במישור ההגאים

( הצלילים )

כשלעצמם אינו מושג

העומד בפני הביקורת  .אפשר אפוא לומר  ,ברמת הפשטה אולי גבוהה יותר  ,כי כל מה שהיה מיותר
למערכת הפונולוגית במונחים של אופוזיציות פונטיות יכול היה להיות מסולק  .במלים אחרות
ובהסתמך על הדברים הקודמים
הפונטית והכתיבה את המצאי

:

המערכת הפונולוגית של העברית החדשה השתלטה על המערכת

( אינוונטאר )

שלה ואת תכונות איבריו .

איזה מעמד תפסו עובדות חדשות אלה בתרבות העברית בארץ  -ישראל

?

ובכן  ,למרות האידיאולוגיה

על ' אדם עברי חדש ' וההתפעלות שבאה בעקבותיה מן הצבר ' החמוד והעוקצני '  ,פרא האדם החביב

מגודל הבלורית  ,שמלקטים בחיבה ובהתלהבות כל ציוץ לשוני

17

הצבר ' החמוד

והעוקצני ' הוא נושא המחייב פירוט

בהרחבה  .היחס

שלו  ,לי

הנורמות

הפונטיות

אליו הוא במשך כל התקופה ( ואולי עד היום

?)

.

יחס דו  -ערכי  :של הערצה ושל זלזול כעת ובעונה אחת  .מצד אחד הוא חזק  ,אמיץ  ,גס ומחוספס אך מצד אחר הוא

גם ילדותי  ,לא  -מבוגר ו ' חסר תרבות ' ( היחס כלפי ' חוסר התרבות ' הוא כשלעצמו לא  -אחיד בכל התקופה הנדונה ) .
האנקדוטות שאסף אלתר דרויאנוב ( ספר הבדיחה והחידוד  ,ירושלים תש " ה ) על ילדי הארץ  ,וכן ספרה של גיטה

.

מייזליש הילד בארץ ישראל  ,תל  -אביב

1935

( שהוא אוסף של אנקדוטות  .חיבורים וציורים של ילדי

הארץ ) ,

כמו

גם הטור הקבוע ' צברינו חמודים ועוקצניים ' שהתפרסם ב ' העולם הזה ' של אורי קיסרי במשך שנים רבות ( והביא
' חכמות ' מפי

182

הילדים )

משקפות במידה רבה את היחס גם אל הצבר וגם אל התרבות העברית החדשה בכלל .

....

י4ין

,

הצמיחה וההתגבשות של תרבית עברית מקומית

(,

הילידיות  -כמו גם רוב תופעות הלשון האחרות שנוצרו על  -ידי ילידי הארץ  -לא קיבלו כל

הכרה רשמית  .הן לא הפכו להיות חלק מן המרכז של המערכת התרבותית  ,הן לא פעלו על
הנורמות של הטקסטים הכתובים של התרבות  ,והדרך שבה התחילו לבסוף להסתנן אל המרכז היא
התהליך הקלאסי המוכר לנו של הילחצות תופעות שבשולי מערכת אל עבר מרכזה  .כך  ,כאשר

ניתנה ההזדמנות לעברית להישמע באופן רשמי בתחנת השידור המנדטורית  ,לא נשמע בה כלל

מבטא ' ילידי ' ; מה שנשמע בה היה או מבטא

לא  -ילידי  ,בדרך כלל ' רוסי  -יידי '  ,או מבטא המנסה

להיות ' מזרחי ' ( כלומר  ,המבצע את העיצורים חי " ת ועי " ן כמנהג עדות

המזרח ) ,

ושניהם כאחד ניסו

לקיים את כללי המורפולוגיה הטברנית  ,בעיקר במה שנוגע לה " א הידיעה  ,אותיות  -השימוש  ,הגאי
בכ " פ ו ' השווא  -הנע '  .וי

גם בשפה המדוברת בתיאטרון  ,אף הוא ' מוסד רשמי ' של התרבות  ,לא היה מעמד לעברית הילידית .
הד9מים הטקסטואליים והמשחקיים של התיאטרון בארץ  -ישראל התיישבו יפה עם הרגלי המבטא
הרוסי  -היידי 9 .י למשל  ,תיאטרון ' הבימה ' המשיך לדבר

רוסו  -עברית ,

כמו שהמשיך במשחק

ובמיזאנסצינות רוסיות  ,לפחות עד תחילת שנות השישים ; ורק בתחילת שנות הארבעים  ,עם הקמת

' התיאטרון הקאמרי '  ,אפשר היה לשמוע על הבמה עברית אחרת  -לאו  -דווקא

ילידית ,

אבל

משוחררת יחסית מן התכונות הרוסו  -יידיות  .בסך  -הכל עוררו התופעות של העברית הילידית אף
התנגדות  .היא נתפסה  ,ועודנה נתפסת  ,כתופעה חולפת נחסרת

ההתעלמות

ממנה ,

בצירוף כפיית ' תיקוני

לשון '

ו ' דקדוק '

יציבות  ,שתעבור

מן העולם בעזרת

שילמדו את דובריה בבית  -הספר .

פונקציות שכל לשון דיבורית זקוקה להן ושעל כן נוצרו גם בעברית הילידית  -בין על  -ידי מגע
ובין על  -ידי שימוש באוצר הפנימי של הלשון  -נתפסו כ ' שיכושי

~

'

בגלל חוסר ההבנה של

אופיינית  ,למשל  ,האנקדוטה הבאה  ' :תל  -אביב  ,רחוב הרצל  .ילדים וילדות שופעים מן הגימנסיה " הרצליה " אחרי
הלמודים  .אותה שעה נזדמנו לשם שנים ממפורסמי היודישיסטים  ,שבאו לראות את
לחברו

- :

וכזב  .אצרום לילד באזנו ומובטחני  ,שלא יקרא עברית  " :אמא "
לילד מאחוריו וצרם לו באזנו  .מיד חכם הילד פניו אליו וקרא

לחברו

- :

הארץ  ,אמר

הגדול שבהם

הציונים משתבחים ואומרים  ,שהעברית נעשתה טבע לילדי ארץ  -ישראל  .עכשיו תראה  ,שדבריהם שקר

חוששני  ,שהדין עמהם  ( ' . . .דרויאנוכ  ,שם ,

ג  ,עמ '

ן

- :

אלא יקרא יודית  " :מאמע "

ן

אמר ועשה  :נגש

חמור ן  . . .החזיר היודישיסט המפורסם ואמר

רב  ,אנקדוטה  . ) 2636ועל השניות ביחס יעיד הקטע

הבא מתוך ' מנחם מנדל בארץ ישראל ' לי " ד ברקוביץ ' ( תל  -אביב

תרצ " ו  ,עמ '  ' : ) 157 - 156אחד

מן החבורה התאונן ,

.

כי ילדי תל  -אביב סורם רע  -פרועים הם לשמצה גדלים ללא דרך ארץ  ,ללא יראת אלהים וללא מידות יהודיות

טובות  ,ואפילו פני זקנים לא  :קךרו  .כל ימיו  ,הוא אומר  ,היה נושא את נפשו בחלום  ,כי ילדינו בארץ  -ישראל יקדמו

את פני כל עוכר ושב בחוצות בפרכת " שלום "  ,כרכת  -סגולה זו שנתברך בה עם ישראל - .
שומעים מפיהם ברכה אחרת

:

" קמור ו "  . . .הנה  ,הוא אומר  ,בו בעצמו היה מעשה

:

ולבסוף  ,הוא אומר  ,אנו

היום בבוקר עבר לתומו

ברחובה של עיר ופגע ברגלו מבלי משים בסמקי  -אבנים  ,שתינוקות של בית  -רבם סדרו להם למשחק על  -גבי
המדרכה  .קפץ אחד מהם  .בן  -פקועה קטן שלא הגיע לשנת החמש  ,ונתן עליו בקולו בחמת  -רצח
אדון - " ,
לילדינו  ,שהם מדברים עברית טבעית כל  -כך ,

ונזדעזע כולו  . . .נענה השני ואמר  " :ועדיין אין דעתך נוחה

כי
18

יונק  -שדום

?

:

" ימת שמך ,

אדרבה  ,הוא אומר  ,בואו ונחזיק טובה

וכי פללת מימיך  ,הוא אומר  ,שם בגלות  ,או כלום ראית אף

בן  -חמש כזה ן9ך9ף על פניך בלשון  -אם עברית חריפה ועסיסית כזאת

:

בחלום ,

ימח שמך  ,אדון ? " . .

'.

אחרי קום המדינה לא התרופפה נורמה זו  ,אלא התחזקה דווקא  .אף  -על  -פי  -כן  ,בשנים האחרונות היא הולכת

.

כנראה ומתמוטטת בהדרגה בגזרות הרשמיות  -ברדיו ובטלביזיה למשל  -בגלל אי  -היכולת של הדוברים ,
ילידים בני  -זמננו  ,לשלוט במקביל בשתי מערכות פונטיות ומורפולוגיות שונות  .אחד האינדיקאטורים החזקים
למצב זה הוא תופעת ' תיקון ה  :תר ' הנפוצה בכלי  -התקשורת .
19

ב ' מבטא ' הכוונה כאן לטווח רחב ביותר של תופעות  ,החל בתכונות פונטיות של העיצורים והתנועות וכלה באיכות
הקול ( טון  ,גוון  ,יציבות לעומת רעידות [ ( יבראציות ] )  ,בריתמוס  ,בשטף הדיבור

ובאינטונאציה .
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משמיחה יההתגבשית של תרבות עברית מקומית

, 1 (1

' מתקני הלשון ' לצרכים של לשון חיה .

20

מקום בתרבות כמערכת לא  -קא נונית

,

בסיכומו של דבר אפשר לומר שהעברית הילידית תפסה

לא  -רשמית

 ,ורק

בתהליך מורכב וממושך היא התחילה

להילחץ אל תוך התרבות הרשמית  .גם חילופי הדורות תרמו לתהליך זה  ,אבל חילופי הדורות

לעצמם אינם הסבר מספיק  ,מכיוון שקבלת נורמות קאנוניות המנוגדות להרגלים השגורים היא
תופעה רגילה בהחלט בתרבות  .דוברים ילידים למדו לדבר
בחי " ת ובעי " ן

ב ' הבימה ' במבטא רוסי  ,וברדיו -

וב ' שווא נע '  ,כמו שכל שדרן וכל זמר עברי למד ולומד לבטא רי " ש לשונית במקום

הרי " ש הגרונית הילידית .

ננסה לבחון את המצב במערכת של מכלולי הטקסטים הכתובים  ,התופסת בדרך  -כלל בתוך התרבות
את המעמד של הפעילות הרשמית המוכרת והממוסדת ביותר  ,ואף נושאת בדרך  -כלל את הפונקציה
המרכזית של ייצור מודלים טקסטואליים  .בתוך המערכת הזאת  ,הספרות תופסת לעתים מקום
מרכזי  .בתוך התרבות העברית של העת החדשה אין ספק שהיה לספרות מעמד כזה ופונקציה
כזאת  ,י2

ואין זה משנה מבחינה זו אם המודלים היצרניים שהעמידה לרשות התרבות נלקחו על  -ידי

החברה במישרין ממנה או בתיווך של פעילויות טקסטואליות שוליות לה ( כגון פובליציסטיקה
חברתית

ופוליטית ) .

העובדה שהלשון העברית התפתחה ללשון מודרנית במאה הי " ט כלשון שבכתב

והעובדה שהמסורת הארוכה של הלשון הזאת היתה בראש  -וראשונה ספרותית  ,מאפשרות להבין את

העדיפות שהיתה למודלים שבכתב על  -פני אפשרויות אלטרנאטיביות שעשויות היו להתגבש במשך
הזמן בעל  -פה  .הספרות העברית של מזרח  -אירופה  ,כשעברה לארץ  -ישראל  ,החזיקה מעמד בחוזקה

20

דוגמה ל ' צרכים של לשון חיה ' היא הבידולים הלשוניים

והסגנוניים ,

המתבקשים על  -ידי עצם השוני בין

הסיטואציות השונות של התקשורת  ,והדוברים השונים המעורבים בהן  .א חד הךגיסטרים  /הווריאנטים המאפיינים
הנוצרים באופן כזה הוא מה שמכונה ' סלנג '  .הסלנג נתפס זמן ממושך למדי כ ' שיבוש לשון ' גרידא  ,וכמוהו עשרות

רכות של תכונות שונות המאפיינות כל לשון מדוברת ( מכל רגיסטר  /נריאנט

שהוא ) ,

ומבחינות בינה לבין לשון

כתובה  .רק בסיטואציות מוגבלות מועטות מדברים בכל תרבות מפותחת בלשון  -הכתב ( למשל  ,באירועים פומביים
וציבוריים )  .החינוך העברי בבית  -הספר העברי דרש מן התלמידים להסתגל לדבר את לשון  -הכתב בכל סיטואציה

שהיא  ,והתעלם מן ההנדלים המתבקשים כין לשון  -כתב ללשון  -דיבור  .דוגמה אחת מרבות יכולה להיות אותן
מליות  ,המתפקדות בכל דיבור חי ל ' ניהול השיחה '

פנים  ,ובאחרונה גם  :לא  ,לא כן  ,כן לא וגם לא

כי ) .

:

פתיחה  ,סיום וקישור של מבעים ( כגון

מליות אלה היו  -ועודן  -בין

 :אז  ,טוב  ,נו  ,על

ה ' נרדפות ' ביותר

כל

על  -ידי מורי

הלשון לא רק בכתב אלא גם בדיבור  ' ,רדיפה ' שהיא פרי הבנה לקויה על הדרכים ששפה חיה מתפקדת  .על מליות
אלה בלשון הספרות העברית ראה בחיבורי
21

:

S/av
ica

Hebrew Literary Language ' ,

חן ' Russian vfc' s

Hiero
( ) 1980
שיהיה לספרות בכל חברה וכל תקופה מעמד מרכזי  .בחברה האירופית של המאה
מאליו ,כדפוס ] .
[
המובן
~ o/ymirana
אין זה כלל דבר

הי " ט אין ספק שהיתה לספרות פונקציה מרכזית בהצגה ובהעלאה של אידיאולוגיות  -פוליטיות ,

חברתיות ,

תרבותיות  .המעמד שקנתה הספרות על  -ידי כך הפך אותה לנושא ' רשמי ' בכל מחלוקת אידיאולוגית  ,כלומר

:

לנושא ש ' החברה מכירה בכך שהמתמודדים על רעיונות  -או על עמדות כוח  -חייבים להתבטא ביחס אליו ' .

.

בחברה כזאת אין זה מקרה שמחלוקת פוליטית יכולה למצוא לה ביטוי גם במריבה על תפיסות ספרותיות או
אמנותיות  .למשל  ,בעיני בן  -זמננו נראה מוזר שסטאלין יצא לפולמוסים ארוכים נגד תפיסת הספררת של

טרוצקי ,

ואף ניהל ויכוח  -בעצמו ועל  -ידי שליחים  -על תורת הספרות  .אך התנהגות כזאת התאימה לחלוטין למעמד

שתפסה הספרות כחברה הרוסית של המאה הי " ט  ,מעמד ששומר לה גם על  -ידי המשטר החדש  .לעומת

זאת ,

בחברה המערבית של המאה העשרים אין ספק שהספרות נדחקה מן המרכז  .השתמרותה במערכת  -החינוך אינה
אלא עדות לשמרנותה של המערכת הזאת  .בתרבות העברית נמצא מעמד הספרות בירידה מתמדת מאז שנות

החמישים  ,הן כפעילות מוכרת ( ' שכדאי לריב עליה ' ) והן כפעילות המייצרת מודלים לשימושים היום  -יומיים
( אמצעי  -התקשורת  ,הפוליטיקה וכו ' ) .
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( לא פחות מתופעות ארכיטקטוניות או תופעות פארה  -לשוניות ) נגד ההסתננות או ההילחצות של
רכיבי התרבות הילידית  .לפחות עד סוף מלחמת  -העולם הראשונה היתה הספרות הקאנונית שחוברה

בארץ  -ישראל שולית בהחלט ביחס לספרות העברית בכללותה ; סוגי הטקסטים השונים שהתפרסמו
בארץ  ,החל בסוגים הספרותיים ' הגבוהים ' וכלה בסוגים אחרים ( כגון רשימות ,
יומנים )

שירים  ,מכתבים ,

אפשר לאפיין אותם כללית דווקא כמודלים משניים 22ביחס למצאי בן  -הזמן של הספרות

העברית או של מכלול הטקסטים העבריים בכלל  .הזיקה המתגלה בהם חזקה הרבה יותר לאותם

שלבים בספרותנו המכונים ' השכלה ' ו ' חיבת  -ציון ' מאשר ל ' תקופת התחייה '  .לפיכך  ,לא זו בלבד

שארץ  -ישראל לא יצרה כלל מודלים חדשים  ,בין

' ילידיים ' בין אחרים  ,פוטנציאל לשמש אופציה

אלטרנאטיבית  ,אלא שהיא היתה וזרה שמרנית מובהקת בכלל הטעם הספרותי והפעילויות
הספרותיות  .מצד אחר  ,כשעבר המרכז של הספרות העברית לארץ בדרכי הגירה  ,הוא כבר היה

מערכת ממוסדת  ,בעלת מכאניזמים ברורים של הכרעות  ,כלומר  :בעלת הליכים ברורים של שימוש
באופציות קיימות או מציאת חדשות  .היחס הסימביוטי של העברית אל היידיש  ,ויותר מזה  -המגע

עם הספרות הרוסית כמקור זמין לאופציות אלטרנאטיביות כנקודות  -מפנה  -התמיד להתקיים
בארץ לפחות עד אמצע שנות החמישים .

23

עד כמה המודלים הספרותיים  ,לרבות הפרוצדורות של הכנסת שינויים בהם  ,היו סגורים מפני
חדירה אפשרית של רכיבים ילידיים גם באותם תחומים שהרכיבים האלה כבר היו קיימים תעיד
ההיסטוריה של כניסת ההטעמה הספרדית לשירה  .עשרות שנים אחרי שחלה הכרעה בעניין זה

בשפת  -הדיבור העברי בארץ  -ישראל  ,לא פעלה הכרעה זו על הנורמות של לשון השירה  .שירה
בהטעמה הספרדית החלה להיכתב בארץ בקטעים הרשמיים של הספרות רק בתחילת שנות

העשרים ,

והיא הפכה לנורמה המרכזית והדומינאנטית רק בתחילת ש נ ו ת ה ש ל ו ש י ם  .ואין הדברים אמורים
בזקני דור ' חיבת  -ציון ' ו ' התחייה '  ,אלא באנשים שחלקם אף זכה לקבל חינוך עברי בארץ  ,כמו
אברהם שלונסקי ובני  -דורו  .באופן דומה  ,כאשר נוצרה נקודת  -מפנה בשירה העברית  ,ועלו

האסכולות ה ' מודרניסטיות '  ,המודלים שהם השתמשו בהם בתור אלטרנאטיבה למודלים של הדור
הקודם היו מבוססים על אימוץ מאסיבי של רכיבים רוסיים  :הריתמוס  ,האינטונאציה  ,סדר

המלים ,

נורמות החריזה  ,אוצר  -המלים  ,אוצר התימות האפשריות  -כל אלה קיימו זיקה קטנה אל רכיבים
מקומיים וילידיים  .כאמור  ,השירה העברית שנוצרה בארץ לפני עליית המודרניזם  ,וגם הפרוזה

העברית שדווקא ניסתה לקשור את עצמה במישור התמי ( הנושאי ) אל ההווי המקומי  ,לא נתפסו ולא
יכלו להיתפס כאופציות אלטרנאטיביות שאפשר להשתמש בהן כדי לחולל מפנה בנורמות
הספרותיות  .הן נכתבו במודלים שהיו מיושנים לטעמם של היוצרים החדשים .

22

' מודלים משניים ' פירושם  :מודלים המהווים התמדה של מודלים ידועים וממוסדים  .וראה חיבורי הנזכרים לעיל ,

הערה . 11
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הצמיהה וההתגבשות של תרבות עברית מקומית

;,-

מי שמתבונן בטקסטים הסיפוריים כפרוזה שחוברו על  -ידי ילידי הארץ בתקופה שכבר התחילו
לתפוס מקום במרכז המערכת הספרותית  ,לקראת סוף שנות הארבעים  ,סופרים שלא ידעו כמעט
שום שפה לועזית  ,ששפת אמם היתה עברית  ,משתומם להיווכח כמה מעט ממרכיבי הלשון הילידית
חדר אל הטקסטים שחיברו  .חלק ניכר מז המוצרים של בני ' דור הפלמ " ח ' נעשו לפי מודלים רוסו -
עבריים  ,כלומר

:

בהתאמה גמורה לאותן פרוצדורות מסורתיות של הכרעה שהתמסדו בספרות

העברית במזרח  -אירופה לפני המעבר לארץ  .במבנה התימאטי של

הסיפורים ,

בדרכי

התיאור ,

בקומפוזיציה  ,בטכניקות הקישור והמעברים  -בקיצור  ,ברפרטואר הכולל של הסיקר  -נשענו
'

הטקסטים שלהם על מודלים רוסיים ורוסיים  -סובייטיים  .אפשר לומר בצדק שבכל התחומים האלה
היה המצב במערכת העברית מצב של ריק  ,והסופרים הצעירים מצאו את המודל הנחוץ להם דווקא
בפרוזה המתורגמת מרוסית  ,בעיקר בידי שלונסקי וחבריו  ,כמו ' רפובליקה שקיד '  ' ,טשקנט עיר

הלחם '  ' ,בית טאראס '  ' ,אנשי פאנפילוב '  ' ,טייסי

הקוטב ' ועוד רבים כיוצא

באלה .

טקסטים אלה אינם מונוליטיים  ,והעקרונות הרוסו  -עבריים בהם אינם אחידים

;

:4

כלומר  :מסתננים

אליהם כפירוש אלמנטים המזכירים את הלשון העברית המקומית או הילידית המוכרת  .אבל
המכריע הוא שמשקלה של לשון זו לא היה דומינאנטי

:

מושג הסיפור  ,עיבודה של מציאות

מסופרת  ,מסירת דרכי הדיבור של הגיבורים  -כל אלה התקשרו אל מסורת ספרותית חזקה  ,לא -

ילידית  ,תוצאה מובהקת של חדירת רכיבים על  -ידי מגע עם ספרות אחרת  .רק בטקסטים מאוחרים
יותר הסתננה הלשון הילידית אל הפרוזה של כמה מן הסופרים האלה ואף שם באופן לא  -אותנטי

למדי ; אחרים  ,שלא יכלו להסתגל להכרעה מרחיקת  -לכת כל  -כך מבחינת הרגליהם

לכתיבת רומאנים היסטוריים

24

:

התרבותיים  ,פנו

ברומאנים אלה אפשר היה להמשיך בלי קושי את השימוש בלשון

ברור שהמודלים של הפרוזה של ' דור הפלמ " ח ' אינם נובעים ממקור אחד בלבד  ,אלא הם שילוב של מקורות  .עד
כה עמדו במחקר ובביקורת על זיקתם של כמה ממספרי הדור אל גוסין  -עובדה נכונה בלי ספק .

אף  -על  -פי  -כן ,

גנסין עצמו היה אחד ממעצבי המודל ' הרוסו  -העברי ' בספרות העברית החדשה  ,ו ' ביית ' בפרוזה העברית הרבה

יסודות של הספרות הרוסית  .כמו כן אין ספק שהזיקה לאותה ספרות רוסית  -סובייטית היתה לא רק דרך סלקציה
ספרותית  ,אלא נתמכה על  -ידי זיקה רעיונית לברית  -המועצות וכל מה שסמלה באותה תקופה לאגף זה של היישוב .

לא כאן המקום לתאר בפרוטרוט את האספקטים השונים של ' המודל הרוסי  -העברי ' ( פרטים בחיבורי הנזכר
הערה

( ' ) 1ן .

, ) 23

..

]

אך לסיבור האוזן בלבד אביא כאן רק כמה דוגמאות למבנים

וכל הפעמונים [ . . .

אש סביבן [ . . .

] נטרפו

:

" נו  ,כן  " .אמר לצבי וזה ענה

ומה ? "  " -לא כלום  .הדליקו  -הדליקו - " .

לכם

?" -

עמ ' . ) 104

' רוסו  -עכריים ' ברמת הלשון :

עליהם ענבליהם  ,התהפכו והחרישובכל חזה עד שהחרישוהכל  -כימה

מיד התפקח אברשקה

] -

לעיל ,

" ומה עכשיו ? "  " -לא

:

:

" הדליקו  ,מה ? "  ' -הדליקו  " - " .נו

כלום  .כמו קודם  .כמה כדורים עוד

" עוד שלושה  -ארבעה מלאיים [  ( ' " ] . . .ס ' יזהר  ' ,בחורשה אשר בגכעה '  ,החורשה בגבעה  ,מרחביה , 1947
() 2

' ושלמה זילכרשטיין נשבע בחובו לומר לאברשקה  ,כשיבוא אליו שנית  ,לומר ולהגיד פשוט וגלוי

,

" אברשקה אחא  ,כך וכך  ,אחא יקר " כי כך

ידברו אנכיים

:

אחים  ,כך ראוי לאנשים שסייגים ומחיצות נפלו ביניהם '

( שם  ,עמ '  ] . . . [ ' ) 3 ( . ) 105ושם  ,בינות לשריקות אימים  ,לצפצופים הנתזים בין שתי אצבעות תקועות עד גרון  ,מול
מסך האור המעומעם  ,תשב לך בנחת ותפשוט רגליך על מסעד הכיסא לפניך  .לפיכך מסכים נחום  ,וחוזר מיד

בתשובה  " .כן  ,אמא  ,לא היה צריך להכות את קוצי  -לא יותר מדי  . . .כן  ,כך אפשר להגיד  .אמא שמחה כי בן נבין

לה [ . . .

] -

ואת קוצי  ,בכל זאת  ,חבלו כהלכה ; אל יתהלך בבגדיו המגוהצים  ,כתרנגול הודי מנופח ' ( י ' מוסינזון ,

אפורים כשק  ,מרחביה

, 1946

עמ '

. ) 138

( [ ' )4

...

]

ואגב כך הוא טורח גם לומר דבר  " :זה היה חרבון קיץ

יורים  .מפה  -יורים  .אנחנו כך  :במלכודת  .והנה  -מה אתם אומרים

ן -

!

משם

דולק רץ פתאום מן הגבעה אל השדה '

( שם  ,עמ '  ( . ) 212הביטוי ' חרבון קיץ ' אופייני לדרך של מגנבה עקיפה של סלנג על  -ידי צירוף ספרותי  ,הרומז אל
הסלנג ומזכיר אותו

186

;

.

במקרה זה הביטוי האותנטי בשפה העברית המדוברת הוא

:

' זה היה סרבוןו

),

קטיף

[. .

 ] .נערות יהודיות אלו

[. . .

]

התהלכו בין העצים כילידי הטבע  ,במכנסים

קצרים ,

בשוקים חשופות עד לחמוקי ירכיהן [ ] . . .ודיברו ביניהן  ,כמתוך שגרה טבעית  ,עברית

חיה [  ] . . .איך קם הדבר
הגדול [ . .

? ].

( י " ד ברקוביץ

-

בן  -לילה ?

את אלה מי גידל

?

ואיה נתרחש כל הפלא

',

ימות המשיח  ,תל  -אביב

תרצ " ח  ,עמ ' רצו )

שיקצה יהודית קטנה  ,בת  -חקלאים אמתית

! -

נהנה גם חנינא למראיה .

( שם  ,עמ ' רצח )
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בכפר  -גלעדי 1959 ,

- - ... . - - %
המדומה של הספרות  .י 2ועוד

:

תופעות אלה אינן בהכרח בלעדיות לקבוצת סופרי ' דור הפלמ " ח '

;

הם נזכרו כאן מפני שהחלו להוות קבוצה דומינאנטית בפרוזה העברית  .אבל גם קבוצות רחוקות

מהן  -ואפילו

אידיאולוגיה

בעלות

ילידית

קיצונית

' העברים

כמו

החדשים '

המכונים

ה ' כנענים '  -לא עמדו לרשותן אופציות אחרות מן הפרוצדורות המסורתיות  .רטוש משתמש

בפירוש במודלים רוסו  -עבריים שאולים משלונסקי

;

ומה שגורם לחלק מן השירים ה ' כנעניים '

המובהקים להיראות כאילו הם שונים הוא מבחר המלים המכוון ומספר מצומצם של תכונות

מורפולוגיות ( למשל  - ,ת במקום  -ה כסיומת לשמות ממין

הלשוני ה ' כנעני ' לא היה  -מבחינת המציאות
ראשי אנשי ' השומר ' או ' הבועזים '

:

נקבה ) .

בעיקרו של דבר  ,הארכאיזם

הארץ  -ישראלית  -יותר ' ילידי ' מאשר הכאפייה על

האלטרנאטיבה ל ' יהדות ' היתה אימוץ של הספרות הכנענית

הקדומה והפונקציה שלה כאופציה לייצור טקסטים לא היתה שונה משל הערבית  ,הרוסית או

האוקראינית  .אמנם  ,סופרים ' כנענים ' כבנימין תמוז ועמוס קינן למשל  ,הגיבו בשלילה על העברית
הספרותית ' הלא  -עברית '  ,והכניסו בפועל שפה חדשה ברשימות העיתונאיות שלהם ( בעיקר בטור
המפורסם ' עוזי

ושות " ) ,

אך בפרוזה הספרותית שלהם יש משקע לא  -מבוטל של המודל הספרותי

הממוסד  ,ולאו  -דווקא ברמת הלשון  .שוב פעל כאן אפוא העקרון שבגזרות פחות ' רשמיות '  ,בשולי

הספרות  ,היתה אפשרות רבה יותר להחדרת רכיבים חדשים  ,ובמקרה זה  ' -ילידיים '  .אבל בתחום
זה לא הרחיקו

ה ' כנענים ' לכת מ ' אנשי הממסד ' הספרותי כשלונסקי וכאלתרמן עצמם  ,שהשתמשו

בשפה עברית שונה מאוד בפזמונים שלהם בז ' אנרים הלא  -קאנוניים מזו שהשתמשו בה בשירתם
ה ' גבוהה '  -שלונסקי בספרי  -הילדים שלו  ,ואלתרמן בפזמוניו .
מה התרחש בספרות לילדים  ,הספרות המכוונת אל ילידי הארץ

?

תמימות היא להניח כאילו מיד

יבואו בה לידי ביטוי בגלל עובדה זו רכיבים ילידיים  .שהרי ספרות הילדים ככלל מניפקדת

בתוך

הרב  -מערכת של הספרות כספרות ' נמוכה '  ,והיא מאמצת בדרך  -כלל מודלים משניים  ,כלומר -

מודלים שעברו פישוט או שהם שימור של מודלים שפעם היו חדשים במרכז המערכת .

26

ילידי

הארץ קראו תרגומים בלשון ספרותית גבוהה  ,חלקם בלשון רוסו  -עברית  ,חלקם בלשון של שלבים

קודמים הרבה יותר בהתפתחות לשון  -הספרות ( כגון  ,תקופת ההשכלה וספיחיה )  .מודלים ששקעו
ואבדו בספרות למבוגרים נשמרו בה בקנאות  :מאטריציות סטרופיות  ,טכניקות של

קומפוזיציה ,

מודלים תימאטיים ועלילתיים  .נסיונותיהם המתונים של סופרים כנחום נוטמן ולאה גולדברג
להנהיג לשון מעט אחרת היו על רקע זה כמעט מהפכניים  ,אך לא היו לפעילותם תוצאות ברוב

25

על ' הלשון המדומה ' ראה בחיבורי  ' :לבירור מהותה ותפקודה של לשון הספרות היפה בדיגלוסיה '  ,הספרות ,

 , 2עמ '

. 303 - 286
26

ראה על

כך

:

א ' אבן  -זהר  ' ,הספרות העברית  -מודל היסטורי ' .

הספרות  , 3 ,עמ ' , 440 - 427

הנ " ל  ' ,היחסים בין מערכות ראשוניות ומישניות ברב  -מערכת של הספרות ' ,

מפורט ראה

הספרות , ] 7 ,
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atus

idem , ~ The Ambivalent
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התוצרת הטקסטואלית לילדים .

27

גם פעילויות מלוליות ( לשוניות ) אחרות  ,כמו המסכתות החגיגיות

בבתי  -הספר במיזאנסצינות הפאתטיות שלהן  ,או ' נאומי הברכה

והעוז '  ,התנהגו לפי אותו העקרון ' .

2

כך אנו רואים שלמרות האידיאל על ' אומה חדשה '  ,בכל אחת מתת  -המערכות של התרבות שהמרכז
שלה היה כבר ממוסד  ,יכלו הרכיבים הילידיים האלטרנאטיביים להילחץ פנימה רק אל תוך
השוליים  ,כי שם לא יכלו להיתקל בהתנגדות עזה מדי  .כך  ,בטקסטים שחלו עליהם במידה מועטה
יותר  ,או לא חלו בכלל  ,האילוצים המקובלים ב ' ספרות הקאנונית '  ,טקסטים שלעתים קרובות לא
התחברו בידי סופרים מיומנים ושלא היה להם מעמד מוגדר מבחינת האופוזיציות התרבותיות שהיו
צריכים לשאת  ,חדרו רכיבים ילידיים מסוגים שונים  .כמובן  ,כפי שכבר צוין  ,לא באופן הומוגני ,
אלא בתוך בליל של תכונות מנוגדות וסותרות  .הגוש הבולט ביותר של טקסטים כאלה הידוע לנו
הוא ספרוני ה ' בלשים ' ו ' הרומאן הזעיר ' משנות השלושים ,

29

אך גם טקסטים בשולי הספרות  ,כגון

' עוזי ושות "  ,הנזכר לעיל  .לעומת זאת  ,במודלים של הספרות הקאנונית חלה נקודת  -מפנה רק
לקראת אמצע שנות החמישים  ,תחילה בשירה  ,עם שירתם של משוררים כגון אבידן  ,זך  ,דור  ,עמיחי
ואחרים  ,שלמעשה הכניסו בפעם הראשונה לשירה העברית הקאנונית את האופציה של שימוש

במצאי הקיים והזמין של המערכת הילידית  .את סדר המלים  ,הריתמוס  ,האינטונאציה הרוסו  -עברית
הם החליפו  -מי פחות מי יותר  -בתכונות עבריות מקומיות  ,וכך גם ברמות מורכבות יותר של
המודל השירי ( המבנה התימאטי  ,הרפרטואר של הריאלמות

וכדומה )

0.

'

בפרוזה חלו תהליכים

דומים  ,אך הרבה יותר בהדרגה ובהתמשכות .
כאמור  ,אין מחקר שלם מניח את הדעת על התפתחות הלשון והספרות בהקשר של התרבות במובנה

הסמיוטי  .הדברים שניסחתי לעיל מבוססים בעיקרם על מחקרי  -גיחה  ,ורק בגזרות קטנות על בדיקה

שיטתית ממש  .יחד עם זאת  ,כבר

הידע

הקיים היום אפשר לפחות את התיאור הסכימאטי המוצע

ואף את ההיפותיזות המקדימות  .הרבה יותר מצומצמת יכולתנו להעמיד סכימה דומה לגבי גזרות
אחרות של התרבות ובעיקר אלה שלא טיפלה בהן שום דיסציפלינה  .אף  -על  -פי  -כן זוהי משימה
שאי  -אפשר להתחמק ממנה ואין שום סיבה שאי  -אפשר יהיה לתכנן אותה  .ניסיתי להציע בחיבור זה
מסגרת קונצפטואלית שתאפשר זאת  ,ונדמה לי שהקרקע בשלה אצל קהיליית החוקרים בארץ  ,גם
מבחינה נפשית  ,לחריש עמוק .

27

צריך אף לומר שנחום נוטמן הרחיק  -לכת בנוסחים הראשונים של סיפוריו  ,שהתפרסמו ב ' דבר לילדים '  ,יותר
מאשר בנוסחים שהתפרסמו אחר  -כך במתכונת של ספרים  ,ובהם נעשתה עריכה לשונית קפדנית  ,לא רק בכיוון של

' סגנון
28

ספרותי ' ,

אלא אפילו אל עבר הסגנון הרוסו  -העברי  -בסתירה גמורה ל ' ילידיות ' של הנוסח הראשון .

והנה דוגמה  ,קצת פארודית  ,ל ' נאום ' מקובל  :ילדי השכונה באים לברך את שרונה ואחיותיה  ,שבאו מארצות -
הברית לגור כתל  -אביב ונטעו בחצרם גינה  ' :אנחנו  ,ילדי השכנים  ,רוצים לתת לכם את ברכתנו להתנחלכם בתוכנו :
לאמא  -שרונה  ,לכל הבובות ולפפי ותנג  -אום  -שב  ,אורר הביאו שמחה ושעשועים לשכונה הזאת הרחוקה מאמצע

העיר [  ] . . .וכדי שנהיה שתפים לכם בזריעה ונטיעה  ,הרי אנו שותלים ארז קטן באמצע ונתכם ' ( א ' וולסון  ,מסע

הבובות לארץ ישראל  ,תל  -אביב תרצ " ו  ,עמ ' . ) 113 - 112

וי '

שביט  ' ,לתולדות " סיפור הפשע " העברי

בארץ  -ישראל ' .

הספרות , ) 1974 ( 19 - 18 ,

עמ ' . 73 - 30

29

וראה  :זהר

30

תהליך זה היה משולב באימוץ המאסיבי של אופציות אלטרנאטיביות מן השירה האנגלית  .אך ברור שהן אומצו
קודם כל בזכות זה שנתפסו כמנוגדות ושונות לאופציות ' הרוסו  -עבריות ' ואפשרו להכניס  -דרך הישענות על
מודל יוקרתי זר ( חוקיות המוכרת מספרויות

תופעות

המגע

ראה

:

רבות )

את האלמנטים של לשון מקומית  ,שלא היו קאנוניים  .על

Shelly Yahalom , ' Problimes d ' interfirences de syst mes seimiotique ' ,

'

~ 2 e me Congres de l'AIS, Vienne 1979
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אוק'

תרבות עברית ותרבות בעברית
יעקב שביט

א
מבין כל התחומים שההיסטוריוגראפיה עוסקת בהם תחום ה ' תרבות ' הוא השאפתן והחמקמק

ביותר  .היסטוריונים של התרבות מגדירים ' תרבות ' כתופעה אנושית  -חברתית  ,שלה ' ריבוי פנים
וגודשך יצירה ספונטאנית ופלוראליסטית  ,אבל בה  -בעת הם מנסים לחפש לריבוי  -הפנים הזה מוקד
או מרכז ; כלומר  ,הכללה או מושג  -יסוד שסביבם אפשר להקיף את ה ' תרבות ' המתוארת או לקבוע

את צביונה של תקופה בתולדות התרבות  .כך  ,הקורא בהיסטוריות המעולות המתארות תקופות
מוגדרות בתולדות התרבות  ,למשל ' תרבות

הרנסאנס ' ,

התרבות הבורגונדית ב ' סתוום של ימי -

הביניים ' או ' התרבות היוונית '  ,ימצא כי ההיסטוריונים עוסקים בשני דברים המשלימים וסותרים זה
את זה בעת ובעונה אחת  .מצד אחד הם מתארים מ כלול מגוון של פעילות אנושית ( סדרי

דת  ,אומנות ואמנות  ,חיי

יום  -יום  ,וכדומה ) :

חברה ,

ומצד אחר הם חותרים למצות את המכלול הזה על  -ידי

מושג  -יסוד אחד  ,מאפיין בולט  ,הצריך לבטא את ' רוח התרבות '  ,את הגרעין שממנו נובטים
ומסתעפים הגילויים השונים של ה ' תרבות '  .ואין זה מעלה או מוריד כלל שהתיאור ההיסטורי ימצא

כי ביטויים שונים של ' תרבות '  ,ואפילו של האמנות לבדה  ,מופיעים באותה תקופה בשלבים שונים
ולא בעת ובעונה אחת וכי ההגדרה החד  -משמעית נכונה לרוב רק למגזר מסוים של גילויי ה ' תרבות '
ולא למכלול ה ' תרבותי '  .אבל בהיסטוריות מעין אלה  ,המביאות תמונת  -מצב מפורטת ומוחשית
מאוד ( והמהוות בעצמן גילוי

' תרבותי ' ) ,

יש מעט מאוד התייחסות לשאלה מהו היחס בין הרכיבים

השונים של ' תרבות ' ומהם המיכאניזמים ההיסטוריים היוצרים ' תרבות ' בת  -תקופה כמערכת
דינאמית של גילויים המתפתחת בתוך עצמה ובזיקה אל תופעות שמחוצה לה .

מי שמצפה על כן להגדיר ' תרבות עברית ' או ' תרבות עברית  -ארץ  -ישראלית ' באותה בהירות לכאורה
שבה מוגדרים מאפייני  -היסוד של ' תרבות קלאסית '  ,למשל  ,יתאכזב  .אולם חובה להדגיש כי
המדברים על ' תרבות ' אין עניינם אך  -ורק במה שנהוג לכנותו באורח מעורפל למדי ' תכנים רוחניים '

או ' ערכים '  ,ומתכוונים  ,למשל  ,לערכים כמו ' תרבות

העבודה '  ' ,תרבות האדמה '  ,ובוודאי אינם

עוסקים רק באותם ערכים או דפוסי התנהגות ותגובה המנוסחים
ב ' תרכות '

על  -ידי אידיאולוגיות או משנות .

יש הרבה יותר ממה שהאידיאולוגיה יכולה להכיל להלכה

ולמעשה ,

אידיאולוגיות המבקשות לתאר דגם מקיף וכולל של ' תרבות ' רצויה .

1
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י  ,בורקהארט ,

' התרבות ' ,

עיונים בדברי  -ימי

עולם  ,תרגם ח ' איזק  ,ירושלים תשכ " כ  ,עמ '

ד. 56 -4

אף שיש

הצמיחה וההתגבשות של תרבות עברית מקומית

התנועה

הציונית היתה מודעת לכך שהיא בוקעת  ,מתוך תמורה תרבותית ומבשרת תמורה  ,תרבותית .
,

,

היא היתה מכורנת להעמדתו של ' עולם תרבותי חדש ' והא מינה ש ' החינוךיהעברי השלם והתחיה

התר בותית יהפכו
.

לגורמי  -תחיה וגארלה כבירים שיתוללו נפלאות  .לא רק מאימת הגלית

יעלו אלא

גם מסכנת הכלוה התרבותית '  2 .אבל הציונות הלאומית החילונית התקשתה להגדיה הגדרה ברוהה

ומלאה מה יהיה טיבה ,
~
דהיינו להגדיה איזה ערכים

ל אותה ' תחייה תרברתית ' כפועל  .קל הגה יותר לדבר במרנחים שליליים ,

.

תרבותיים ' גלותיים ' מבקושים לעקיר ; מאשר לדבר במונחים חיוביים

.

(

;

' מלחמת תרבות גלויה ' בתוה הציונות החילונ ? ת התנהלה רק באותן שאלות שהיה בהל צורך בהכרעה

חד  -משמעית שאופ "ק מוסדי  ' -מלחמת

השפות ' ו

למשל  .ברוב השאלות האדרות התנהלה

' מלחמת תרבות סמויה וכל הפלגים בציונות החילונית התקשו מאוד להגביר למה הם מתכוונום
לשודהעברית; מצד אחד התפעמות מן
בדברם על ' תחייה תרבותית  . :לא פלא ' על כן שהמוקד היה
/

"

העובדה שהיהובים בארץ ישראל מדברים עברית ( ' ראיתי פה אנשים ששפתם המדוברת  ,שפת

השפה העברית  ,מקטון ועד גדול ; ככל מקים
הגירנם ושיחתם  -היא -
בן  -גרריון לאביו בנובמבר

1906ן ) ;

וזמן  , ,מדברים הם עברית '  ,כתב

ומגך אחר  -ביקורת נוקבת על גך שהעברית אינה  -מתפשטת

דו  -הצורך על כל תחומי העשייה העברית בארץדישראל ואילו צרפתית וגרמנית  ,ואחר  -כך

.

י השאלה המרכזית היתה  :-תרבות עברית או תרבות בעב  -הית

לכז אפשר  ,לומר
עברית ' מקורית ' ~
התפרשה כתהליך של

(

' צמיחה

,

אורגאנית ' של התרבות

אנגלית ,

?

תרבות

בחירת ה ' טוב ' בתרבות

;

הגולה ושילוכה עם ה טוב ' בתרבות המתחדשת באוץ  ' .לא היתה זו ' מהפכה עכרית ' אלא ' רנסאנס
/

ענרי ' ,

תחייה שמשמעותה שבלוב ומיזוג יסודות לתרבות  -חדשה  ' .רהכרונה היתה .

בעיקרו של

לכך שהתרבות העברית בארץ  -ישראל  ,תיטול ערכים ודפוסים מן המסררת היהודית וכעיקר .

דבר ,
אבל ,

למעשה  ,יצירתה .של תרבות עברית בארץ  -ישראל הציגה בעיה של סלקציה ושל העדפה ; השאלה

היתה איזה יסודות תשאל התרבות העברית הארץ  -ישראלית מן התרבויות השונוף שעמן היא עומדת
בקשר  .כאז אפשר להצביע  -על מודל כמותי  -פלוראליסטי  ,שהיו לו העדפות אסתטיות ועוכיות
משלו  ,ומודל ורכיןאיכותי  .מייצגיה של הגישה הראשונה  ,רובם  -אנשי האינטליגנציה ד~ רץ
ישראלית הלא  -פועלית  ,הדגישו את הספררן הכמוהי  . .לגבי דירם  ' - ,תרבות עברית ' אין פיהושה-
,

-

י ' ויתקין ,

2

:

.

' כח ההתמדה כתנועתנו '  ,הפועל הצעיר  ,א ' בשבט

בן  -גוריון  ,אגרות  ,א  ,תל  -אביב תשל " ב  ,מכתב

 , 30עמ '

תרע " א .

. 75

3

ד'

4

ראה  ,למשל  ,ההזהרה כי צפוי ' קרע נפשי עמוק בחיי הישוב העלול להיות קרע בחיי העם כלו '  ,כגלל השימוש

.

הבלעדי בטרמינולוגיה ערבית וצרפתית במקצועות החקלאות והתעשייה תוך כדי ' שימוש טבעי ושכיח בשטף
הדבור קעברי '  ' ,מכתבי חברים ' קונטרס ב ( ב " ו באב תרע " ט )  .הסופר עקב רבינרכיץ ' תמך בשנת  1937בתכנית

.

.

.

האנגלית  .י ' רביגוביץע ' על 2אלתנרהכאובה ' ,
ה ' חלוקה '  ,כדן ומהעברית תתנתק מן ההשפעה הלוחצת של התרבות

 -גליונות  ,יא יב ( שבט  -אדר תרצ " ח )  .למעשק השפעת התרבות  .האנגלית על מרכז  .החיים -

התדבותוים ,

.

בספרות היתה שולית _ במשך תקופת המנדט וקמעה לטליאה דווקא לאחריה  . .בתקופת המנדט

' רודנותה ' בצורה מודעת  .ולג -מודעת של התרבות הרוסית על  .התרנות העברית .
5

י ' קלוזנר  ' ,האומה העתיקה כהתחדשותה ( במקום מבוא ) '  ,מבהר הספור הארץ

.

.

ובעיקר

אפשר ידבר

על

~

ישראלי  -אנתולוגיה של הפרוזה

הארץ  -ישראלית החדורה בצירוף הערכות ספרותית ) בעריכת ר' פטאי וצ ' וולקוט ,

ירושלים.
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,

' רפרטואר תרבותי מקורי ' אלא ' רפרטואר תרבותי ' מ ל א בעברית  ' .תרבות לאומית ' פירושה היה
שבן אותה תרבות יוכל לקבל בשפתו הלאומית את כל יסודות

התרבות  .הוא ' צרכן תרבות ' ולא -

דווקא ' יצרן של תרבות '  .על כן  ,בתקופה שבה התרבות הלאומית אינה יכולה לספק בכוחות עצמה

את כל ' התצרוכת התרבותית '  ,חובה על התרבות הלאומית לספק ' תצרוכת ' זאת באמצעות

' יבוא ' ,

כלומר תרגום או שאילה  .ההנחה המובלעת היתה כי ' תרבות ' פירושה מכלול רחב מאוד של גילויים

ותופעות  -לא רק תופעות אליטאריות  -היא באה לידי ביטוי בכל הרבדים של חיי  -החברה מן

ה ' נמוך ' ביותר ועד ה ' גבוה ' ביותר  ,ואם תרבות היא ' מערכת ' הרי כדי שתהיה ' מערכת שלימה ' יש
לספק לה את המרכיבים החסרים ' מבחוץ ' .

6

התפיסה האחרת תבעה סלקציה קפדנית

יותר ,

אליטארית יותר  ,דהיינו אימוצם של אותם יסודות התואמים את תפיסת ה ' תרבות ' שלהם  -אותם

יסודות המבטאים זיקה ל ' ערכי האדמה ' ל ' ערכי העבודה '  ,ל ' שוויוניות החברתית ' וכדומה .
אף לא אחד המודלים התרבותיים שהוצעו בתקופה הנדונה לא היה מוגדר וברור די  -הצורך  ,וגם לא

יכול היה להיות כזה  .גלי  -ההגירה לארץ  -ישראל היו הטרוגניים מאוד גם מבחינה תרבותית  ,וממילא
נוצרו בה ' תרבויות ' שונות  .לפני התנועה הציונית כתנועה של תרבות החותרת להגדרה עצמית
ברורה  ,נפתחו אופציות תרבותיות שונות והיא היתה פרוצה להשפעות תרבויות שונות  .בראשית

המאה העשרים היו מי שסברו כי בארץ  -ישראל תוכל התרבות הלאומית להתפתח כשהיא משוחררת
מהשפעת ' הסביבה הזרה '

;

אבל לא כך אירע בפועל  .מי שחיפש את ה ' מוקד ' של התרבות העברית

החילונית בארץ  -ישראל ממילא נדרש לעברית כשפה לאומית  ,להמרה של יסודות נוף באמנות
לסוגיה  .על כן טבעי היה שבשנות הארבעים התפתחה

תגובת  -נגד ,

גם היא מעורפלת למדי

בניסוחיה  .תגובת  -נגד זו כוונה נגד התרבות העברית כפי שהתפתחה בארץ  -ישראל בתקופת המנדט

( והתגלו בה סממנים של נוסטאלגיה לארץ  -ישראליות הבראשיתית של המושבות )  .תרבות זו תוארה
כתרבות ' ספר '  ,כתרבות ' מלאכותית '  ,שלא הצליחה לפתח גישה ישירה לנוף ולהוויה הקונקרטיים .

דיבור עברי כשלעצמו לא נחשב עוד לרכיב תרבותי מרכזי אלא לעובדה ' טבעית '  .אין לשכוח כי
בשנת

1948

היו

כ 35 -

אחוזים מיהודי ארץ  -ישראל ילידי הארץ  7 .שפתם העברית היתה ' עובדה ' ולא

' אופציה ' לבחירה  .מכאן נבעה ביקורת חריפה על התכנים של התרבות העברית הקיימת  .דור

היצברים ' השמיע הסתייגויות חריפות נגד התרבות העברית  -הציונית  .ייתכן מאוד כי הרוחות שבאו
ממזרח ,

שם

המירה ' המולדת הרוסית ' את ' ברית  -המועצות '  ,ותחושת המולדת את האידיאולוגיה

סייעה לחניכי תנועות  -נוער ארץ  -ישראליות לפתח את המגמה ' הארץ  -ישראלית ' שלהם  .אבל גם

6

ראה ,

למשל  ,בהרצאתו של ניסן טורוב באסיפה המכוננת השנייה על ' עבודת התרבות והחינוך '  ,שנדפסה בתוך  ' :שי

של ספרות '  -לשבועון חדשות מהארץ  ,ה ' באלול

תרע " ח  ,ט " ו באלול תרע " ח  .ראה גם מאמריו באותו עיתון ,

' חים של יפי '  ,המוקדשים למשחקים  ,לארכיטקטורת  -פנים  ,לגינון בתים וכיוצא באלה  .ב ' חדשות הארץ ' הופיעו
לא מעט מאמרים שראיתם כוללת ב ' תרבות '  .על הניגודים בסלקציה של תרגום יצירות ספרות ראה  :זהר וי ' שביט ,
' למלא את הארץ ספרים  -ספרות מקורית לעומת ספרות מתורגמת בתהליך יצירתו של המרכז הספרותי בארץ
ישראל '  ,הספרות  ( 25אוקטובר  , ) 1972עמ ' . 68 - 45

.

7
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הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  ,ירושלים  ,עמ ' . 45

.

קי " " קיר " ,,

4ל קטת

,

ית

ן

""

ית

8

ג
כיוון שכך  ,ברור כי כשם שהאידיאולוג של התרבות לא הצליח להעמיד מודל שלם ומלא של
' תרבות עברית '  ,כך גם אין ההיסטוריון של התרבות הזאת יכול לתאר את התרבות העברית כמכלול -

תופעות המרוכז סביב מושג  -יסוד אחד  .הוא יכול רק לתאר תהליכים ומגמות המצטלבים זה בזה
ומתמודדים זה עם זה  .מבחינה מעשית יכול כל אחד להמשיך ולחקור בתחומו המבודד ( ערכים ,
תולדות הספרות  ,תולדות הציור  ,הארכיטקטורה  ,החינוך וכיוצא באלה )  .אבל דברי איתמר אבן  -זהר
הבהירו כי יש להרחיב את התחומים לכל הרבדים של הפעילות התרבותית  .הם הבהירו שיש להבחין

בין המודעות העצמית של הקיום ה ' תרבותי ' לבין הקיום ה ' תרבותי ' בפועל  .הם הבהירו שיש לראות
את יחסי  -הגומלין בין היסודות השונים של התרבות  .אבל בעיקרו של דבר הם לימדו כי אי  -אפשר
לתאר ולחקור ' תרבות ' בלי לעמוד על המיכאניזמים ההיסטוריים המורכבים היוצרים ' תרבות '
כתופעה מרובדת ודינאמית .

8

.

בביקורתו על סיפורו עול ס ' יזהר  ,לילה בלי יריות ' כמו גם על ' עיר היונה ' של נתן אלתרמן  ,טען יונתן רטוש נגד

החציצה המלאכותית באידיאולוגיה הציונית בין המחברים לבין הנוף הארץ  -ישראלי שבימיהם ( ' הבריחה אל

.

המציאות ' אלף  ,ב  ,מאי

; 1950

.

' ספרות יהודית בלשון העברית ' שם  ,ינואר

' חרוזי אלתרמן על ארץ הנגב '  ,סולם  ,מרחשוון

תש " י ) .

: 1950

וראה ביקורת דומה של מ ' שלו

:

אבל האם הקיץ והחורף של שירי רטוש הם ארץ  -ישראליים

יותר והאם ארץ  -ישראל העברית שלו היא קונקרטית יותר ומיתולוגית פחות  ,למשל  ,במזמור ' ההולכי בחושך ' שם
מתוארת הארץ כמצטיינת ב ' נהרות איתן וארזי אל

/

שבצלם כל עוף כנף  -חית שדה וחיתו יער '

וכו ' ,

קונקרטיזאציה שפירושה היכולת לתת לכל ' עוף ' ולכל  ' rrשם פרטי ( מדעי ) מדויק  ,ציינה דווקא סופרים מן
ה ' שמאל ' הציוני בשל המגע הקרוב יותר בינם לבין ' טבע הארץ ' מזה של

ה ' ימין ' ,

ש
שן

בעלי האלטרנאטיבה העברית הארץ  -ישראלית החד  -משמעית ביותר לא הצליחו לספק מודל
אלטרנאטיבי מלא ורלבאנטי .

,

העירוני בעיקרו  .אבל זהו נושא

נפרד  ,הנדון  ,יחד עם ניתוח ' האלטרנטיבה התרבותית ' שהציעה קבוצת ' העברים הצעירים ' ( ' הכנענים ' ) במקום
אחר .
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-
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-

-
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-

.

-

--

-

-

.

התרעות העברית המקומית אינה מקשה
והאדריכלות  .כמוה כתרבות

אחת ,

.

ואין דינה של הספרות כדינן של האמנות

באותי

רנסנס שלא חלה בה ההתפתחות בכל התחומים

הקש

:

תולדותיה של ספרות הרנסנס "
אינן חופפות את אלה של האמנות הפלאסטית וגם בתוך האמנויות
הפלאסטיות אילל לדבר כלל על הקבלה מלאה בין הציור  ,הפיסול והאר יכלות  .ברנסנס הקדימה

האדריכלות את הציור ואת הפיסול  .בביטוים של מעיונות החדשים .
לידתה הרשמית של אמנות

~

ארץ  -ישראלית קשורה בייסוד בצלאל בידי בוריס שץ בשנת  . 1906י

קדמה לה ' חזרה כללית ' שערך שץ בסופיה  ,כאשר הוזמן

ליצור אמנות ואומנות בולגרית

ב 1895 -

לאומית  .בבואו לארץ הוא ייסד את בצלאל בירושלים ונעזר בניסיון שרכש בסופיה כדי לכונן
אמנות ואומנות עברית  .הדגש היה במידה רבה על אומנות  .השאיפה לקבוע דפוסים כיצד צריך
לצייר  ,נתקלה בהתנגדותם של בוגרי המוסד  .תערוכות ' מגדל דוד ' בתחילת שנות העשרים  ,מעידות
על מרידה נגד הצורה והתוכן שהטיף להם שץ .
כאשר תיאר בר  -אדון את חברי ' השומר ' ובמקביל לתיאוריו של זייד  ,הסתובב שץ ברחובות ירושלים

לבוש גלימה בדווית  : .עבודה אופיינית של בצלאל המתארת רועה צאן מצויר על אריחי  -חרסינה
אפשר לראות עד היום בבית

בתל  -אביב  ,ברחוב

אלנבי פינת שדרות רוטשילד  .תיאור הרועה המחלל

באה במקביל לשירי הרועים ולמעמדם הפופולארי של שירי הזמרת התימניה ברכה צפירה .

הציור
ציור נוף הארץ היה אחד הפתרונות העיקריים ליצירת סגנון מקומי  .ראובן  ,למשל  ,צייר חמורים
בנוף הררי עם עצי  -זית  ,סלדי צייר חמור חורש בשדות  ,ארדון צייר שדות שבעמק  ,מורדות עין  -כרם

וירושלים בעת שקיעה  .זריצקי  ,חלוץ הציור המופשט בארץ  ,צייר את רחובות ירושלים בשנות
העשרים  ,את תל  -אביב מן החלון בשנות  .השלושימי את קבוץ יחיעם בשנותלהחמישים  .בנוסח
מופשט יותר ואת קיבוץ לובה לשנות

א ' _ קולב  ' _,הצייר והפיסול בישראל ' .
.
.
_ פ ' _ בד  -אדון  .סוסים מספרים  .תל  -אביב תש " ג

.

-

האמנות  .היהודית  ,ערכו ז ' עפרון וב ' רות  ,תל  -אביב

1

י ' צלמונה לאבל פן ' ציורופיסול  ,יח

2

השבעים  .י

-

.

-

.

3
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.

.

(

.

תשל " ט .
)

;

עם . 40 - 37
/

.

.

.

.

,

.

-

תשי " ז  ,עמן ; 805 - 768
-

(

ביבא -

א ' _  .שמאלי  ,חוי _ ראשונים = מדומנו של אלכסנדר זייך  ,תל אביב

" פישר  ,מהנוף אל ההפשטה ומההפשטה אל הטבע  ,ירושלים תשל " ג .

-

.

סדנה בבצלן  ,ראשית  -המא

"

העשרים
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לחלוטין מזה שבאירופה  .האור זוהה כמרכיב
ן
ציירים רבים הבחינו שאיכות האור בארץ שונה ן
ייחודי
בציור הישראלי  .ציירים כמו זריצקי מכאן וגרוס מכאן הגיבו על כך בציורים שהיו מופשטים
במידה רבה  .בתמונתו של גרוס

' אור ירושלים ' ( אוסף מוזיאון ישראל )  ,שבה שני פאנלים מתוך

השלושה ריקים מכל דימוי  ,אפשר לראות ביטוי דראמאטי לאיכות המיוחדת של האור בירושלים .
מעניין להזכיר בהקשר זה שציירי ה ' הדסון ריבר סקול '

) ( Hadson River School

באמריקה

במאה הי " ט שאפו ליצור אמנות אמריקנית על  -ידי ציור נופים אמריקנים מובהקים דווקא  .גם הם
דיברו על התכונה המיוחדת של האור בארצות  -הברית .

4

הפיסול
פסליו של יצחק דנציגר מעידים על רצון להשתלב באיזור שלא על  -ידי הסגנון המזרחי לבדו  ,אלא
בחיפוש במקורות המקבילים לשירה ולספרות של תנועת

' העברים הצעירים ' ,

שכונו ה ' כנענים '  .את

' נמרוד ' (  ) 1939פיסל דנציגר בהשראת אמנות המזרח הקדום  .בקיר  -אבן שברחבת הכניסה
לאוניברסיטה העברית בגבעת  -רם יש מוטיב הידיים המושטות לעבר השמש

והירח  ,המבוסס על

אסטילה שנמצאה בחפירות חצור ונוצרה בתקופה הקדם  -ישראלית (  . ) 1957במקום רועה מחלל
נוסח בצלאל  ,משמש האוהל הבדווי מקור השראה לפסל הכבשים שבגן בילי רוז שבמוזיאון ישראל

( . ) 1964

יצחק

4

דנציגר ,

and

' כבשים ' ,

1700 - 1960 - Sources

 . 98 - 1 10קק 1965 ,
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גן בילי רוז  ,מוזיאון ישראל  ,ירושלים ,

 .נ . 14 .

American Art ,

.

' % 35ן

ע19

Scenery ,

. McCoubrey , Englewood cliffs

יי

American

 .נ ed .

.

חס

Documents

' Essay

.

Cole

Th .

אלכסנדר ברוולד  ,בית -הספר הריאלי  ,הדר  -הכרמל  ,חיפה  ,שנות העשרים

האדריכלות

בתחום הארכיטקטורה היה ניסיון לסתום את הפער בין ימי המקרא לבין העידן המודרני על  -ידי
שאיבה של צורות מזרחיות .
הפרופסור הראשון לאדריכלות כטכניון היה אלכסנדר ברוולד

( , ) 1930 - 1877

שבנה את הטכניון ואת

בית  -הספר הריאלי שבסמוך לו בתחילת העשור השני למאה העשרים  ' .הוא היה תלמיד חרוץ של
אדריכלות המזרח הקרוב  ,ולכן סייר פעמים רבות בעיר העתיקה כירושלים  ,בביירות ובדמשק .
ספרים על האדריכלות המוסלמית בארצות השכנות שימשו לו השראה  .בבנייניו יש שילוב של

שיקולים פונקציונאליים מערביים עם יסודות מזרחיים  :הקשתות המחודדות  ,הכיפות  ,השינון דמוי
חומה קדומה  ,החלונות הקטנים  ,המגדלים והבנייה באבן בעיר כמו חיפה  ,שכה רב החדש על הישן .
גדירות האבן המחוררת כמעשה סבכה במרפסות הטכניון מזכירות את סבכות  -העץ בכנייך

המקומית  ,שנועדו לשפשר ליושבים בבית לראות את המתרחש בחוץ  ,ולאוורר את החדרים כלי

שיראו אותם העוברים  -ושבים ברחוב  .בנייניו של ברוולד נבעו מן הרצון ליצור ארכיטקטורה ארץ -
ישראלית  ,שאינה מנותקת מן הקיים בארץ  ,הוא ניסה לעצב ארכיטקטורה שתמשיך את המסורת
הארוכה של הבנייה המקומית  ,תוך שימוש בעקרונות בנייה שלמד בברלין  .השילוב שלו מלא חן
ברוב המקרים  .בניין בית  -הספר הריאלי מוצלח אולי יותר מבית הטכניון הסמוך לו  ,משום שמורגש

בו פחות המאמץ לשלב ארכיטקטורה מונומנטאלית  -מערבית עם האלמנטים המזרחיים .
5

.

א ' השמשוני  ' ,אדריכלות '  ,אמנות ישראל ערך ב ' תמוז  ,תל  -אביב

, 1963

עמ '

, 221

. 225
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י

אולם אפשר לראות את הניסיון ליצור סגנון מזרחי לא כגיבוש של תרבות עברית חדשה  ,אלא כגל
אחרון של האקלקטיציזם של המאה הי " ט  .המאה הי " ט מאופיינת בלקטנות ובגלי תחינת של
סגנונות

קודמים ,

כגון קלאסי  ,רומאנסקי  ,גוטי ורנסנסי  .אפשר לראות חזרה רומאנטית בעניין

שהתעורר במילון הצורות המזרחיות .
הבנייה הקדומה יותר בתל  -אביב היתה רובה בנוסח המזרח  ,אבל המזרחיות היתה כאן קלילה יותר
מזו של ירושלים  ,של צפת או של חיפה  .יוסף מינור  ,שהקים את בית ביאליק

( ) 1925 - 1924

היה

הרבה פחות רציני ומקורי מברוולד  .המגדל של בית ביאליק נלקח מבית  -הספר הריאלי  .אם צורת
הבית מקבילה לדיבור עברית במבטא ספרדי  ,הרי התכנית מקבילה עדיין לדיבור במבטא האשכנזי .

בית ביאליק הוא סינטיזה של יסודות מזרחיים עם תכנית מערבית  6 .האדריכל טבצ ' ניק רצה לגבש
סגנון מקורי על  -ידי עיצרב ' אורור עברי ' לעמודים  ,כתחליף לסדרים הקלאסיים  .הוא היה כותב
בשולי התכניות שלו

:

' כל הזכויות שמורות  -סגנון יהודי מקורי '  .טבצ ' ניק לא הסתפק בדקלים

כמו בגינת בית ביאליק  ,ושילב אותם ב ' בית הדקל '  ,שברחוב נחלת  -בנימין

, ) 1922 ( 8

תוךעיצוב דקלים

במבנה גופו .
בבניינים שבנו הקר וילין בירושלים  ,אנו עדים לשימוש ביסודות מזרחיים ויצירת ואריאציות

חדשות על מוטיבים עתיקים  .כך למשל  ,בבית אליעזר ילין

( , ) 1925 - 1924

מבנה פשוט וקישוטו מצטמצם למספר קשתות וכותרות דמויי  -אשוריות
רמב " ן

; 26

ובבית ד " ר רופין  ,שברחוב רמב " ן

, 30

שנבנו באותה

שברחוב רמב " ן
;

, 14

שהוא

בבית החבצלת  ,שברחוב

שנה  ,נעשה

שימוש בקשתות

מעוגלות ומחודדות .
בניין המוסדות הלאומיים שנבנה אחרי תחרות פומבית

ב , 1927 -

שבה זכה יוחנן רטנר בהיותו עדיין

ארכיטקט מתחיל  ,היה אחד הבניינים המודרניים בארץ  .הוא נבנה על  -פי עקרונות פונקציונאליים -
ראציונאליים  ,אך גם בו שולבו כמה יסודות מזרחיים  .השיפוע הרב בקירות האטומים של הקומה

הראשונה מזכיר חומות קדומות  ,אף  -על  -פי שהחומה המקיפה את העיר העתיקה בירושלים לא
נבנתה בשיפוע  .בניית האגפים בבניין המוסדות יצרה חצר מרכזית ובאחד הפתחים יש גם

קשת .

איתמר אבן  -זהר ציין שהתושבים העבריים לא לקחו מודלים תרבותיים מן הבריטים  .לעומת זאת ,
האדריכלים הזרים שבנו בארץ  ,ובעיקר בירושלים  ,הושפעו מן הסגנון המזרחי  .גם לא רצו ליצור
תרבות עברית מקורית  ,אבל הייחוד ההיסטורי  ,התרבותי והגיאוגראפי המיוחד של הארץ הניע אותם
ליצור גם בסגנון מזרחי  .דוגמה לבנייה הבריטית היא הכנסייה הסקוטית בירושלים  ,שאותה הקים

קליפורד הולידי (  . ) 1927כאן שולבו כמעט כל האלמנטים שהאדריכלים של שנות השישים
והשבעים השתמשו בהם  :הכיפה  ,שבירת מסת הבניין למסות קטנות יותר  ,הקשת  ,האלמנט

כפי שאפשר לראות בשיכוני מעלות  -דפנה  ,רמות  -שרת  ,בבנייה שלאחר

1967

הבולט ,

ברובע היהודי  ,בבית -

הכנסת של האוניברסיטה העברית בגבעת  -רם ובבניינים שתכנן ספדי  .דוגמה לבנייה אמריקנית
בארץ הוא בית ימק " א בירושלים (  . ) 1930 - 1927האדריכל  ,ארתור לומיס הרמון  ,בנה באותו זמן את

האמזער סטיט בניו  -יורק ברוח האדריכלות המודרנית  .בבניין ימק " א שילב סגנונות מזרחיים
ומערביים  ,משום ששאף למזג מסורות וסמלים של שלוש הדתות המונותיאיסטיות הגדולות  ,כפי
שמעיד הקישוט הפנימי של האולם שבו יש שילוב של סהר ומגן  -דוד  .כן מתנוססות כתובות גדולות
6

י ' מינור  ' ,מזכרונותיו של אדריכל כתל
אביב  -אביב
-
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הקטנה '  ,תוי  ,ב

( קיץ

תש " ך ) ,

עמ ' . 5 - 3

ש" ,ג
,

קליפורד

הילידי  ,והכנסייה הסקוטית סנט אנדריוס  ,ירושלים 1927 ,

בעברית  ,בערבית ובאנגלית בקירותיו העיקריים של הבניין  .השימוש באבן בהירה וכהה לסירוגין

בקשתות נלקח ממסגדים או מכנסיות  ,הכיפות מקורן במסורות מוסלמיות ונוצריות  ,אף  -על  -פי
שהיו יסוד נפוץ בבנייה היהודית בבתי  -הכנסת ובבתי  -מגורים בעיר העתיקה  .לעומת זאת  ,הסימטריה
הצירית החמורה של הבניין מעידה על שיקולי תכנון מערביים מובהקים .

דוגמה שלישית של זרים השואפים לבנות בארץ בסגנון מזרחי הוא בית  -מלון ' המלך דוד '  ,שהקימו
האדריכל השווייצרי אמיל פונט

( . ) 1930

הוא שילב בחזית את מוטיב הרולטה  ,בסמוך לקשתות

הכניסה הראשית  .הרוזטות לקוחות מסרקופגים מתקופה מאוחרת במאות רבות של שנים מימי דוד ,
ואינן מעידות על דיוק ארכיאולוגי  ,אלא על שאיפה לשאוב מתוך מוטיבים מקומיים  .אדריכל -

הפנים הופשמיד ניסה ליצור סגנון מקראי  ,וכל אולם עוצב בסגנון אחר של המזרח הקדום מאזורים
ידועים מימי

דוד  ,כגון

פיניקי וחיתי .

7

האור המיוחד של הארץ  ,שהיה חשוב כל  -כך לציירים הישראלים  ,היה גורם חשוב גם בתחום
האדריכלות  .ריכרד קאופמן בנה גגונים מבטון מעל לחלונות ולמרפסות  ,כדי למנוע את חדירתן של
קרני  -השמש בקי

,

ושל הגשם בחורף  ,וכדי לאפשר חדירת אור בחורף  ,כיוון שהשמש משנה אז את

הזווית שלה  .גגונים כאלה אפשר לראות בבית

7

.

קרוסקל  ,ברחוב

אידלסון בתל  -אביב

( , ) 1931 - 1930

.

מ ' לוין  ' ,ארכיטקטורה בירושלים כזמן המנדט ' אדריכלות ואמנות מודרנית בירושלים ירושלים . 1980
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ובבית פומרנץ  ,שברחוב אוסישקין

11

בירושלים

מאמצים רבים לפתרון בעיית האור  .בבית

בירושלים

( , ) 1935

( ' . ) 1936 - 1932

בונם ,

גם ליאופולד קרקאור השקיע

כיום בנק לאומי לישראל  ,שברחוב רמב " ן

21

הוא השתמש בגגונים מצלים ובתריסי  -עץ מיוחדים במרפסות  ,שנועדו לאפשר

חדירת אוויר ואור בלי לפגוע בפרטיות של היושבים במרפסת  .זהו יסוד נפוץ בבנייה

המוסלמית ,

ששימש את ברוולד בבניין הטכנירן  ,אך בקישוטיות רבה יותר  .קרקאור שכלל את התריס והוסיף את
אפשרות הפתיחה והסגירה של שלביו  .רעיון זה התפתח מאוחר יותר לתריסי האזבסט לסגירת

מרפסות  ,אלא שאלה נלקחו מלה קורבוזיה  ,שעיצב את הברי  -סולי

( , ( Brise 501 ) 11

קרני  -האור  ,בערך באותן שנים  ,כדי לפתור ' את בעיית קירות  -הזכוכית .
ניסיון להתאים את

היבנה

תריס השובר את
.

.

.

לטופוגראפיה המיוקדת ולסביבה נעשה בבית בונם עלי -
ידי שבירת

המסות והפרופורציות של הגושים  .כללמנתח וכל חלו17במערכת זו חיונהם להארמוניה של
הקומפוזיציה  .הסרת הגדירות  ,סתימת הפטיו לקטן  -עם החלון  ,שדרכו אפשר היה להציץ אל עבר
חלונות אחרים לחזית הפונה אל רחוב ארליזיריב  ,הוספת מפתחים למזגנים  ,פגמו באיזון העדין

 -בפרופורציות .

-

(

,

(

.

רישומים רבים של קרקאור מעידים על ניסיון ללמוד את סוד קסם

(

"

של האדריכלות המקומית ושל

השתלבות הכפר הערבי בנוף [ הדי  -הודה  .הוא הרבה להתבונן באבו  -גוש  ,במלחה וללופתה  ,אך נהג
לצייר בסטודיו  9 .היינץ ראו התיר לעצמו לבנות ' את בית הטרסות ברחוב בנימין מטודלה 29

-

בירו27ל4

לא כאבן  ,ואף  -על פי שלא גופה אבן הוא ירושלמי יותר מבנייני  -אבן

( ) 1939 - 1938

.

שהוקמו ~סביבו  .היה זה הבניין הראשון בירר27י4ם וענבנה טרסות כדי להשתלב בשיפועו החרקה של
-

ההר .

בתקופה מקבילה בתל  -אביב השתלט כמעט לחלוטין הסגנון הבין  -לאומי  ,כעדותם של הבניינים של

רכטר  ,של כרמי  ,של ברקאי ושל
באירופה ,

שרון 0 .י

הסגנון הבין  -לארמי בא לידי ביטוי דראמאטי לראשונה

בתערוכת וייסנהוה שעל יד שטוטגארט בשנת

, 1927

אותה תכנן מיס ואן דר רוהה .

הארכיטקטים מכל אירופה  -בנו כאן מבנים שקווי  -הדמיון שביניהם חרגו מן הגבולות הלאומיימנ
התרבותיים של אירופה  .לימים  ,כשעלו הנאצים לשלטון  ,הם עשו פוטומונטאז ' והוסיפו לצילומה
של שכונת וייסנהוה גמלים וחובשי כפיות וקראו למקום ' כפר

ערבי ' ,

כדי להצביע על מנורות ים -

תיכוניום לסגנון הבין  -לאומי [ .ן ואכן  ,לה קורבוזיה  ,מחלוצי הסגנון  ,סייר במזרח  -התיכון בתחילת
1ן
.
-ן
העשור השני של המאה העשרים
של  . ,הקירות הלבנים נמצא ללא ספק
.
המקורות
 ואחדבארכיטקטורה העממית הים  -תיכונית  .מוזיאון ישראל  ,שתוכנן בידי אל מנספלד

8

9

א ' אלחתי ,

' ריכרד

קאופמן ' ,

תוי  ,יא ( קיץ

 , ) ] 972עמ '

.

 : ] 1 - 3ל ' הרמן ופ ' שיץ תכניות והגשמתן  -תערוכה ליובלו

של ריכרד קאופמן  .ירושלים  ,בית הנבאת הלאומי בצלאל . 1947 ,
' ש " פ נפ '  .שיף ]  ,לאופולד  .קרקאיהו 0ע8ה - 1954תערוכת זכרון  ,אדריכלות ר עגומים  ,ירושלים  ,בית הנכאת
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דוגמה יפה של השתלבות הבניין בהר על -

.

ידי שבירת המסה למסות קטנות יותר המזכירות כפר ים -

תיכוני  .רושם זה מתגבר על  -ידי השימוש באבן נסורה היוצרת אפקט הדומה ל
בלבן .

מ

בה  -במידה הוא מזכיר גם פרויקט לחווילה של מיס

ספר על עבודותיו  .י יתירה
(

.

משנתן ?

ון דר רוהה

" טויח ומסויד
 , ,שהונא .בבל

~

מזו  ,שותפו של מנספלד במשך שבע  -עשרה שנה היה מוניו גתאי -

וינרויב  ,בוגר הבאוהאוס  ,תלמידו של מיס שניהל את משרדו תקופת  -מהרי גם בבניין הנראה
כביטוי מובהק של סגנון ארכיטקטוני ישראלי יש אפוא שורשים במקומות אחרים .

גם לבניינים של הצוות בראשותו של דרקסלר במעלות  -דפנה  ,ברמת  -שרת ובשיכון שתכנן רם כרמי
בגלה  ,יש תקדימים בבנייה האנגלית בירושלים בשנות העשרים המאוחרות  .הם שברו את
הקובייתיות של השיכון הסטאנדארדי  ,כמו הריסון והולידי  ,והשתמשו ביסדות

מזרחיים ,

כגון

הקשתות ואלמנטים בולטים  ,גם אם אין הם משאירים ספק בדבר התאריך שבו נבנו הבתים .

במרכז הנגב שבבאר  -שבע יש ביטוי מובהק לאדריכלות שרם כרמי קרא לה ' אדריכלות של צל '  .כל
איזור החנויות מוצל ומקורה  .המערכת להולכי  -רגל עוברת דרך המבנה ולא לידו  .הוא שאף להפיק

לקחים מן הארכיטקטורה הים  -תיכונית המסורתית  ,שבה נוצרה החצר הפנימית של המבנים על  -ידי
הקמת בתים צמודים זה לזה סביב כיכר קטנה שהיא חלק ממערך תנועת הולכי  -הרגל העירוני

ומותאמת לאקלים  .יש בה צל מירבי והיא מכוונת לתפוס את רוח  -הים

המערבית " .

כך אנו חוזרים

אפוא לביאור המיוחד של הארץ כגורם חשוב ביצירת אדריכלים  ,שאפשר לראות בה סממנים ים -

תיכוניים ואולי אף ישראליים מקומיים  .מן היסודות האחרים המצביעים על כיוון דומה הוא
שיש לו חשיבות מרכזית בעיצוב בית  -העיריה בבאר  -שבע
נדלר ושמואל ביקסון  ,ובבית  -המגורים הגבוה בבאר  -שבע

( , ) 1962
( , ) 1962

שתוכנן בידי שולמית ומיכאל
שאותו בנו לופנפלד וגמרמן ,

ויסוד הפטיו  ,האופייני לבנייה נמוכה  ,שולב בהצלחה בבית רב  -קומתי .
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עירונית ' ,

. ) 1973
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, 1977

הפטיו ,

"

 .מא

. 53 - 46

ירושלים

 , 1976עמ '

. 329 - 320

האם אפשר לדבר על התרבות הישראלית כמכלול

אחד ?

ישראל קולת

דיון זה הוא ראשון על נושא זה והוא נפתח לפי שיטה מסוימת שמעלותיה עמה  .אין פירושו
של דבר כי זו השיטה היחידה שבה אפשר לדון בהיסטוריה התרבותית של היישוב ואין אלה
המסקנות האפשריות היחידות  .עצם ההגדרה של תרבות במונחים של ' אופציות סימניות ' לצורך

' סיטואציות תקשורתיות '  -יש בה קביעה מוקדמת על אופיים של הגילויים התרבותיים לא כגילויי

ה ' רות ' ולא כמוצר הפגישה הביל  -אנושית  ,שהיא מיוחדת ואינה דומה לתקשורת בין בעלי  -חיים .

הגישה הסמיוטית וכולה להתקבל בחיוב רב על  -ידי ההיסטוריון הכללי משום שהיא מכלילה את
התופעות השונות של התרבות ; אין היא מצטמצמת לתחום אחד מן התחומים המקובלים  -לשון ,
ספרות  ,אמנות וכיוצא באלה  -אלא מבקשת למצוא קשר ביניהם ובין ה ' סימנים ' שלהם ולתת את
הדעת על

לבוש  ,על מגע

בין  -אנושי  ,על אורח  -חיים ועוד  .אף בתחום הספרות עצמה אנו חורגים

כאן מן הנושאים המקובלים של ספרות  -אל ספרות לא קאנונית  ,ספרות המונית או ספרות

ילדים ,

או מפעלי תרגום כמו גם אל הצד ההברתי של הספרות  -מעמדו של הסופר  ,אופיים של בתי -
ההוצאה ושל קהל  -הקוראים .
עם כל היתרונות של שילוב התחומים הנחשבים תחומי הרוח בתוך אלה הנחשכים תחומי המציאות
לכלל שיטה אחת  -הנה הפורמאליזאציה של שיטה אחת אסור לה שתגביל את החוקר ההיסטורי
בתוך מערכת מושגיה  .היא יכולה להאיר את עיניו לקשרים שנעלמו מעיניו  ,אולם של לה להגביל

ולצמצם את שדה  -ראייתו  .ההיסטוריון עלול ליפול בשבי המושגים שיעלימו ממנו את שלל
האפשרויות בחברה היישובית  ,גם אם הן ' אופציות סמאנטיות ' .

ההיסטוריון עשוי למצוא אף יתרון בכך שהשיטה המובאת על  -ידי הסמיוטיקה מבקשת לראות את
התרבות המתהווה לא רק בגישה סינכרונית של אופציות המתחרות בזמן אחד אלא גם בגישה
דיאכרונית הבוחנת את השינוי שחל בזמן .
איתמר אבן  -זהר טען כי יסוד ה ' מרד בגלות ' היה חזק יותר מן היכולת ליצור תרבות אלטרנאטיבית .

טענה זו פתוחה לביקורת מבחינות רבות  -תוכניות ושיטתיות  .אין ספק שרעיון יצירת ' עם יהודי
חדש ואדם יהודי חדש ' בארץ  -ישראל היה מרכזי  ,ו ' העברי החדש ' בא להחליף את היהודי הגלותי

;

אולם רעיון זה שונה אצל בל  -יהודה מאשר אצל פינס  ,אצל אחד  -העם מאשר אצל טשרניחובסקי .
הטענה שלא זמינות הרכיבים ולא תוכנם אלא הפונקציה שלהם במערכת הכתיבה את האופציות

התרבותיות היא מופרזת ; ולא כל מה שחרג מן הדפוס היה רק ' מסורת ' של תרבות ישנה  ' .העברי

החדש ' לא הפך אולי את לשונו לנורמאטיבית  -אולם כל המתבונן בלשון הספרות  ,התרגום ,
העיתונות או התיאטרון יראה את גודל החידוש שחל

;

ההערות מאירות העיניים על ההשפעות

הרוסיות אינן מבטלות את ההתפתחות האימאננטית של הלשון והספרות .
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האם מוצדק יהיה לזהות את אידיאולוגיית המרך כגלות עם התרבות הישראלית בכל היקפה

?

_

אין המסורת קיימת בתוך המהפכה הרבה יותר סמה שהאידיאולוגיה מוכנה להכיר בכך
האם אפשר לדבר על התרבות הישראלית כמכלול אחד
לגוניה ,

האחד  -העמית  ,הפועלית או הרביזיוניסטית

המושבות הוותיקות

?

?
?

?

האם אין בה בנות  -תרבויות  -כמו הדתית
האם התרבות הספרדית דהמה לזו של

היישוב הישן האשכנזי לזה של קיבוצים

היסטוריה כללית של התרבות כלפי ההצעה המוצעת

האם

?

אלה הן מעט מן השאלות של

האינטלקטואלית רבה .

כאן  ,שעוצמתה

דברר  -סרכרבז
איתמר אבן -זהר

,

.

.

-,

-

.

.

-

י

~
( -

-

-

-- .
-

-

.

-

בגלל _ ש מוש במערכות מוזלגים שונות  ,לא הובנו כנראה על  -ידי ישראל קולת רבות

.

מטענותי ,

ונמצא כאילו טענתי מה _ שלא טענתי כלל  ( ,א ) לא טענתי שהניתוח הסמיוטי הוא ' השיטה היח דה '
בשום אופן  , ITKהוא דכול לבוא במקום המחקר ההיסטורי  .המקדבל  ,אבל  .מצד אחר  ,גם המחקר
;

_

_

ההיסטורי .המקובל יצא נשבר מהתמודדות עם  . .הניתוח  -הסמיוטי  .שהוי  ,לא רק ' תיאוריהת '
ו ' היפותיזות ' _ מתגבשהת כניתוח זה  ,אלא גם דרך _ לגילוי ע ו ב דו ת חדשות  ( .ב ) המושגים ' אופציות
.

סיממות ' ו ' סיטהאציות תק מורתיות ' אינם מאפייתם בעלי חיים _ ,אלא חברות אנדשיוח  ,ואזן קל
_

.

~

סתירה בינהם לבין תפיסות על

_ ' רוח '

האדם  .עלג ההמושב

' רוח ' אינו לא

תיאורטי ולא

אופראציונאלי  ,כפי שהוכיחו השנים הרבות של פעילות המקצוע ' תולדות הרוח '  . .טכלול ההתנהגות
האנושית ,

נילאה

האלי  ,הם גילויים

ומוצריה  ,במישור קולקטיבי או במישור אינדיב

שי

תקשורת

המערכות  -סימנים  .הפרדה בין ' תחומי הרוח ' ל ' תתומי המציאותי ה א מלאכותית ורומאנקיח  .ייתכן
לעיזן בספרו _ ת המקצועית בתחום
שהמושג  ).סימל ' מעורה חורשות ; אך _ כדי להשתחרר מנה די -
הסמיוטיקה  ( .ג ) לא טענתי כלל כי  ' .המרד _ בגלות ' היה  . .חזק יותר מן היכולת ליצוך להבות
_

,

אלטרנאטיבית  .ניסיתי לטעון כי ' מהד זה  ,שבו נתפס

,

'

היהדי בגלות ' לבעל תככנות מס  .וימות  ,היה

אחד הכלים המהבהקים 2נ ווט את ההכרעות הכלליותואת ההח לטות ה _ ספציפיות בדרך
_

לגיבושה של תרבות אלטרנאסיבדת  .יהד עם זאת  ,נוהם זה נתגלה כמסוגל לפרש רק חלק מן
.

-

לןידי הפע ? לות המורכבק של המערכת

התופעות  .חלקים נכבדים אחרים חייבים להיות מוסברים
~
התרבותית החדשה תוך כדי התגבשותה  :השתמרות של תכונות ישנות  ,ניטרול הדדי של תכונות ,
.

מאבק בין אלמנטים ולידיים מתגבשים נבין דפוסים

.

ממוסדם של תקופות קודמות  ,וכו '  ( .ד ) במה

שנוגע לאהודות ולגיוון  :במסגרת עבודה על פיתוח תיאוריית הרב  -מערכת ובמחקה הנובע ממנה
(

אין דבר זה

לי יותר

.

מאורר ראיית מכלולים שלמים _ כמונוליטיים  .אך יש להבחין בין הגילויים
.

הספציפיים של תופעות לבין החוקרות שמהן הן נגזרות  .הרב  -גומרת  ,ההטרוגניות והשוני הם תנשי

.

ה כרחי לכך שתהיה בכלל דינאמיות בתרבומ  ,והם המסבירום גם את השינויים בתרפת העברית
.

בארז ישהאל  ,המונח ' קכלרל ' אין פירושו ' שלם יחיד ' .משמעותו  ,התיאררטית  .המקובלת היא
קבוצה של יחסים ( ותכונות ) ' .
'
כל מחלוקת ביני לבין קולת .

מערכת הטרוגנית  ,רב  -מערכת  ,היא לפיכך ' מכלול '  ,ולפ כך אין כאן
.

.

-,

;

-

..

' -
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התגבשות המרכז הספרותי בארץ  -ישראל
בתהליך ההתמסדות של החברה היישובית

*

זהר שביט

תהליך יצירתה והתגבשותה של החברה הלאומית בארץ  -ישראל היה תהליך משולב  ,שהתאפיין
באינטנסיביות שלו ובחפיפה שהתקיימה בין מרכיביו השונים  .ההתפתחות הכלכלית  ,ההתארגנות
החברתית וההתמסרות הפוליטית התרחשו בו זמנית בתהליכים הומולוגיים  .הדבר נכון גם ביחס
להתפתחותו של היישוב בתחום התרבותי  .התפתחותה ותפוצתה של השפה העברית כשפה לאומית
והתפתחות מוסדות החינוך והתרבות נעשו תוך כדי ניסיון להקים ביישוב מרכז תרבותי  ,שבו

יתקיימו לא רק חיים ספרותיים עשירים  ,אלא גם חיי מוסיקה  ,אמנות ועוד  .בהתפתחותו של המרכז

התרבותי תפס המרכז הספרותי שקם בארץ  -ישראל מקום מרכזי  ,בעיקר בגלל הסטאטוס הגבוה
שניתן לספרות היפה בתהליך התחייה הלאומית  .הספרות היפה נחשבה באותה תקופה לחלק
אינטגראלי מתהליך התחייה הלאומית והתרבותית וכביטוי הכרחי לו .
מאמר זה הוא חלק ממחקר המתאר את תחילת היווצרותו והתגבשותו של המרכז הספרותי בארץ -
ישראל  ,שנתפס כחיוני והכרחי להקמתה של חברה יישובית לאומית בארץ  .המאמר עוסק בעיקר
בתיאור הדפוסים והממסדים הספרותיים שהחלו להתגבש בתקופת ברנר ואפשרו את הקמתו של
מרכז ספרותי .

המרכז הספרותי בארץ  -ישראל התפתח בשני שלבים שהיו תלויים זה בזה  ,אך שונים באופיים .
השלב הראשון חל בין השנים

, 1920 - 1910

ואילו השלב השני החל בשנת

, 1924

עם מעבר המרכז

הספרותי מאירופה לארץ  -ישראל  ,לאחר שביאליק וחבורתו עלו לארץ מאירופה  .בין שני השלבים

היתה תקופת  -מעבר קצרה  .בתקופה זו  ,שנאבקה קשה כדי שלא לעבד את מה שנבנה בתקופת ברנר ,
התרכזו החיים הספרותיים סביב כתבי  -העת

ביאליק וחבורתו

לארץ ,

' הדים '  .י

תקופת  -המעבר הסתיימה עם עלייתם של

שסימלה את סופו של תהליך נדידת המרכזים הספרותיים העבריים

באירופה ואת העברתו של המרכז הספרותי לארץ  -ישראל  ,ופתחה את השלב השני בהתגבשותו של
המרכז הספרותי בה .
את השלב הראשון בהתפתחותו של המרכז הספרותי אפשר לכנות ' תקופת ברנר '  ,על שמה של
האישיות היוצרת המרכזית שבה  .ברנר היה לא רק הדמות הספרותית היוצרת החשובה ביותר באותן

.

מאמר זה הוא נוסח מעובד של פרק מתרך הספר ' החיים הספרותיים כארץ  -ישראל -

 ' 1920 - 1910העומד

לצאת

לאור בסדרה ' ספרות  ,משמעות  ,תרבות ' במכון הישראלי לפואטיקה וסמיוטיקה על  -שם פורטר באוניברסיטת תל -

אביב  ,בשיתוף עם הוצאת הקיבוץ המאוחד  .המחקר שעליו מבוסס ספר זה נתמך כשעתו גם על  -ידי יד יצחק בן -
צבי .
1

כתב העת ' הדים ' יצא לאור בין השנים

1928 - 1922

ונערך

על  -ידי אשר ברש ויעקב רבינוביץ .
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שנים  ,אלא גם מי שנטל על עצמו  ,מתוך תחושת שליחות  ,להקים בארץ  -ישראל מרכז

ספרותי ,

והקדיש לכך כוחות ומאמצים רבים  .בתקופה זו הגיעה לארץ  -ישראל מאירופה קבוצה של

סופרים ,

רובם מתחילים  ,שטרם זכו להכרה  .הם ביקשו להתחיל בארץ  -ישראל פעילות ספרותית המבוססת
על תעשיית מו " לות חילונית וכתבי  -עת  ,ועל קהל  -קוראים יציב וקבוע  .הסופרים ואנשי  -העט שחיו

בארץ  -ישראל גילו נכונות להקרבה אישית ומעורבות רבה בחיים הספרותיים  2 .הם נתקלו בקשיים
רבים  ,שברובם

היו תוצאה של דלותו החומרית של היישוב באותן שנים ומן המספר הקטן של

היהודים שישבו בארץ  -ישראל  ,שרק חלק קטן מהם השתייך ל ' יישוב החדש '  ,ולפיכך רק חלק מהם
היו צרכנים פוטנציאליים של התרבות החילונית  .הקשיים שניצבו לפני מקימיו של המרכז הספרותי
הפכו אותו לתלוי במרכזים הספרותיים

באירופה ,

בעיקר מן הבחינה הכלכלית ומבחינת קהל -

הקוראים  ,אך התלות באירופה התבטאה גם בהזדקקותו של המרכז הספרותי בארץ  -ישראל לחומר
ספרותי מסופרים שישבו באירופה ובאמריקה .
המרכז הספרותי באירופה  ,שעבר תהליך של נדידת המרכזים  ,שר את שירת  -הברבור שלו באורח

פאראדוקסאלי דווקא בימי מלחמת  -העולם הראשונה ומלחמת  -האזרחים

ברוסיה ,

שהיו ימי

התעוררות למו " לות העברית  ,תחילה ברוסיה ובפולין ולאחר  -מכן במערב  -אירופה  .בעיצומה של
המלחמה תוכננו ובוצעו כמה תכניות גדולות של הוצאה לאור  ,ותוך כדי המלחמה ולקראת סיומה

עקרו כמה מהוצאות  -הספרים ממקומותיהם ועברו

לברלין ,

בניסיון שנכשל להקים בה מרכז

ספרותי .
התלות במרכז הספרותי באירופה נחלשה לאחר מלחמת  -העולם הראשונה והכיבוש הבריטי של

ארץ  -ישראל  .הכיבוש הבריטי יצר תנאים נוחים יותר לפעילות תרבותית וספרותית ואפשר להתחלות
שלפני המלחמה להיות לראשיתם של מפעלים גדולים  .השנים הראשונות של הכיבוש יצרו גם את
הדפוסים שבתוכם החלה להתרקם היצירה החברתית והתרבותית  ,בעיקר מבחינת היקפו של קהל -
הקוראים  ,אפשרויותיו הכלכליות ומעמד הסופר  .דפוסים אלה לא השתנו באופן עקרוני גם לאחר
שהמרכז הספרותי עבר מאירופה לארץ  -ישראל  ,אולם בשלב הראשון של המרכז הספרותי היו אלה
דפוסים פתוחים עדיין  ,שעברו רק בשלב השני תהליך של התמסרות  .יצירת הדפוסים של החיים

הספרותיים בלטה במיוחד בתחום המו " לות ובעובדה שהמו " לות בארץ  -ישראל עברה מיוזמה

פרטית לציבורית  ,ומאוחר יותר למפלגתית  ,תהליך שאפיין את
בהתפתחותו של המרכז

המו " לות העברית גם בשלב השני

הספרותי .

השלב הראשון בהקמתו של המרכז הספרותי הגיע לקצו סמוך לראשיתו של המנדט הבריטי בארץ -
ישראל  ,שהביא לשינוי משמעותי בתנאי החיים בארץ  .תחילתו של השלב הראשון וסיומו קשורים
באורח סימלי ביוסף חיים ברנר  ,שכן מותו בשנת

1921

סימל את סופה של ' תקופת ברנר '  ,שהיתה

אולי התקופה ההרואית ביותר בהיסטוריה של הספרות העברית בארץ  -ישראל .

2

במושג

' החיים

הספרותיים '

הכוונה למכלול הממסדים הספרותיים וגורמים אחרים כגון מו " לות  ,כתבי  -עת ,

חבורות ספרותיות  ,קהל  -קוראים  ,המקיימים יחסי

עם המערכת הספרותית וקובעים במידה רבה את ריבודה .

לעניין זה ראה גם  :א ' אבן  -זהר  ' ,עיון מחדש גומליי
בהיפותיזת הרב מערכת '  ,הספרות  ,בז ( דצמבר
~
במושג ' מרכז ספרותי ' הכוונה למכלול של ממסדים ספרותיים המתקיימים בטריטוריה לאומית מסוימת ושולטים
ד9ו )  ,עמ '

מבחינה היירארכית במרכז המערכת הספרותית בכללותה .
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ו .6-

התגבשות המרכז הספרותי באר  ,ףישראל

הגורמים להקמתו של המרכז הספרותי בארץ  -ישראל
לאחר מלחמת  -העולם הראשונה הלכה וגברה ההכרה שהמרכז הספרותי והתרבותי של התחייה

הלאומית יוקם בארץ  -ישראל  .הכרה זו התחזקה בעיקר על רקע התחושה שהמרכזים התרבותיים -
הספרותיים ברוסיה נפגעו בתקופת המלחמה ללא תקנה  ,וגזירות הייבסקציה סייעו לעלייתה של
ספרות היידיש ולצמצומו של קהל  -הקוראים של הספרות העברית  ,ובשל ההכרה שבארצות  -הברית
לא יתפתח מרכז ספרותי עברי של ממש  .העלייה השלישית והכוחות החלוציים שהביאה מרוסיה
באותן שנים  ,העניקו לתחושה זו ביסוס כנתונים דימוגראפיים ובערכים חברתיים  ,וסייעה לאנשי

המרכז הספרותי הארץ  -ישראלי להתמודד עם הקשיים שניצבו לפניהם  .התמודדות זו סללה את
הדרך לקראת השלב השני בהתפתחותו של המרכז הספרותי בארץ  -ישראל  ,שבו הועתק המרכז
הספרותי מאירופה לארץ .

ברנר עלה לארץ  -ישראל בשנת

, 1909

לאחר שנואש מנסיונו להקים בלונדון מרכז ספרותי סביב

כתב  -העת ' המעורר '  ,ומה שחשוב יותר  -לאחר שהגיע למסקנה שאין עתיד לספרות

העברית ,

אלא בקרב קהל  -קוראים היודע עברית וחי אותה בחיי היום  -יום שלו  .בעלייתו של ברנר לארץ אפשר
לראות את ראשיתו של השלב הראשון ביצירתו של המרכז הספרותי בארץ  -ישראל  ,כל זאת למרות

שגם לפני עלייתו של ברנר לארץ  ,ישבו בה סופרים והתפרסמו לעתים יצירות ספרות  .אולם בארץ -
ישראל לא התקיימה קודם  -לכן פעילות מו " לית חילונית סדירה  ,לא יצאו לאור כתבי  -עת ספרותיים

ברציפות ובאורח סדיר  ,פרט לנסיונותיו של ש ' בן  -ציון להוציא לאור את ' העמר ' בין השנים
תרס " ז  -תרס " ט ,

3

ולא נמצא כמעט קהל  -קוראים שגילה עניין ומעורבות פעילה במתרחש בחיי

הספרות .

תכניתו של ברנר לעלות לארץ  -ישראל ולהקים בה מרכז ספרותי קיבלה חיזוק בידיעה על הכוונה
להעביר את ' השלח ' לארץ  -ישראל  .ביום

23

ביוני

1906

כתב ברנר אל שמריהו לוין

:

' לנסוע

לפלשתינה ולחיות שם חיים שיש בהם עבודה הגונה  -זוהי  ,מפני טעמים שונים שאין פה
מקומם  ,משאת נפשי מאז  ,מאז  4 . ' . . .ברנר גם תחקר את מנחם גנסין על תנאי החיים

ורצה לדעת  ' :היש בית דפוס עכרי הגון ביפו  ,שאוכל למצוא בו עבודה
רק עברית ובאיזו הברה

?'

?

בארץ  -ישראל ,

[  ] . . .אם מדברים ביניכם

5

פעילותו הספרותית של ברנר בארץ  ,שהיתה מלווה בלבטים

מתמידים  ,התבססה

בעיקר על מודעותו

העמוקה למצבם הקשה של המרכזים הספרותיים באירופה  ,שבשיא פריחתם החלה גם דעיכתם .

המרכזים הספרותיים באירופה  ,שנדדו מאודיסה לווארשה  ,למוסקבה ולברלין  ,איבדו עוד לפני
המלחמה את הבסיס החומרי והרעיוני

שלהם  ,משום

שאיבדו את קהל  -הקוראים  6 ,שחלקו התמשכל

ופנה לתרבויות האירופיות  ,וחלקו הפך לצרכן של ספרות היידיש  .סופרי העברית ניסו לשווא
להילחם בהשתלטותה של ספרות יידיש על קהל  -הקוראים  .מלחמת  -העולם הראשונה והמהפכה
3

.

נורית גוברין ' ה " עמר " וש ' בן ציון עורכו '  ,עכורה לשם קבלת התואר דוקטור לפילוסופיה  ,אוניברסיטת

תל  -אביב תשל " ב

.

4

י " ח ברנר  ,כל כתבי  ,ג  ,תל  -אביב תשכ " ז [ להלן

5

שם  ,איגרת . 181

6

על

תל  -אביב ,

:

ברנר  ,כל כתבי ]  ,איגרת . 77

אובדן הבסיס הכלכלי של הספרות העברית באירופה  ,ראה  :ד ' מירון  ' ,לרקע המבוכה בספרות העברית בראשית

המאה

העשרים ' ,

.

ספר היובל לשמעון הלקין ירושלים תשל " ה  ,עמ ' . 487 - 419
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הרוסית סתמו את הגולל על הספרות העברית שסבלה לא רק מהצטמקות קהל  -הקוראים  ,אלא גם
מגזירות הייבסקציה  ,שלא אפשרו את המשך קיומה של הספרות העברית ברוסיה .
ברנר וחבורתו  ,שביניהם היו ר ' בנימין  ,א " ז רבינוביץ  ,האחים שלום וישעיהו שטרייט  ,מאיר ויצחק

וילקנסקי  ,דוד שמעוני וש " י עגנון  ,הקימו את המרכז הספרותי בארץ  -ישראל משום שישבו בה ורצו
להבטיח

לעצמם

מסגרת תרבותית לקיומם

ואפשרויות פרסום ליצירותיהם .

אולם

נראה

שהמוטיבאציה העיקרית להקמת המרכז בארץ  -ישראל היתה נעוצה במודעותם למצב המרכזים
באירופה  ,והתחושה של ' אחרונים על החומה ' והצלת הספרות העברית מכליה אפיינה את כל
מעשיהם

בארץ  -ישראל .

למרות שהקמת המרכז הספרותי בארץ  -ישראל נעשתה מתוך הרגשה של הצלת הספרות העברית
מכליה  ,לוותה הקמת המרכז בהרגשה תמידית שזוהי פעילות לא  -בטוחה  ,חסרת בסיס חומרי יציב
וארעית  .באוגוסט  1909כתב ברנר אל לחובר  ' :להוצאה ס פ ר ו ת י ת אמיתית יש מקום דווקא במרכז

קולטורי ולא כאן [  7 . ' ] . . .הרגשה זו מצאה את ביטויה גם בעובדה שהמרכז הספרותי היה תלוי

במשך כל תקופת ברנר במרכזים הספרותיים באירופה ובאמריקה  ,אם כי יש לזכור שהתלות במרכז
הספרותי באירופה ביטאה גם את הניסיון ליצור הכרה במרכז הספרותי באירופה ולהעביר לארץ -
ישראל את מרכז  -הכובד של הספרות העברית .

מאמציו של ברנר וחבריו נשאו פרי בעיקר לאחר מלחמת  -העולם הראשונה  ,לאחר שלא היה עוד
ספק בדבר שלא יהיה המשך למרכז הספרותי העברי באירופה  .תלותו של המרכז הספרותי הארץ -

ישראלי באירופה קטנה לאחר

המלחמה ,

בין השאר בגלל המעורבות שגילו מפלגות  -הפועלים

בפעילות הספרותית  ,מעורבות שהציבה אותה למשך זמן קצר על בסיס כלכלי איתן יותר  ,ובגלל

הלגיטימאציה שניתנה לאחר המהפכה הרוסית להקמתו של המרכז הספרותי בארץ  -ישראל .

לגיטימאציה זו מצאה את ביטויה המאוחר יותר בעלייתו של ביאליק לארץ בשנת . 1924

הקשיים בהקמתו של המרכז הספרותי בארץ  -ישראל
התנאים האובייקטיביים בארץ  -ישראל היו למעשה נגד הקמתו של מרכז ספרותי  .המצב הכלכלי של
היישוב בשלהי השלטון העות ' מאני היה רצוף קשיים  ,והוא הלך והחמיר עד כדי רעב בשנות
המלחמה  .בתקופת המלחמה קטן היישוב היהודי בארץ  -ישראל

מ 85 , 000 -

יהודים

ל , 56 , 000 -

הן

בגלל הרעב והמחלות  ,הן בגלל גזירת הגירוש על חלק ממנו  .על אף התנאים הקשים  ,הונחו באותן
שנים היסודות להקמתו של המרכז הספרותי בארץ  -ישראל  ,שקבעו את אופיו מאוחר יותר  .ליפו

החלו להגיע סופרים ואנשי  -עט צעירים  ,וביניהם  :דבורה בארון  ,רחל בלובשטיין  ,ש ' בן  -ציון  ,אשר

ברש  ,יוסף חיים ברנר  ,ש " י עגנון  ,שלמה צמח  ,ישורון קשת  ,יעקב שטיינברג ודוד שמעוני  .המכנה -

המשותף לכולם היה לא רק גילם ( רובם נולדו בין השנים

, ) 1890 - 1880

אלא גם החינוך שקיבלו

והעובדה שרובם נמצאו בראשית דרכם הספרותית  ,והתפתחו כיוצרים בארץ  -ישראל  ,תוך כדי ניסיון
להקים בה מרכז ספרותי .

הניסיון להקים בארץ  -ישראל מרכז ספרותי נתקל בקשיים  ,שהיו שונים באופיים מאלה שעמדו לפני
אנשי המרכז הספרותי בשלב השני בהתפתחותו  ,בעיקר בגלל הצורך להקים מן היסוד את הממסדים
7

210

ברנר ,

.

כל כתבי איגרת

. 445

התגבשות המרכז הספרותי באר  ,רישראל

הספרותיים  .הקמת הממסדים הספרותיים ( ובעיקר תעשיית מו " לות וכתבי  -עת ספרותיים ) נתקלה
בקשיים שנבעו ממספרם המועט של הסופרים העבריים שישבו בארץ  ,ממיעוטו של קהל  -הקוראים
הפוטנציאלי ומן הבסיס הכלכלי הרעוע של היישוב בארץ  -ישראל ושל המרכז הספרותי בתוכו .
תלוי ,

קשיים אלה גרמו לכך שברנר לא יכול היה לקיים בכוחות עצמו מרכז ספרותי עצמאי והיה

כעיקר מן הבחינה הכלכלית  ,תלות כמעט מוחלטת בקשר עם המרכזים הספרותיים באירופה
ובאמריקה  ,על אף רצונו להשתחרר מתלות זו  .כמעט עד לסוף שנות העשרה שימש המרכז
הספרותי כארץ  -ישראל מעין שלוחה של המרכזים הספרותיים באירופה  ,למרות שברנר ניסה ליצור
מרכז עצמאי על  -ידי הקמת הוצאות  -ספרים וכתבי  -עת ויצירתן של אפשרויות פרסום מידיות

לסופרים היושבים בארץ  ,ועל  -ידי סירובו לפרסם את ספריו בהוצאות  -הספרים באירופה וסירובו
לכתוב יידיש  ' .סירובו זה נבע משני טעמים

:

הוא רצה לפרסם את יצירותיו בכתבי  -העת שהופיעו

בארץ ולפתור כך באופן חלקי את הבעיה של מחסור בחומר ספרותי בבקשו לכתוב עברית בלבד ,
להפגין את עמדתו כלפי השתלטות ספרות היידיש על הספרות העברית באירופה .

נסיונם של ברנר וחבריו להקים בארץ  -ישראל מרכז ספרותי נעשה גם כדי לספק לסופרים שישבו
כאן קיום מכובד מעבודות ספרותיות  ,אך גם מתוך אמונה שההיצע ייצור גם את הביקוש  ,והפעילות

הספרותית תעודד את היווצרותו של קהל  -קוראים יציב וקבוע  ,שכל צרכיו התרבותיים יסופקו

בעברית  .נסיונות אלה נתקלו במציאות הכלכלית הקשה  ,שעליה כתב ברנר  ' :החיים פה קשים

מאוד ,

מאוד  .הכל ביוקר  ,הפרנסה לא מצויה  ,תחלואים וכו "  9 .לעתים קרובות התייאש מן המצב הקשה
בארץ  -ישראל ,

שלא הבטיח רבות לאלה ששאפו להקים בה את המרכז של התרבות

ובמכתב אל מ " י ברדיצ ' בסקי כתב באוגוסט

העברית ,

: 1920

מה שנוגע אלי  ,תקותי חזקה  ,כי הפעם תקוים החלטתי לחדול לגמרי מעבודת סופרים  ,עבודת
שוא  .את לחמי עד יום אמצא ממלאכת ההגהה בבתי הדפוס ומשיעורים פרטיים  .וליום מותי
אחכה 0 .י

אולם רגעי יאוש אלה  ,אף ששבו ונישנו  ,לא מנעו מברנר ומן המקורבים אליו להמשיך כל חייהם

בפעילות ספרותית אינטנסיבית  ,מתוך הרגשה שאין לעזוב את ' הגחלת העוממת '  ,כפי שכתב ליעקב

רבינוביץ ביולי  . 1915יי
מאמציהם של ברנר וחבריו הסתייעו בקיומן של העובדות הבאות במציאות הארץ  -ישראלית כת -
הזמן

:

.1

ב 1910 -

כבר פעלו ביפו שלושה בתי  -דפוס  ,ובית  -דפוס פעל גם בירושלים  ,ואלה שימשו בסיס

לתעשיית המו " לות .
8

על סירובו של ברנר להשתתף ב ' צוקונפט '  ,שערך לייסין  ,סיפר פיכמן שברנר פנה אליו וביקש ממנו

:

' כתוב

ללייסין בשמי  ,כי קשה לי לאחר שחדלתי מכתב יהודית להתחיל לכתוב בה מחדש  .ולו התחלתי בודאי שהייתי

מבכר לכתב בשביל ירחוני מאשר בירחונים אחרים ' ( י ' פולסקין  -יערי  ,מחיי יוסף חהם ברנר  ,תל  -אביב

תרצ " ב  ,עמ '

. ) 154
9

ברנר  ,כל כתבי  ,איגרת . 431

10

שם  ,איגרת

11

שם  ,איגרת . 665

. 775
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.2

ביישוב ה ' אזרחי '  ,בעיר ובמושבות  ,וסביב מפלגות  -הפועלים הארץ  -ישראליות נוצרה שכבה

של אינטליגנציה  ,שהיתה לא רק שותפה להקמתו של המרכז התרבותי  ,אלא גם צרכנית מובהקת של
תרבות .

.3

בעקבות ' מלחמת השפות ' החלה הסתדרות המורים להוציא לאור ספרי  -לימוד בעברית  ,יסדה

את הוצאת

.4

' קהלת '  ,שהתמחתה

בעיקר בספרי  -לימוד  ,והוציאה לאור את הירחון ' מולדת ' לילדים 2 .י

נוצר קהל  -קוראים קטן אך יציב סביב העיתונות הפרטית

והמפלגתית  ,שהתקשה

לקיים את

הספרות מבחינה כלכלית  ,אך היה מעורב בנעשה בה ויצר תחושה שיש הד לדברי הספרות הנכתבים

בארץ  -ישראל .

המו "לות  -המעבר ממו "לות פרטית לציבורית ולמפלגתית

והשיקולים שהינחו את הפעילות המו "לית
הפעילות המו " לית התפתחה בארץ  -ישראל בשלב הראשון בהקמתו של המרכז הספרותי בשלוש
דרכים  .המו " לות החילונית החלה את דרכה ביוזמותיהם הפרטיות של י " ח ברנר  ,ר ' בנימין והאחים
שטרייט  ,שבחרו בספרים  ,הביאו אותם לדפוס  ,הפיצו אותם ונשאו בהפסדים הכספיים שנגרמו
להוצאה .

לאחר  -מכן  ,בתקופת המלחמה  ,נשענה הפעילות

המו " לית על גורמים

ציבוריים  ,במיוחד

על המשרד הארץ  -ישראלי  ,שיזם בימי המלחמה מפעל של תרגומי  -מופת  ,כדי לספק תעסוקה
לסופרים שישבו בארץ  .ני אולם לאחר המלחמה הפסיק המשרד הארץ  -ישראלי את פעילותו בחיים
הספרותיים  ,והיוזמה המו " לית התרכזה בעיקר בידיהן של

מפלגות  -הפועלים  ,שמעורבותן

בחיים

הספרותיים גברה 4 .י מפלגת ' אחדות  -העבודה ' גם הקימה הוצאת  -ספרים משלה  ,אך היא פשטה את
הרגל בשנת

. 1920

ראשית היוזמה הפרטית במו " לות קשורה בעלייתו של ברנר לארץ  -ישראל  .סמוך לעלייתו החל
לפעול למען הקמת הוצאת  -ספרים

כארץ  -ישראל ,

תוך שיתוף פעולה עם אנשי  -ספרות שונים

ובעיקר עם ר ' בנימין והאחים שטרייט  .ברנר פעל במסירות עצומה ומתוך הקרבה אישית רבה

12

הרצאת ספרי  -הלימוד הראשונים התאפשרה בזכות נדיבותו של יעקב שיף  ,שעליה סיפר עגנון

:

' מעשה שנזדמן

הנדבן יעקב שיף לימה של יפר ובחזירתו מירושלים לאמריקה ירד ר ' בנימין אצלו לספינתו וסיפר לו על מעשה
הארץ וביחוד על הגמנסיה העברית שכיפו  .שמע שיף וכתב לו צ ' ק על חמשת אלפים פרנק לשם הדפסת ספרי
לימוד בעברית  ,שעדיין לומדים היו רוב לימודי הגמנסיון מתוך כתב ידו של המורה ' ( ש " י עגנון  ,מעצמי אל עצמי ,

ירושלים ותל  -אביב
13

הארץ
14

תשל " ו , 7עמ ' . ) 176

על פרשת מעורבותו של המשרד הארץ  -ישראלי בפעילות הספרותית  ,ראה בהרחבה
ספרים '  ,הספרות ,

כה ( אוקטובר 1977

)  ,עמ '

:

זהר וי ' שביט  ' ,למלא את

. 68 - 45

תהליך זה של מעבר מיוזמה פרטית לציבורית ולאחר  -מכן למפלגתית הוא מעין תמצית של תהליך ארוך

ומתמשך ,

שעבר על הספרות העברית בשלב השני של התפתחות המרכז הספרותי בארץ  -ישראל  .בתהליך זה  ,שהגיע אל קצו

ב . 1940 -

עם הקמת הוצאת  -הספרים ההסתדרותית ' עם עובד '  ,הפכו הוצאות  -הספרים מפרטיות בעיקרן לציבוריות

ולאחר  -מכן למפלגתיות  .אין פירוש הדבר שבארץ  -ישראל לא התקיימו מאוחר יותר הוצאות  -ספרים פרטיות
חשובות ( כמו הוצאת ' מסדה ' ) אלא שהפעילות המו " לית  ,שהתרכזה כתחילתו של השלב השני של התגבשותו של
המרכז הספרותי בידיים פרטיות ( ' אמנות '  ' ,מצפה '

ו ' שטיבל ' ) ,

עברה בעיקר לידיים מפלגתיות  ,עובדה זו קבעה את

שיקולי מדיניות ההוצאה לאור של הספרות המקורית והמתורגמת  ,והיתה לה השפעה מכרעת על  -פני הספרות
באותן שנים .

212

,

התגבשות המרב הספרותי בארץ  -ישראל

( לפעמים גם על חשבון ארוחותיו  ,ואפילו כתפיות
כתאווה  ,ובמכתב ללחובר מאפריל

תאווה ,

ר "ל ' .

1911

מכנסיו ) " .

הוא הגדיר את פעילותו הספרותית

כתב  ' :לש " ס אין אני מקווה  .אני רוצה רק להדפיס  .מין

6ן

הפעילות המו " לית היתה קשורה כאמור בתחושה של ' אחרונים על החומה ' ובאמונה שקיומה של

הוצאת -ספרים היא תנאי הכרחי להקמת מרכז ספרותי בארץ  -ישראל  .לכן הושקעו רוב מאמציהם
של אנשי  -הספרות באותה תקופה בהקמתה של הוצאת  -ספרים  .במכתב אל פרסקי סיפר ברנר על
תכניותיו להקמת הוצאת  -ספרים בעלת משקל בארץ  -ישראל  ,בקובעו  ' :אנחנו היינו רוצים לעשות
מתחילה דבר מה ניכר ושאחר כך יבואו יחידי הסגולה שבכל מקום לעזרתנו מאליהם  . ' . . .לי

התחושה שיש להקים הוצאת  -ספרים בכל מחיר באה לידי ביטוי בנכונותו של ברנר לסייע לכל מי
שהיה מוכן להקים מפעל מו " לי בארץ  -ישראל  ,וכך לדוגמה כתב לשטיבל
לעמוד

:

' מובן  ,שאנו נכונים

לימינך בכל כוחותינו ולעזור לך בכל מה שיהא באפשרותנו '  .וי

השיקולים שהנחו את הפעילות המו " לית באותה תקופה היו אידיאיים ולא מסחריים  ,כפי שכתב
 הספריםר ' בנימין לאחים שטרייט  ' :צריך להפסיד בספרות איזו פרוטות '  " .י המימון של הוצאת
נעשה בתחילת שנות העשרה בעיקר באורח פרטי  ,והכסף שהתקבל ממכירת הספרים או מתרומות
20

לא נועד לרווחים  ,אלא שימש להוצאה לאור של ספריט אחרים  ,לתרגומים ולקניית נייר .
ברנר נימק את רצונו להקים בארץ  -ישראל מרכז ספרותי בנימוקים שונים  ,חלקם טכניים וחלקם

עקרוניים  .סמוך לעלייתו לארץ  -ישראל  ,נימק את רצונו להוציא לאור את ספריו בארץ בחששו

משגיאות ההגהה הרבות העלולות ליפול כספריו אם יודפסו באירופה  .במכתבו ללחובר  ,מיום
במאי

, 1911

כתב

:

כשתהיה פה  ,אקווה להשיאך לפתוח פה מחלקה של ' ספרות '  ,היינו שהספרים יידפסו פה
כמה

איני רוצה שהספרים שלי  ,למשל  ,יידפסו נוארשה ויצאו כמו

של פרישמן

16

,

).

שיצאו

פיליטוני

( הוי ,

' הבוקר '

ן2

ככל שהלך והתבסס המרכז הספרותי בארץ  -ישראל  ,ובמיוחד לאחר מלחמת  -העולם

הראשונה ,

הפכו שיקוליו של ברנר לעקרוניים יותר  .שיקולים אלה נוסחו על  -ידי ברנר במפורש  ,במכתב אל

דניאל פרסקי ואל אבא גולדכרג באמריקה  ,שכו נימק את הצורך להקים בארץ  -ישראל הוצאת -
ספרים באופן הבא
15

:ע

()1

ברנר חשב שהוצאת  -ספרים עברית תעודד את כתיבתם של הסופרים

עגנון סיפר על הדרך שבה ברנר הוציא לאור את סיפורו ' והיה העקוב למישור '  ' :נוהג היה ברנר שהיה חוגר את
המכנסים ברצועה של

עור  ,משנתרפטה

רצועתו והוצרך לקנות לו חדשה נתפתה למי שנתפתה לקנות לו כתפיות

כדרך כל אדם מן הישוב  .עכשיו שהוצרך לארבעה חמשה פרנקים לשם הוצאת ספר עברי החזיר את הכתפיות
לחנוני וחזר לחגור עצמו ברצועתו הישנה והמרופטת  .בבקשה מכם הנמצא בזה איש שמותר על עצמו כשכיל ספר
של אחר '

( עגנון  ,לעיל  ,הערה  , 12עמ '

16

ברנר  ,כל כתכי  ,איגרת . 498

17

שם  ,איגרת . 470

18

שם  ,איגרת . 700

. ) 132

19

גנזים . 27460 / 5

20

על מניעיהם של המו " לים  ,ראה מכתבו של ר ' בנימין לאגודת אחיעבר

21

ברנר  ,כל כתבי ( וראה בעניין זה גם אגרות

22

שם  ,איגרת . 689

, 499 , 478

. ) 557

:

גנזים

א . 45357 -

זהר שביט

שישבו בארץ  -ישראל  .לכן טען שיש להוציא לאור ספרות מקורית כדי  ' :להגביר את כוח הפרוזה

העברית המקורית ע " י הוצאת סיפורים ומאמרים פובליציסטיים  ,שיש בהם ביטוי שירי  ,בצורת
ספרים שקולי הכמות ' .

()2

ברנר קיווה שקיומה של הוצאת  -ספרים בארץ  -ישראל יחזק את המרכז

הספרותי בארץ ויקטין את תלותו במרכז הספרותי באירופה  ,ולכן סבר שיש

:

' לתת לחבר הסופרים

הנמצא בארץ ישראל את האפשרות להדפיס את חיבוריו העבריים  ,חדשים גם
יצטרך לנוע מעבר לים ' .

נ2

( )3

ישנים  ,פה ,

ולא

ברנר חשב שקיומה של הוצאת  -ספרים ארץ  -ישראלית יעודד את

היווצרותה של ספרות עברית ארץ  -ישראלית אותנטית  ,ולכן ביקש

:

' לכנס למקום אחד את

הבלטריסטיקה שנוצרה על ידי מספרינו  ,גם אלה שאינם אתנו עכשיו בארץ  ,אם הד החיים הארץ
ישראליים בה ' .

24

לאחר המלחמה התבטאה הפיכתם של השיקולים מטכניים לעקרוניים גם בסירובו המוחלט של

ברנר להדפיס באירופה את ספריו ואת תרגומיו  .ההדפסה בארץ  -ישראל הפכה מעתה לתנאי הכרחי
להוצאת הספרים שהיה מעורב בהם  ,וברנר החזיר לשטיבל את שכרו עבור תרגום ' החטא

ועונשו ' ,

אף  -על  -פי שנזקק מאוד לכסף זה  ,לאחר ששטיבל סירב להדפיס את התרגום בארץ  -ישראל .

25

בשנות העשרה היו לפחות עשרה גופים שעסקו בהוצאתם לאור של ספרים ( וחלקם עסק גם במכירת

הספרים  ,בהפצתם ובהוצאה לאור של כתבי  -עת )  .על אלה יש למנות את הוצאת

' סנונית '  ' ,קהלת ' ,

' תלפיות '  ' ,בית מסחר לספרים קרוגליאקוב '  ' ,הוצאת ברנר ' ( ירושלים )  ' ,אחדות העבודה '  ' ,לעם ' ,

' יזרעאל '  ' ,מולדת '  ' ,ברקאי ' ( שלא הגיעה לכלל פעולה )  ' ,השרון  -מרכז עממי להפצת ספרים -

יפו '  ' ,בכפר ' ( ספרייה לספרות יפה במסגרת הספרייה

החקלאית ) ,

' הספרייה החקלאית ' ,

' יפת ' ,

הוצאת המשרד הארץ  -ישראלי  ,הוצאת ' הפועל הצעיר ' ו ' ספרייה קטנה ' של אדלר וברכוז  .המו " לים

פעלו באותה תקופה בדרך  -כלל תוך שיתוף  -פעולה ביניהם  ,או לפחות מתוך אינטרסים דומים .

ההבדלים בין הוצאות  -הספרים השונות נבעו מכך שהן התרכזו לעתים בנושאים שונים  .הוצאת
' הספרייה

החקלאית ' ,

למשל  ,התרכזה בהוצאת ספרות מקצועית לחקלאים  ,והוצאת ' מולדת '

ו ' ספרייה קטנה ' התרכזו בהוצאת ספרים לילדים  .בשאר הוצאות  -הספרים שהוציאו לאור ספרות

יפה  ,מקורית ומתורגמת  ,פעלו בדרך  -כלל אותם אנשים  ,שהונחו על  -ידי מערכת  -שיקולים

דומה .

השיקולים שהנחו את הפעילות המו " לית בכללה התבססו על השאיפה לספק את צרכיו של קהל -
הקוראים ולתת לגיטימאציה לקיומו של המרכז הספרותי בארץ  -ישראל .

26

המו " לים פעלו מתוך

הכרה שיש להרגיל את קהל  -הקוראים בארץ לקרוא ספרות יפה ומקצועית בעברית ולהוכיח לו
שאפשר לספק את כל צרכיו התרבותיים בשפה העברית  .הם שאפו לספק את צורכי הקהל בתחומים
רבים  ,ולכן עסקו הוצאות  -הספרים במגוון רחב של ספרים מבחינת נושאיהם  .באותה תקופה יצאו
לאור בין השאר חוברות

מדע ,

מילון אנגלי  -עברי  ,מבוא

לפילוסופיה ,

העברית  ,ואפילו חוברת הדרכה לילדים בענייני מין  ,בשם ' הזרע

תיאור תולדות הספרות

למינהו '  ,שעוררה

מחאות רבות  .רק

שם .

23

שם ,

24

שם  ,שם .

.

25

שם איגרת . 715

26

במאמר זה איני עוסקת בתיאור שיטתי של השיקולים שהנחו את בחירת הספרות היפה  ,המקורית והמתורגמת .
לעניין זה ראה
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:

.

שביט לעיל  ,הערה . 13

באר ,רישראל

התגבשות המרכז הספרותי

כניסת המפלגות לפעילות המו " לית שינתה במידה לא  -מועטה את שיקולי ההוצאה לאור  ,אולם

מכיוון שהוצאות  -הספרים המפלגתיות לא היו פעילות כמיוחד  ,בלטה מעורבותן של המפלגות
בחיים הספרותיים בעיקר במדיניות העריכה של כתבי  -העת .

הפעילות המו "לית העניפה באה לבסס את עובדת קיומו של המרכז הספרותי בארץ  -ישראל
ולשחררו מל התלות במרכזים הספרותיים באירופה  .השאיפה להתגבר על התלות במרכזים
הספרותיים באירופה בלטה במיוחד בתחום ההוצאה לאור של ספרות יפה מקורית .

בתחום זה ביקשו המו " לים להוציא לאור כמעט את כל מה שנכתב בארץ  -ישראל על  -ידי הסופרים
שישבו בה  ,והדבר ניכר ביחס המספרי שבין ספרות יפה מקורית לספרות יפה מתורגמת .

27

ברנר

עצמו הוציא על חשבונו כמה יצירות מקוריות  ,וביניהן את ' והיה העקוב למישור ' לש " י עגנון

( ירושלים תרע " ב )  ' ,הגדת המוות ' לאריאלי ( אורלוף

;

ירושלים

תרע " ג ) ,

ו ' בבית מרפא ' של

א ' ראובני ( ירושלים תרע " ג )  .כרך ראשון של כתביו של ברנר יצא לאור על  -ידי קרוגליאקוב  ,שהיה

בעל בית  -מסחר לספרים ביפו .

סמוך מאוד לעלייתו לארץ  ,ניסה ברנר לתת תנופה להוצאת קבצים מקוריים ארץ  -ישראליים על  -ידי
שיתוף  -פעולה עם אירופה או נעזרת תמיכה מאמריקה  .כבר

ב 1910 -

הודיע לדניאל פרסקי שבדעתו
28

להוציא לאור קבצים ספרותיים מקוריים של סופרים שישבו בארץ  -ישראל וביקש
עזרה

בהפצת הספרים ' .

2

מ ' אחיעבר '

נוסף על כך ניסה ברנר לשכנע את לחובר להעביר מווארשה לארץ  -ישראל

את הוצאת ' ספרות '  ,ולהוציא לאור את ספריהם של ר ' בנימין  ,א ' ציוני  ,א " ז רבינוביץ  ,מ ' וילקנסקי
27

מתוך  552ספרים שיצאו לאור בארץ  -ישראל בין השנים תרס " ח  -תר " ף היו למעלה

מקורית ורק

כ 10 -

השנה

אחוזים ספרות יפה מתורגמת  ,כפי שמתברר מן הטבלה הבאה

ספרות יפה
מקורית

ספרות יפה
מתורגמת

מדע

ספרי  -דת

מ 25 -

:

ספרי  -לימוד

שונים

תרס " ח 1908 /

5

4

5

5

2

-

תרס " ט 1909 /

7

4

10

21

1

1

תר " ע 1910 /

8

4

18

1

2

3

ת וע " א 1911 /

5

3

16

6

-

4

תרע " ב 1912 /

7

3

25

12

7

6

תרע " ג 1913 /

10

4

30

3

4

7

תרע " ד ] 914 /

14

2

] 1

-

3

5

ת רע " ה 1915 /

7

4

5

-

2

5

ת רע " ו ] 916 /

22

4

3

-

7

3

ת רע " ז 19 17 /

8

2

5

-

5

-

ת רע " ח 19 18 /

7

2

1

2

1

]0

תרע " ט ] 919 /

22

9

24

7

7

42

תר " ף 1920 /

6

]2

8

7

6

9

סך  -הכל

128

57

161

64

47

95

ש ' טשרנוביץ  ' ,הספר העברי בארץ משנת תרע " ח עד תרס " ח '  ,מאזנים  ,א ( אדר ב

28

אחוזים ספרות יפה

תרפ " ט ) ,

עמ ' . 13

אחיעבר  -אגודה של חובבי ספרות עברית בניו  -יורק  ,שפעלה בין השנים תרס " ט  -תרפ " ד  .נוסדה על  -ידי דניאל
פרסקי .

29

ברנר  ,כל כתבי  ,איגרת . 447
215

זהר שביט

וש " י עגנון  ,וקבע כי ' שני הראשונים נכונים להמתין  ,ואולי גם לוותר  ,על שכר סופרים  ,ובלבד
שספריהם יודפסו פה ' .

30

ב 1918 -

הכין ברנר רשימה ארוכה מאוד של סופרים שישבו בארץ  ,וביקש

להוציא לאור בשיתוף עם הוצאת ' שטיבל '  ,קבצים שיוקדשו לכל אחד מן הסופרים הבאים
א "ל

אריאלי  ,ש '

:

בן  -ציון  ,דבורה בארון  ,א ' ברש  ,י " ח ברנר  ,ר ' בנימין  ,יצחק וילקנסקי  ,מאיר

וילקנסקי  ,משה סמילנסקי  ,מנחם פוזננסקי  ,שלמה צמח  ,יעקב רבינוביץ  ,יעקב שטיינברג  ,דוד

שמעונוביץ  ,ש " י עגנון  ,א " ר גורדון  .י3
לאחר שתכנית זו לא יצאה אל הפועל  ,צמצם ברנר
טען

ב 1919 -

את

הרשימה  ,ובמכתב ל ' שטיבל '  ,שבו

' והרי אי אפשר לעזוב את א " י לגמרי '  ,הציע את רשימת הסופרים הבאה  ,שהיתה שונה במקצת

מן הרשימה הקודמת וכללה את

:

אורולוף

סמילנסקי  ,פוזננסקי  ,פיכמן  ,קופילביץ  ,ד '

שטרייט .

( אריאלי ) ,

ר ' בנימין  ,דבורה

בארון  ,ברנר  ,ברש ,

קמחי  ,ראובני  ,יעקב רבינוביץ  ,יעקב שטיינברג ושלום

32

תכניותיו של ברנר לפרסם סדרה של ספרים של סופרים ארץ  -ישראליים לא הגיעו ככל הנראה לכלל
הגשמה  ,והוא פרסם את יצירותיהם  ,לפחות בחלקן  ,בכתבי  -העת שערך .

הבסיס הכלכלי של המו "לות בשלב הראשון בהתפתחותו של המרכז הספרותי

מימון פרטי
בראשית שנות העשרים היתה המו " לות העברית בארץ  -ישראל נתונה בעיקר בידיים פרטיות  .היא לא
פעלה  ,כאמור ,

על בסיס מסחרי  ,והמו "לים הפרטיים לא ציפו בדרך  -כלל לרווחים  ,אלא לכסות את

השקעתם  .בין המו " לים הפרטיים בלטו י " ח ברנר  ,ר ' בנימין ויצחק וילקנסקי  ,שהוציאו לאור בעיקר
ספרות יפה מקורית ומתורגמת  ,ולעתים קרובות עבדו בשיתוף  -פעולה  ,ויש " י אדלר וש " ח ברכוז ,

שעסקו בהוצאת  -ספרים לילדים  .מבין המו " לים הפרטיים היה ככל הנראה ברנר המו " ל חסר -
האמצעים ביותר  .כמעט תמיד לא היו בידיו האמצעים שנדרשו להוצאת הספר  ,ובמכתביו יש
עדויות רבות על הקשיים הכלכליים שהיה נתון בהם בגלל חובותיו כמו " ל .
בכסף בגלל השקעותיו בספריו וההלוואות שנטל על עצמו לצורך זה .

4

'

33

ברנר היה תמיד דחוק

רוב הספרים שבהוצאתם

לאור היה מעורב לא כיסו את ההשקעה בהם  .כך  ,למשל  ,כתב אל שלום שטרייט שגם אם יצליח
למכור את כל המהדורה של

' רביבים ' ,

ו  ,יפסיד סכום של

20 - 15

לירות

מצריות ' .

3

המו " לים הפרטיים הצליחו לממן את הוצאת הספרים לאור בעזרת המקורות הבאים

:

. 502

30

שם  ,איגרת

31

שם  ,איגרת . 689

32

שם  ,איגרת

. 713

33

ברנר חשש להיכנס לחובות כספיים נוספים  ,ולכן לא הוציא לאור את הכרך השני של כתביו  .במכתב לפרסקי כתב

.

:

34

' עוד חלק מכתבי לא אדפיס כ " כ במהרה כפי הנראה  .עוד לא פדיתי הוצאות ההדפסה מזה '  ,שם  ,איגרת . 464
ראה  ,למשל  ,את מכתבו אל י ' שטרייט ואל ר ' בנימין  - 22 . 9 . 1913 ,שם  ,איגרת . 595

35

שם  ,איגרת . 708
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התגבשות המרכז הספרותי באר  ,ףישראל

.1

השקעת רווחים מספרים  ,אם היו  ,בספרים חדשים  .כך פעל מימון ההוצאה לאור כשוק סגור .

(6

השקעת שכר  -סופרים במימון הוצאה לאור של ספרים אחרים  .ברנר  ,למשל  ,מימן אתהוצאת
.2
ת ( ודחה בכל תוקף את
' רביבים '  ,ו  ,באמצעות שכר  -הסופרים שקיבל מ ' שטיבל ' על ' החטא ועונשו '

' רביבים ' ) ' ,

השמועה ש ' שטיבל ' מימן את הוצאת

לאקונית על החלטתו להוציא לאור את

להוצאת קובץ " רביבים "  ,ו " .
.3

(

כמכתב אל יעקב רבינוביץ סיפר ברנר כלשון

' מכרתי כת "י  ,השגתי מעט כסף  ,ואני ניגש

' רביבים '  ,ו :

39

האחים שלום וישעיהו שטרייט  ,פרדסנים מפתח  -תקוה  ,שהיו ככל הנראה

בעלי  -אמצעים ,

סייעו להעמיד את הפעילות המו " לית של ברנר ור ' בנימין על בסיס יציב יותר על  -ידי תמיכה קבועה
בספרות ( על  -ידי השתתפות בהשקעות
מתמוז תרע " ז  ,שמח ר ' בנימין לבשר
ובכן חדשה

!

בספרים )

והיו שותפים בחברת ' השרון '  .במכתב אל לחובר

:

כל הנסיונות שלנו נלקו בזה שהיינו עושים את עבודתנו בתורת נדבה ובלי

התמדה  .ובכן נזדמן לנו מר שטרייט זה שכחו דוקא בהתמדה ואנו מקוים  ,כי מעתה תהיה
הספרות ועבודתה לדבר קבוע בארץ

.4

בניגוד

אבות " .

למו " לות העברית באירופה  ,שבחלקה הגדול התבססה על מצנאטיות ( ' שטיבל ' ,

' אמנות ' )  ,לא היו כמעט מצנאטים פרטיים למו " לות העברית בארץ  -ישראל  ,ולמעשה ניסה ברנר
שלא להזדקק לעזרת מצנאטים במימון הספרים שהיה מעורב בהם  .כאשר קיבל תמיכה

כספית  ,עמד

בעותקי ספרים  ,כמו במקרה של אהרון בארון  ,ששלח לו עשרה דולארים  .ן 4יחד עם זאת

על החזרתה

היתה שאיפתו להוציא לאור ספרות עברית מקורית כל  -כך גדולה עד שהיה מוכן להסתייע לשם כך
בעזרת מצנאטים  .לרוע המזל הוא לא הצליח בכך  ,וכתב לד ' קמחי

:

' גם בעבודתי המו " לית

בירושלים  -נכזב מבטחי אשר שמתי באחד " המצנאטים "  ,וכל הענין נדחה לימים יותר טובים ' .

36

42

אל שמעון ביכובסקי כתב ברנר שהוא מתנגד להשקיע את הרווחים הצפויים מקובץ גנסין כמצבת  -אבן  ,וטען שיש
להשקיעם בספרים

' בנוגע להכנסות הקובץ  ,הנה דעתי היא  ,שאין צורך להקים מצבת אבן  ] . . . [ .ההכנסה צריכה

:

להיות לטובת דבר ספרותי חדש  ,תרגומיפ או " רביכים " ' ( שם  ,איגרת  . ) 630ברנר חשב גם לממן את הוצאת כתביו
לאור בכספים שיתקבלו ממכירת שני הכרכים  ,ולכן סבר שהוא זקוק רק להשקעה הראשונה בשני הכרכים  .במכתב

אל דוד ז ' וכוביצקי [ זכאי ] כתב  ' :איך לא יימכרו במשך שנה כאלף ספרים משני הכרכים יחד ,

במקור ,
37

]

מכל כרך

על השקעתו

?

והרי כסף לכרך שלישי [  ] . . .וכן הלאה עד תום כל עשרת הכרכים [ . .

של ברנר ב ' רביכים ' העיד ד " ר ניסן טורוב

:

' ].

500

מאות [ כך

( שם  ,איגרת

. ) 651

' ברנר מכר להוצאת שטיבל את תרגומו של " החטא

ועונשו " לדוסטויבסקי  .לידי הסופר המסכן באו איפוא בכת אחת עשרות אחדות של לירות מצריות והדבר הציק

לו  " .למה לי כל הכסף הזה ? " שאלנו בחמיה [ כך במקור ,

]  ,כאשר נגמרה

הקניה  " .צריך לעשות בו דבר מה " [ . .

].

ובאמת קם ועשה  :הוציא קובץ חדש של " רביבים " והשקיע בו את כל שכר התרגום  .ומוכן שהדבר היה כמעט כולו

הפסד  :הן ידוע לכלנו  ,כיצד ספרים עברים נמכרים  ,אך ברנר לא התחבט על מעשרו  .אדרבה היתה לו קורת רוח

.

גדולה מאד על שזכה לפרסם באותו קובץ סיפור של אחד הסופרים הצעירים סופר חשוב מאד לפי דעתו [ ' ] . . .

( פולסקין  -יערי  ,לעיל  ,הערה
38

ברנר  ,כל כתבי  ,איגרת

39

שם  ,איגרת . 695

 , 8עמ '

. ) 155

. 721

40

גנזים . 11208 / 100

41

ברנר  ,כל כתבי  ,איגרת . 500

42

שם  ,איגרת . 702
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.5

ברנר  ,ר ' בנימין והאחים שטרייט הקימו חברת  -מניות ששימשה קרן כספית למימון פעולותיה

של הוצאת  -הספרים ' יפת '  .ההון היסודי של ' יפת ' היה בסך של
20

מניות בנות

100

2 , 000

פראנק והושג על  -ידי מכירת

פראנק האחת  .אנשי ' יפת ' ניסו למכור מניות גם באמריקה בסך של שני דולאר

או עשרים דולאר המניה .

גם בארץ  -ישראל היו שתי אופציות לקניית מניה ב ' יפת ' כפי שהתברר

נ4

ממכתבו של ר ' בנימין לשלמה צמח בשנת תר " ע  ' :העבודה היא לפי שעה באופן משנה
מניות של

פר '

100

ההוצאה חנם ' .
הגיעה לכלל

44

ו)2(-

)1( :

רכישת

רכישת חברים חותמים שמשלמים לא פחות מעשרה פר ' ומקבלים את ספרי

ר ' בנימין והאחים שטרייט התכוונו להקים באופן דומה את הוצאת ' ברקאי '  ,שלא

כך כתב ר ' בנימין לפרסקי

פעולה  ,ועל

משום מה נוסד ונתבטל ' ברקאי '

:

אל נא תשאלנו  .דעתי היא שצריך לאסף את הכחות

?

הפרולטריים והמסורת של התנועה העברית מסביב למרכז אחד וליצור דבר של קיימא ואל
גדולינו לא נשא מן .

45

אולם ייתכן שהתכנית להקים את ' ברקאי ' לא התגשמה משום שהסכום שנקבע למניה היה גבוה
מאוד ביחס למשכורת הממוצעת

.6

( כ 200 -

אחוזים  ,בקירוב ) .

הבטחת הרכישה מראש של עותקים  ,לעתים תוך תשלום מראש עבורם  ,לצורך מימ ון הדפסת
'

הספר  .ר ' בנימין  ,למשל  ,ניסה להשיג בארץ  -ישראל  ,באירופה ובאמריקה
ל ' יפת ' ,

כדי להבטיח את ההשקעה

מלחובר תשלום מראש עבור

כתביו .

47

200

בו ,

46

1 , 000

חתימות מוקדמות

אולם ככל הנראה לא הצליח בכך  .ברנר ניסה להשיג

ספרים ( בחצי

מחיר ) ,

כדי לממן את הוצאת הכרך השני של

מאוחר יותר מוכן היה למכור ללחובר את כל העותקים של הכרך השני של כתביו

אחוזים ממחירם

( ! ),

ב 25 -

כדי להבטיח את מכירתם ולמנוע את הפיכתם למלאי מת  .את תכניתו להוציא

לאור קבצים של ספרות ארץ  -ישראלית מקורית ניסה לממן על  -ידי הבטחה של קנייה מראש של
עותקים ותשלום עבורם סמוך

.7

לקבלתם ' .

4

נטילת הלוואות לשם מימון הדפסת הספרים  ,והחזרת ההלוואה בעותקים של ספרים .

ניסה ברנר לגייס לשם הוצאת חלק שני של כתביו הלוואה בסך
להחזירה

ב 100 -

200

50

ב 1910 -

דולאר מ ' אחיעבר ' והתחייב

עותקים של ספרו  .הוא הצליח לקבל את ההלוואה  ,אך לא השתמש בה להוצאת

ספריו  .את ההלוואה החזיר בעותקים של החוברת ' הגדת המת ' מאת אריאלי ( אורולוף ) שהוציא
לאור בשנת  . 1911לפרסקי כתב על כך  ' :מה אעשה  -ומזומן אין לי  .מחלות וכיוצא במחלות אכלו
את הכסף ' .

49

מימון ציבורי

התאמת הדפוסים של החיים הספרותיים בארץ  -ישראל בתקופת ברנר למבנה של החברה היישובית
באה לידי ביטוי בעובדה שהמו " לות מומנה  ,לפחות בחלקה  ,על  -ידי גופים ציבוריים  ,ומאוחר יותר

43

שם  ,איגרת . 465

47

ברנר  .כל כתבי  ,איגרת . 498

218

44

גנזים א . 40713 -
48

45

שם  ,איגרת . 689

גנזים

82

,

. 10594

49

46

שם  ,איגרת . 512

גנזים . 10593 / 81

התגבשות המרכז הספרותי באר  ,ףישראל

גם

על  -ידי גופים מפלגתיים  .בתקופת ברנר היה ועד החינוך של המשרד הארץ  -ישראלי שתקציביו

מומנו בידי ההסתדרות הציונית הגוף הציבורי שהיה מעורב בפעילות המו "לית ( בעיקר בספרות

המתורגמת ) .
המשרד הארץ  -ישראלי הקים כבר בראשית המלחמה ועדה לענייני תרגום  ,בעיקר כדי לדאוג  -ולו

במקצת  -לפרנסתם של הסופרים שישבו בארץ  .הוועדה החליטה להקציב כשכר  -סופרים לי " ט
ורבע או לי " ט וחצי עבור גליון  -דפוס של תרגום  ,ולכל סופר הוקצבו

2

גליונות  -דפוס לחודש .

לחודשים אוקטובר  ,נובמבר ודצמבר  1916הקציבה הוועדה  27לי " ט לכל המתרגמים ,

שהתקציב הכללי יהיה בסך
התרגומים ,

כמימון

ספרותיות .

ובינואר

פראנקים לחודש  .י ' אולם גם המשרד הארץ  -ישראלי נתקל בקשיים

1917

לא חודש התקציב ולא היתה אפשרות לשלם עבור עבודות

עם תום המלחמה הופסקה הקצאת הכספים לתרגום  ,והמשרד פנה למתרגמים כדי

52

לפדות את

500

0

'

והוחלט

כתבי  -היד שכרשותו " .

כך נסתיימה מעורבותה של ההסתדרות הציונית בפעילות הספרותית בארץ  -ישראל

 :אולם עם

הקמתה של אגודת  -הסופרים בשלב השני בהתפתחותו של המרכז נעשה ניסיון לשוב ולערב את
ההסתדרות הציונית כפעילות הספרותית .

מימון מפלגתי
עם ייסודה של מפלגת ' אחדות  -העבודה ' והבטאון המפלגתי ' קונטרס '  ,החליטה המפלגה גם על
הקמתה של הוצאת  -ספרים בשם ' אחדות  -העבודה ' ועל ייסודו של ירחון ספרותי בשם ' האדמה ' .
בעקבותיה החליטה גם מפלגת ' הפועל הצעיר ' על הוצאת ירחון ספרותי  .ברנר נלהב מאוד
ממעורבותן של המפלגות בחיים הספרותיים וסיפר לי " ד ברקוביץ בשמץ של גאווה

:

קיבלתי את הזמנתך להשתתף ב ' המקלט ' ובחפץ לב הייתי עושה את רצונך  ,לולא ' התעשייה
הספרותית ' שלנו  ,הארצי  -ישראלית [  ' ] . . .הפוע " צ ' ניגש להוצאת קובצים ספרותיים על ידי
השבועון  ,ואף מפלגת ' אחדות העכודה ' עורכת קובץ גדול וגם מסרה לי להוציא ירחון משנת
תר " פ .

54

אולם תקציביה של ' אחדות  -העבודה ' היו קטנים  .ברנר  ,למשל  ,חשש להוציא לאור את ' רשימותיו
של רבולוציונר ' בגלל ההשקעה הגדולה יחסית שנדרשה

לכך ,

55

והדפסתו של כתב  -העת ' האדמה '

הופסקה בבית  -הדפוס של ' אחדות ' משום שהמפלגה לא שילמה כסף  .מאוחר יותר פשטה הוצאת -
הספרים של ' אחדות  -העבודה ' את הרגל .

50

כין הציים י " " יכיי 91

יואי

142 /

ה

שם  ,שם .

52

ברנה בל נתבם איגרת

53

ברן הצו ,

54

מתגוללה במשרד  /שם  ,איררת
שם  ,איררת 23נ

"

55

יבם איגרת  . 725הספר יצא לאור מאוחר עתר על " די ועדת התרבות יטל הסתדרות העובדים הכללית  ,תל  -אביב

. 676

למשל  ,לטמקק לפרסם תרעם שלו ב "

אדמה '  ,משום שביקש לעשות משהו עם תרגומיו של טמקץ

23ך

.

תרפ " ה
219
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פשיטת  -הרגל של הוצאת ' אחדות  -העבודה ' היתה מכה קשה לברנר  ,שהאמין שמפלגות  -הפועלים הן

שיוכלו לבסס את המרכז הספרותי בארץ  -ישראל  .את התחושה שגורל העם העברי והספרות העברית

קשורים זה בזה ביטא ברנר בכותבו לשלום שטרייט  ' :בשבילי אין לא עם ולא עולם ' לאחר שהסתבר
לו שההוצאה פשטה את היצל  .קשיי המימון של הוצאת  -הספרים הכשילו אז את היוזמה המפלגתית

בפעילות המו " לית  ,והשליטה במו " לות העברית היתה נתונה כמעט עד לראשית שנות הארבעים
בידיים פרטיות  ,שפעלו בחלקן על בסיס מצנאטי .

נוסף על קשיי המימון של הוצאת הספרים לאור שתוארו לעיל  ,נתקלו המוציאים לאור בקשיים
טכניים שאפיינו את המרכז הספרותי בשלב הראשון בהתפתחותו ונעלמו בשלב השני עם

התפתחותה המהירה של תעשיית הדפוס בארץ  -ישראל .

הקשיים הטכניים שאפיינו את המרכז

56

הספרותי בשלב הראשון נבעו בעיקר ממצבה של תעשיית המו " לות  .המו " לים סבלו מחסור

והנייר המצוי היה מאיכות נמוכה  .ברנר התלונן במכתב לכצנלסון מיוני
הקשיים בהשגתו .

8נ

הנייר יובא לארץ  -ישראל מאירופה  ,בעיקר מווינה  ,והמחסור בו גרם לעיכובים

בהוצאת הספרים לאור  .ביוני

1919

כתב ברנר לכצנלסון

הייתי בביה " דס  .הנייר עוד איננו .
אפשר

גרוע ' .

1919

בנייר ,

על טיב הניירת ועל

להדפיס  ,כפי שנדברנו ,

1300

:

של הקובץ על הנייר שמדפיסים עליו את ה ' קונטרס ' אי

מפני שהפורמט הינו אחר  .באותו פורמט יש נייר עוד יותר

נ

בארץ פעלו מעט בתי  -דפוס  ,בעלי ציוד מינימאלי  .האותיות שברשותם היו מעטות  ,ולא ניתן היה
לעכב סידור של ספר כדי לשלוח את ההגהות לסופר  ,משום שהיה צורך להשתמש באותיות הדפוס

לסידור של גליון חדש  .הדבר גרם למורת  -רוח ולטענות מצד הסופר  ,שלא יכול היה לעבור על הגהת

כתב  -היד ולתקן את השיבושים  .במכתב לברדיצ ' בסקי מיום
לשלוח לו את ההגהות

11

ביולי

1913

הודיע לו ברנר שלא יוכל

:

צער גדול גורם לי ענין ההגהה  .הסכמתי שהדבר יעלה לי אפילו בעשרה פראנק  -וגם זה
אי  -אפשר  .בבית הדפוס ' אחדות ' שבו אני מדפיס את הקובץ  ,יש אותיות רק לחצי בויגן

[ גליון  -דפוס ] שמסדרים ומדפיסים ומפזרים ושוב מסדרים  .אין כאן מכונת סידור  ,ואין גם די
אותיות לעתון ולקובץ  .לכן גם אילו היה מאמרך מחזיק רק חצי בויגן  ,כי אז אי אפשר היה
להפסיק את העבודה לשלושה שבועות  .אבל מאמרך יחזיק כודאי כבויגן  -דפוס ואי אפשר
לסדרו בבת אחת בשום אופן  .הלכתי לבית דפוס אחר והייתי נכון לשלם עשרים פרנק עודף
ובלבד שיסדרו ויחכו  ,אבל אין שם אותיות דומות לאלה שהקובץ נדפס בהן .

נוסף על המחסור באותיות לא היתה בארץ  -ישראל

צינקוגראפיה ,

60

ולא היתה אפשרות לעשות

גלופות  .לכן היו חייבים לשלוח את התמונות לחוץ  -לארץ  ,דבר שייקר את תהליך ייצורו של הספר
והאט אותו .

56

י ' אוליציקי  ,אמנות הדפוס ,

כתבי  ,איגרת . 717

57

ברנר  ,כל

58

שם  ,איגרת

220

רמת  -גן תשל " ג  .עמ ' . 99 - 96

. 720

59

שם  ,איגרת . 717

60

שם  ,איגרת . 570

התגבשות המרכז הספרותי

באר  ,ףישראל

אולם הקשיים הטכניים וגם הקשיים הכלכליים לא מנעו מברנר וחבריו להתמיד בפעילותם

הספרותית ולהוציא לאור בכל מחיר ספרות עברית בארץ  -ישראל .

תקציב הספר ומחירו בשוק הספרים
בתקציב הוצאת הספר לאור נכללו המרכיבים הבאים

:

בדפוס  ,הדפסה  ,נייר  ,הגהה  ,כריכה ,

סידור

שכר  -סופרים ומשלוח הספרים ( הוצאות הדואר בארץ  -ישראל ובעולם היו גבוהות מאוד )  .י ' לכל
ההוצאות האלה נוספו התשלומים

בין

למפיץ  ,שנעו

 15ל 75 -

אחוזים .

על חלוקת התקציב למרכיביו השונים אפשר ללמוד ממדגם של תקציב הוצאת הקובץ ' רביבים '  ,ג  -ד .
ב 1913 -

אמד ברנר את ההוצאה הצפויה

עותקים של קובץ בן עשרה גליונות  -דפוס  ,לפי החלוקה הבאה

תקופה ) ל 2 , 000 -

הדפסה -

שונות -

הגהה -

, 400

, 50

נייר עטיפה -

אדמיניסטראציה -

, 100

ב 1 , 520 -

פראנקים ( פי

30 - 15

ממשכורת ממוצעת באותה

, 30

כריכה -

עריכה . 100 -

, 150

62

, 40

שכר  -סופרים -

:

נייר -
, 500

, 200

הוצאות

כחלוקת התקציב בולט אמנם המחיר

הגבוה של הנייר  ,אך במיוחד בולט בו האחוז הגבוה שהוקצה לשכר  -סופרים  .למרות ששכר -
הסופרים לא היה

קבוע ,

63

ולא היה מי שיגן בפועל על הזכויות המקצועיות של הסופרים  ,הקפידו

61

ראה  ,למשל

63

נתונים על שכר  -סופרים בתקופת ברנר  ,לפי אגרותיו
איגרת

:

ברנר  ,כל כתבי  ,איגרת . 452

שנה ומקום

514

 ( 1912ארץ  -ישראל )

518

 ( 1912ארץ  -ישראל )

8

( וארשה )

533

1912

539

542

1913

( ארץ  -ישראל )

546

1913

( ארץ  -ישראל )

571

 ( 1913וארשה )

סוג העבודה והיקפה

פראנק
רובל

רובל

20

פראנק

600

 37 . 50פראנק
3

פראנק

 40רובל

1913

( ארץ  -ישראל )

50

586

1913

( ארץ  -ישראל )

150

628

1913

( ארץ  -ישראל )

30

631

1914

579

:

השכר

40

 ( 1912ארץ  -ישראל )

62

שם  ,איגרת . 575

פראנק
פראנק
פראנק

תרגום ' הביצה ' לצ ' כוב
גליון  -דפוס  ,תרגום

השתתפות קבועה ב ' הזמן '
300

עמודי תרגום

סיפור בקובץ ' בינתים '
עמוד ( ' רביבים ' )

גליון  -דפוס  ,מקור
גליון  -דפוס  ,מקור
עריכה והגהה של ' רביכים '  ,ג  -ד

הסיפור ' אצבעות ' כ ' רביבים '

( ארץ  -ישראל )

10

כתרים

שירים ב ' רביבים '

633

 ( 1914ארץ  -ישראל )

50

פראנק

גליון  -דפוס  ,מקור

680

( ארץ  -ישראל )

30

פראנק בזהב

גליון  -דפוס ,

1917

תרגום

700

1919

( ארץ  -ישראל )

8

לירות מצריות

גליון  -דפוס  ,מקור

700

1919

( ארץ  -ישראל )

4

לירות מצריות

גליון  -דפוס  ,מקור

702

1919

( ארץ  -ישראל )

2

לירות מצריות

גליון  -דפוס  ,תרגום

724

1919

( ארץ  -ישראל )

8

לירות מצריות

גליון  -דפוס  ,מקור

 ( 1919ארץ  -ישראל )

6

לירות מצריות

גליון  -דפוס  ,תרגום

784

449
456
478

1909

( וארשה )

 ( 1910ארץ  -ישראל )
1910

( וארשה )

495

 ( 1911ארץ  -ישראל )

499

( וארשה )

1911

25

רובל

גליון  -דפוס  ,מקור

50

פראנק

גליון  -דפוס  ,מקור

13

רובל

גליון  -דפוס  ,מקור

100
15

פראנק
רובל

( נחשב נמוך )

גליון  -דפוס  ,תרגום

.

גליון  -דפוס מקור

221

זהר שביט

הוצאות  -הספרים בארץ  -ישראל לשלם שכר  -סופרים גבוה במיוחד לדברי מקור ולתרגום  ,ושכר -
 33ל 50 -

הסופרים נע בין

אחוזים מתקציב הספר כולו  ,למרות שר ' בנימין כתב ללחובר  ' :אין אנו

גנרלים ואין אנו דורשים שכר גנרלים  .מבינים אנו את המצב כמו שהוא  .מן הפרולטריון באנו
ובשבילו עלינו לפעול ולא להתרומם עליו ' .

64

ברנר אמד בשנת

1914

את הסכום הדרוש לתשלום

לשכר  -סופרים ולעריכת קובץ ספרותי במחצית ההוצאות הדרושות להוצאת

הקובץ ,

65

והתשלום

לגליון  -דפוס של דברי מקור נע בין משכורת חודשית בינונית עד גבוהה  .משמעות הדבר היא שסופר
יכול היה להלכה להתפרנס באותה תקופה מכתיבתו  ,ולא הוצרך לטפח מקצוע שני לפרנסתו  .תופעה

זו לא חזרה על עצמה בשלב השני של התפתחותו של המרכז הספרותי  ,כשהיה היצע גדול מאוד
לעבודות ספרותיות  ,וסופרים רבים נאלצו אז לשלם מכיסם להוצאת ספריהם לאור  .דפוס זה של
סופרים הנאלצים לטפח מקצוע שני לפרנסתם החל אפוא להתפתח באופן פאראדוקסאלי למדי רק
בשלב השני בהתפתחותו ובהתגבשותו של המרכז הספרותי  ,והוא משפיין למעשה את החיים

הספרותיים בארץ  -ישראל עד היום .
מחיר הספר נע בין חצי פראנק לשני פראנקים ( ספרו של צ ' כוב ' הביצה ' נמכר במחיר חצי

ומחירו של הקובץ לזכרו של גנסין נאמד על  -ידי ברנר בשני פראנקים ) .
המלחמה נעה בין

אפוא בין

 2ל4 -

 50ל 100 -

פראנק  ,ומשכורת בסך

100

66

פראנק ,

המשכורת הממוצעת לפני

פראנק נחשבה לגבוהה  .מחירו של ספר נע

אחוזים מגובהה של משכורת ממוצעת  ,והיו דרושים בין יום  -עבודה אחד לשלושה

ימי  -עבודה כדי לרכוש ספר  .מן ההשוואה בין מחיר הספר לבין גובה המשכורת הממוצעת מתברר
שהספר היה מצרך יקר  ,בייחוד בתקופה של מחסור בעבודה  ,והקורא הפוטנציאלי  ,המורה או
הפועל המשכיל  ,התקשה בוודאי לקנותו .

מחירו הגבוה של הספר היה  ,בין השאר  ,תוצאה מאופיו של קהל  -הקוראים שישב

בארץ  -ישראל ,

משום שקהל  -הקוראים  ,שהיה קטן מאוד באופן אבסולוטי  ,היה אמור לכסות את כל הוצאות הייצור
של הספר .

היקף קהל  -הקוראים ומערכת  -ההפצה

קהל  -הקוראים בארץ  -ישראל היה אמנם קטן במספרים אבסולוטיים  ,אבל גדול ביחס  .מספר רוכשי

ספר בארץ  -ישראל לא עלה באותם ימים על אלף קונים פוטנציאליים  ,אולם בהתחשב במספרם של
היהודים שחיו בארץ  ,שחלקם הגדול השתייך ל ' יישוב הישן ' ושחלק מהם לא ידע עברית  ,היה

היקפו של קהל  -הקוראים גדול מאוד ביחס  .מתוך אוכלוסייה של
ו 56 , 000 -

85 , 000

יהודים לפני

המלחמה ,

יהודים לאחר המלחמה  ,היה קהל קוני הספר כשמינית מן האוכלוסייה ( בהשוואה לימינו

שווה מספר קוני הספר בתקופת ברנר למכירתם של

40 , 000

עותקים של ספר

אחד  ,מספר

שרק רב -

המכר המצליח ביותר עשוי לזכות לו ) .
אף  -על  -פי שקהל  -הקוראים היה גדול מאוד ביחס  ,לא היה בכוחו להיות בסיס כלכלי מוצק למו " לות

העברית בארץ  -ישראל  ,משום שכוח  -הקנייה שלו לא יכול היה לכסות את ההשקעה בספרים .

64

גנזים

. 11265 / 157

65

ברנר ,

כל כתבי  ,איגרת . 622

66

שם  ,איגרת

222

; 502

וכן

:

איגרת

. 511

התגבשות המרכז הספרותי באר  ,ףישראל

כתוצאה מכך הפך המרכז הארץ  -ישראלי תלוי במרכזים הספרותיים באירופה ובאמריקה  ,אף  -על -

פי שגם הם סבלו מהיקפו הקטן של קהל  -הקוראים שלהם  ,וכתוצאה מכך  -מבסיס כלכלי רעוע .

מערכת  -ההפצה של הספר העברי בארץ  -ישראל התבססה אפוא על קהל  -הקוראים שישב בארץ -
ישראל  ,ועל קהל  -הקוראים באירופה ובאמריקה  .בדרך  -כלל עסקו בהפצה הוצאות  -הספרים עצמן .
כדי להגדיל את תפוצתו של הספר הקימו ר ' בנימין וישעיהו שטרייט בשנת

1913

את חברת ' השרון ' .

שקסמתה היתה ' ספר עברי לכל בית עברי '  ,כדי להפיץ את הספרות העברית בארץ  -ישראל  .אולם
בדרך  -כלל לא היתה מערכת  -ההפצה בארץ  -ישראל מאורגנת  ,וההפצה נעשתה לעתים קרובות על

בסיס וולונטארי ( פרט למערכת  -ההפצה שהקים המשרד הארץ  -ישראלי בארץ ובעולם )  .הספרים
נשלחו בדרך  -כלל על  -ידי הסופר  ,ידידיו או ההוצאה  ,שהעבירו אותם לחנויות הספרים המועטות

בערים ובמושבות  ,או שנמכרו על  -ידי הסופר שהציע אותם לאנשים שבאו אתו במגע .
לעומת זאת  ,היתה מערכת  -הפצה ממוסדת  ,והתשלום עכור ההפצה נע בין
הספר .

 15ל 75 -

באירופה ,

אחוזים ממחיר

67

ההסתמכות על קהל  -הקוראים באירופה ובאמריקה היתה בבחינת משענת קנה רצוץ  ,ומספר הספרים
שנמכרו באירופה היה זעום  .ברנר היה מודע לכך ולא קיווה למכור באירופה יותר ממאתיים עותקים
של ספרו .

68

מן הנתונים שאפשר ללקט ממקורות ארכיוניים שונים ( אגרות ברנר  ,מכתבים ומסמכים שונים
בארכיון גנזים ובארכיון הציוני ) מתברר שרק לעתים נדירות נמכר ספר בלמעלה מאלף

עותקים ,

ואלה נמכרו ברובם הגדול בארץ  -ישראל  .ברנר  ,שהיה סופר מוכר ובעל סטאטוס גבוה  ,מכר בארץ -
ישראל

700

עותקים בלבד מספרו .
מ 1 , 000 -

ובעולם בלמעלה

69

עותקים ,

הקובץ ' יזכור '  ,שיצא לאור בשנת תרע " ב נמכר בארץ  -ישראל
והיה בגדר תופעה מעוררת השתאות  .במכתב לברנר סיפר

ר ' בנימין  " ' :יזכור "  .עד עכשיו נפוצו למעלה מאלף  .בגליל רבה הדרישה ' ,

כתב

:

' " יזכור " נדפס

ב 2000 -

אכס  .נשארו עד עכשיו

400

[. .

70

 " ] .יפת "

ואילו במכתב לפרסקי

ש-

1500

אכס [ הכוונה

לשלושת הקבצים ] '  .יי
עלותו של ספר חושבה כך  ,שמכנרתו באלף עותקים תכסה את ההשקעה בו  .בשנת

כי

:

מתרגמים )

על ידי מכירת אלף

[ גליונות  -דפוס ] '  .ה

גם ר ' בנימין קיווה

' על פי חשבוננו אפשר להוציא את הקרן ( ההדפסה ושכר

אכסמפלארים בארבע עשיריות ( חמישית

הפרנק )

הבויגן

1910

קבע ברנר

להבטיח את כיסוי ההשקעה בקובצי ' יפת ' על  -ידי השגת אלף חותמים  ,ובאיגרת לפרסקי כתב

' התגשמות התכנית דורשת שיהיו חותמים בא " י

, 200

באמריקה

חובלים  ,נחש והגידה  ,אם אפשר לכם לאסוף כמספר הנ " ל

, 200

וברוסיה

באמריקה ' ' .

7

, 600

:

ועכשיו רב

הוצאה לאור של ספר

67

מירון  ,לעיל  ,הערה . 6

68

אף  -על  -פי שברנר היה כבר סופר מוכר למדי  .במכתב אל לחובר ביקש ברנר שלחובר יקנה ממנו להפצה ברוסיה
מאתיים חוכרות  ,כפי הנראה משום שלא ציפה שיוכל למכור יותר ממאתיים עותקים בכל רוסיה  .ראה  :ברנר  ,כל

כתבי  ,איגרת . 498
69

שם  ,איגרת . 499
א 18772 -

70

גנזים

71

גנזים . 10594 / 82

.

.

72

ברנר כל כתבי  ,איגרת . 464

73

גנזים . 10593 / 81
223

זהר שביל

-

- ,

- .

[ - -

במספר  -עותקים גדול מאלף נחשבה כהשקע שלא ניתן היה לנסותה  .כאשי הידפס
ב  2 , 000 -עותקים יאה בזה ר ' בנימין שגיאה מרה  ,וכתב לי ' יאויר תרע " ב למריקי  ' :יפת נדפס
ק51ץ

"

.

אכס  .וזוהי אולי שגיאה גדולה ' .

74

מדגם של הפצת סארים '

-

'

,

~

.

.

כדי לקבל תמונה  -ולו אלקיח

)

~ -

על אפשרויות

-

'

-

'

- ~ .

"

.

'

-

-

*

ל ' יפת '
2 , 000

,

.

-

~

פצת הספרים בארץ  -ישראל ובעולם  ,אביא

,

מדגם מפורט של הפצת קובץ  ' -רביבים '  ,ג  -ד  ,וכן טבלה של הפצת שפרים שונים באירופה

ובאמריקה  .מובן שהמדגם מעיין את מקומות ההפצה נלבד ולא את מספף הקונים

ריאלי בכל

מקום  .הקובץ שנבחר למדגם היה מוכר לקהל  -הקוראים  ,לפחות באיסופה  ,שכן חוברות"א ' יב

' יצאו

לאור בלבוב בתרס " ט  -תר " ע .

מדגם הפצת ספר  ,על  -פי קובץ

בשנת

יצאך לאוה

1913

' רביבים ' ,

ג  -ד  ,בשנת

751913

עהתקים  .הופצו .למכירה וחולקו

1 , 943

:

.

.

.

..

.

.

פועלי הדפוס . 6 -

ק " י סילמן

~ -

( בארץ 4 -שראל )

איצקוניץ  - ,לבוב -
סופרימ [~ . 10 -

50

ננ, - [ 100

( נשלחו כאקרה

-

משלוה לשטיייט לירושלים -

.

,

ל 50 -

"

י- -

0ל1 , 1י

(

-

~

~ .

-

'

-

-

(

- -

,

'

כקרים ששילק איצקופיץ לשולמן כ

-

.

-

-

-

-

.

ן

.

. .

'

-

-

(

נתונים על הפצת ספרים באירופה ובאמריקה76

.

(

איגרתן

.

,

שם ניספר

'

.

:

-

-

"

קופ

452

כתבי ברנר  ,א -

455

כתבי ברנר  ,א

אמריקה

461

חוברת

46 1

חוברת  ,לעם '  ' . ,מחיי

1

4

~
465

' לעם '  ' ,עזרת

כתבי ברנר  -,א -
חוברת ' לעם '  ,ב

74

גנזים . 10594 / 32

75

ברנר  ,כל כתבי  ,איגרת . 586

76

224

שם  ,אגרות

שונות .

בעלי חיים

לונדון

.

לונדון

ךהפראים '
['

-

,

-

,.

--

--,

,

'

-

מספר העותקים

הפצה

אמריקה

-

~.

'

"

כרע

' -

- -

,

* " י " י~
'

-

-

(

'

,

-

ל

'

45

28

.

,

ך

(

50

.

- 50

- -

לינדון - -

-

- 24

אמריקה

200

,
~

-

-

.

ם() .

' -

-

(-

.

~-

התגבשות המרכז הספרותי בארץ -ישראל

( המשך הטבתה מעמ '

קודם )
ל

'

איגרת

465

מקום ההפצה

חוברת ' לעם '  ,ג

-

סילמן ' : ,

מגילת ,

2מיטה ' ,

480

ק "י -

511
512

א ' אריאלי  ' ,הגדת המוות ' -

. - 515

:

צ ' כוב  ' ,הביצה '

.

(

516
638

-

צ ' כוב ,

200
. . .

: .

אמריקה

א ' אריאלי  ' ,הגדת המוודי

צ ' כוב  ' ,הביצה ' -

מספר העותקים

אמריקה

חוברת ' לעם '  ,ד

465

-

.

-

.

,

-

-

~

(-

.

.

אמריקה .

-

.

. - ~.

,

- .

_

,
.

.

.

' 50
50

-

100
100

,

מוסקבה  ~ ,רוסיה ,

~ -

.,

. - -

~
-,

%5

- :

,

.

רוסיה

.

- -

(:

-

_ ,

אמריקה

 .ן

.

'

' הביצה ' - ,

.

ריסיה

_

.

_- -

.

.,

100

אמריקה _

.

.
.

.

-

-

.

-

שם הספר

-

-

.

-

.

.

~

-

150 -

.

מדגם הפצת הספרים והטבלה מעידים על כך ( עורוב ולספלים נשלחו להפצה בארץ  -ישראל נאפ כי
בדרך  -כלל לא  -נמכרה כל המהדורהן אלא הק מחציתה )  :ברנר לא לה קוות  -גדולוה בהווצקו של

" "

ספר או של ירחון  ,משום שגם ' הפועל  -הצעיקי נמכר ב רז  -ישראל בשנת

"

בלבד  ,ולאחר שנכשל במכירת ' רביכים '  ,ו  ,החליט בשנת
במהדורה בת

500

עותקים בלבד .

ב  - 500 -עותקיפ

' 1909

להוציא לאור את

1919

' רביבים '  ,ז ,

נתוני הטבלה מעידים גם  -על כך שבארץ  -ישראל נמכרו לא פחות

77

ספרים מאשר באירופה ובאמריקה  .ברנר היה מאוכזב מאפשרויות ההפצה באירופי
.

של ספר שיצא

לאור באהץ  -ישראל  . ,שפז הפוטנציאל של קהל .הקוראים באירופה היה להלכה גדול כהרכה מזה

במכתב ילחובר

שבארץ  -ישראל  .את אכזבתו מקהל  -הקוראים באירופה ביטא ברנר

ובו כתב ביגואר

אבל אתה שוכח ששלחתי לך בעד כל רוסיה ח מ .י ש י ם אכסמפלרים ךאם  .אתה כא בדבהים עם
,

חמישים מו " ס ואתה שולח לכל אחד  -אחד  -הרי נגמר

והאומנם לא יימצאו חמישים

!

עברית  ,שיאבדו ח " י קופיקות על קונטרס ששמו ' הגדת
קוראים , .
(
אנשים תמוהים בין קהל
.
.
המות ' .
;

-

-

-

-

-

"
אין ספק שתפוצתם הנמוכה באירופה של ספרים שיצאו לאור בארץ  -ישראל היתה בין הגורמים
שחיזקו א

,

תחושאם

ישראל - - .

-

של ברנרי ביריו

שגין

"

'

:

-

.:

;

-

-

(

שרות העבישת עתקי  -אלא בשרכי -הספקות * בארץ ,

.ל
~

~

-

,

-

-

י

-

-

שיטות להפצת הספר
ן

פרט למכירה כודרת של ספרים בפלנריות  -הספרים

באיהנפה _ ,

באמהיות

ובארץ  -ישראל ,

-_

יזמו

הוצאותההספרים מפעלי  -הפצה שרמם  ,כו להבטיח עת קכירתנ שמהשפר במספר רב דפרסית של
,

77

שם  ,איגרת

. 706

78

שם  ,איגרת . 515
2 2(5

זהר שביט

עותקים  ,ולעתים אף הבטיחו את מכירתו עוד לפני שיצא לאור .

שנמכר

ב 1 , 000 -

עותקים  ,ובדרך  -כלל נמכרו הספרים שיצאו לאור בארץ  -ישראל

בקירוב בכל העולם  .בהפצת הספר בלטו השיטות הבאות

.1

כאמור  ,ספר

מצליח נחשב לספר
ב 500 -

עותקים

:

מכירת מספר גדול של עותקים על  -ידי קניית הספר כשי לחותמי העיתון .

' הפועל  -הצעיר ' קנה ,

למשל  ,חלק מן המהדורה של החלק הראשון של כתבי ברנר בהוצאת קרוגליאקוב ( תר " ע ) כדי
לחיתה כפרס

.2

לחותמים ' .

7

הבטחה מראש של קניית מספר עותקים מסוים ממהדורת הספר  .ר ' בנימין פנה  ,כאמור  ,אל

פרסקי באמריקה וסיפר לו שהוא מבקש להשיג

1 , 000

כדי להבטיח מראש את ההשקעה בקבצים  .ברנר פנה

וביקש מהן להבטיח קנייה מראש של הספרים

ב 200 -

חותמים מראש על קובצי ' יפת ' בכל
ב 1918 -

ל ' אחיעבר '

העולם ,

ול ' קדימה ' שבאמריקה

עותקים ( שיטת הפצה זו הפכה גם לאמצעי

מימון של הוצאת  -הספרים ; ראה לעיל )  .דרך אחרת להבטחת הקנייה מראש היתה על  -ידי מסירת
ההפצה באורח בלעדי לסוכנות אחת באירופה  ,שהתחייבה לקנות חלק גדול מן  .המהדורה .

.3

הספרים הופצו גם כאמצעי

שכר  -סופרים  ,י '

0

'

חליפין  .ההוצאה לאור השתמשה בעותקים שהיו בידה לתשלום

להחזרת חובות למי שהיו מעורבים בהוצאת הספרים  ,וכדומה  .כך הצליחה ההוצאה

להיפטר מחלק מן העותקים  ,שהיו לעתים למלאי מת  ,וגם להקל את נטל החובות הכספיים שהעיקו
לעתים קרובות על הוצאות  -הספרים הפרטיות והמפלגתיות .

הוצאה לאור של כתבי  -עת ספרותיים בתקופת ברנר
הוצאה סדירה לאור של כתבי  -עת ספרותיים היא תנאי יסודי לקיומם של חיים ספרותיים תקינים ,
משום שכתב  -עת ספרותי מאפשר לתת ביטוי מידי למכלול של יצירות הנכתבות בתקופה מסוימת .

ברנר וחבורתו אכן היו מודעים לחשיבותו של כתב -עת ספרותי בחיים הספרותיים  ,ולכן ראו בו תנאי

הכרחי לבנייתו של המרכז הספרותי בארץ  -ישראל וכלי  -ביטוי הכרחי לסופרים שישבו בארץ  .לאחר
המלחמה תיאר ברנר את מטרת הקבצים הספרותיים שביקש להוציא לאור במלים אלה

:

ואני רואה נחיצות בהוצאתם דווקא עכשיו  ,כשכל קהלנו כאילו שקוע בפוליטיקה  .מטרת

הקובצים [ כך במקור

סיפור  ,שיר או

!],

היא לתת לקהל העברי מלה עברית מקורית חיה ויוצאת מן הלב בצורת

מאמר  .ם

מתוך הכרה בחשיבותו של כתב  -עת ספרותי  ,הקדישו ברנר וחבורתו את רוב מאמציהם להוצאתו של
כתב  -עת כזה ולא פסקו ממחשבה על יוזמות חדשות בכיוון זה  .כשלא יכלו להתחייב על הוצאתו

לאור של כתב  -עת באורח קבוע וסדיר  ,עסקו בהוצאת קבצים ספרותיים  .כתב  -העת היחיד שיצא

79

.

80

ראה

81

במכתב לא " ז רבינוביץ כתב ברנר על קובץ גנסין

שם איגרת . 524
בעניין זה את מכתבו של ר ' בנימין אל לחובר  ,גנזים . 11205 / 9

. 565
82

226

שם  ,איגרת . 694

:

' שכר סופרים ישולם כאכסמפלארים '  :ברנר  ,כל כתבי  ,איגרת

התגבשות המרכז הספרותי בארץ -ישראל

לאור ברציפות  ,אם כי לא בקביעות ,היה

' רביבים ' וב 1918 -

אף בישר ברנר לאבא גולדברג ולדניאל

פרסקי על כוונתו להפוך אותו לכתב  -עת שיצא לאור באורח סדיר  ,פעמיים או שלוש פעמים
בשנה  .מ

ברנר שמח מאוד לכניסתן של המפלגות לפעילות המו " לית ולכוונתן להוציא לאור כתבי -

עת ספרותיים  ,ואף חשב לחדול מעריכת ' רביבים '  ,משום שקיווה  -לשווא  -שבעזרת המפלגות

יהפכו כתבי  -העת הספרותיים בארץ  -ישראל לתופעה של קבע .
הצורך להוציא לאור כתבי  -עת ספרותיים בארץ  -ישראל נומק הן בעובדה שבארץ ישבו סופרים
שנאלצו לשלוח את יצירותיהם לכתבי  -עת באירופה ( כמעט עד למלחמת  -העולם הראשונה נהג
ברנר לשלוח מאמרים וסיפורים לכתבי  -עת

באירופה ) ,

4

'

הן במצבם של כתבי  -העת הספרותיים

באירופה .

כתבי  -העת הספרותיים באירופה נסגרו ברובם הגדול ( אפילו ' השלח '  ,נסגר באותם

ימים ) ,

או שלא

יצאו לאור בזמן  .ברנר  ,לדוגמה  ,נואש מנסיונותיו של שופמן להוציא לאור את ' שלכת ' וכתב לו
ביום  ' : 11 . 9 . 1910שופמן  ,אם נואשת מהוצאת הקובץ  ,אנא החזר לי את רשימתי " עצבים " המונחת
ו במכתב
אצלך זה כמה  .אולי אצרף אותה לעוד שתי רשימות דומות לה ואדפיס בקונטרס מיוחד ' ' .

אל פרסקי התלונן  -לגלג ברנר על ' שלכת ' וכתב  ' :מהי " שלכת " ?  -קובץ ספרותי שהיה צריך לצאת
 ' 6גם במכתב אל
לפני הפסח  ,אלא שהשלכת  -כלומר  ,השד  -יודעת  ,אם תצא גם א ח ר הסוכות ' .
לחובר הביע ברנר את ספיקותיו אם ' ספרות ' יצא לאור כזמן  ,והיסס אם לא מוטב לו לפרסם

ב ' העומר ' הארץ  -ישראלי ( שנסגר באותה שנה )  .במכתב של לחובר מיום

3

ביולי

1909

כתב ברנר

:

' אגיד לך את האמת  .ירא אני לתת לך את ההתחלה בשביל " ספרות "  ,ומה אעשה אם " ספרות " לא
ייצא להלן

?

גם " העומר " התחיל לצאת ארבע פעמים

בשנה '  .ח

מצבו של כתב  -העת ' שלכת ' אופייני היה למצבם של כתבי  -העת האחרים באירופה  ,שנסגרו בחלקם
הגדול או שהתכנית להוצאתם לאור לא הגיעה כלל לידי מימוש  .מעניין לציין שגם כתבי  -עת שיצאו

לאור בארץ  -ישראל בשלב הראשון של המרכז הספרותי  ,התאפיינו בחוסר רציפות  ,בהופעה חד -
פעמית ללא  -המשך ובקיום חומרי רופף ביותר  .אולם  ,בעוד מצבם של כתבי  -העת באירופה העיד על
שקיעתם של המרכזים הספרותיים שם  ,הרי הנסיונות להוציא כתבי  -עת ספרותיים בארץ  -ישראל ,

שהיו ארעיים ולא  -סדירים  ,היו אופייניים דווקא להתחלתו של הניסיון להקים בארץ  -ישראל חיים
ספרותיים מלאים .
הוצאתו לאור של כתב  -עת ספרותי היתה בבחינת מטרה מועדפת בתקופת ברנר  ,הן משום שנתנה

ביטוי מידי ליצירות שהתפרסמו סמוך לכתיבתן ואפשרו לקבוצה של סופרים  -ולא רק לסופר
אחד  -לפרסם את יצירותיהם  ,הן משום שראו בכתב  -העת תחילתה של פעילות ספרותית מואצת

יותר ; וכך כתב ר ' בנימין אל לחובר

:

' הלא תשחק שהקובץ הראשון יודפס רק באלף אכסמפלרים ?

ואולם הרי הקובץ אינו העיקר אצלנו  ,הרי העיקר שתחל איזו

83

שם  ,איגרת . 698

84

ראה בעניין זה

85

שם  ,איגרת . 477

88

וכן ראה מכתב אחר אל לחובר שבו כתב

:

שם  ,אגרות
86

, 442

, 469 , 451

. 476

שם  ,איגרת . 470
:

תנועה ' " .

87

.

שם איגרת . 442

' על הקובצים [ כך במקור

!]

מפרטים אנו כעל מעבר כעל התחלה ' .

גנזים . 11265 / 157
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זהר  -שביס

-

'

 -י

.

~

,

הקובץ הספרותי שימש בתקופת ברנר תחליף לכתב  -עת ספרותי  ,אם כ , 3היו אנשי ספרות שראו בו רק

אמצעי לחתור להקשתו של ירחון ספרותי  .במכתב אל ברנר נזעק ר ' בנימין על הכוונה להשקיע כסף
רב בקובץ ספרותי  , ,וטען שיש לשמור על הכסף כדי להשקיעו בירחון

פר '  ,הלא היו דברינו כמדומה

600

פר '  7וכן למה

צריך לבלי להשקיע יותר מדי בקובצים נכך

1 , 500

אקסם .

?

 ' :ולמה נחוצות פתאום 8 0

די  . 1 , 000ביחוד כשרוצים

~
בירחון

במקור  . ' ] 1ח ברנר לא היה שרחף לעמדתו של ר ' בנימין ,

וקיווה דווקא להוציא לאור קבצים ספרותיים כהיקף שהיה לפי תפיסתו מכובד ( עשרה גליונותך
_

דפוס )  - .מסיבה זו התנגד ברנר לתכניתו עול ר ' בנימין להוציא לאורלבאופן קבוע ירחון בהיקף קטן .
את  -התנגדותו להיקף מצומצם של ירחון ביטא ברנר במכתבו אל ר ' בנימין מיום

11

ביולי

: 1913

' אין

אני מבין למה אתם שואפים כל כך לירחון  .מה תתן ומה תוסיף עוד בימה קטנה של שלשה גליונות

לתודש ' ' .

.

0

- .

,

-

תכניות להוצאת כתבו  -עת ספרותיים
'

כאנקור  ,כתב  -העת המפרותי  -החילוני הסדיר הראשון  ' ,העומר /יצא  -לארר עוד לפצי עלייתו של ברנר

לארץ  -ישראל  . ,בין השנים

1909 - 1907

בעריכתו של ש ' בן  -ציון  .סמוך לעלייתו של ברנר לארץ -

ישראל נוסדו בארץ כמה כתבי  -עת  ,בחלקם חד 6 -עמיים כמו ' בענודה '  ' ,בין המצרים '  ' ,בין

הזמנים '

;

ובחלקם יציבים יותר  ,כמו ' רבילים '  ,שיצאו תחילה ביוזמה פרטית ולאחר  -מכן על  -ידי מפלגה  .ברנר
היה דמות מרכזית בנסיונות להוציא לאור כתלי  -עת ספרותיים והיה שותף לעריכתך .
תחילה נ ~ סא ברנר להוציא לאור בשיתוף עם לחוכר כתב  -עת ספרותי  ,י 9אולם תכנית זו לא הוגשמה ,
ובמכתב אל פיכמן התלונן על שקשיי המימון מלנעים ממנו להוציא לאור כתביעת

אתה מזכיר את ' שלכת '  .גם אני הייתי יכול להוציא קובץ כזה ( יש לי כמעט חומר
היה נמצא _ מו " ל  ,שיאבה להשקיע במין עסק כזה  .כחמש מאות רובלים  .אבל

:

מלא ) ,

אלמלי

בזה אין לי מזל " .

קשרי המימון הביאו את ברנר לרגעי  -יאוש ולהטלת ספק בעצם הצורך והאפשרות להוציא לאור
כתבי  -עת ספרותיים  .בשנת

כתב לר ' בנימין שיש להבטיח את קיומו החומרי של כתב  -העת

1913
.

לפני שפונים לסופרים ומזמינים מהם כתבי  -יד

:

ואולם  -אם אתה חושב  ,שבכלל נחוץ להרציא קובצים [ כך במקור

( האפשרות הרוחנית מוטלת  -בספק  ,אלא שאפשר

לסופרים  .למה אהיה כמתעתע בעיניהם

!]

ויש האפשרות לזה

אזי כתוב על זה עוד פעם ואפנה

לנסות ) ,

.מ

על  -אף רגעי יאוש אלה  ,לא חדל ברנר מתכניותיו להוצאת כתבי  -עת  ,כשם שלא פסק מיוזמות
חדשות בתחום המו " לות .

89

גנזים

90

ברנר  ,כל כתבי  ,איגרת . 572

91

שם  ,איגרת . 445

92

שם  ,איגרת

93

שם  ,איגרת . 542

228

א 18777 -

ב 1911 -

חשב להוציא לאור קובץ ספרותי בשם ' בדרך היחיד ' או ' דברים

.

; 483

.

וראה כעניין זה גם

:

שם  ,איגרת . 484

.

התגבשות המרכז הספרותי בארץנישראל

שבכתב '  .גם תכנית דו לא יצאה אל הפועל  ,ובהנה פרסם את המאמר שחשב לפרסם בו כקובץ ' הזמד'
בנובמבה  . 1911להצלחה רבה יותר זכו תכניותיו בדבר

.

' רביבים ' ,

שההל להוציאו לאור עוד בלבוב

;

הוצאת ' רביבים ' היתה פרי של ; תכניתו הגראנדיוזית של ד ' בנימין  ,שלא יצאה  -אל  .הפהעל  ,להוציא

,

לאור ירחון ספרותי כהיקף של עשרה גליונות  -דפוס  ( ,עןהוצאתו הסדורה הובטחה על  -ידי  .הון יסהדי
של

פראנקים

10 , 000

ללחובר

9

ברנר  -לא האמיןיבתכנית זו ( ובצדק  ,כפי שהתברר  ,מאוחר

' אם נחיה נראה ' .

:

95

יותר ) ;

וכתב

במקהם מכנית הירחון הציע ברנה להוציא לאור קבצים ספרותיים  ,במו
.

6

' רביבים ' ,

ולאחר שר ' בנימין נואש מתכנית הירחון ( הוא הוציא מאוחר יותר את הקובץ ' בינתים '

'

),

הושקעו רוב המאמצים בהוצאה לאור של ' רביבים '  ,אם כפגם כתב  -עת זה  n? nw ,אוליהוהיד שיצא

לאיר

באנתה _ תקופה

בהפסקהת ובקשיים רבים .

ברציפות  ,הופרע

_

התכנית להוציא לאור את ךרביבים '  ,ג - ,הועלתה עוד באפריל

הקיבץ

לאור תוך חודש או חודשיים  ,אולם

יקא

לאוה גק

97

ה  .היקפה של

ב ' רביבים ' ,

,1

12

..

.

~חר מכזי באוגוסט  , 1913כחוברת

נה

שישבו בארץ  -ישראל-.

כפולה  ,שרוב משתתפיה ה ו סוקהים

.

.

.

.

-

.

,

-

וברנר סבר שןצליח להוציאי

"

מזד לאחר ש ' רביב ם  ,ג  -ד  ? ,צא לאור

הי"

' רביבים '  ,ה ,

קומיים

ביקש ברנר להצור לו המשך
טכניים  ,וברנר העביר חלק מן החומר שיועד ל ' רביבים '  ,ה  ,ל ' רביבים '  ,ו  .מאוחר יותר חשש שלא
_

דהיה
חסל .

הישך

_

.

מצומצם למדי בשל
-

שלושה שבועות  -וכפי
ן
ללחובר  ' :ה " רב ? בים " ה ' יצאו בעוד
1ן
לי ' רביבים ' וכתב

איד כסף ' ' .

9

לד ' קמחי כתב

הנראה ,

בימים הראשונים  .לשובי לדפו חלמתי על המשך לקובצי

:

.

" רביבים "  ,אבל החלום אינו מתאמת '. -

99

במאי

1913

הסכים ברנר לעהוך קובץ לזכר  .גנסין  .בשם

' הצידה '  .הקובץ נתקל בקשיי מימון הבקשיים של חומר ספרותי  ,דברנה חשב להמיר את

' הצידה '

ב ' רביבים '  ,העל  -ידי כך להוציא לאור את ' רביבים '  _ ,ו  ,וגם לזכות  .בקובץ ספרותי על רמה גבוהה

לזכרו של גנסין  .כמכתב לביכובסקי  ,שעניינו במימנך הקובץ  ,כתב ברנר
איני מאמין שהחומר שלאסף יספיק להוצאת קח~ץ

 -קובע

גדול  .עכשיו  ,כשנוציא א חד מק ובצי ' -רבי -בים ' לזכר
יוקר

נעים  ~ .י

-

-

.

.

 -גדולה  -לעקמו ועושה

בי "א

"

:

.

היבטחה
-

מנוח -

-

יושק

מעטה והמצב

- -

.

,

לאור גם הקובץ ' הצדדה ' וגם רבדבים  ,ו  ,שברנר מימן את וצאתו לי אור בכסף
בסופו של דבר יצאו י

שקיבל מ ' שטיבל ' לתרגומו של ' החטא ועונשו ' .

'

_

"

י

,

כניסתן של מפלגות  -הפועלים לפעדלות הספרותית  _ ,העבררה את היוזמה בתחום הוצאה כתבי  -העת
מידיים פרטיות אל המפלגות  .ברנר נטש את התכנית להוציא לאוה את

' רביבים '  ,ז ,

לאתה שהוצע לו

לערוך את כתב  -העת ' האדמה ' שיצא לאור בידי מפלגת ' אחדות  -העבודה '  ,אולם פקפק אם אמנם
ימשיך כתב  -העת לצאת לאור במשך שנה שלימה  .את ספיקותיו העלה במכתב אל ברל כצנלסון ,
94

95
96

97

גנזים

. 11265 / 147

-

-

-

-

-

ברנר  ,כל כתבי  ,איגרת . 520
ר '  -בנימין על תכנית הקובץ  ,ביגתים '  :גנזים א . 18782 -
ראה  -מכתבו

תכנית שי
הקובן ' רביבים ,

על

יגרת . 623

98

שם ,

99

שם  ,איגרת

100

.

_ _

-

-

.

"

שם איגרת

. 693
. 597

.

גרד  ,ותה

,

:

,

ברנר  ,כל כתבי ; איגרת . 578

-

;

~

.

- ..

,

(

(

-

.

,

-

(

.

~

-

-

22

~

זהר שביט

שבו שאל  ' :ומה בדבר " האדמה "
שלמה

?'

?

אמור לי את האמת  :אתה מאמין באפשרות יציאתה במשך שנה

מאוחר יותר התברר שלחששותיו של ברנר היה

מקום  ,וב 1920 -

היה ברור שלא יהיה

המשך לכתב  -העת לאחר שהוצאת  -הספרים של ' אחדות  -העבודה ' פשטה את הרגל ( למרות זאת יצא
לאור קובץ נוסף של ' האדמה ' לאחר מותו של ברנר )  .סגירתם של כתבי  -העת הספרותיים -
המפלגתיים  ' ,האדמה ' ו ' מעברות ' ,

הותירה חלל ריק בחיים הספרותיים בארץ  -ישראל  ,חלל אשר

התמלא רק עם הוצאתו לאור של כתב העת ' הדים ' בשנת . 1922
קשיים בעריכת כתב עת ספרותי בתקופת ברנר
בשלב הראשון של המרכז הספרותי אפשר להבחין בין שתי תקופות בפעילות כתב  -העת  :לפני
המלחמה ולאחריה  .לאחר המלחמה החלו מפלגות  -הפועלים להיות מעורבות בהוצאה לאור של
כתבי  -עת ( ' מעברות ' ו ' האדמה ' )  .והנטל הכספי שבהוצאת כתב  -העת  ,והאחריות האידיאולוגית  ,היה
מוטל עליהם  .לעומת זאת  ,בתקופה הראשונה הונח עיקר הנטל הכספי על ברנר וחבריו  ,שעסקו
בהוצאת כתבי  -העת  ,אך עם זאת היו חופשיים לנהוג כרצונם בפרסום החומר הספרותי  ,בלי לערב
שיקולים אידיאולוגיים  .י0י

עורכי כתבי  -העת בארץ  -ישראל  ,שהיו קשורים בדרך  -כלל גם לפעילות המו " לית  ,נתקלו בקשיים

המאפיינים כתבי  -עת בדרך  -כלל  ,ובקשיים שאפיינו במיוחד את המרכז הספרותי בארץ  -ישראל
בשלבי התגבשותו הראשונים .
הקשיים ובבלטו במיוחד בשלב הראשון של המרכז הספרותי היו המחסור בחומר ספרותי והתלות
באירופה .

תלותו של עורך כתב  -העת במרכזים הספרותיים באירופה  ,למרות חולשתם  ,היתה

02ן

כפולה  :תלות כלכלית ותלות בחומר ספרותי  .ברנר  ,שלא היה מוכן לפשרות בדבר טיבו של החומר

הספרותי  ,נאלץ לפנות לסופרים שישבו באירופה  ,משום שאלה שישבו בארץ  -ישראל לא יכלו
לספק את כל תביעותיו לחומר ספרותי  .אולם בעוד התלות הכלכלית במרכז הספרותי באירופה
הלכה ונחלשה  ,כאמור  ,ככל שהתחזק המרכז הספרותי בארץ  -ישראל  ,התלות בחומר הספרותי
מאירופה הלכה ונמשכה גם לאחר המלחמה .
המחסור בחומר הספרותי היה סיבה נוספת לכך שברנר וחבורתו נאלצו להוציא לאור קבצים
ספרותיים ולא כתבי  -עת  ,משום שהוצאתו של כתב  -עת דורשת רציפות וקביעות ואחידות במגמה ,

ואילו קובץ ספרותי אפשר להוציא לאור כאשר בידי העורך יש מספיק חומר ספרותי  ,והוצאתו לאור

מחייבת פחות משום כך מבחינת סדר  -הזמנים .

 101במאמר זה איני עוסקת בתיאור השיקולים האידיאולוגים שהינחו את עורכי כתבי  -העו;

הספרותיים  -המפלגתיים ,

וגם לא כנורמות הספרותיות שקבעו את הסלקציה של החומר הספרותי בקבצים הספרותיים שערכו ברנר וחבורתו .

.

לעניין זה ראה
102

 :שביט  ,לעיל  ,הערה

. 13

לביטויה החזק הגיעה התלות הכלכלית באירופה ביכולתו של המרכז הספרותי באירופה להטיל סנקציות כלכליות

על המרכז הספרותי בארץ  -ישראל  .כאשר פרסם ברנר

.

ב 1910 -

מאמר ב ' הפועל הצעיר '  ,בשם ' בעתונות

ובספרות ' ,

איים הוועד האודיסאי של ' חובבי  -ציון ' שפירש את המאמר כאפיקורסי  ,להפסיק את תמיכתו הקבועה בסך

100

פראנקים לחודש בעיתון  ,אם לא יוצא ברנר מן המערכת  .התמיכה הכספיח בעיתון אכן הופסקה  .ראה  :ברנר  ,כל

כתבי  ,איגרת . 494

230

התגבשות המרכז הספרותי בארץ  -ישראל

ברנר נאלץ פעמים רבות לדחוק בכותבים בארץ ובאירופה  ,ולעתים אף ביקש מהם ' להציל ' את
הקובץ על  -ידי משלוח חומר ספרותי  .במכתב אל לחובר  ,למשל  ,תבע ר ' בנימין את השתתפותו
והשתתפות חבריו כקובץ  ,וזו הוצגה כהכרחית לקובץ

במקור ,

]

:

' ואולם בינתים עלינו להוציא קובצים [ כך

בני ה ' גליונות  .בעיקר דברים מקוריים פעם בשלושה חדשים

במפגיע את מ א מ רי כ ם

' 03 .י

[  ] . . .יוצא שאנו דורשים

גם ברנר פנה בקביעות לי " ד ברקוביץ  ,לברדיצ ' בסקי  ,לכיילין  ,לשופמן

וללחובר  ,שלא ישבו בארץ  -ישראל  ,וביקש שישלחו לו חומר ספרותי לקובץ שביקש להוציא לאור .
הוא הגדיר את השתתפותם בקובץ כתנאי לרמתו הספרותית  ,כמו במכתב לברקוביץ  ,שבו כתב

:

איני יודע  ,אם ימצא הקובץ הזה חן בעיניך  ,אבל אני מקווה  ,שאם סופרים שכמותך לא יעמדו

מרחוק לבימה ארעית זו  ,יהיו הקובצים [ כך במקור

מעניין לציין

!]

הבאים טובים יותר  ~ .י

שברנר לא ניצל את הפתרון של עורכי ' הדים ' לבעיית המחסור בחומר ספרותי  ,ולא

כלל בקבציו תרגומים של מאמרים או סיפורים  .הוא העדיף לפרסם ספרות ארץ  -ישראלית

מקורית ,

ולהשאיר את הספרות המתורגמת לקובצי ' יפת ' או למפעל התרגומים של המשרד הארץ  -ישראלי .
הזמנת חומר מסופרים מסוימים באירופה ובאמריקה אפשרה לברנר לא רק להבטיח את החומר
לקובץ  ,אלא גם לבצע מיון מוקדם של חומר ספרותי  ,משום שפנת רק לסופרים שהעריך את

כתיבתם  .עם זאת  ,אפשרה הזמנת החומר מסופרים לא ארץ  -ישראליים לתת ביטוי לסופרים הארץ -
ישראליים  ,שלא יכלו לספק את כל החומר הספרותי שברנר היה זקוק לו  ,משום שרק כך יכול היה
ברנר למלא את החלל בחומר

הספרותי 05 .י

במכתבים שונים הביעו ברנר ור ' בנימין לא פעם את

חששם שלא יהיה להם במה למלא את הקובץ  .כך  ,לדוגמה  ,כתב ר ' בנימין בדאגה לברנר

אם הם לא יתנו את פרי עטם לקובץ  - 111הנוכל להוציא כלעדם

מאיר כנראה לא יתן  .לד  .ברון [ כך במקור

!]

?

:

בעגנון אני מאיץ ואילו

אין מן המוכן  ,אלא שמקוה  .ואתה ? ליצחק צריך

אתה לכתוב פעמיים בשבוע גלויה  .גם לשילר לא צריך להניח  ~ .י
מעניין לציין  ,שלמרות המחסור הכרוני בחומר

ספרותי ,

סבל תיק  -המערכת גם בימיו של ברנר

'

מעודף של שירים ( תופעה שאפיינה גם את תיק  -המערכת של ' הדים ' ושל ' כתובים ' ) 0 .י

קשיי המימון של כתבי  -העת ובהשגתו של חומר ספרותי גרמו לכך שבתקופת ברנר לא יצאו לאור
כתבי  -עת ספרותיים בקביעות וברציפות  ,ואנשי הספרות הסתפקו בהוצאת קבצים ספרותיים  ,כגון

' רביבים '  ' ,בינתים ' ו ' הצידה '  .רק לאחר המלחמה  ,כאשר מפלגות  -הפועלים החלו להוציא לאור את
כתבי  -העת ' האדמה ' ו ' מעברות '  ,הסתמן שינוי במצב  ,אולם שינוי זה גרר אחריו קשיים חדשים
בעריכה  ,שנבעו בעיקר מן הפוליטיזאציה של הספרות ומן הצורך להתחשב בצרכיו המיוחדים של

קהל  -הקוראים שבא מקרב הפועלים  ,ואמור היה למצוא ביטוי לערכיו בכתבי  -עת אלה .
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ברנר  ,כל כתבי איגרת
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זהר שביט
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-

ההווי הספרותי

,

(

.

,

.

-

- ,

'

-

.

,

- ,

,

. .

הקשרים בין אנשי הספרות באותה  -תקופה היו לא רק של עבודה  ,אלא גם  -של ידידות

עמוקה .

'

מציאותם של מעט אנשי  -עט בקרב אוכלוסייה יהויית קטנה  ,שמדרךנכלל גרו באותו מקום ( יפו או

.

ירושליט ) ן ( והיתה להם מערכת א * נ6רט4ם לשותפה  ,הפכה אותם למקורבים
'

מקורב בעיקר
ללחוטר

:

לר ' בנימין ,

רבינוביץ ) דבור לבארון וש ' בן  -ציון ; -

'

-

"

-

"

אוי ועל אורלוף  -כתב
ולעגנון  ,שעלל

לשלוט ש6ריי - , 6למנחם פיזצבסקי

ישניהם מתחיליפ בעלי  ,כשרון ומסורים לי בכל

זה לזל  .ברנר היה

נפשם ' 0י והזה
ן

-

ביינדות גם
-

.

עם 4עקנ

-

הקרבה ביל האנשים התבטאה בהוצאה משותפת לאור של קבצים ספרות ים הספרים  ,ובהתכתבות
הקרובה ביניהם  ,שבה פתחו את לבם וסיפרו על רגשותיהם  ,לעתים האינטןמיים ביותר  ,ובה  -בעת

ותכניות להוצאה לאור  .אופייני
עסקו גם בענייני ספרות שונים  ,כמו תגובות על מאמרים וסיפורים

לעירוב בין  -עניינים אישיים  -לענייני ספרות מכתבו של ברנר אל ניילין  ,שבו כתב

:

,

,

לשנות השלושים נשארו גם לי רק שנתיים ומחצה  .הדם אינו פוסק מלרחוה ,וביחוד כאל תחת

קרני השמש  ,אלא שמזה ודאי שצריך לקתייאש
[. .

].

וב ' הפועה 'יצ ' אין מה לתת לתוכו  .אין חומר

אנשי הטטרוא ביקרו לעיים
תקופה

!

ארוכה .

לא הגיעה עוד זמנה של האהבה החפשית

ספרותי  " .י

קרובות שחיהם של המקורבים להמל ולעתימןשהו טבית זר למשך

במכתב אל פוזננסקי הזמינו ברנר ' לביע ילה

ע

"

"-

וחייקיר
ה4 44
גורי לא
נדיראנר הישנה  ,ועד שתמצאו דירה  ,תוכלו כחיבן  ,להיות אפללה
בביתי
מאליו  ,יבכל

זאת  ,ליתר בהירות ; 0 .יי

 ,ההויי

"

ליצר

ספרותי -בתקופת

"

כל משפקתו

:

' אנו

לכתרב דיר המוכן

לא נונף נטתי  -הקפהי

"

לא

בביקןרים אישיים בבתים פרטיים ( אך לא בנוסח של סאלע ספרותי קחו הסאלו 7של ביאליק
באוריסה ) .

יחד עם

במכתב אל ברנר סיפר ר ' בנימין ,

זקנתי '  .ייי

' עינג
-

-

למדשור ; ' .

ה ב גום לי ; ' והיה העקב

בשבת קראתי

'

הקרבה הרבה בין הסופרים הביאה למעורבות רבה בחייהם האישיים  .ר ' בנימין נזף  ,לדוגמה  ,בברנר

על  -שמיהר לנסוע לטבריה לצורכי ריפוי -ולא בא לנוח

בביהר ,

2

" -ניסה יסדר

לו עבודה

 .כמורה 3 ,יי

ובמכתב אחר סיפר לברנר על מצב  -הוחו ומעשיו של עגנון  ' :עגנון כתב השנדע טפור " לילות "  ,הוא
מעתיקו כעת ; קרוב לגליון  .עובד בחריצות  .גם משתכר מעט משעוריו  .יושב בביתנו סועד על
שלחננו  .מלבך העצבות

 -נלשלום

לו ' 4.יי

,

.

'

-

-

,

הסופרים גם ראגו זה לזה ונתמכו האחד בשני  ,לא רק  ,במובן הרוחני אלא גם מבחינה כלכלית  .ברנר
לווה לא  .פעם כספים מר ' בנימין ומן האחים  :שטרייט  ,שלא האיצו בו כנראה

.

. 445
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גנזים א . 18764 -
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114
115

ראה  ,לדוגמה
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-

-

.

נ 11גנזים א . 18787 -
גנזים א . 20778 -

-

- .

-

'

-

.

להחזיר  -את החוב  " .י

 -ברנר  ,כלי כתבי  ,איגרת . 540

~

-

התגבשות המרכז הספרותי באר  ,רישראל

כשחלה הסופר והמשורר י " צ רמון  ,ערכו למענו הסופרים מגבית כדי שיוכל לנסוע למצרים לריפוי ,

ור ' בנימין כתב את המכתב הבא למערכות

' הארץ ' ו ' האדמה ' נ
ן

ן

ומצבו  .אנוש  .פקודת הרופא היא שעליו לנסוע
ן
הסופר והמשורר י  .צ  .רמ ון חלה זה כמה זמן
,

אילו נתקיימה בארצגו
מצרימה ובלי התמהמה  ] . . . [ .ובביתו אין פרוסת לתם  ,פשוט כמשמעו  .י
לקהים
לבקש את כב ' ' 1
אגודת סופרים היתה בודאי עוזרת במקרה כזה  ,אבל 1מכיון שאין אתכבד . 1
'

את תרומתם  ,וגם להוסיף בין חוג הסופרים והמורים ולשלוח את הכסף לידי מר א .

המעורבות הרבה וטל הסופרים והקשרים האינטימיים בידיהם

לבלרי

'

באומרה  ,כבה ' כולם " מכירים א ת
'

שליליות  ,של הווי דחוס  ,שהמשיך לאפיין את המרכז ,הספרותי גם .

כולם '  ,יצרה גם תופעות

'

ן

בתקופת  -המעבר וגם בשלב השני של המרכז הספרותי  .ברנר נכווה קשות סכך

שסיפירו

ומכאן ' התפרש כסיפור ' מפתח ' המספר על אנשי מערכת ' הפועל הצעיר '  ,וביום  6ביולי

' מכאן .

1911

כתל

מכתב נרגש אל המערכת  ,שלא פורסם בעיתון  ,ובו הביע את תמיהתו על הפרשנות שהסיפור זכה
לה  .בין השאר כתב ברנר

:

מכל זה תוכלו להבין  ,ןדידי מה נשתוממתי ומה נחמץ לבי  ,כאשר הוגד לי היום

בשמכם ,

 . .מוצאים את עצמכם נעלבים על ידי ' הקריקטורה

הצינית ' ,

ש א ת ם  ,עורכי ' הפועל

הצעיר ' .

אשר כתבתי עליכם ! לין

ברנר נפגע כל כך מפרשת ' מכאן ומכאן '  ,עד שביקש לפרסם את

' שכול וכשלון ' בפסבדונים ,

בכותבו אל לחובר  ' :אבל אני חביבי  ,יושב בחוג קטן וצר זה  -ואיני רוצה להיות אלונטית  ,שהכל
מתנגבים

בה '  ' .יי
*י

אולם לא הקשיים הטכניים  ,לא הקשיים הכלכליים  ,לא המחסוחבחומר ספרותי ולא ההווי הספרותי
הדחוס  -לא הם גרמו לברנר ולמקורבים אליו לחדול מפעילותם הספרותית  .ברנר אכן היטיב
לתאר את עצמו ואת התקופה שבה חי ופעל באופן הבא

116

גנזים ,

:

' והנני הדווי והסחוף  ,עבד

ספרותנו '  ' .יי

א . 30979 -
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118
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