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 מבוא

ממליץ בכל לב  נילאחר שקראתי בעניין עצום ובתשומת לב את ספרו של ג'ון ריד "עשרת הימים שזעזעו את העולם" הרי

על החיבור הזה לפועלי כל הארצות. רוצה הייתי לראות את הספר הזה מופץ במליוני טפסים ומתורגם לכל הלשונות, לפי 

 שהוא נותן הרצאה כנה וחיה להפליא של המאורעות, החשובים כל כך בשביל להבין מהפכה פרוליטארית מהי.

 1וו. א. לנין

שינויים פוליטיים  .היוו את נקודת השיא של תהליכים חברתיים רבים העשורים הראשונים של המאה העשרים

 בשפות רבות וביניהן גם חסרת תקדיםספרותית ביחד עם פריחה  הצטלבו שאי אפשר להפריז בחשיבותם

לפי  איש. סופרים ומשוררים ניסו, חיפש ביטוי לעולם מתערער ולמציאות משתנה הקוראיםקהל ו ביידיש

עליית תנועות ביניהם ניתן למנות את ש היסטוריים דרכו ויכולתו, לייצג מקטע או שבריר מאותם אירועים

 שינויים הפוליטיים שעיקרםהוכמובן  ליברליזם מחד ולאומיות מאידך, הפועלים והאיגודים המקצועיים,

שאירועים אלו ובדה הע ברוסיה. מלחמת האזרחיםו מלחמת העולם הראשונה, נפילת משטרתו של הצאר

השפיעו על מרקם החיים של קהל הקוראים כמו גם על חיי המחברים הובילה פעמים רבות לנקיטת עמדה 

. )העדפת "היפה"( על פני הסתגרות אמנותית ואסתטית )העדפת עיקרון ה"טוב"( ערכית ופוליטית ספרותית

 ות מעורבות.הקהל ציפה זאת מהם ויותר מכך, המחברים ראו עצמם מחוייבים לגל

ובין היותה , הנענה לכללי האסתטיקה תוצר אמנותי ניתן לתהות היכן עובר הקו שבין היותה של יצירה

מכילה גרעין של שיקוף או התייחסות אל העולם ו מובהק סוציולוגי או אידיאולוגי בעלת יסוד פוליטית, כלומר

 משמעהההתייחסות אל העולם  .היצירה הקהל שבא במפגש עםתוך שאיפה לדיאלוג עם  וכל זאת הסובב

נו יש קהלובין היוצר ו שבעצם הדיאלוג המובלעת היא הנחה רצוי.מצוי או ביחס למצב ערכית הבעת עמדה 

 .לשנות אותהאולי אף ם ומעולהיבט המסוגל להשפיע על תפיסת 

באופנים מגוונים, כשבקצה אחד של  המושג "אמנות פוליטית" הוא שנוי במחלוקת וחוקרים שונים הבינו אותו

פוליטית בין אם גלויה או סמויה, דרך דן מירון שטען  הבעההרצף ניתן למצוא את חנן חבר הרואה בכל יצירה 

על  .שיצירה היא פוליטית רק אם מטרתה המוצהרת היא להשפיע על השדה הפוליטי או על המרחב הציבורי

דור , "לשלום אש" לפני המבול"מנים בהם תעסוק העבודה הם הרו. עבודתם של חוקרים אלה ארחיב בהמשך

כל אחד בדרכו, להתייחס לעליית מנסים, ואלו  י זינגר"לי" האחים אשכנזי"לפרץ מרקיש ו" הולך ודור בא

היהודית בפולין ובאוקראינה כחלק מתהליכי תנועת הפועלים במזרח אירופה, למשבר הזהות של הקהילה 

ולמלחמת האזרחים ברוסיה. בכל שלושת היצירות ניתן למצוא היבטים פוליטיים )כלומר מעורבים( המודרנה 

. ולפרקים אף הפוכים מעורבות זו באופנים שוניםוביטאו מובהקים, אך מבט מקרוב יראה כי היוצרים פירשו 

                                                           
, ג'ון ריד, תל אביב, הוצאת עשרת הימים שזעזעו את העולםוו. א. לנין, "הקדמה למהדורה האמריקאית" בתוך   1

 7, עמ' 1960הקיבוץ המאוחד, 
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כספרים  אם בין אם בעיתונות היומית ובין, פורסמו לאורך שנות העשרים והשלושים הרומנים שלושת

בשנים  שיצאו בעיתונות היומית הפרקים הראשונים של "לפני המבול" לשלום אש הם םמיהמוקדכש, שלמים

. 1941שיצא לאור בשנת ", דור הולך ודור בא"של ' הוא של כרך ב הראשונות של שנות העשרים והמאוחר

של החברה היהודית  ומקיף פנורמיסוציולוגי, פסיכולוגי,  תקופה נתונה תוך שרטוט מתארות כל היצירות

ספורות זה מזה שנים  ו"האחים אשכנזי" פורסמו בהפרש 2באותן השנים. שניים מהרומנים, "לפני המבול"

שני כרכי הרומן השלישי, "דור הולך ודור ב"פָארווערטס" האמריקני. "הַיינט" הורשאי וב בעיתונות היומית

ביקורת על כרך א' הובילה לשינוי עמוק וסמלי באופיו של בא" יצאו בהפרש של למעלה מעשור זה מזה וה

רומנים רחבי כרך ב'. על משמעות פרסום הפרקים בעיתונות כמו גם על השינוי שבין הכרכים ארחיב בהמשך. 

יריעה מעין אלו, ובוודאי כאלו שאף פורסמו בהמשכים בעיתונות היומית, התיימרו להציג בפני קוראיהם 

התייחסות קונקרטית למציאות בת  , מצד שני,, והןואידיאולוגיים עקרוניים, ערכיים בטיםיצירה הכוללת הן הי

 הזמן.

אינה יכולה להיחשב להיסטורית שכן  כתיבה אודות אירועים היסטוריים הקרובה באופן יחסי לזמן התרחשותם

באופן לכתוב  מחברלא ניתן להבין את מלוא משמעותם והשפעתם על המציאות. עם זאת, הקירבה מאפשרת ל

 "האחים אשכנזי" אפילו הרומן .להלך הרוח המתואר" להכניס אותו"נלהב ואישי ובכך לערב את הקורא ו

רובו במאה העשרים ב , מתרחשאז החל הרומן אמצע המאה התשע עשרהשנכתב באופן יחסי זמן רב אחרי 

אחרים מדובר בלוחות זמנים בשני הרומנים ה. כשחלקו השלישי מיוחד כולו למלחמת האזרחים הרוסית

 אף יותר. סמוכים

מגיבה לאירועים היסטוריים ניתן למצוא בעצם מסורת הכתיבה המודרנית ביידיש. נוספת לכתיבה ההתייחסות 

המשותף להם ולקוראיהם ו המוכרולהשיק את נושאי כתיבתם לעולם  להקבילמרבית סופרי היידיש בחרו 

הדומות לסופרים וחלק נכבד מהיצירות שנכתבו ביידיש שאוב מחומרים שמקורם בחיים עצמם, בביוגרפיות 

קהילה ההיבט כזה או אחר של וחינוך יהודי מסורתי ל התייחסות . אלמנטים אלו כללו לרובקהל הקוראיםול

האוכלוסיה הנוצרית המקומית לא נפקד. יתכן המפגש הטעון עם . גם מקומם של חוויית ההגירה ויהודיתה

שהיה זה בגלל שהכותבים חששו לצאת מן הנתיב הספרותי המוכר שנסלל עוד במאה התשע עשרה 

בסיפוריהם של ש"י אברמוביץ' ושלום רבינוביץ' ויתכן גם שהיה זה פשוט כיוון שהמציאות עצמה היתה כל 

צורך להוציא את הקוראים מהמרחב הבטוח שלהם אלא כך מטלטלת וחסרת ודאות עד שנדמה היה שאין כל 

דווקא להיפך, להציע להם קרקע מוכרת לצעוד עליה. לאיזה סוג של ספרות זקוקה חברה בתקופה של שינוי, 

 מטלטלת או מנחמת? יתכן שגם וגם.

                                                           
2  Ohio, Bowling Green  ,Controversial Sholem Asch: An Introduction to his Fictionhe tBen Siegel, 

University Popular Press. 1976, pp 88-89   
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 3שלום אש 

חת למדנים מצד בעיירה קוטנו שבלב פולין הקונגרסאית למשפחת שוחטים מצד אביו ומשפ 1880נולד בשנת 

עולם החומר והמעשה מזה ועולם הרוח והחסידות  -אימו. לימים תיאר עצמו אש כנער שגדל בין שני העולמות

מזה. עד גיל הנעורים לא הכיר תרבות אחרת מזו של החינוך המסורתי, אך בגיל זה החל לקרוא ספרות יפה 

מד עצמו גרמנית מספר של מנדלסון שמצא. ונחשף לקלאסיקות גרמניות כגון גתה ושילר. אז גם החל אש מל

המפגש עם תרבות המערב יצר מתחים במשפחה ואש נאלץ לעזוב את ביתו בגיל שבע עשרה ולמשך כשנתיים 

עבר לגור אצל קרובים בכפר סמוך. לצד עבודתו בכתיבת מכתבים עבור האוכלוסייה המקומית, העביר אש 

הודים כי"ל פרץ. בתחילה כתב אש בעברית אך לאחר שנסע את הזמן בקריאת יוצרים רוסיים כטולסטוי וי

לפגוש את פרץ בורשה עבר לכתוב סיפורים ביידיש. אוסף ראשון של סיפורים קצרים ביידיש  1900בשנת 

החל לפרסם בעיתון "דער פריינד" סיפורים המתארים את חיי העיירה  1903. בשנת 1903יצא בורשה בשנת 

. למרות התקופה הסוערת מבחינה פוליטית ברוסיה, 1904ה לאחר מכאן בשנת היהודית ואלו יצאו כספר שנ

 ובניגוד לרומן הנידון בעבודה זו, אין ביצירה "העיירה", שתיארה את חיי היהודים באופן סנטימנטלי ועל זמני,

או למתחים החברתיים שקדמו לה. באותה השנה גם הועלה לראשונה מחזה שכתב.  1905ביטוי למהפכת 

, ובאותה השנה גם השתתף 1911ביקר לראשונה בפלסטינה, ביקור שאת רשמיו הוציא לאור ב 1908בשנת 

ת ביקר לראשונה בארצו 1909בועידת צ'רנוביץ המפורסמת, שעסקה במעמדה של שפת היידיש. בשנת 

הוציא את הרומן הראשון שלו "מרי". באותן השנים התיישב אש בפאריס, ובזמן מלחמת  1913הברית ובשנת 

פרסם את ספרו "ַאנקל מָאזעס" שהיה הרומן הראשון שלו  1918העולם הראשונה היגר לניו יורק. בשנת 

)שוב, החוקרים  1924או  1923חזר אש לביקור בפולין ובשנת  1921שעסק בחיי היהודים בארה"ב. בשנת 

פרסם את שלושת כרכי "לפני המבול". לאורך  1929-1931חלוקים ביניהם( אף גר זמן מה בורשה. בשנים 

ביקר  1938רוב שנות העשרים והשלושים התגורר אש באירופה, בעיקר בפאריס ובניס אך גם בפולין. בשנת 

אש את צרפת והתיישב שוב בארצות  בישראל בשנית ובאותה השנה, כשהמצב הפוליטי הלך והחריף, עזב

הברית. בסוף שנות השלושים ובעיקר בשנות הארבעים כתב אש שלושה רומנים שעסקו בראשית הנצרות 

ואלה עוררו עליו כעס מצד הרחוב היהודי והממסד הספרותי גם יחד. הפגיעה בקריירה ובמוניטין שלו היו ללא 

רקי הספרים כנהוג ואש איבד מקור הכנסה כמו גם צוהר תקנה. הפָארווערטס, שם כתב, סירב לפרסם את פ

לעולם הקוראים. רק הרומן הראשון יצא לאור ביידיש ואילו השניים האחרים הודפסו ישירות בתרגומם 

חזר אש לעסוק בנושאים בעלי אופי יהודי יותר כגון מקומה של העיירה בזיכרון העם,  1946לאנגלית. בשנת 

                                                           
ניו יָארק, נד, ערשטער באַ  לעקסיקָאן פון דער נייער יידישער ליטערַאטוריצחק כַארלַאש, "ַאש, שלום",   3

, 1956שמואל ניגער, יעקב שַאצקי,  רעדַאקציע, "(ס )פאראייניקט מיט "ציקאָ קָאנגרע -ַאלוועלטלעכן יידישן קולטור
 וגם 183-192 ’זז

http://www.yivoencyclopedia.org/article.aspx/Asch_Sholem ”,Asch, Sholem“Joseph Sherman,  וגם 

, ירושלים, הוצאת ספרים ע"ש מאגנס, ספרות יידיש בארצות הברית -כאן גר העם היהודיאברהם נוברשטרן, 
 316-318 עמ', 2015האוניברסיטה העברית, 

 

http://www.yivoencyclopedia.org/article.aspx/Asch_Sholem
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יבותם של הדת, המשפחה והלאום היהודי בעת המודרנית. אש נפטר כשביקר את ההגירה לארצות הברית ויצ

 ונקבר בלונדון. בשנותיו האחרונות חי בעיר בת ים.  1957בתו בלונדון בשנת 

מספר את סיפורו של זאכארי מירקין, בן  1921הרומן "לפני המבול" שאת פרקיו החל לפרסם בשנת 

רוסי העובד במשרד -יהודיהמואס בחיים שיועדו לו כבן עשירים  למשפחה יהודית מתבוללת בעיר פטרבורג

עורכי הדין של ארוסתו. הכרך הראשון )"פטרבורג"( המפגיש את הקורא עם מירקין ועולמו מתאר את תהליך 

התערערות המובן מאליו ואת החיפושים אחר משמעות המובילים אותו להעמיק את היכרותו עם היהדות ועם 

הודית ה"אותנטית" )כלומר יהודים החיים בתחומי המושב( אותם פגש במסגרת עבודתו. נציגי הקהילה הי

הכרך הראשון מסתיים בהחלטתו של מירקין להשאיר את חייו מאחור ולצאת למסע חיפוש עצמי והכרך השני 

' ושם ורשה ולודז ,)"ורשה"( ממשיך מנקודה זו. נדודיו של מירקין הובילו אותו למרכזים היהודיים בוילנה

דת ומסורת מול קסמי העידן המודרני,  -לסוגיות המרכזיות המעסיקות את יהודי מזרח אירופה מירקין נחשף

מאבק בלאומנות הפולנית והרוסית והצטרפות לתנועות הפועלים. מירקין אף נושא לאישה את בתם של הזוג 

מפקד  זרחים במוסקבה שם. הכרך השלישי )מוסקבה( מתאר את מלחמת האביתם לאשהכניסוהו הורוויץ 

את התשובות והשלווה אותם חיפש ובסוף הכרך השלישי  לועניק הניצחון לא ה אחת הגזרות.מירקין על 

בכתיבתו ניסה אש להציג תמונה רחבה ככל האפשר והאחרון הוא שב על עקבותיו לורשה, לאישתו ולביתו. 

 צוג לאידאולוגיות שונות ואף מנוגדות זו לזו.של הכוחות והמגמות שהקיפו את הרחוב היהודי והרוסי ונתן י

ניכר כי אש אהד את ההתעוררות התודעה הלאומית היהודית, אם כי לאו את זו הציונית )ועל כך ארחיב 

באופן שלילי בעיקרו  זו מוצגתבהמשך(. למרות כמה פרקים רוויי פאתוס המלמדים זכות על המהפכה הרוסית 

מערבולת של אלימות ל חורבות העולם הישן קורסת ברומן לכדי וטופית עוהיומרה להקים חברה חדשה וא

   ודיכוי.  

 4פרץ מרקיש 

בעיירה פולוניה שבפלך ווהלין למשפחה של בעלי מלאכה. מרקיש קיבל חינוך מסורתי  1895נולד בשנת 

בסיסי ולמד בחדר עד גיל עשר. כשהיה בן תשע עבר עם הוריו לעיירה רומאנוב, שם חי כשנתיים אז הצטרף 

 כמשורר וזמר למקהלה נודדת בהובלתו של חזן מברדיצ'ב הסמוכה. בימי מלחמת העולם הראשונה התגייס

עשרה החל לכתוב שירים בשפה -לצבא רוסיה ושם נלחם עד לפציעתו בחזית הגרמנית. כבר כשהיה בן חמש

כשהגיע לקייב, נפגש עם הסופרים דוד ברגלסון, דר נסתר ונחמן מייזל. באותה שנה  1917הרוסית, ובשנת 

                                                           
פינפטער בַאנד, ניו יָארק,  ליטערַאטורלעקסיקָאן פון דער נייער יידישער מרדכי יפה, "מַארקיש, ּפרץ",   4

אפרים אויערבַאך, יצחק כַארלַאש,  "(, רעדַאקציעקָאנגרעס )פאראייניקט מיט "ציקאָ  -ַאלוועלטלעכן יידישן קולטור
 וגם  523-528 ’, זז1963משה שטַארקמַאן, 

Avraham Novershtern, “Markish, Perets”, The Yivo Encyclopedia of Jews in Eastern Europe, 
  http://www.yivoencyclopedia.org/article.aspx/Markish_Perets 
 
 

http://www.yivoencyclopedia.org/article.aspx/Markish_Perets
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בתגובות מעורבות  יצא ספר שיריו הראשון, שהתקבל 1919פירסם גם את שיריו הראשונים ביידיש. בשנת 

נסע מרקיש לורשה, שם לקח חלק בכמה מיזמים ספרותיים מרכזיים כגון  1921על ידי המבקרים. בשנת 

את הפואמה  1922"כַאליַאסטרע" "ביכער וועלטער" ו"ליטרערַארישע בלעטער", ושם גם פרסם בשנת 

נע ונד בין כמה ערים וביניהן החשובה שלו "די קוּפע", המתארת את אימי הפוגרומים באוקראינה. לאחר ש

כחלק מתפיסתו המהפכנית כמו גם  1926בשנת  ברלין, לונדון ובעיקר פאריס חזר מרקיש לברית המועצות

יצא הכרך הראשון בספרו "דור  1929אמונתו כי בברית המועצות טמון עתיד היצירה היידישיסטית. בשנת 

ים מאוחר יותר יצא הכרך השני. בזמן מלחמת העולם קיבל את פרס לנין ושנתי 1939הולך ודור בא", בשנת 

השניה היה חבר הועד היהודי האנטי פשיסטי, שכלל אנשי רוח סובייטים שלקחו חלק במאמץ המלחמתי 

 1948והשפיעו על דעת הקהל העולמית לטובת המאבק בגרמניה הנאצית ולחיזוק הרוח היהודית. בסוף שנת 

 . 12.8.1952ד עם אנשי רוח יהודים נוספים הוצא להורג בתאריך נאסר על ידי השלטון הסובייטי וביח

-והשני פורסם שתיים עשרה שנים לאחר מכן ב 1929"דור הולך ודור בא", שהכרך הראשון שלו יצא בשנת 

יהודיות. גיבור  המכריע מנקודת מבטן של כמה דמויות, רובן ה, מתאר את מלחמת האזרחים ברוסי1941

נשטרן, בנו של מנדל הטוחן. עזרא גדל בעיירה יהודית נטולת שם באוקראינה ויצא הרומן הוא עזרא מורג

ובהמשך אף  נשבה בקסמםאה בקייב. בעיר הגדולה נחשף לחוגים המהפכניים, ממנה ללמוד רפואה, ככל הנר

בזמן  . העלילה רוויית האלימות מתארת את הצבאות הרבים הנלחמים זה בזה באוקראינההפך למנהיגם

ואת גורלם של יהודי העיירה כמו גם של יהודי קייב הנידונים לחיות בצל הקרבות.  האזרחים הרוסית מלחמת

הרומן מצדד באופן חד משמעי בלוחמי הצבא האדם ובכוחות המהפכניים שחתרו להפלת הצאר ומתאר שוב 

 כאנשים מושחתים, אלימים ונלעגים. הרבים והמגוונים ושוב את אויבי המהפכה

 5 שע זינגרישראל יהו

מנדל, היה רב ומחברם של כמה ספרים, -בעיירה בילגוריי, לא רחוק מלובלין. אביו, פנחס 1893נולד בשנת 

שבע, הייתה אף היא בתו -והמשפחה נדדה בין עיירות בסביבת ורשה ועד לגליציה בעקבות עבודתו. אימו, בת

ורשה שם למד ציור ועבד של רב. זינגר התחנך במסגרות מסורתיות. אך כשהגיע לגיל שמונה עשרה נסע ל

כפועל כפיים. במקביל לאלו גם למד זינגר פולנית, רוסית, גרמנית ושאר לימודים כלליים. כיוון שהיה 

פציפיסט התחמק זינגר משירות צבאי בזמן מלחמת העולם הראשונה והסתתר בסטודיו של פסל שם גם 

                                                           
ניו דריטער בַאנד,  לעקסיקָאן פון דער נייער יידישער ליטערַאטוריהושע", -זיינוול דיַאמַאנט, "זינגער, ישראל  5

קָאנגרעס )פאראייניקט מיט "ציקָא"(, רעדַאקציע אפרים אויערבַאך, משה  -יָארק, ַאלוועלטלעכן יידישן קולטור
 וגם 639-646 ’, זז1960שטַארקמַאן, 

Anita Norich, The Homeless Imagination in the Fiction of Israel Joshua Singer, Indiana, Indiana University 
Press, 1991, pp 1-12  וגם 

Anita Norich, “Singer, Israel Joshua”, The Yivo Encyclopedia of Jews in Eastern Europe, 
 article.aspx/Singer_Israel_Joshuahttp://www.yivoencyclopedia.org/ וגם 

  243-269עמ' , ספרות יידיש בארצות הברית -כאן גר העם היהודיאברהם נוברשטרן, 
 

http://www.yivoencyclopedia.org/article.aspx/Singer_Israel_Joshua
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, לאחר המהפכה 1918רדי בורשה. בשנת התרועע עם ציירים וכתב מעשיות חסידים וסיפורים עבור עיתון ח

הרוסית, נסע זינגר לקייב שם עבד בכמה עיתונים ואף כתב שני מחזות בעקבות השפעה של קבוצה ספרותית 

חזר לורשה ופרסם את  1921נסע למוסקבה שם פגש בדוד ברגלסון ובסוף שנת  1920שחיה בעיר. בשנת 

אן, עורכו המפורסם של העיתון הניו יורקי "פָארווערטס" סיפורו "ּפערל" אותו כתב עוד בקייב. אייב קאה

ערך,  1922קרא את הסיפור ותוך זמן קצר הפך זינגר לכתב העיתון בפולין לענייני החיים היהודיים. בשנת 

החל לערוך, יחד עם פרץ מרקיש,  1924יחד עם פרץ מרקיש, את הקובץ הספרותי "כַאליַאסטרע" ובשנת 

זנה ומלך ראוויטש, את כתב העת הספרותי "ליטרערַארישע בלעטער". בשנים אלו לקח נחמן מייזל, אלתר קצי

זינגר חלק בעריכה וכתיבה בכתבי עת נוספים כגון "ביכער וועלט", "פָאלקסצייטונג", "די צוקונפט" ועוד. 

ערך מסע לברית המועצות ממנו פרסם את רשמיו. לאחר שקיבל ביקורת שלילית על הרומן  1926בשנת 

עם קאהאן  1931הראשון שכתב יצא זינגר בהכרזה שיחדול מכתיבת ספרות יפה, אך לאחר שנפגש בשנת 

ערך מסע בן כמה חודשים לניו יורק. לאחר מות בנו הבכור התיישב  1932בברלין, חזר בו מהצהרתו. בשנת 

גם יחד ושם חי עד  בחיפוש אחר סביבה נוחה יותר מבחינה פוליטית ותרבותית 1934זינגר בניו יורק בשנת 

. זינגר קיים קריירה עיתונאית עניפה ובמסגרתה פרסם סיפורים 1944למותו הפתאומי מהתקף לב בשנת 

קצרים וקטעי ביקורת כמו גם פובליציסטיקה ורשמים. לצד אלו כתב גם רומנים שפורסמו בהמשכים. בין 

(, 1936זה מצליח, "האחים אשכנזי" )(, שאף עובד למח1932הרומנים שפרסם ניתן למנות את "יושע עגל" )

(, שגם הם עובדו למחזות, אם כי בהצלחה פחותה. אחותו הבכורה של זינגר, 1943ו"משפחת קרנובסקי" )

 בפרס נובל לספרות. 1978אסתר, הייתה אף היא סופרת ואחיו הצעיר, יצחק בשביס זינגר, זכה בשנת 

 תמתאר העלילה .1936שנת כרומן ב לבסוףיצא ו יומיתבתחילה בעיתונות הפורסם אף הוא  "האחים אשכנזי"

את סיפורה של לודז' כמרכז תעשייתי החל מאמצע המאה התשע עשרה ועד לאמצע המחצית הראשונה של 

-שמחה) מאכס המאה העשרים. באמצעות סיפורה של משפחת תעשיינים יהודים ובמיוחד של שני האחים

מספר זינגר על התרחקותה של הבורגנות היהודית  ,הרומן שעל שמם קרוי ,(בונם-יעקב) ויאקוב( מאיר

פוליטים איתה התמודדה. אל מול שני האחים הציב החברתיים וההאתגרים הכלכליים, מהמסורת היהודית ועל 

 וניסן האורג טוביה בשם מהפכנים-פועליםנוסף, הפעם במובן הרגשי של המילה; צמד זינגר זוג "אחים" 

הרומן מציג את  ת חייהם יחדיו כחלק מהובלת המאבק הסוציאליסטי בעירם.לשזור א שבחרו אייבשיץ

טרפה המהפכה הרוסית את הקלפים התבססות התפיסה המעמדית בקרב ציבור הפועלים עד לרגע המכריע בו 

ובנוסף לכך תוך זמן לחיסולו הפיזי של יאקוב  הובילהאת עסקי האחים,  כשחיסלהבכל דמויות הרומן  ופגעה

מהפכנים המגלים לחרדתם שאין להם מקום בסדר החברתי  -הפועליםאת שני  ם במובן הנפשי(הפע)גם 

המהפכה  מתוארת ,למרות הזדהותו המובהקת של זינגר עם מצוקת הפועלים ויחסו האוהד למאבקם החדש.

שאבדן צמה העיר לודז' ע ן המירקם האנושי שלכמוות סימבולי וממשי של כל דמויות הרומן ובכלל הרוסית

 תעשיית הטקסטיל עליה התבססה. השווקים המזרחיים סתם את הגולל על
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 מהלך העבודה

האוטונומית ובין הספרות הפוליטית ועל האופן השונה שבו  אעמוד על ההבדלים שבין הספרות' בפרק א

אגדיר בהמשך לכך אפנה לכל אחד מהרומנים הנחקרים, . התייחסו החוקרים אל מושג הספרות הפוליטית

דור בא" והז'אנרים הספרותיים אליהם הם משתייכים )"לפני המבול" כרומן חניכה, "דור הולך מבחינת  אותם

" כרומן מרקסיסטי( ואראה כיצד הפוליטיות של הרומנים מתקיימת יאליזם סוציאליסטי ו"האחים אשכנזיכר

עוד אעמוד על המסרים של  הן מעצם הבחירה לכתוב בז'אנרים השונים והן מדרכי העיצוב האמנותיות.

  הרומנים ואשווה ביניהן כיצירות אופטימיות או פסימיות, אוטופיות או דיסטופיות. 

ג' אתייחס לתנודות ולשינויים שעברו על הקהילות היהודיות בפולין ובאוקראינה כפי שאלו באו -בפרקים ב' ו

חרו הרומנים לעסוק ובאילו סוגיות נמנעו מהן הסוגיות בהן באסקור  בפרק ב' לידי ביטוי בשלושת הרומנים.

לאחר מכן אפנה לתאר את השינויים ברחוב היהודי באמצעות עיצוב הדמויות  מלגעת באופן כמעט מובהק.

הביוגרפיות שלהן והתנהלותן בתוך העלילה. בפרק ג' אמשיך את  יחסן למהפכה הרוסית, בשלושת הרומנים,

בתוך  עצם הבחירה למקם את היצירות, לותהעליל בו מתרחשות הסקירה הרוחבית רק שעתה אתייחס למרחב

הכרעה  בשלושת הרומנים ניתן לראות מתוארת.אותן ערים ועיירה אחת ה עיר או עיירה ולאופן יצוגן של

המסורתית. הקהילה  שלא לומר שלילה, של יהדות העיירהערכית מובהקת בזכות החיים המודרנים וביטול, 

לפי אתגרי העולם המודרני. לא תוכל לשרוד אל מול היהודית מתוארת ככזו המוכרחה להשתנות אחרת 

טיב זה מתקיים בכל היצירות ארנ בחילון, בתעשיה המודרנית ובערים הגדולות. העתידשלושת הרומנים נמצא 

ל עתיד האנושות כמו גם על העם למרות יחסם השונה של המחברים למהפכה הרוסית ולהשפעתה ע וזאת

משילה  חברה מודרנית להפליא אשר בשם אתגרי העתיד ה שלבשרטוט. שלושת המחברים שותפים היהודי

  גם היהדות המסורתית. ןמעליה מסורות וצורות חיים שאבד עליהם הכלח, ביניה
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 יצירה ספרותית כמעשה פוליטי – 1פרק 

אירועים ההיסטוריים ואת ה מתארים את העולם המזרח אירופאי הנחקרים בעבודה זו הרומניםשלושת 

הבולשביקים  ונאמניושביצעו לנין  הפיכת השלטוןהוא  הם מתעכבים כשאירוע המפתח עליו ,אותו המלווים

אין  אך למעשה ,לכאורה עוסקים הרומנים באופן מובהק בסוגיות הפוליטיות המרכזיות של זמנם והשלכותיה.

מהותה של הספרות הפוליטית. לצורך בירור המשמעויות הגלויות עצם תמימות דעים בין החוקרים באשר ל

והסמויות המשתמעות מהיצירות השונות אדרש בתחילה להגדיר מהי יצירה פוליטית )ובהכרח גם מהי יצירה 

יימת בטקסט תסייע לי לחלץ חקירת עצם הפוליטיות הק חוקרים שונים. אותהשאינה פוליטית( וכיצד הגדירו 

ם את השדה הפוליטי התיאורתי אפנה להגדיר את שלושת הרומנים ולאחר שאתח ממנו את משמעויותיו.

הגותי אליהם הם משתייכים ואת ההשתמעויות הפוליטיות והאידאולוגיות של כל -מבחינת הז'אנר הספרותי

 על מנת משתלבות ילה והעיצוב האמנותיעצם העלהשלובות בהבחירות הסגנוניות של המחברים אחד מהם. 

 .להדגיש את משמעויות הטקסט ותפיסת העולם המשתמעת ממנו

ם ספרויות בעלות מאפיינים הדומים ליצירות לחדד ולהבהיר את כוונות המחברים אזדקק להשוואה ע בכדי

המבול" והשוואה עם השוואה עם רומן החניכה הרוסי כפי שכתבו דוסטוייבסקי במקרה של "לפני  -הנידונות

ועם דמות הגיבור כפי שזה מעוצב בספרות העברית, במקרה של "דור  רוסי-היהודי יצירתו של איסאק באבל

 הולך ודור בא".

 יצירה אידאולוגית ויצירה פוליטית

ספרות ה" למו"הספרות האוטונומית"  דיון המעמיד את פוליטי-פילוסופי-מתקיים בשדה הספרותי רבות שנים

מתיימרת  אינהוסגורה בתכניה ה יצירהכאוטונומית הספרות ניתן להגדיר את ההמעורבת" )או הפוליטית(. 

, שואפת לצאת באמירה, ביקורתית או אחרת אינה כזו יצירהעם המרחב הסוציאלי או האמנותי.  להתכתב

שפה , כלומר באסתטיקה שלהבבחד פעמיותה והוא ומירב העיסוק שלה  המתייחסת לעולם הנמצא מחוצה לה

הרואה את עיקרה . יצירה במקרה הספרותי הנידון. יצירה מעין זו מתמקדת בעצמה, בצורתה ובתכניה

, העלולים לייצג תכנים חוץ אמנותיים כל שהם באופן אקטיבי תסרבסיבי או אף תימנע באופן פ באסתטיקה

פעמים רבות  .מימד חברתי ביצירה אוטונומית שאין אין הכוונה לומר .להיתפס כשטחיים, אפנתיים וחולפים

. שימוש פוליטי שכזה יתכן למשל באותן הפעמים ויות פוליטיות וחברתיותמשמע אליה שיבחר לקשור יבוא מי

בהן תיתפס יצירה כמוזרה או חידתית ולכן תזמן אליה רעיונות או צרכים שעדיין לא קיבלו קול בשיח החברתי 

 חלק נכבד מעשייתוש המאה העשרים בן יוצר מודרניסטבקט, כלומר  וא בכתביכך למשל ניתן למצ 6הרווח.

יצר  , בודד אותם ובמידה רבהמילים ומושגים ובכתבי פירק ובודד וככזה הואפנה לעיסוק בעצם השפה 

                                                           
ט',   מכאןאמיר בנבג'י, "מהי ספרות פוליטית? אדורנו והאסתטיקה המרקסיסטית: הקדמה למסה "מעורבות"",   6

 .217-218, עמ' 2008
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בני זרמים רבים וביניהם  כפי שאראה בהמשך, הוגים וכותבים משמעות רבודה הניתנת לפרשנויות מרובות.

 מובהקת משוכנעים שיש לספרות מחוייבות חברתיתגם אלו שהשתייכו לזרם הריאליזם הסוציאליסטי, היו 

מתוך תפיסה שיצירה המנתקת עצמה באופן מפגיע מן העולם היא בהכרח  האוטונומית גישהה את שללוו

הפילוסוף הצרפתי ז'אן פול  7.ע חלופהנעדרת תוכן חברתי ולכן מטשטשת את האפשרות לבקר אותו ולהצי

טען בזכות ו נה אל העולם עם עצם רעיון החירותסארטר יצא כנגד המגמה המסתגרת כשקשר את הספרות הפו

כתיבה המתארת את רצונו החופשי של האדם לבחור את דרכו ולקחת חלק בשינוי העולם, בשיקוף מאבקים 

 טעןלנושא  אף הוא גרמני תיאודור אדורנו שנדרש -עות היהודיהוגה הדמצד שני,  8.חברתיים ובקריאה לשינוי

שכן כלל אין  החיצון לא ניתן לדבר על יצירה המנותקת לגמרי מן העולם שהדיון כולו עקר מראשיתו שכן

לחלוטין. לדעתו כל יצירה משקפת באופן  או אידאל מופשטים לדמות מחשבה ואין יצירה המצליחה דבר כזה

 9המחבר עצמו. ,ידיעתכוונת, או אפילו אם ללא  גםכזה או אחר את החברה סביבה, 

הזוכה לעיתים בכינויי גנאי כגון "ספרות מגויסת" לצד הספרות האוטונומית ישנה גם הספרות המעורבת, 

מא"ד יני השעה היא קוצר ראייה ובהשאלה הסכנה בספרות המכוונת עצמה לעיסוק בעני ו"ספרות מגמתית".

כל היצירות הנידונות בעבודה זו נתפסות  -ציינתיכפי שכבר  עיסוק מצומצם וצר ברגע ולא בנצח. -גורדון

כיצירות מעורבות, כלומר יצירות המתיימרות לומר דבר מה ערכי ופוליטי על העולם ויתכן שאף להשפיע על 

צמיחת השיר הפוליטי העברי בארץ ישראל" כותב חוקר הספרות  -ובריוניםבספרו "פייטנים  עמדות הקורא.

חנן חבר כי שירה פוליטית היא שירה הנוצרת או נתפסת כחלק מן החיים הפוליטיים. כלומר מדובר במופע, 

אחד מני רבים, המתקיים במרחב פוליטי, חברתי ולעתים אף טריטוריאלי נתון, המתיימר להשפיע באופנים 

 חבר 10כגון הקצאת ערכים ומשאבים. המופע הספציפי המדובר מתממש דרך תחום היצירה השירית.משתנים 

מרקסיסטים, פמיניסטים ופוסט קולוניאליסטיים, הכופרים בהיתכנותה של  -למבקרים ולהוגים רבים מצטרף

העומדים  נתון ערכים ועמדותוך כל טקסט ספרות ניטרלית, אובייקטיבית או שקופה ומחפשים ומחלצים מת

 המחברים ניתן אם כן לומר שלפי חבר. וובין אם לא המחבר כיוון אליהם משתמעים ממנו, בין אם ואבבסיסו 

 נוטלים, אלא עמדות וערכים אינדיווידואליים לכל היותר מביעים ואינם בלבד אינם משקפים את ערכי העולם

מור או לשינוי הסדרים חברתיים נתונים. תורמים לשיעל ידי כך בשדה המאבק הפוליטי ו ממשי ואקטיבי חלק

היחסים הפוליטיים עם מלחמת המעמדות ומוחלט את האמנות מזהים באופן כמעט  חוקרים והוגים מרקסיסטים

 בהכרח נתונים פעמים רבות ולכן שמסריה סתומים להבדיל למשל מהאמנות האוטונומית 11,שבין בני האדם

                                                           
 .126, עמ' 1951מרחביה, ספרית פועלים,  ,בספרות הריאליזםגאורג לוקאץ',   7
תל אביב, ספריית  ספרות, פילוסופיה ופוליטיקה ביצירת סרטר, -ז'אן פול סרטר: דרכי החירותמנחם ברינקר,   8

 . 108-114, עמ' 1992האוניברסיטה המשודרת, 
 .251-235, עמ' 2008ט',  מכאןתיאודור אדורנו, "מעורבות",   9

, עמ' 1994מוסד ביאליק,  ,ירושלים צמיחת השיר הפוליטי העברי בארץ ישראל, -פייטנים ובריונים חנן חבר,  10

21. 
  Julie Rivkin and Michael Ryan, "Introduction: Starting with Zero: Basic Marxism”, Literary Theory: An 

11Oxford, Blackwell Publishers, 1998, p. 231    nthology, eds. Julie Rivkin and Michael Ryan,A 
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המרקסיסטית, שהיא הוותיקה מבין שלושת הגישות הביקורתיות הגישה . לפרשנויות רבות ואף סותרות

ספרותיים -ם התנאים החברתייםמהא זו שתשמש בחלקים נרחבים בעבודה, ובעזרתה אראה , הישציינתי

 וגם במה נכשלו. בכתיבתם לעשות שבתוכם פעלו המחברים, מה ניסו

שלא כל  12הסכים עם קביעתו של שנהבו בשדה הספרותי יחודו של המעשה הפוליטי ניסה לעמוד עלדן מירון 

הרי טקסט הוא פוליטי רק אם נכתב במטרה "לארגן את יחסי ת שפוליטיכלהיחשב בהכרח  היכול יצירה

הכוחות הכוללים בתוך הציבוריות המוגדרת כציבוריות היעד של השיר" כלומר כשהמשורר "מנסה לרתום 

עוד קבע מירון כי  13.של עוצמה פוליטית אירגונית"את עוצמת שירו למעשה המביא לצבירתה או לשחיקתה 

וכן שלא כל שיר המגיב ומתייחס  או נתון לפרשנות הקורא, השיר הפוליטי נדרש להיות מודע ולא משתמע

 מיד הוסיף בכך צמצם מירון את הגדרת המופע הפוליטי, אך פוליטיות הינו בהכרח שיר פוליטי.לסוגיות 

אין זו פריווילגיה הקיימת רק ה לפעול גם לכיוון הנגדי. כלומר הטקסט יכול הרחיבו כשקבע שהפוליטיות שלו

לצד החלש או המובס במאבק, אלא ניתן לזהותו גם בתור כלי המסייע לשלטון )פוליטי, תרבותי, כלכלי וכו'( 

 לבצר את שלטונו. 

ת לצד המובס או כעם המשגתו של מירון ובחר שלא לפרט האם הפוליטיות שיי הסכיםיוחאי אופנהיימר 

"אידאולוגיה" ו"פוליטיקה".  -בין שני מושגים היא בהבחנתו לדיון תרומתו המנצח של המתרס הערכי.

האופן בו מדמים בני האדם את המציאות  אתאידאולוגיה הרואה באופנהיימר נעזר בתיאוריה המרקסיסטית 

-הפוליטיקה וביתרש של האידאולוגיה, הרי . לעומתהומתנהלים בתוכה נים אותההנתונה ובהתאם לכך גם בו

שיר הפוליטי הם יצירה קונקרטית המתייחסת באופן מפורש לאירועי השעה ולאירועים מעוררי השאת 

מחלוקת בסדר היום הלאומי. כלומר, אופנהיימר פירש את האידאולוגיה כהקשר מושגי ערכי ותיאורטי רחב 

במחקרו  התייחס חבר אף הוא 14ותר ועוסק בסוגיות ממוקדות.ואילו את המבע הפוליטי כקונקרטי, מצומצם י

באופן שונה והבחין באופן מהותי בין יצירה המנסה לאשרר עולם ערכים שולט  אם כילשני המושגים הללו, 

 ים מאוחרים יותר,ולחזק הגמוניה )מושג הנזכר פעמים רבות בכתביו של קארל מרקס ופותח על ידי הוג

כלומר יצירה אידאולוגית, ובין יצירה המנסה לערער על תוקפו של עולם כזה  -י(במיוחד אנטוניו גראמש

  15יצירה פוליטית.-ויוצאת כנגדו 

טקסט עשוי  -שנכתב עד כה לגבי המשמעות החברתית הקיימת או משתמעת מטקסט נתוןמה בנוסף לכל 

ה של טקסט כפוליטי או להיקרא בדרכים שונות ואף מנוגדות בזמנים ובהקשרים שונים. הקביעה והקריא

אידאולוגי )לפי הגדרתו של חבר( תיגזרנה מההקשרים החברתיים בהם ייכתב ויקרא. בהמשך לכך ניתן 

                                                           
 .190-181, עמ' 2009, 34 תיאוריה וביקורתנומיות של הפוליטי", -יהודה שנהב, "על האוטו 12
 .92-91, עמ'  1991תל אביב, מוציאים לאור,  , זמורה ביתן,נוגע בדברדן מירון,   13
ירושלים, הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס  ,ליטית בישראלשירה פו -הזכות הגדולה לומר לאיוחאי אופנהיימר,   14

 .22-33, עמ' 2003האוניברסיטה העברית, 
 59-44שם, עמ'   15
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ו המפורסם של משמעותן ואף נתהפכה. דוגמא לכך ניתן למצוא בשיר השתנתה למצוא יצירות שעם השנים

מחאה הן עבור השמאל, שהשמיע אותו שמילותיו משמשות שנים רבות כשיר  אהוד מנור "אין לי ארץ אחרת"

והן עבור הימין, ששר אותו במסגרת  י כנגד מלחמת ההתשה ומלחמת לבנון,כחלק ממאבקו האנטי מלחמת

המאבק בהתנתקות מגוש קטיף. לצד שני המחנות הפוליטיים הללו הושמע השיר בעצרות ממלכתיות 

של כאב לאומי וכמפגן של פטריוטיות ונחשב כאחד השירים האהודים בציבוריות  כביטויוציבוריות רבות 

מופנית מהביקורת המגולמת במילותיו ו , ולעתים תוך, התעלמות מדעת או שלא מדעתלצדזאת  16הישראלית.

 כלפי השלטון והממסד.

 ז'יל דלז ועמיתוהפילוסוף בעבודתם של  ניתן למצואיה של הספרות צהתייחסות שונה במקצת לפוליטיז

 -", כלומר שפתו של מיעוטשפה מינורית" כינושמה  בין הבחינו השנייםפליקס גואטרי.  הפסיכואנילטיקאי

 יהיה כובש, קולוניאליסט וכד'. שפתו של רוב, שפעמים רבות -"ריתשפה מאז'ו"ובין  ,נכבש או מהגר ,ילידי

המעבר של שפה ממרחב גיאוגרפי אחת למשנהו והשימוש שיעשה בשפה באותם המרחבים מזמן  ,לשיטתם

המשמעויות הנלוות  , אם כך,היא . השפה המינוריתמהתחום הפוליטי והסוציולוגימתחים ומורכבויות 

, על כל ההקשרים כזהשימוש , או שימושו של הנכבש בשפת הכובש. המיעוט בשפתו של הרוב ו שלשימושל

תרבותיים  רבדים וסמליםבמלא ה רב משמעילשוני  ח מרחבלכך, יצור בהכר הנלוויםהיסטוריים והפוליטיים ה

 מאופיינתהמיעוט בשפתו של הרוב ועל ידי  הנכתבתספרות  אותה היא הספרות המינורית 17.ופוליטיים

נטולת טריטוריה לכן ו הנודדת בין מרחבים שפה מהגרת הנידונה היא בשלושה היבטים מרכזיים: השפה

 ובין בטקסט יםהפרטי והאישי המובע יםאצל הקורא מתקיים חיבור מיידי בין ההיבט, מובהקתגיאוגרפית 

תרבותית עם -סוציולוגיתשל חיבור מיידי זה הוא בהזדהות  הזדהותו של ציבור הקוראים כקולקטיב. מקורו

, הנובע המאפיין השלישי. המשתמשים בהת זהּו המובנית של יברידיותההנידונה וב שפהב השימוש מורכבות

 מתחת לפני השטח.  אך נוכח הוא הרובד הפוליטי הסמוי מאותם המקורות של השני,

אינה  המאה העשרים,העשורים הראשונים של , ובוודאי במזרח אירופה בתקופה הנידונה של ספרות היידיש

ריבוני אחר  נלקחה מעם ולאהושאלה לא  מינורית. השפה עצמהעונה באופן מיידי על הגדרתה כספרות 

סוגיות כגון  באופן אימננטי בקרבם יהודים בשפה זו אינו מעלהההשימוש של ו )למשל העם הרוסי או הפולני(

ה שהתעצבה במשך מאות השנים שפ היזועם זאת, . יחסי מיעוט מדוכא ורוב מדכא תוך שימוש בשפת המדכא

ניתן ובהחלט  , תחת מרחבים גיאוגרפיים שוניםמזרח אירופאיםכמיעוט בצל לאומים  היהודי עםה בהן חי

 הספרות המינוריתהחוקרת חנה קרונפלד ולחרוג מעבר לקריטריונים הקשיחים של  להשתמש בהצעתה של

. לטענתה הספרות המינורית, כשם כולל למתחים הפוליטיים הקיימים כפי שאלו הוגדרו על ידי צמד החוקרים

                                                           
 ,YNET 13.4.2005ראו למשל )אין מחבר(, "השיר האהוב על אהוד מנור: אין לי ארץ אחרת,"   16

3072043,00.html#n-http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L  
 62-46, עמ' 2005, רסלינג, תל אביב, לקראת ספרות מינורית -קפקאז'יל דלז ופליקס גואטרי,   17

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3072043,00.html#n
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קריטריונים מובהקים  רשימת קניות שרק מי שעונה על אינהגיאוגרפי ורב לאומי, במפגש הבין לשוני רב 

חד בחון באמצעותה שפות וספרויות נוספות, גם כאלו שאינם ובהחלט יש מקום ל רשאי לבוא בשעריה

 יםמותירהמינורית  והספרות השפה נותעקרו לבחון באילו אופנים בהמשך לזאת, אפשר 18משמעיים באופיים.

טריטוריאלית ושלא כרוסית או כצרפתית היא אינה מחוברת -היידיש היא שפה דה .היידיש בספרות עקבות

מסורות תרבותיות, פוליטיות  של לתרבות ולמסורת לאומיים מוגדרים ובהכרח נהנית מגמישות ומהשפעות

פגש בין חלק נכבד ממהותה של היידיש מתייחס למחשוב מזה, עצם מבנה השפה וגם ולשוניות מגוונות. 

אופן בו השפיעו השפות כך זה ביחסי רוב ומיעוט בין עמים. להקהילה היהודית לקהילות שלצידן חי ו

מבחינת  וכך גםהסלאביות והגרמניות על ההיבטים הצורניים של התעצבות השפה והמבנים הלשוניים, 

אלימות, דיכוי  מופעים רבים של םובה אירועים היסטוריים שליצוגים  -בהם הרבתה הספרות לעסוקהתכנים 

 . בקרבם חיור שא עמיםוהבין ישראל  מתמשכתו הדדית ואפילו "סתם" השפעה תרבותית

  רומן החניכה"לפני המבול" כ

בבואנו לעמוד על הקשר שבין ז'אנר ספרותי והאופן בו הוא מייצג ערכים דומיננטיים בחברה ראוי להתחיל 

שהוא אחת מצורות הרומן המרכזיות והחשובות בספרות האירופאית  (,Bildungsromanב"רומן החניכה" )

והצורנית ל"לפני המבול". מקורו  במאה התשע עשרים וראשית המאה העשרים ומהווה את המסגרת התמטית

 פופולרית . לפי הגדרהועוד הרוסית ,של הז'אנר בספרות הגרמנית ומשם הגיע לספרות האנגלית, הצרפתית

פי המתמקד בדמותו של יחיד ומלווה את חייו מילדות לבחרות תוך שימת דגש לשינויים מדובר ברומן ביוגר

החברתיים והערכיים העוברים עליו וכיצד אלו תורמים לגיבוש אופיו ולעיצוב חייו, אך הגדרה זו אינה 

לך מבטאת את מלוא מורכבותו וגיוונו של הז'אנר. למרות תהפוכות הזמן, הפוליטיקה והערכים שחלו במה

מאתיים השנים האחרונות נחשב ז'אנר זה לפופולרי עד ימינו אנו ולכל אורך המאה העשרים נכתבו ברוחו 

יצירות רבות ובשפות רבות. אמנם בראשיתו, ולאורך המאה התשע עשרה איתה בעיקר הוא מזוהה, ניסה 

אה העשרים על שלל הז'אנר להתמודד עם האתגרים הספציפיים הנכונים לימים ההם, אך גם לאחר מכן, במ

 "דיוקן האמן כאיש צעיר"תהפוכותיה, הוסיפו לכתוב ולקרוא בז'אנר זה, ונוספו יצירות חשובות ביותר כגון 

 היצירות לדילמות תוך התאמת אותו ואתגרואת גבולות הז'אנר  הרחיבו לגראס. אלו "תוף הפח"לג'ויס או 

דמותו של היחיד הצעיר להיות רלוונטית  החברתיים והתרבותיים לא פסקה השינויים למרות .התקופה הנתונה

בגיל ובנפש המנסה לבור את דרכו בעולם, ללמוד את מלאכת החיים ולטפס מעלה במישורים רגשיים 

 .וחברתיים

בכך שבמרכזו ניצבים  ניתן לתמצת עיקריוועפת וענפה שלא כאן המקום לפרטה ואת לליברליזם מסורת מס

את  מזהה ,הסתעפויותיה האינדווידואליזם והקפיטליזם-ביחד עם אחיותיה ,זו יחיד וחירותו. גישההאדם ה

                                                           
18  , Berkeley, California, University of California press, of modernism , on the marginsChana Kronfeld

1996, pp 6-13  
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. מובן, שחירות זו מובנת כזכות לעשות ככל העולה על הדעת כל היחיד כנבדל מן החברה באופיו ובמאווייו

אחרות הנזכרות, להבדיל משתי הגישות ה 19עוד אין פגיעה באחר, שגם הוא נהנה וזכאי לאותן הזכויות.

 לממש את רצונותיו הדתיים, רגשיים, קניינים וכו' מטרתה לאפשר ליחידו לליברליזם היבט הומניסטי מוצהר

רומן החניכה שונה באופן מהותי משני הז'אנרים האחרים הנחקרים בעבודה  ולתת מקום לנבדלותו ולעצמיותו.

מעלה על נס את הומניסטי בבסיסו ו רומן החניכה הואומן המרקסיסטי, בכך שהריאליזם הסוציאליסטי והר -זו

ניתן אמנם לטעון שגם היצירות האחרות והז'אנרים אליהם הן משוייכות  הרצון החופשי ואת חרויות האדם.

עוסקים בתכנים דומים והרי כיצד עוד ניתן להבין מאבק למען תנאי העבודה של הפועלים כפי זה המתואר 

. חמה בכוחות השיעבוד ברוסיה של ימי מלחמת האזרחים ב"דור הולך ודור בא"ב"אחים אשכנזי" או את המל

רווחתו של האדם, אך עיקרון הבחירה ועיקרון החופש, המבטאים את  עםנסיון להיטיב ב גם כאן מדובר

ההומניזם והאמונה ברוח האדם בתצורתם העמוקה ביותר, נעדרים באופן כמעט מוחלט משני הז'אנרים 

 ים את מהותו של הרומן הליברלי.האחרים ומהוו

"רוח הזמן" )צייטגייסט( הליברלית התקיימה לא רק במרחבים הפילוסופים והמשפטיים. לצד היותו של רומן 

לאירועי הזמן והפוליטיקה. השינויים הפוליטיים  גם הגיב החניכה ביטוי וגילום של ערכים ליברליים הוא

התשע עשרה שבישרו על ראשית המודרנה ערערו את יציבות והטכנולוגיים של סוף המאה השמונה עשרה ו

החיים בתחושה כמו גם בממשות. מלחמות, תסיסות ואי שקט פוליטיים לצד התפתחות המדע ותגליות 

של עולם חדש אליו נדרשו בני האדם הובילו מבחינות רבות להיווצרותו מרעישות כמו האבולוציה למשל, 

להגיב באופן דינמי ורענן  שהצליחועל דמויות ו דעל נעורים צופי פני עתייסודות הז'אנר נשענו  20להסתגל.

וחסר הרלוונטיות  את עולם המבוגרים המאובן דחו דמויות אלו לאתגרי המחר. בעצם הוויית הנעורים שלהם

חוסר היציבות הפוליטית שימר את הצורך בגיבור ספרותי שמסלול חייו אינו ידוע ומוכתב ו של העבר השמרני

   21ראש והרדיפה אחר האושר היא זו שמכתיבה את צעדיו.מ

רומן החניכה עוסק בתהליך החיברות )סוציאליזציה( של הגיבור ובתהליך שזה עובר החל מהיותו צעיר 

. במסגרת תהליך זה מעצב הגיבור עולם המלאה או החלקית המחפש את מקומו בחברה ועד לשלב ההשתלבות

מספר רב ( בדק ומצא Shaffnerٍ  כרעות המעצבות את חייו. רנדולף שפנר )ערכי מגובש ונותן לו ביטוי בה

עקרונות המשותפים ליצירות רומן החניכה. התייחסות ליסודות המשותפים מעלה שילוב והזדהות עמוקים של 

לעולמו הפנימי ולאישיותו של הגיבור ישנם נפח ומשקל והכרעותיו  .עם הגישה הליברלית שהוצגה כאן

. עיקרון זה נובע מתוך אמונתם שאינו נתון או קבוע מראש מעצבות את חייו ואת גורלוה הן האינדיווידואליות

                                                           
תל אביב, הוצאת האוניברסיטה הפתוחה,  , עורכת זהר לביא,קשרים, הקשרים, מקורות -ליברליזםגל גרזון,   19

 7-20, עמ' 2002
 Modernismאיך אומרים זרם?", עודד היילברונר, "מודרניזם: מצב רוח, מצב תודעתי, סגנון או   20

 29-30, עמ' 2010תל אביב, רסלינג,  ,עורכים עודד היילברונר ומיכאל לוין,בעברית?
21  Norfolk, the  ,The Bildungsroman in European Culture -THE WAY OF THE WORLDFranco Moretti, 

Thetford Press, 1987. pp 3-13 
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העימות של היחיד עם סביבתו המפגש והכותב, הקורא ואף הדמויות בעלילה כי  -של כל השותפים ביצירה

  22יע לו להתפתח וליצור שיפור עצמי רוחני, חברתי וכלכלי.עשוי לסי

, ניכר כי לרומן היכול לחרוג מהסדר החברתי הכלכלי או המגדרי חירותו של היחידלצד התייחסות מרובה ל

 מהסדר החברתי הקיים, כחלק ברוב הפעמים מוצא אותה יבטים שמרנים. היחיד התר את דרכוהחניכה גם ה

קריאות התיגר הקיימות בז'אנר ומובלעות בו הן לרוב לכל היותר בוחר לחיות בשוליו.  ואהוא משתלב בתוכו 

. הז'אנר, שכפי הקיים המבנה השלטונימתיימרות לערער על עצם סדרי החברה או על ן נואימוגבלות בהיקפן 

רין, , שימש פורקן עבור קוראיו וסייע למעשה, בעקיפין או במישתהפוכותשציינתי פרח בתקופה רווית 

בהשבת השקט על כנו. הפשרה בה בחרו בסופו של דבר רבים מגיבוריו אל מול הכרעות החיים אליהן נדרשו 

ביטוי נוסף לשמרנותו של הז'אנר היא בזהות גיבוריו, שרובם )אם כי לא כולם( היו  23מבליטה היבט זה.

שלא נולדו למעמד זה שאפו  גברים משכילים שנולדו למעמד הבורגני והתחנכו במסגרותיו. גיבורי הספרים

יצירות השוללות באופן גורף את מעמד הביניים או את התעשיינים  להשתייך אליו וקשה למצוא בתכניו

כפי שניתן לראות בספרות מאוחרת יותר בעלת הכרה  ומהללות את עצם ההשתייכות למעמד הפועלים

. גם ביצירות בהן קיים עיסוק בנושא שהם מושא עבודה זו וזינגר מרקישמעמדית ואפילו בשני הספרים של 

הפערים החברתיים הרי שאלו מתוארים כדבר מה נתון, טבעי ושאינו בר שינוי. שינוי כזה, במידה ויבוא, יהיה 

אישה שפרצה את תקרת הזכוכית וכו'. למרות הערכים היחיד שטיפס בשלבי הסולם החברתי, ה -נקודתי בלבד

ם בליבו של הז'אנר, אין הוא מנסה לקדם סדר יום מהפכני שמטרתו לטלטל את יסודות החשובים העומדי

לאורך היצירה רוכשים לעצמם  -לסיכום אם כןהחברה אלא דווקא לייצבה אל מול רוחות השינוי והזמן. 

הגיבורים השכלה, רשת חברתית, מעמד ומקצוע ומשיגים הון סימבולי וממשי המאפשר להם להתקדם בתוך 

כפי שאראה בהמשך, הרומן המרקסיסטי ובוודאי הריאליזם הסוציאליסטי מעמידים  דר החברתי הקיים.הס

במרכזם שינוי חברתי גורף ועיקרם אינו היחיד אלא החברה הכללית או לכל הפחות מעמד הפועלים. מדובר 

  אם כן, בז'אנרים הרחוקים אחד מהשני מרחק אידיאולוגי ותימטי רב.

אימפריה הרוסית באמצע המאה התשע עשרה ה לא הגיעוכמו גם הרומנטיקה הלאומית,  ,כהז'אנר רומן החני

 הומערב הכחלק מהמפגש האינטלקטואלי והתרבותי בין הפריפריה התרבותית של מזרח אירופה ובין מרכז

ניתן גם למנות את עליהם )בעיקר גרמניה וצרפת( והיו רק שניים מהביטויים של השפעת המערב על המזרח, 

נמשכו  ,מהמפגש עם המערב שהושפעועליית הקפיטליזם, התעשייה והליברליזם. גדולי היוצרים הרוסיים, 

(, פיודור "בת הקפיטן"את אלכסנדר פושקין ) ביניהם . ניתן למנותלאפשרויות הטמונות בז'אנר זה

 תפסשהחל משלב מסוים בקריירה שלו  דוסטוייבסקי )בעיקר "עול ימים" או" המתבגר"( ועוד. דוסטוייבסקי,

                                                           
22  A Study of the Bildungsroman as a Regulative Type in  -Apprenticeship NovelThe Randolph P. Shaffner, 

Western Literature with a Focus on Three Classic Representatives by Goethe, Maugham and Mann, Berne, 
PETER LANG Publishing, 1984. pp 6-27   

23   13-. pp 3dungsroman in European CultureThe Bil - WAY OF THE WORLD THE Moretti, 
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לחנך  ניסה בפועללא רק את היחיד המתבלט, אלא  בספרו זה עצמו כסמכות תרבותית לאומית, ראה לנגד עיניו

הזדהותם של הקוראים הצעירים  המהותי הקיים בז'אנר זה והוא תוך שימוש בפוטנציאל ולעצב את רוח העם

ניסיונו זה שכן רבות מהיצירות המרכזיות בספרות הרוסית של המאה יחיד בדוסטוייבסקי לא היה  .עם הגיבור

יצירת תרבות לאומית בעלת משקל ונפח ותתפוס מקום נרחב בחיי התשע עשרה עסקו בבניית זהות לאומית וב

  24.האינטיליגנציה

אל הספרות  מנעוריועוד  נחשףבאותה העת על ידי רוסיה הצארית, נשלטה שלום אש, שנולד בפולין ש

ענקי  להצליח וללכוד את רוח העם כפי שהבינוהיומרה רוסית זו  25גם לזו הרוסית.הגרמנית ומאוחר יותר 

ט אלא על הדילמות בלר מה לא רק על נפשו של הצעיר המתולומר באמצעות ז'אנר רומן החניכה דב הספרות

שנים  26.ות מהמרחב הספרותי הרוסיכתיבתו הושפעה רבו של אש ת בפני האומה כולה מצא חן בעיניוהעומדו

ניתן למצוא את אף רבות מדוסטוייבסקי, ושהושפע  ר שאשתוב מבקר הספרות הנודע שמואל ניגאחר כך יכ

 27.עיצוב דמותו של זאכארי מירקיןשלו על  טביעת האצבע הרוחנית

רי מירקין, כאשר אהמתאר את תהליך חיפוש זהותו וגיבוש ערכיו של זאכ 28"לפני המבול" הוא רומן חניכה

מעמדית,  \לאומית לאומית, -ל זהותו )משפחתית, דתיתכל אחד מחלקי הטרילוגיה מוקדש להיבט אחר ש

בהתאמה(. באמצעות התהפוכות העוברות על הגיבור, נפתולי חייו והתמורות החלות בהם, הצליח אש לשאול 

לצד ו עם זאת .ומגוון רעיוני מעמיקלאום, דת ומעמד ולקיים דיון  ם שלבנושאי רכבות הנוגעותומשאלות 

האמפתיה שהפגין בתארו את היהודים, ובמיוחד יהודי בפני הקורא והעמדות השונות והמנוגדות שהציג אש 

, המבקשים צדק סוציאלי, אין הוא מפגין יחס דומה בחלקה השלישי של הטרילוגיה בתארו את המהפכה ורשה

המתייחסת  אש להציג בפני הקורא תמונת עולם אובייקטיבית ומאוזנת יומרתו של הקומוניסטית ואת מחולליה.

ככל הנראה דחה  29אל מול יחסו השלילי למהפכה. בכבוד הן לבעלי ההון והן להמוני העם הפרולטריים קורסת

שבין המעמדות כאבן הבוחן  ואת העוינות המובנית והדטרמיניסטיתהכוללת אש את עיקרון מלחמת המעמדות 

ניצבים גם כאשר הם  את הדומה והמקרב שבין היהודים התבונן דרכה בעולם והעדיף על פניהםהמרכזית ל

הבסיסית נדמתה בעיניו כאותנטית יותר מאשר  הסולידריות היהודית .הפוליטי והכלכלי משני קצוות המתרס

פש הביטוי חואמונתו הליברלית של אש בערכי היסוד של זכויות האדם ו .הסכסוך המעמדי הכולל והטוטאלי

                                                           
24 Toronto, University of  ,s sake: The Bildungsroman in Russian Culture’, For HumanityLina Steiner

Toronto Press, 2011. pp 6-13  
25   15-, pp 10 The Controversial Sholem Asch: An Introduction to his FictionBen Siegel,  
 88שם, עמ'   26
קאמיטעט ביים -ארויסגעגעבן פון ש. ניגער בוך, ניו יָארק, שלום ַאש זיין לעבן זיינע ווערקשמואל ניגער,   27

 183, ז' 1960, קאנגרעס-אלוועלטלעכן יידישן קולטור
28  Sholem Asch  ,”The City as Cadre and Character in Sholem Asch's Dray Shtet“Seth L. Woltz, 

Reconsidered, edited by Nanette Stahl, Connecticut, The Beinecke Rare Book and Manuscript Library, 
2004. Pp 123  וגם 

http://www.yivoencyclopedia.org/article.aspx/Asch_Sholem Joseph Sherman, “Asch, Sholem”, 
29  . pp 93he Controversial Sholem Asch: An Introduction to his Fictiont Ben Siegel, 

http://www.yivoencyclopedia.org/article.aspx/Asch_Sholem
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מוסת לתאר את המהפכה באופן שלילי, הרסני ואלים, מעשה נקם של המון הובילה לבחירתו  והמחשבה

   30.שחרור של כוחות צדק קמאים והיסטורייםכולא  מדוכאו

לתת מענה משמש הז'אנר כדי  ביצירה זו, גם לכן כמו בתבנית הקלאסית של רומן החניכה אותה הצגתי קודם

אל חוסר השקט, חוסר הוודאות והבהלה אל מול פני העתיד שחוללו התעצמותה של תקופה. לשינויי הזמן וה

התעצמותם של מעמד הפועלים, הבורגנות האירופית ועליית הלאומים באמצע המאה התשע עשרה נוספו 

לכתוב רומן שיאפשר  ביקשהקומוניסטים וצמיחתה של הלאומיות היהודית באופנים מגוונים. אש  עליית

. בניגוד לאותם זמנולקולות השונים להישמע ולברוא גיבור שיגלם בלבטיו את לבטי הצעירים היהודים בני 

ובכך הנוטה להתבוללות רוסית -האינטיליגנציה היהודיתצמח גיבורו בקרב  ניגוד לאש עצמו,ואף ב, הצעירים

יהם את מיטבה של מייצגים במסלול חייהם ובערכדמה לגיבוריו המסורתיים של הז'אנר שתיארו צעירים ה

. כמוהם נחשף גיבורו להתערערות מבנה המשפחה ושחיקתם של מסלולי החיים התרבות האירופית

רי מירקין הרגיש עצמו נבדל בכל מקום אהמסורתיים ונדרש לבחור באופן אקטיבי את ערכיו ואת דרכו. זאכ

וסיף לשוטט מומשם החוצה,  פעם אחר פעם נדחק אל הפינהמצא עצמו  להשתלב אליו הגיע ולמרות מאמציו

 ולתור אחר מקומו בעולם. 

אך עזב את העיר בבריחתו מארוסתו ומחיי קריירה ומשפחה שחנקו  בפטרבורג, מירקין את מסע חייו החל

אסורה למגורים עבור מרבית היהודית אך , עיר העיר הבירה של האימפריה הרוסית אותו. פטרבורג הייתה

יהדות פטרבורג היתה  31בת כמה עשרות אלפים בכל זאת התגוררה בה בסוף המאה התשע עשרה.אוכלוסייה 

מורכבת בעיקר מסוחרים ומבעלי מלאכה, אך במקצועות מסויימים הייתה נוכחות היהודית רבה לעין שיעור 

. יהודי פטרבורג אף נהגו להשתלב התיווך ועריכת הדין ותמיחסם באוכלוסייה. כך היה למשל במקצוע

סביר  עם זאת ובניגוד למתואר ביצירה, .הרוסית הייתה השפה המרכזית ששימשה אותםו בתפקידי ניהול

להניח שרובם עדיין שלטו ביידיש ברמה כזו או אחרת. בפטרבורג לא התקיים רובע יהודי רשמי, למרות 

עושרם היחסי, החינוך החילוני וההיכרות עם התרבות הרוסית  סמיכות.בחירתם של יהודים רבים לגור ב

  בדילו ביניהם ובין יהודי תחום המושב.ה

 התמות העומדות במרכזו, מתאים אף לגיבורי רומניםוזה של הטרילוגיה, כמו גם הדילמות  ראשון חלק

רבים, המרגישים עצמם לכודים באירוסין שאינם מוכנים להם ובקריירה שאינה נכונה להם.  אירופאים

ההיבטים הייחודיים לרומן החניכה היהודי יצטרפו בעיקר בשני החלקים הבאים. זמן קצר לפני עזיבתו את 

ותו מסעו לוקח א מעמדית ובשל כך-דתית-לאומית-בותה הלשוניתהעיר נחשף מירקין ליהדות פולין על מורכ

                                                           
30  Sholem Asch  ,”Russia between Myth and Reality: From Meri To Three cities“ikhail Krutikov, M

Reconsidered, edited by Nanette Stahl, Connecticut, The Beinecke Rare Book and Manuscript Library, 
2004, pp 99-100 

, ירושלים, הוצאת מרכז זלמן המפגש היהודי עם האימפריה הרוסית המאוחרת -מחוץ לתחוםבנימין נתנס,   31

  109-130, עמ' 2013שזר, 
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. הפרק היהודי במסעו מספק אותו לזמן קצר בלבד ובהמשך מוצא עצמו ורשהוילנה היהודית ומשם להלאה ל

כמהפכן קומוניסט הלוקח חלק בקרב על כיבוש מוסקבה מדי צבא הצאר. לאחר תום המהפכה, מתאכזב 

ב מאבד את אמונתו מירקין מהדמות שזו לבשה ומהאכזריות הנדרשת על מנת לקיים את המשטר החדש ושו

לא הצליח להבין  אליהן הגיע ולאשתו אותה השאיר מאחור. בכל אחת מהתחנות ורשהושב על עקבותיו ל

חסר מקום בעולם מוצא עצמו בנוח עם הערכים והנורמות הנהוגים במקום ורק הוא  האנשיםמדוע חשים 

סוף הטרילוגיה כולל את ההבנה מביט בהתרחשויות מנקודת מבט חיצונית. תהליך התבגרותו של מירקין בו

סוף זה, המותיר את הגיבור  שאין אידאה אחת גדולה המעניקה את כל התשובות לחיים ואין ערכים מוחלטים.

 רומן החניכה האירופיממתלבט מבחינה ערכית וחברתית ואינו יודע לאיזה כיוון להוליך את חייו, שונה 

גם זה של ראשית המאה העשרים,  במידה רבה עשרה אךמאה התשע גם ברומן האירופי, ה. גיבור הקלאסי

לו כלים  מעניק. הניסיון שצבר גיבור הרומן םהשלמה עם חייהתפכחות מאשליות הילדּות ומבטא לרוב 

מירקין, גיבור רומן החניכה היהודי, מרוקן  ידך, הסיום של "לפני המבול" מוצא אתלהמשך. מאלהתוות כיוון 

ומבחינות רבות אף תלוש. מירקין נותר ללא סביבה משפחתית תומכת, ללא חברים וללא ערכים מובהקים 

המייצגת באופן מסורתי את הבית ואת השורשים, אך זהו  אל אישתו,הוא שב אמנם שרכש מתוך ניסיון חייו. 

זמן קצר לאחר הנישואים על מנת לנסוע למוסקבה ולהילחם. יותר מכך,  בית פיקטיבי, שכן מירקין נטש אותו

הייתה זו אהבה עקרה ולא . , המהפכנית והקומוניסטיתבגיסתו, אחות אישתו לזמן קצר מירקין אף התאהב

סופו  להאמין בלב שלם באשכול ערכים נתון ולהתחייב אליו. ו של מירקיןחוסר יכולת את ביטאהממומשת ש

 השב על עקבותיו חסר תשובות ומתחיל לבנות את חייו מבראשית. מירקיןציג לנו את של הרומן מ

בעיניים פסימיות או אופטימיות, הכל לפי רצון הקורא. מירקין שב אל ביתו  את סופו של הרומן ניתן להבין

דרך לאחר שעולמו הישן נהרס, אביו נפטר וחבריו למהפכה הוקיעו אותו כבוגד. תחושה חריפה של אבדן 

ויתכן שאף מרחפת באוויר לאחר שהאידיאולוגיות הכזיבו וגיבוריו הסוציאליסטיים של הרומן נותרו מפוכחים 

עצם היותם של מירקין ואישתו בחיים נוטעת תקווה ומאפשרת בנייה מחודשת.  מן הצד השנימיואשים משהיו. 

ים בית ומשפחה, לטעת ובחירה להק האחרון את אפשרותן של התחלה מחודשתפרק בכך מראה לנו ה

 שורשים.

 "דור הולך ודור בא" כריאליזם סוציאליסטי

זרם בעל מאפיינים יחודיים בתוך ז'אנר הרומן המרקסיסטי, שאליו אתייחס -הוא תת סוציאליסטיהריאליזם ה

הפיכתו לזרם הספרותי המוביל בעולם הקומוניסטי העצימה את תפוצתו והשפעתו עד כדי בלבול  בהמשך.

מונח סובייטי ב מדובר מושגים והעלמה חלקית של הרומן המרקסיסטי לטובת הריאליזם הסוציאליסטי.

כלל ויצירות בו יש לבחון יצירות אמנות ב )בברית המועצות( וקומוניסטי )בעולם כולו( המתייחס לאופן הראוי

ספרות בפרט. בבסיסו עומדת הדרישה לתאר באופן נאמן ומדויק את התפתחותה המהפכנית של המציאות תוך 

כדי עיצובו וחינוכו של האדם העמל וכל זאת ברוח הסוציאליזם. בשנותיו הראשונות של המשטר הסובייטי 
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 -, אז הוקם האגיטפרופ1923נהנו הספרות והאמנות הרוסים מפריחה בתחומים רבים, אך החל משנת 

המחלקה לאגיטציה ולתעמולה של המפלגה הקומוניסטית עליה הוטל בין השאר לפקח על שדה היצירה 

הספרותית, החל מתהדק הפיקוח של המשטר. בתחילה התבטא פיקוח זה בסגירתן של הוצאות קטנות ובהדרגה 

- 1929וספות של הפיקוח ניתן למנות בשנים החלו גם איסורים על גילויי עצמאות אמנותיים. נקודות ציון נ

אז אושרה תכנית החומש הראשונה של יוסף סטאלין, לאון טרוצקי, שהיווה את האופוזיציה המרכזית  1928

 1932בשנת  32לסטאלין, יצא לגלות, הקולחוזים גדלו, התעשייה התפתחה והשלטון הריכוזי התבסס והעמיק.

נסגרה בהוראת המשטר "הסתדרות הסופרים הפרולטרים הרוסים"  הפך הפיקוח לנוקשה ביותר ובשנה זו

המונח  33והוחלפה ב"איגוד הסופרים הסובייטי", שהוכר כמסגרת המותרת היחידה להתארגנות ספרותית.

קרונות המונח הינם עלמרות ש 34בוועידת איגוד הסופרים הסובייטי. 1934עצמו הוצג באופן רשמי בשנת 

השתנו בפרסומים רשמיים של הממשל הסובייטי, ניתן בכל זאת להתייחס לכמה היבטים  אף לא פעםגמישים ו

: הגיבור החיובי המגלם את הטוב והנעלה שברוח האדם הסוציאליסטי שהתקיימו בכל גלגוליומרכזיים 

כלומר שיקוף המציאות החברתית האובייקטיבית באמצעות  -והנאמן, רוח המפלגה, תיאוריית ההשתקפות

באופנים בלתי מחמיאים ומנוונים וזאת  פעמים רבות תוארמהעבר  35ת, רומנטיקה מהפכנית ורוח העם.האמנו

משטרו הישן של הצאר הפך שם נרדף לעוני, ניצול ושחיתות. אמצעים  36על מנת להצדיק את המשטר הנוכחי.

שיקופה הנכון אמנותיים מופשטים ושאינם ריאליסטיים נאסרו כיוון שכשלו במבחן הביקורת החברתית ו

והראוי של המציאות. נוסף לכך הוקעו הזרמים והיוצרים המודרניסטיים כאליטיסטים ומנוכרים מהעם שחסר 

נקודה נוספת בגנות אותם הז'אנרים הייתה  37את הכלים כיצד לגשת ליצירתם ולפצח את הקוד הפנימי שלהם.

שנחשב נכון  יאות באופןשנקודת המבט החלקית והשבורה שלהם )שלא שיקפה, כאמור, את המצ

אובייקטיבי( בחרה בכך שלא להיות ביקורתית כלפי הקפיטליזם ולא הציעה לקורא חזון ודרך אלא רק ו

 38הותירה אותו צף בתוך שברי ההווה וההוויה.

כבר היה משורר מוכר וזו הייתה יצירתו הראשונה  "דור הולך ודור בא"כשהתיישב מרקיש לכתוב את 

יצא מרקיש את תחומי ברית המועצות ונדד לורשה וממנה למרכז ומערב אירופה אך  1921בפרוזה. בשנת 

חלקה חזר מתוך תפיסה שבברית המועצות טמון עתידה של ספרות היידיש. היצירה עצמה, ש 1926בשנת 

                                                           
 187-182, עמ' 1951רחביה, ספרית פועלים, מ ,היסטוריה של ברית המועצותא. רוטשטיין,   32
אבנר הולצמן, "לעבר האדם או מעבר לספרות: אוכמני, שמיר והוויכוח על ריאליזם סוציאליסטי בספרות   33

 127-128. עמ' 1995, 36 עלי שיחהעברית", 
34  , Edited by M. PoliticsEncyclopedia of Literature and , ”SOCIALIST REALISM (SOVIET)“, Thomas Lahusen

Keith Booker, Westport, Conn, Greenwood Press, 2005, pp 665-674 
 שם, שם  35
אבנר הולצמן, "לעבר האדם או מעבר לספרות: אוכמני, שמיר והוויכוח על ריאליזם סוציאליסטי בספרות   36

 129העברית", עמ' 
220-טיקה המרקסיסטית. הקדמה למסה "מעורבות"", עמ' אמיר בנבג'י, "מהי ספרות פוליטית? אדורנו והאסת  37

221 
 , עורך אוסוולד הנפלינג, תל אביב, הוצאתאסתטיקה: מבוא פילוסופיסטיוארט סים, "מרקסיזם ואסתטיקה",  38

 424, עמ' 1999, הפתוחה האוניברסיטה
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יצא בשנת  כרך א'נכתבה תחת תנאים פוליטיים מורכבים ביותר.  כשלוש שנים מאוחר יותר, הראשון פורסם

, 1941יצא בשנת ופרים ועל תכני יצירותיהם, וכרך ב' במקביל להגברת הפיקוח הסטאליניסטי על הס ,1929

סמוך לכניסתה של ברית המועצות למלחמת העולם השנייה. אמנם כפי שהראיתי קיבל המושג "ריאליזם 

ת של , אבל עקרונותיו הבסיסיים, כמו גם התחושה הכללי1934סוציאליסטי" חשיפה רשמית רק בשנת 

עצם ב דוגמא לכך מעורבותו הגוברת של השלטון בשדה האמנות והספרות, התקיימו עוד לפני כן. ניתן למצוא

השוואה שבין שני כרכי "דור הולך ודור בא": למרות שהראשון יצא כמה שנים לפני הצהרת המדיניות ה

ביותר בעלילה כמו גם  לאחריו, ניתן למצוא נקודות דמיון רבותיצא הרשמית של אמנות המשטר והשני 

באמצעים האמנותיים. במילים אחרות, רוחו של הריאליזם הסוציאליסטי הקדימה את הגעתו הרשמית. כפי 

שצופה מיצירות התקופה, כתוב הרומן באופן המשקף את התפיסה הרווחת אודות המציאות ששררה ערב 

נו נטול היבטים קטעי זכרונותיהן, היים הרוסית ובמהלכה. העבר, אליו מתייחסות הדמויות במלחמת האזרח

 את אופייה האנטישמי של רוסיה הצארית ואת האלימות השרירותית ששררה בה:  בעיקר חיוביים ומדגיש

"...און האלטנדיק די הַאנט אויפן שרַאם, גיט פאר אירע אויגן א גיי אויף יענער פרימָארגן ]כשהיתה ילדה[, ווען מ'הָאט 

עלטערן. איבער דער גַאס, ווו זיי הָאבן געוווינט, רייסט זיך א צעווילדוועטער המון מיט העק און זיי געהרגעט, אירע 

מיט לָאמען. ס'טרָאגט זיך פון גַאס א ברָאך פון שויבן, א געשריי און עּפעס א טעמּפער טומל. אויגנבליקלעך ווערט 

  39און ווידער א גאס פון געשריי און געברָאך". -שטיל

ר האזרחים הנוצרים האנטישמיים ברוסיה הצארית, גם אויבי המהפכה בהווה של הסיפור מתוארים לצד תיאו

"ָאט ַא ייד!...אומעטום בַאדַארף זיך דיר ַא ייד מישן! ווָאס איז אייער טַאטנס עסק, ווי באופן אנטישמי, למשל כאן: 

לן מיר דיך נישט טשעּפען!... זשיָדאווסַאיַא ""זָאג קוקורוזַא! זָאג, רַאבין, וועאו כאן:  40ִאזוי מע גראבט?".

קטע זה, המתאר את המתרחש בעיר לאחר  41מָארדַא!"...און מיט א פליאסק פון דער נַאהייקע אים ָאּפגעלָאזט".

שנכבשה על ידי הצבא הלבן מדגיש לא רק את האווירה הכללית האנטישמית, אלא גם אווירה של הפקרות 

ללא הסיבה ומעיר הערות אנטישמיות היא של דוקטור מאיר, רופא  החייל פלמוסרית, שכן הדמות אליה נט

אם נזכור שמדובר ביצירה שנכתבה ביידיש ולכן פונה בראש ובראשונה לקהל יהודי, הרי  יהודי מבוגר.

ניצחת לחוסר מוסריותו הוכחה משטר מהווה בעיני קוראיו השהדגשה חוזרת לגבי אופיו האנטישמי של 

 ימיות שלו.ולחוסר הלגיט

, אוקראינים אוהדי המשטר המלוכני הכנסייה המושחתת, רוסים -אויבי המהפכהשוב ושוב מתוארים ביצירה 

אנרכיסטים וגם הצבאות הפולני והגרמני הפולשים, בתיאורים שליליים וגרוטסקיים ביותר כאנשים חסרי 

הגינות. כך למשל אומר להם החייל הפולני השומר על מעבר הגבול אותו מנסות הדמויות כללי מוסר בסיסי ו

                                                           
 93 ז'  ,1964 איקוף פארלאג,, וורשה ,נדערשטער באַ  איין דור אויס דור, מארקיש ּפרץ  39
 254ז'   ,1964איקוף פארלאג, , וורשה, נדבאַ  צווייטער איין דור אויס דור, מארקיש ּפרץ  40
 341-340 ’דָארטן, זז  41
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לחייל המתואר אין אידאלים המנחים את  42"ס'איז פריילעכער  אויף דער גרענעץ מיט נייע אסיגנאציעס".להבריח: 

כסף. וכך דרכו, הוא לא רואה לנגד עיניו עם או מולדת, כל מה שמתואר זו רק נפש מושחתת החפצה ב

 מתוארים חיילי הצבא הלבן, כשהם נכנסים לבית הרוס ומוצאים שם זקן עיוור הגווע ברעב: 

"בָאלשעוויק!" הָאבן זיי צו אים געשריגן און אים געמָארדעוועט "דו הָאסט היינט פון פענצטער געשָאסן אויף אונדז!"... 

ך נישט געזען ווי זיי שלעּפן ַארויס די שָאמּפָאלן... מיט זיינע דער ַאלטער הָאט קיינעם פון זיי נישט געזען. ער הָאט אוי

פַארמַאכטע בלינדע אויגן הָאט ער געזען, ווי סע בליצט. דערנָאך הָאט ער זיך ַא גליטש אויס געטָאן אין ווַאסער. 

  43אין בלוט". -דערנָאך

כבעלי עמוד שדרה  י הצבא האדוםחיילמתוארים בניגוד לתיאורים שליליים של אויבי המהפכה בעבר ובהווה, 

מטרת הלחימה וברור להם מה מוטל על כף המאזניים. הם אינם שכירי חרב ואינם  להם מוסרי מובהק. ברורה

נהנים מעצם הלחימה וההרג. יש בהם סולידריות ואחווה אחד כלפי השני, אבל גם כלפי האזרחים אותם הם 

-הבולשביקים הם חבורה מגוונת ובעלת נראטיב על שואפים לשחרר משלטונו של הצאר, שכן המהפכנים

לאומי שאנשיה באו מקבוצות אתניות שונות. כך למשל ואסילי, האיכר המהפכן המרגיש קרבה ליהודים בזמן 

 המצור על העיר: 

, נָאר אויך "ווַאסילי הָאט ַא טרַאכט געטָאן, אז יידן קומען איצטער אּפ נישט נָאר דערפַאר, ווָאס זיי זענען קָאמוניסטן

דערפַאר, ווָאס זיי זענען יידן. ווַאסילי הָאט נישט געוווסט, ווער איז ָאט דער דָאקטָאר מייער, ווָאס שטעלט ער מיט זיך 

פָאר. ָאבער איינס איז פַאר אים געווען קלָאר, ַאז אפילו נישט זייענדיק קיין קָאמוניסט, ּפרַאוועט דער דָאזיקער דָאקטָאר 

ייד. דָאס  ַאזַא אונטערערד, ווי ער, דער רויטַארמייער, דער קָאמוניסט...און בלויז דערפַאר, ווייל ער איז אַ פַאר געוויס 

  44הָאט אים דערנעענטערט צו ָאט דעם ווילד פרעמדן, אומבַאקַאנטן דָאקטָאר".

לאנטישמיות של תומכי הצאר. שוב, יש לזכור  ראיהסולידיות האנושית של המהפכנים מוצגת כתמונת 

במידה רבה הגדיר עצמו באמצעות יהודי ש בראש ובראשונה עבור ציבור ביצירה שנכתבה ביידיששמדובר 

)באופן המזכיר מאבקים רבים על זכויות אדם במחצית השניה של המאה  האזרחיות מאבק על זכויותיו

הבחירה להציג משמעותית עבורו באופן מיוחד.  נקודה זו יתההי ( ולכןהעשרים ואחתוראשית המאה  עשריםה

לגיטימיות שלהם ממש כפי שהצגת המהפכנים ביטלה כל אפשרות ל מובהקים הצאר כאנטישמים תומכי את

חד מימדיותן של הדמויות  את להדגיש ולהבהירעל מנת  מסר חיובי מובהק. העבירהדי העם היהודי כידי

בעל רקע וסופר אחר בן זמנו  אזדקק להשוואה עם בחר מרקיש לעצב בספרו ןובחירותיהן המוסריות אות

שנכתבו בשפה הרוסית  סיפוריו, שנולד שנה לפני מרקיש ורוסי המפורסם איסאק באבל-הסופר היהודי דומה.

הציג בקובץ סיפוריו "חיל הפרשים", המתאר יחידת קוזאקים  ,סוף שנות העשרים-אמצעעיתונות בפורסמו ב

                                                           
 188דָארטן,  ז'   42
 414 ’דָארטן, ז  43
 451 ’דָארטן, ז  44
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תיאור פלקטי הרבה פחות.  בפולשים הפולנים ודוחקת אותם מזרחה לאוקראינה ובחזרה לפולין, הנאבקת

הלוחמים  שנקטויהדות המסורתית כמו גם תיאור האלימות הלא הכרחית ליהודי העיירה ולהאמפתיה 

 ככל תמונת עולם מורכבת הרבה יותר ופחות חד משמעית במסריה. ליצירת אצל באבל הובילו"האדומים" 

   45הנראה הלחצים הפוליטיים המתועדים שהופעלו עליו השפיעו פחות מאשר במקרה של מרקיש.

ערכיהם החיוביים של המהפכנים אינם מוגבלים רק לזוית היהודית או אפילו הרוסית אלא גם  אצל מרקיש

כך למשל בהתכנסות צבאית שבסופה ישלחו כמה מן לערכים המכוננים את האנושיות הבסיסית בעולם כולו. 

איך קָאן אויך... –און איך!... –איך וועל זיך אויך נישט ָאּפזָאגן!  –"ווער וועט גיין?... החיילים למשימת התאבדות: 

רומגערינגלט ָאן מיר וועט דָא קיינער קיין טרָאט נישט קָאנען טָאן!... אין געציילטע מינוטן ַארום איז עזרא געווען אַ  –

   46פון ַאלע זייטן".

דמות ללא פגמים, מהפכן ללא פחדים או חרטות שתכלית חייו היא כ כתובגיבור הרומן, עזרא מורגנשטרן, 

להוריד את הצאר מכיסאו ולהעלות את הבולשביקים לכס השלטון. גם כשהוא נשלח לצבא כעונש על פעילותו 

מסתבך בשל כך עם מפקדיו הישירים ואפילו עם מפקד הגדוד. החתרנית עזרא אינו חושש לעמוד על דעותיו ו

עיצוב  נוספת אותה ניתן לערוך היא בין השוואהעזרא אינו נענש על מעשיו בצבא והכל מקפידים בכבודו. 

הספרות  זה של ובין סוציאליסטית-רומן "דור הולך ודור בא" כמייצג ספרות יידיש ריאליסטיתהדמויות ב

הביוגרפיה הדומה של הכותבים,  השוואה זו אפשרית בין השאר בגלל .העברית שנכתבה באותה התקופה

הקנאות  שתיארה את מלחמת האזרחים הרוסית אפיינה בספרות העברית. שחלקם אף כתב בשתי השפות

חילונית  המוכנים להקריב את הפרט בשם משיחיות , כאלוגיבורים השליליים דווקא לרעיון המהפכה

נטו שלא לפעול באופן אדוק ועיוור אלא דווקא  מאידך, הגיבורים החיובים ערטילאית או עבור החברה כולה.

להתחבט ולהתלבט על אמונותיהם. גם גורלה של העיירה היהודית שדעכה תחת השלטון הסובייטי ציער את 

יבט זה של הספרות העברית אינו ה 47גיבורי הספרות העברית שבבריה"מ ממש כפי שהיה עזרא אדיש כלפיו.

ועד  מראשית המאה העשרים, דרך ימי המהפכהח או משני ומלווה את הספרות העברית לכל הפחות זני

 על שלל יצוגיוהתלוש המפורסם  ו שלדמותכבר ב ספרות שנכתבה מאוחר יותר במדינת ובארץ ישראל.ל

בעולם משתנה וכבר אינו מי שהיה אך עדיין לא  מתלבט שאיבד את מקומו הבטוח אדם ומחבריו ניתן לתאר

הושפעה מדגם מקביל שהתקיים בספרות  התלוש ו שלדמות 48עתיד להיות. הגיע אל ההבנה השלמה מי הוא

הרוסית וכונה "הגיבור המיותר" אך זה נעלם בסופו של דבר מהכתובים לטובת גיבור הירואי יותר ובעל 

 חצויה ובמידת מה גם מיוסרת.אמביוולנטית, גת כמנותקת ובודדה, אישיותו של התלוש מוצ משמעות לחייו.

                                                           
כל הכתבים: כרך  -איסאק באבל בתוךאפרים זיכר, "על חייו של באבל, עלייתו המסחררת וגורלו הטראגי",   45

 11-18, עמ' 2008, ירושלים, הוצאת כרמל, ראשון
 461 ’דָארטן, ז  46
 104-103, עמ' 1978הוצאת הקיבוץ המאוחד,  -אוניברסיטת תל אביב תל אביב, ,מפתחותנורית גוברין,   47
, עמ' 1985אוניברסיטה משודרת,  -משרד הביטחון הוצאה לאור תל אביב, ,תלישות והתחדשותנורית גוברין,   48

17-25 
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עם קום בניגוד לבן דמותו הרוסי, שרד התלוש העברי ו .אדם ללא קהילה וללא סביבה, מיואש וחסר מוצא

את התחבטויות  מבטא מושג זה, כשה"יורים ובוכים" החייליםולמרכיביה נוספו גם  דמות זוהמדינה התפתחה 

)בראש ובראשונה  החל מימי מלחמת העצמאות . ניתן למצוא הדים למושגהמוסריות של הלוחמיםהנפש 

"הוא הלך  של משה שמיר ", גיבור יצירתואורי"דמויותיו החד פעמיות של ס. יזהר ובמידה רבה גם ב

 מכוון לקושי הנפשי שנדרש מלוחמים על מנת לבצעו )"שיח לוחמים"( ועד מלחמת ששת הימים (בשדות"

לראות ספרות העברית ניתן ה שלהמתייסר לאתוס הגיבור מעשים בלתי הומניים בשם טובת הכלל. בהשוואה 

על  נדרשים להצטדק או להתחרט על דבר ובוודאי שלאאינם  ועזרא ביניהם גיבורי הריאליזם הסוציאליסטיש

גם בשפות אחרות וביניהן  ברוסית כמו בריאליזם הסוציאליסטי,צדקת דרכם כיוון שהם משוכנעים בנכונותה. 

באשר למחיר שנדרשים הפרט או החברה  התחבטותמתקיים גיבוי חד משמעי למהפכה ללא שום היידיש, 

אוייבי המהפכה באופן שלילי עד כדי  מתוארים לשלם עבורה. וכפי שהגיבור המהפכני מתואר באור חיובי, כך

 . ודמוניזציה דה הומניזציה

קריאה ב"דור הולך דור בא" באמצעות מושג הספרות המינורית מעלה סוגיות הנוגעות במורכבות החיים 

היהודים בברית המועצות ובמתח שבין היבדלות להיטמעות בחברה הכללית. סוגיות אלו ליוו את חיי היהודים 

פו של דבר להוצאתו במידה כזו או אחרת בכל שנות המשטר וניתן אף לקשור אותן לנסיבות שהובילו בסו

להורג של מארקיש כחלק מהאינטיליגנציה וההנהגה היהודית )על כך בפרק הבא(. באופן פרדוקסלי ביטאה 

שפת היידיש גם את הקשר של יהודי ברית המועצות עם המרחב הגיאוגרפי בו נוצרה ודוברה, אך גם את 

לקים נוספים בעולם. היידיש הייתה שפה הקשר של יהודיה עם הקהילות היהודיות בצפון ובדרום אמריקה ובח

יהודית, סמל לזהותו הפרטיקולרית של המיעוט היהודי בברית המועצות, למורשתו וגם לאוניברסליותו. 

חידדה והעצימה את הקונפליקט המובנה בזהותם של יהודי ברית המועצות אל מול המשטר  בשפה זוהכתיבה 

ואת ערכיו. המדובר  מהללת את המשטר הקיים, את דרכיו הסובייטי. כפי שכבר הראיתי, מדובר ביצירה

משטר שתוך זמן קצר ישמוט את הקרקע מתחת לדפוסי החיים המסורתיים היהודים וישנה את כמובן באותו 

המבנה הכלכלי הקיים בעיירות ואיתו גם את הדפוסים החברתיים והקהילתיים. מדובר גם באותו המשטר 

)ולפרקים גם יתמוך( בקיום זהות ותרבות יהודית מובחנת. סוגיית יחסי שלפרקים יאתגר, לפרקים יקשה 

הכוחות הנובעים מעצם הבחירה בשימוש בלשון היא מעניינת ביותר: האם שימשה שפת היידיש לשחרור או 

זו  ספרות -ובייטי? מחדלדיכוי יהודי ברית המועצות? כיצד יש לקרוא את ספרות יידיש במרחב המהפכני והס

שפה שאינה שפת הרוב אלא שפתו של מיעוט מובחן ונטול טריטוריה גיאוגרפית מוגדרת הנבדל ב נכתבה

או לאומית מהמרחב הרב לאומי הסובב אותו. מאידך, מדיניות המשטר המוצהרת בסוגיית \מבחינה תרבותית ו

ם לקחת חלק אפשרה ליהודים רבי 1917השוויון הובילה הן לאמנסיפציה יהודית והן לדיכוי יהודי. מהפכת 
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סביר  49בהובלתה ולהשפיע מעל ומעבר ליחסם באוכלוסייה בתוך מפלגות השמאל ואף בתוך הבולשביקים.

לומר שספרות היידיש שנכתבה בברית המועצות באותה התקופה שירתה במקביל את שתי המגמות המתנגשות 

המלאה עד כדי התבוללות  ותמכה הן בזהותם היחודית של יהודי ברית המועצות והן בטשטושה ובהשתלבותם

 עם החברה הכללית.   

ראשי המשטר  או לא. לספרות פוליטית נחשב הז'אנר מאתגר את הדיון המתקיים האם סוציאליסטיהריאליזם ה

הטיפו ליצירה ריאליסטית בין השאר כיוון שתפסו את הריאליזם כאופן הישיר להשפיע ולחנך את ההמונים, 

בעוד שזרמים אוטונומיים וחידתיים יותר היו חתומים באופיים וסתומים בתוכנם. מדובר אם כן בספרות מן 

כי קיימת מחלוקת בקרב החוקרים אותה  הזן המעורב ולא האוטונומי. אך האם זוהי ספרות פוליטית? ניכר

 אנסה לחדד באמצעות ציטוט של מבקר הספרות דוד כנעני:

"הספרות הסובייטית, בכל לשונותיה, נולדה במזל כוכבו האדום של אוקטובר ו"אוקטובר" בתודעה של הוגיו... ]הוא[ 

האידיאולוגיה שקבעה כי אין "אוקטובר" מפנה בתולדות האנושות... בטחון עצמי ללא שיעור שאבו ההוגים והעושים מן 

דבר שרירותי... כי אם התגלמות תהליך מוכרח, גזור מראש, פועל יוצר של חוקיותה ומהותה האמתית של 

ההיסטוריה... רק תעמיק תודעתם החדשה ]של ההמונים[ ותזדהר מלכות הקומוניזם. ומתפקידה של הספרות לזרז את 

 50התהליך הזה."

ו ליצירה פוליטית כאל יצירה המנסה להשפיע על הקצאת ערכים ומשאבים, כלומר ניתן חבר התייחס בכתבי

בהחלט לחשוב על ספרות קומוניסטית, בין אם נכתבה מתוך גבולות המשטר הסובייטי ובין אם ברחבי העולם 

ינוך לאורו של לפיד הסוציאליזם, כספרות המחזקת את ערכי הקומוניזם ושואפת ומתיימרת לסייע למשטר בח

 למרות האצטלה המהפכניתו עם זאתההמונים, רוסים כלא רוסים, במאבקיו מול ערכי הקפיטליזם והפשיזם. 

הייתה זו, בסופו של יום, ספרות שסייעה למנגנוני השלטון לחזק את שליטתם בערכי  הבה התהדר והמשחררת

 ובתודעת הקוראים. 

סטי היו ביטויי צנזורה רבים, פנימיים וגם חיצוניים. גם לנושא הצנזורה חשוב להתייחס: לריאליזם הסוציאלי

על מנת לייצר קו אידאי אחיד לא נדרש כל הזמן פיקוח של משטר ביד גסה ומכוונת. בשנות העשרים ניתן היה 

ולמרות זאת עומד כרך א' של הרומן בעקרונותיו העיקריים  51עדיין ליצור בחופשיות יחסית בברית המועצות

נו יודעים אם מרקיש הסתייג מספרו בטרם פורסם על כך וגם לא אם הופעלו עליו לחצים של הז'אנר. אין א

כדי להתאימו לסגנון המקובל על הכלל. הבחירה לכתוב רומן באופן שנכתב ולבטא בדרך זו את רוח המשטר 

                                                           
, תולדות יהודי רוסיה 1920 -1914יהודי רוסי בתקופת מלחמת העולם הראשונה והמהפכה, אולג בודניצקי,   49

עד נפילת ברית המועצות, עורך מיכאל בייזר, ירושלים, מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם  1917ממהפכות 
 45-48, עמ' 2015היהודי, 

, עורכים כ"ד סיפורים מספרות יידיש בברית המועצות -לא אמות כי אחיהנעני, "העדות והשבות", בתוך דוד כ  50

  23, עמ' 1957מרחביה, ספרית פועלים,  ד. כנעני, א. שמרי,
, יהודי רוסיה במאה העשרים כרך ב', ערכו אדי ברית המועצות העולם התרבותי של יהודיבר )בוריס( קוטלרמן,   51

   59, עמ' 2014רעננה, האוניברסיטה הפתוחה,  משה שפרבר,זילצר, 
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זדהות הייתה חופשית ואישית למדי. עם זאת, ולמרות הזדהותו הפוליטית של מרקיש עם המשטר הסובייטי, ה

שעבורה חזר באמצע שנות העשרים מכמה שנים בהן הסתובב בבירות אירופה ועליה זכה עשור מאוחר יותר 

הושמעה כנגדו ביקורת שעיקרה היה כי ספרו מבליט באופן לא רוסי ולא פרופורציונלי את  52בפרס לנין,

-התפיסה המעמדית חלקם של היהודים במהפכה. עניין זה עמד בניגוד להגמוניה ההולכת וגוברת של

הדגשת חלקם של היהודים  53מרקסיסטית ששררה בחוגי הספרות הסובייטית והיהודית של אותן השנים.

בהפיכה העיבה על רעיון האחדות ועלולה הייתה להעיב על תפיסת האחדות הפרולטרית ולערעור ליכודו. 

וספו לעלילה דמויות נוצריות מרקיש לקח את הביקורת לתשומת ליבו וכשיצא חלקו השני של הרומן כבר נ

  54רבות והוא היה מאוזן הרבה יותר.

, ניתן לתהות מה היו הגורמים במרכז התרבות הסובייטית ריאליזם הסוציאליסטיהצבתו של סטאלין את הלצד 

הנוספים שסייעו להצלחתו. המקרה של "דור הולך ודור בא" עשוי לתת תשובה מסוימת בעניינה של הצנזורה 

היה עדיין לא הגיע לשיא כוחו ושסטו מן הקו הן במובן האישי והן החברתי. הפיקוח החברתי, שכלפי אלו 

רופף למדי בסוף שנות העשרים כשיצא הכרך הראשון, הפך למהודק הרבה יותר בראשית שנות הארבעים עם 

לאכוף  שאלה של היקף המשאבים אותם השקיע השלטון על מנת כרך השני. זהו הליך כמותי, כלומרצאת ה

 -תן ללמוד מהמקרהעמדות רצויות. נוסף עליו, ובמידה מסויימת מעניין אף יותר, הוא ההליך האיכותי אותו ני

. הצנזורה הפנימית היא פסיכולוגיים -מנגנוני הכפייה החיצוניים ישנם גם מנגנונים פנימיים ההכרה בכך שלצד

שרות פוליטיות ואמנותיות. בחירה זו עשויה תוך כך פל אדם ליישר קו עם המשטר ולעשות בעצם בחירתו ש

לנבוע מתוך קונפורמיזם, חשש מפגיעה פיזית או מסנקציה ופעמים רבות אף מתוך אמונה כנה בערכים. אלה 

על מנת להבין  גם אלה מצמצמים את החופש ואת היושר האמנותי של האדם וכל זאת מבחירה אישית לגמרי.

אדם היודע שמעשיו  לפי פוקו 55ון של בנת'ם כפי שהתייחס אליו פוקו.זאת ניתן לחשוב על מושג הפנאופטיק

פלישה אל המרחב -נבחנים ונצפים על ידי עיניים זרות אך אינו יודע מתי ובאיזו תדירות מתרחשת אותה צפיה

האישי מקבל בסופו של דבר את הדין ומפנים תחושה שעיקרה היותו מושא תמידי לביקורת ולבחינה. תחושה 

צורך בשומרים או בצופים ממשיים. ניתן אם  עד כדי מייתרת ילה לחוויה קיומית של פיקוח ומצמצמתזו מוב

את ערכיו עוד בטרם  להשליט באופן נרחבהפנמה המאפשרת למשטר כן לדבר על הפנמה של מנגנוני הדיכוי, 

, כשהצנזורה שני המנגנונים המתוארים משלימים האחד את השני למלוא כוחם. מנגנוני הפיקוחהגיעו 

שמתוך  לאלו ,שנועדה על מנת לישר את החורגים מן השורה מגיעה רק בשלב השני החיצונית )החברתית(

מדוע, למרות  באמצעות כך ניתן להסביר בחירה או כשל, מנגנון הצנזורה הפנימית שלהם אינו מתפקד כראוי.

ליסטי" תוקף רשמי וחלקו השני יצא שחלקו הראשון של הרומן יצא עוד בטרם קיבל המושג "ריאליזם סוציא

                                                           
52  http://www.yivoencyclopedia.org/article.aspx/Markish_Perets 
   60, עמ' ברית המועצות העולם התרבותי של יהודיבר )בוריס( קוטלרמן,   53
 ומזרח המועצות ברית יהודי בבעיות ומחקר עיון -בחינות ,”המועצות בברית יידיש ספרות“, שמרוק חנא  54

 16 'עמ. 1970, 1 גליון אירופה
55  213 -, ed. Paul Rabinow, New York, Pantheon books, 1984 pp 206Foucault readerMichel Foucault,  
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בשיאו של המשטר הסטאליניסטי המדכא והתקיף, מבחינות רבות אין בין שני החלקים הבדלים ממשיים 

ניכרים. שני החלקים מתייחסים באופן אוהד וחסר ביקורת או רבדים כלפי המהפכנים אויבי הצאר ושוללים 

סת עולמם, וזאת משום שהדיכוי הסובייטי הופיע באופן בצורה גרוטסקית וולגרית כל נסיון לאתגר את תפי

 הדרגתי ופעל באופנים מחוכמים ו"מתחת לרדאר" זמן רב בטרם קיבל תוקף רשמי וחוקי. 

 , פטריוטילמרות הדיכוי רב הפנים העולה מתוך השיח אודות הרומן, המסר הנובע מהעלילה עצמו הוא חזק

וחיובי. הרומן הוא אוטופיסטי ואופטימי במהותו וזאת כיוון שמאבקם של הגיבורים לכינונה של חברה חדשה 

המוות והאלימות הנוכחים ברומן על כל צעד ושעל, ניכר שלכתיבת  ,וטובה נושא לבסוף פרי. לצד הצער

תם והדפו והביסו את כל הרומן הייתה מטרתה סמויה והיא לחזק את רוחם של תומכי המהפכה שניצחו במלחמ

כתיבתו והוצאתו של הכרך השני בימי מלחמת העולם השניה נועדה ללא ספק  האוייבים המתוארים בעלילה.

 לעודד את רוחם של יהודי ברית המועצות ולשים את מבטחם במדינתם שתגן עליהם אל מול גרמניה המאיימת.

 "האחים אשכנזי" כרומן מרקסיסטי

סטית עוסקת באופנים הגלויים והסמויים בהם באים לידי ביטוי יחסי הגומלין בין ביקורת הספרות המרקסי

כתיבתו. הריאליזם הסוציאליסטי אליו המבנה ובניין העל ביצירה. כיצד מעצבת האידאולוגיה של היוצר את 

", התייחסתי במהלך הפרק הוא בוודאי מופע מובהק של הרומן המרקסיסטי ובמיוחד של "המרקסיזם הוולגרי

ראו קשר ישיר וברור בין המבנה )כלכלה(  בעשורים הראשונים של המאה העשרים ומבקריושרווח  סגנון

. כבר בעשורים ההם קמו מבקרי ספרות דוגמת גיאורג לוקאץ' וטענו שזוהי ובניין העל )ספרות במקרה זה(

יסטיים, הספרות לפי לוקאץ', מחשובי המבקרים המרקסהסתכלות שטחית החונקת את המעשה האמנותי. 

התנער מהמרקסיזם הוולגרי וטען  . הואומעודנים יותר אמנם משקפת את המציאות, אך באופנים מתוחכמים

הכרה אין פירושה בהכרח בראי, אלא הספרות מכירה במציאות אך שהשיקוף אינו נעשה כפי שקורה הדבר 

והשינוי המתחוללים בעצם המפגש בין התאמה. לוקאץ' חיפש בספרות את הדיאלקטיקה, כלומר את המאבק 

"אין להילחם בהצלחה הוא ראה בספרות כלי חברתי, תודעתי ותעמולתי, וכתב ש 56כוחות כלכליים ומעמדיים.

כלומר המאבק בכוחות הימין הפשיסטים אינו רק צבאי  57,בפאשיזם אלא במוחות שניטהרו מאדי רעל ועשן"

המיוחל הוא לכן גם ניצחון רוחני. לפי לוקאץ' אין לספרות זכות  ופוליטי אלא גם רעיוני ותודעתי, והניצחון

קיום כמבע אסתטי או כביטוי עצמי בלבד, אלא יש לה תפקיד חברתי מוגדר והוא לסייע במאבק הרוחני, 

כהקדמה וכחזית נוספת כחלק מהמאבק הפיזי הממשי כנגד אויבי המרקסיזם והקומוניזם, שבמקרה הספציפי 

פרדריק ג'יימסון, חוקר מרקסיסטי מאוחר יותר ותלמידו של לוקאץ', הפאשיסטיים הגרמנים.  אליו התייחס היו

                                                           
, עורכת חנה תורת הספרות והתרבות אסכולות בנות זמננודיוויד פורגאץ', "תיאוריות ספרות מרקסיסטיות",   56

 131-137, עמ' 2005רעננה, האוניברסיטה הפתוחה,  הרציג,
 133, עמ' הריאליזם בספרותגיאורג לוקאץ',   57
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ראה במעשה הספרותי אקט של מחאה והתקוממות אוטופית כנגד תהליכי ההחפצה, אבדן אמות המידה 

  58בעולם המודרני.  ם יומיהמתרחשים באופן יו ם דה הומניסטייםתהליכי ושארהמוסריים 

התעשייתיים והחברתיים המתרחשים בעיר לודז'  ,אשכנזי", המתאר את התהליכים הכלכליים הרומן "האחים

בקרב האוכלוסיות הנוצרית והיהודית החל מאמצע המאה התשע עשרה ועד לראשית העשור השלישי של 

המאה העשרים, מהווה ניסיון יוצא דופן לכתוב ספרות חדשה ואוונגרדית, רומן שנכתב תוך ניסיון ליצור 

בהיבטים תמטיים וצורניים גם  ים בעלי קירבה או זיקה למרקסיזםאידיאולוגי ספרות שתצליח לבטא עקרונות

מתייחסת להיבט הסוציולוגי של המציאות, כלומר לאופן בו חווה הקולקטיב, יחד. התיאוריה המרקסיסטית 

, ובוודאי זו שנכתבה בעידן המודרני הספרותהחברה האנושית, את התהליכים הכלכליים, ההיסטוריים וכד'. 

או של קבוצת  ניסיון חייו של היחיד בוחנת רוב הזמן את ,העולם הליברלית והקפיטליסטית וכחלק מתפישת

להכניס אל היידיש  ראשית העזתו -היתה כפולה של זינגר מקוריותו. עליהם ותתהפוכות העובראת הו יחידים

לברוא  , כלומרלכוד את הלך הרוח ונקודת המבט לא של הפרט אלא של הכלללהמצליחה  יצירה מקורית

ושנית עצם ההתייחסות  59,לתאר את התרחשויות החיים מבעד לעיניים קולקטיביותגיבור ספרותי מסוג חדש ו

החוזרת אל ההמון ואל הקהילות המרכיבות אותו כאל ישות חיה, וכל זאת בתוך יצירה שתכניה מוקדשים 

 למלחמת המעמדות ולאופן ההמוני שבו מאבק זה הובן ונחווה. 

שהיא בחזקת גיבור ראשי  , אין לרומן דמות מובהקתת המאכלסות את דפי הרומןהדמויות הרבולמרות 

ומובילה את העלילה בהחלטותיה ובמעשיה. אמנם שמו של הרומן מצביע על שני גיבורים מובהקים,  ביצירה

 העלילה ךמאיר )שבהמש-שמחה -אך בפועל גיבוריו אינם זוג האחים אשכנזי ואף לא האח הבולט מן השניים

ישות קולקטיבית  - 60העיר לודז' עצמה במידה רבה מאכס(. עיקרה של יצירה זו היא הלועזילשם  יוחלף

 המתוארת לכל אורך הרומן כבעלת חיות ודינמיות אנושיים לחלוטין: 

ָאמערט", "אין "לָאדזש הָאט געקָאכט, ַארומגעלָאפן ווי צעדולט, געזוכט נאכצוקָאּפירן", "לָאדזש הָאט געקרעכצט, געי

יק", " לָאדזש הָאט איצט ווידער גערעדט וועגן...", "ָאבער לָאדזש איז נישט געשלָאפן", "די ושטָאט איז געווָארן אומר

שטָאט איז פַארגליווערט געווָארן",  " לָאדזש הָאט אויפגעלעבט", " לָאדזש הָאט געוואוסט, ווָאס זי הָאט נביאות 

 61געזָאגט".

, אבל גם האנושיים תושביה תיאור ספרותי של מעשי והתנהגות אמנם הןההתייחסויות אל העיר כישות חיה 

האווירה ברחובותיה  את את התודעה הקיבוצית שלה, העיר, ה שלללכוד את רוח זהו נסיוןהרבה מעבר לכך. 

החוזרים שוב ושוב ברומן  התיעוש וההתפתחות הטכנולוגית. אזכורי העיר תהליך וכן את עצםובבתי העסקים 

                                                           
58  London, Cornell University Press, 1981, p 27 , The Political Unconscious, Frederic Jameson 
59  . pp 41Homeless Imagination in the Fiction of Israel Joshua Singer heTAnita Norich,  
 142. עמ' 1986, רבעון למדע הספרות -הספרותחנה נוריך, "ההווה כעבר ברומאנים של י"י זינגר",   60
, 439 940, 407, 387, 308, 294, 288 ’, זז1937ניו יָארק, פַארלַאג מתנות,  ,, די ברידער אשכנזיי"י זינגער  61

443  
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על המכילה בתוכה היבטים ומקטעים של רגשות אנושיים, פסיכולוגית המונים, סוציולוגיה, -מעין ישות יוצרים

 כלכלה, תעשיה, חדשות מקומיות ואפילו רכילות חטטנית:

דעם מָאגן און קָאן נישט "לָאדזש הָאט זיך ָאּפגעשטעלט. ווי עמעצער, ווָאס פרעסט זיך איבער צופיל, פַארדַארבט זיך 

מער ַפארדייען, ביז ער גיט נישט צוריק ַאלץ, ווָאס הָאט דעם מאגן פַארשטָאּפט, אזוי הָאט זיך די טומלדיקע און 

ַארבעטנדיקע שטָאט איבערגעפרעסן מיט סחורה... ּפלוצלונג איז די שטָאט שטיין געליבן. ַא שווערער ביסן איז געליבן 

וסובאשן הַאלדז, און זי הָאט גענומען ווַארפן זיך אין קרַאמפן, אין קָאנוואולסיעס. זי הָאט גענומען -שטעקן אין איר זולל

 62אויסמייקענען ַאלץ, ווָאס זי הָאט אין איר פרעסערישן מָאגן ַאריינגעלייגט אין די יָארן פון חזיריי און געמיינקייט".

וללת, ניתן למצוא לכל אורך העלילה קטעים שלמים לצד ההתייחסות הכוללת אל העיר כישות על אנושית כ

. אך מעשה זה לא נעשה על מנת תודעות-תתכדי את תודעת העל הקיבוצית ל בהם בחר המחבר דווקא לפרק

מה. בכל פרקי רומן שזורות להעצי -שלול את עיקרון התודעה הקולקטיבית אלא דווקא להיפךללבטל ו

אנו שוב ושוב זרקור לקהילה אנושית אחרת. ה מופנההתייחסויות לקהילות אנושיות שונות, כשבכל פעם 

פועלים כגוש אחד. סצנות של המרגישים, חושבים ונתקלים בתיאורים של סצנות המוניות, של בני אדם 

. בפטרבורג פיסת השלטון על ידי הבולשביקיםאירועי תבשיאן הקרשנדו של תיאור הפגנות, שביתות, רעב ו

ההווה המשותף של בני האדם ואת הגורל המשותף הנכון  את ומעצימים הללו מדגישיםהחוזרים התיאורים 

ניכר כאן נסיונו . גם כשאינו חולק תודעה קיבוצית אחת מרגיש, חושב ופועל המין האנושי באופן משותף להם.

אדם הנאבק על חייו  -הקלאסי הגיבור היחיד עומד פרותית שבמרכזה לאלהעניק לקורא חוויה סשל המחבר 

 החברה האנושית עצמה. וכך נפתח הספר: -אלא דבר מה חדש, אחר  ,ובוחר את דרכו

"...הָאבן זיך געצויגן איינס נָאך ס'ַאנדערע פורן מיט מענער, ווייבער, קינדער און זַאכן...די ּפוילישע ּפויערים, די לייב 

שקלַאפן פון די ּפריצים, הָאבן ָאּפגעשטעלט זייערע ַאקערס...די ּפויערטעס הָאבן ָאנגעשפַארט זיך מיט די הענט... די 

הָאריקע קינדער אין בלויזע גרָאב לייוונטענע העמדלעך זענען, צוזַאמען מיט די הינט... פַאר יידישע דָארפישע -סקפלאַ 

שווַארצע, געקרייזלטע ּפאהלעך... געשטַאנען פַאר די טירן און מיט קרעטשמעס זענען יידישע יינגעלעך מיט 

 63אויפגעריסענע שווַארצע און פַארחידושטע אויגן..."

הכתובות בגוף שלישי רבים ובהן מדומים בני האדם לגוף  סצנות ,כמעט בכל פרק אלוכניתן למצוא סצנות 

או  במהלך התקוממות של חייל ספציפי שירהאחיד. התיאורים הנקודתיים, במידה ויש כאלו, למשל ואחד 

מפגין ספציפי שנורה, מהווים סינקדוכה ואמצעי לתאר באופן ממוקד ונקודתי יותר את המערכה הכוללת. זוהי 

בחירה מודעת לקרב לרגע קט את המצלמה המשוטטת אל דמויות אקראיות אך נבחרות, להעניק להן מבע 

מבט על פנורמי. שאלת אנושיותו של המבע האנושי כמו גם שאלת אנושי ואז לשוב גבוה מעל פני הקרקע ל

                                                           
 291-289 ’דָארטן, זז  62
 7דָארטן, בלעטער ז'   63
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האותנטיות של הדמויות נתונות במחלוקת כיוון שקשה לקבוע האם מלבד היות הדמויות פרטים המייצגים את 

 64קהילתם או סמלים אוניברסליים, יש בהן גם ממש כדמויות ספרותיות וחד פעמיות.

 שהם מייצגים כפי ה את הפועלים וחשש מתפישת עולם חד ממדיתהסתייגות מרומזת מהלהט המפכני שליוו

ניתן למצוא בהשוואות החוזרות של המספר בין ניסן ובין אביו, המלמד. שוב ושוב מתואר האב כיהודי  אותה,

צר אופקים המקדיש את כל עיתותיו ומשאביו, רגשיים כחומריים, לטובת לימוד ושינון פרקי גמרא. אין הוא 

מסתייג. הניתן לחוש ביחס  יפנוי לאישתו, לילדיו או לתלמידיו ולמרות שהמספר אינו מבקר אותו באופן גלו

כאדם אדוק  גם הוא על הכרה מעמדית מתוארב יםפועלמנהיג בהמשך העלילה, לאחר שניסן בוגר והופך ל

באמונתו שאינו פנוי לקיים יחסים אנושיים שהם, לא מקים משפחה וכל חברויותיו סובבות רק את המעשה 

. המידע הביוגרפי אודות מות מראה של אביולד הופך הוא בכךוהמשותף שהוא ניצחון במלחמת המעמדות 

הותיר אותו מאחור עבור תפיסת עולם פלורליסטית שגדל בבית שומר מצוות ולאחר מכן  הן העובדה המחבר,

והן הידיעה שבניגוד לחברו מרקיש בחר שלא להגר לברית המועצות הקומוניסטית, מלמדת אותנו על , יותר

המקדשת ערכים מוחלטים ושוללת גווני ביניים ובחירות  , כזוציאותשל המ חד ממדית מכל ראיה ותוהסתייג

  אנושיות מורכבות בשם איזו אמת מטאפיזית.

האחרונים את  םסופו של הרומן יוצא באופן גלוי כנגד תפיסת השלטון הבולשביקית ברוסיה ומחבר בפרקי

התלמיד החכם והמהפכן  ניסןשל גיבוריו העיקריים: מותם דעיכתם והמהפכה הסובייטית עם ניצחונה של 

, התאכזב מתוצאות המהפכה ומהדיקטטורה כמנהיג פועלים מוכשר שגדל להיות תשלילו של מאכס אשכנזי

שנכפו על ידי הבולשביקים. תיאורו האחרון בעלילה מוצא אותו שבור לב וממרר בבכי  הרעיונית והפוליטית

מאכס אשכנזי נפטר בגיל צעיר יחסית אחרי שמפעל עם הבנתו שאין לו מקום בסדר החברתי אליו לחם וחלם. 

העיר לודז' שכלכלתה נהרסה . חייו קרס, משפחתו נהרסה והוא עצמו לא מצא עוד טעם להמשיך ולחיות

-עם מאכס ועם הנסיבות הכלכליותבעקבות עצמאות פולין וסגירת הגבול הרוסי, מתה במידה רבה ביחד 

במקרה  אך מתוארת כמה פרקים מוקדם יותר, ,אומו של מאכסיאקוב, ת רציחתו של 65.פוליטיות החדשות

בנסיבות הקשורות לא בהפיכה הרוסית אלא בעליית הלאומיות והאנטישמיות בפולין. הגיבור  היה זה שלו

טוביה, בן בריתו של ניסן המהפכן המוסיף להוביל את פועלי הוא  עד לסופה של העלילה היחיד שמוסיף לחיות

. טוביה מוסיף לחיות את חייו שותפים לדרך ת לב ונטולתשבור מתואר כדמות כי גם הוא הטקסטיל בעירו, אם

שנורתה למוות במהלך אחת נושא על מצפונו את מות בתו האהובה חסר את אהבת והערכת אישתו ו כשהוא

 ההפגנות.

                                                           
 812 זז'. 1936, 11 די צוקונפט, "די ברידער אשכנזי" פון י. י. זינגערשמואל ניגער,   64
65  , p. 47  The Homeless Imagination in the Fiction of Israel Joshua Singer, Norich Anita   
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גם היבטים תמטיים בעלי תוכן סוציאליסטי מובהק. וכך מתוארים  ישנם לרומןלצד ההיבטים הצורניים 

 הפועלים עצמם: 

וועבערייען... זעענדיק זיי פַארטָאג אין די טויזנטער, איילנדיק -"די אמתע ּפרָאלעטַאריער הָאט ער געזען אין די דַאמף

ט, הָאט ער געזען, ווי עס גייען קַאדרען פון אין די פַאבריקן...יָאגנדיק אויפן גרילצנדיקן רוף פון די קוימענס צו ַארבע

דער רעווָאלוציע, ווָאס מוז קומען לויט די אייזערנע געזען פון מַארקסיזם, די זעלענער פון פרייהייט און קַאמף... די 

 66צוקונפט געהערט די, ווָאס לויפט פַארטָאג איילנדיקע און מידע צו דער ַארבעט".

לא גע לליבו והוא התוכן הנכתב. כאבם של הפועלים נ הותו של המחבר עםבהזד מבעד לשורות ניתן לחוש

עם עייפות  ב, במקרה זה פרולטרי( מפגיש את הקוראתיאור של קולקטי -אדיש אליהם. התיאור )ושוב היה

מתי  -קובעת את מקצב החייםהעיר ו המנקבת במועדים קבועים את שמי יללת הצופר הפועלים במפעליהם, עם

כפי  ואת חייהם ממש, בדיוק מכרו את כוח עבודתםשאנשים ל מתי לישון ומתי לעבוד. התחושה היא שלאכול, 

של פועלים המנוכרים לטיב ולאיכות המוצר שהם מייצרים ולכן כל  אמפתיה. זהו תיאור מלא מארקסכתב ש

יימת על פס שנותר להם להיאבק עליו להם הוא תנאי העסקתם, זאת על מנת לצמצם את תחושת ההחפצה הק

 היצור: 

"זייער שווערע בַאדינגונגען זענען דָאס פַאר מַאקס ַאשכנזין געווען. נישט אין צוויי שיכטן הָאבן די ַארבעטער געווָאלט 

לעת, נָאר אין דריי שיכטן, צו ַאכט שעה ַא שיכט... "מיר קָאנען ַארבעטן צו -ַארבעטן אין פַאבריק אין פַארלויף פון מעת

שעהן מיט פופציק  -... ָאבער פַאר די איבעריקע פיר שעה זָאל בַאזונדערס געצָאלט ווערן ...פַאר נַאכטצוועלף שעה

ּפרָאצענט טייערער פון טָאג ַארבעט... און דעם לוין העכערן מיט פינף און צווַאנציק ּפרָאצענט". "דָאס איז ַאלץ?" הָאט 

 67אשכנזי געפרעגט מיט שּפָאט".

. דרישות להעלאת שכר רעב, לתשלום וחיוביכלגיטימי  נתפס על ידי קהל הקוראים פעלמאבקם של פועלי המ

עבור שעות נוספות ועבור משמרת לילה, הם חלק מתנאי העבודה שהוכרו כבסיסיים והכרחיים בכל רחבי 

העולם המערבי. בשנות השלושים בהן נכתב ויצא הספר טרם הוכרע מאבק זה וברור שיש בכתיבה מימד של 

וס ושכנוע הקורא להצטרף לצד הסוציאליסטי של המתרס מתוך אמפתיה אנושית ומוסרית לפועלים גי

הנבוכים והחוששים. תגובתו הלעגנית של המנהל, מאכס אשכנזי, כמו גם הסיגר אותו הוא מעשן ביהירות 

 מוודאים שהקורא יישאר רחוק ממאכס ומונעים ממנו לחוש אליו כל הזדהות או אמפתיה. 

שמדובר ביצירה המתארת מציאות של מלחמת מעמדות. הצבתו של מאכס  לסיכום חלק זה אם כן לומרניתן 

יהודי בחזית הרומן מחד ותיאור אינסופי של תנאי ההעסקה הגרועים ושל הניצול הכלכלי מאידך ההתעשיין 

ילה לאהוד את הקורא שגוייס במהלך העל מייצרים אצל הקורא תמונה מורכבת ומעניינת של המאבק המעמדי.

                                                           
  298, ז' אשכנזי , די ברידערי זינגער”י  66
 367-366 ’דָארטן, זז  67
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הפרקים המתארים את התהליך והפועלים המהפכנים אינו מוצא מקלט או מפלט בעצם תפיסת השלטון ברוסיה 

תפיסת השלטון על ידי הבולשביקים ביחד עם תיאור הרחקתו של ניסן ממוקדי  הכוחני והבלתי דמוקרטי של

הרומן נותר  סיוםעם ד ממדי או סובייטי. הכח המהפכניים ושבירת רוחו מוודאים כי רומן זה לא יתפס באופן ח

 הקורא מתוסכל מהמציאות המושחתת וחסרת המוצא העולה מבין הדפים.

 סיכום

ניתן לחבר בין  בהם תנאיםה את דגמתיאודות מקומה של יצירת אמנות בשדה הפוליטי וה תהיתיבפרק זה 

סיווגתי את היצירות לז'אנרים ספרותיים שונים והראיתי את המשמעויות  המעשה האמנותי והפוליטי.

ומן החניכה על מנת בעקרונות ראש  השתמש כיצדהצגתי . מהםהסגנוניות והפוליטיות הנלוות לכל אחד 

הבלבול האידאולוגי והאישי של  -עם אתגרי זמנולברוא מציאות חלופית יהודית שגיבורה נדרש להתמודד 

אירופה בראשית המאה העשרים. הדגמתי תוך שימוש בדוגמאות מיוצרים בשפות אחרות את יהודי מזרח 

עומק בחירתו של מרקיש לכתוב יצירה הנענית לכללי הריאליזם הסוציאליסטי והסברתי מדוע ניתן להשתמש 

י קריאה את הרומן דרך משקפבמושג זה למרות שחלקה הראשון נכתב עוד בטרם הוצג המושג באופן רשמי. 

  המובנים והחברתיים לי לחדד את המתחים הפוליטיים ההשימוש הספרות המינורית של דלז וגואטרי איפשר

  .בפרט בן הזמןשנכתבה בברית המועצות בכלל וביצירה המהללת את המשטר הסובייטי  יהודיתביצירה 

הראיתי את יחסו האמביוולנטי של זינגר למאבק המעמדי ולמלחמת האזרחים הרוסית ואת הפסימיות  עוד

זינגר בורא בעבודתו עולם דטרמניסטי ביחס לעתידה של יהדות מזרח אירופה.  האינהרנטית לאמביוולנטיות זו

פשית. הכוחות הללו הומניסטי בו בני האדם הם תוצר של כוחות חברתיים וכלכליים ולא של בחירה חו-ודה

מובילים בסיומו של הרומן לאירועים בלתי נשלטים של הרס חורבן ומוות, ובמובן זה יצירתו של זינגר היא 

 האפלה מבין השלוש.

ניתן לחלק באופן כמעט מובהק לאופטימי ובעלת מסר חיובי על גבול המשיחי  שלוש היצירות סיומן של את

"דור הולך ודור בא"(, פסימי המתאר מציאות של מוות, חורבן תרבותי של גאולת האדם ועתיד המין האנושי )

 מזה ודיכוי מהם לא ניתן להימלט )"האחים אשכנזי"( ומתנדנד בין שני הקצוות כיוון שיש בו גם מזה וגם

 )"לפני המבול"(.

 השניהיבטים שונים של משבר הזהות בקרב יהודי מזרח פולין ואוקראינה. בפרק אתייחס ל יםהבא יםבפרק

 גיבורישל אראה כיצד השפיעו השינויים של ראשית המאה העשרים על אורחות החיים, הערכים והזהות 

אותם השינויים ביחס למרחב  משמעותם של אדגים את השלישיבפרק ו ואת יחסם למהפכה הרוסית העלילות

  יאוגרפי בו מתקיימות העלילות.ג -החברתי
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 ין ואוקראינהיהודי פול בקרבזהות המשבר עיצוב הדמויות כביטוי ל -2פרק 

הציר  הזהות היהודית, החל מאמצע המאה התשע עשרה עברה החברה היהודית במזרח אירופה טלטלות רבות.

זהות  עד לאותם הימים הייתה מתערערת.יו של היהודי החל מרגע לידתו ועד ליום מותו, החלה יהמארגן את ח

בעיקר  הקהילה היהודית שחייתה מוסדות על התבססהלוח השנה היהודי ו סבבה את יחסית, פשוטה וברורהזו 

אל הערים הגדולות,  -הבלתי פוסקת ההגירה וביניהםלטלטלות המדוברות היו גורמים רבים,  .בעיירות

ואף ההגבלות ההולכות  ההשתלבות בשדה הפוליטי, ההתרחקות מהדת 68,ואף מעבר לים ארצות חדשותל

וגוברות במעמדם המשפטי של היהודים )מכסת אחוזים בבתי ספר ובאוניברסיטאות, איסור השתתפות 

שינו את החברה היהודית לבלי  . כל אלה69בבחירות לעיריות, איסור שירות חלקי על קצונה יהודית בצבא(

ת ישראל לחפש לעצמם מקום חדש ולהגדיר באופן עצמאי את זהותם האישית הכר ודחפו את המוני בי

תהליך נגדי של  חלה גוברהולך ול החברה, שכן לצד החילון הללא הקיפו את כ ותופעות אל 70.והקולקטיבית

הזהות היהודית אל מול סדר היום נסיון לשימור ובקרב חלק מהקבוצות והקהילות  התבססות האורתודוקסיה

ית המשולבת באופנים מגוונים היהוד הליכים אלו השפיעו רבות על האינטיליגנציהת 71והמודרני.החדש 

, אך התיעוש, החילון וההגירה השפיעו באופן עמוק ביותר גם על יהודי הקהילות והפולנית הרוסית בחברות

וגיות חילוניות חלוף הזמן. את האמונה הדתית החליפו אידיאולבהקטנות שעולמם המסורתי הותקף והתכווץ 

עצמם  שהתחרו על יוקרתן ועל היקף השפעתן בקרב המוני הצעירים שחיפשו את הפתרון המיטבי עבור

  ואף עבור החברה הנוצרית, בין אם כעם או כמעמד. החברה היהודית כיחידים, עבור

נרחב וכפי שציינתי במבוא שניים  סוציולוגי מתארים תקופה נתונה תוך שרטוטהספרים הנידונים בעבודה 

באמצעות היצמדות למהלך חייהם של כמה  מהם אף פורסמו בתחילה בעיתונות היומית בורשה ובניו יורק.

מקומם בהיסטוריה  אתהרומנים  מציגים (ם אשכנזי" אף תיאור של העיר עצמהדמויות )ובמקרה של "האחי

להתמודד, הן בינה לבין עצמה, והן במפגשה עם  תהיהודי החברה הדילמות והשינויים איתם נאלצה ואת

הנובע מנסיון חייהם של המחברים כמו גם  יהודית,לצד הדגש המובן מאליו על זוית ראיה  החברה הנוצרית.

ישנם בכל רומן כמה פרקים )או אפילו מחצית מהכרך "מוסקבה" לאש(  מתחומי העניין של קהל הקוראים,

הביקורת על יהדותו של כרך א' ברומן "דור הולך  השמים את הדגש על המתרחש בקרב דמויות לא יהודיות.

ודור בא" הובילה להוספת גיבורים נוצרים אוקראינים בכרך ב', אם כי הללו אינם מחליפים את גיבוריו 

הופעתם של פרקי "לפני המבול" ו"האחים אשכנזי"  יהודים( של הרומן אלא מתווספים אליהם.הראשיים )וה

להציג בפני קוראיהם יצירה הכוללת הן התיימרו בעיתונות הכתובה השפיע על אופיים הנגיש והרלוונטי והללו 

                                                           
, יהודי רוסיה במאה העשרים כרך א יהדות רוסיה בתחילת המאה העשרים: בין מסורת למודרנהולדימיר לוין,   68

 37-39, עמ' 2014עורך אדי זילצר, רעננה, האוניברסיטה הפתוחה, 
עד  1917תולדות יהודי רוסיה ממהפכות  ,1914'הרחוב היהודי' באימפריה הרוסית לקראת ולדימיר לוין,   69

 16-17, עמ' 2015נפילת ברית המועצות, עורך מיכאל בייזר, ירושלים, מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי, 
 30-20שם, עמ'   70
 64-27, עמ' יהדות רוסיה בתחילת המאה העשרים: בין מסורת למודרנהולדימיר לוין,   71
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אמנה עתה כמה  72.היבטים אידיאולוגיים, היסטוריים וערכיים, והן התייחסות קונקרטית למציאות בת הזמן

 אינטיליגנציההספרים עוסקים ב :ביצירותאת המחברים כפי שאלו באו לידי ביטוי  מהסוגיות שהעסיקו

היהודית ובנקודות ההשקה שלה עם החברה הנוצרית )"לפני המבול", "האחים אשכנזי"(, בשינויים שחלו 

הן בקרב  בתעשייה ובתעסוקה )"האחים אשכנזי"(, בתהליכי החילון שעברו על החברה היהודית

צמותה של )"לפני המבול" ובמידה פחותה גם "האחים אשכנזי"(, בהתע והן בקרב המוני העם אינטיליגנציהה

ובמלחמת  האופציה המעמדית והסוציאליסטית )"לפני המבול", "האחים אשכנזי"(, באופציה המהפכנית

, בהתפתחות הרעיון (אך גם "לפני המבול" ו"האחים אשכנזי" "דור הולך ודור בא"בעיקר ) האזרחים הרוסית

בפוגרומים ובהתקפות על הקהילה  ובמידה מסוימת גם בהמון היהודי )"לפני המבול"(, אינטיליגנציההלאומי ב

מודרני )"לפני -בהתחזקותה של העיר כמרכז יהודי היהודית )"דור הולך ודור בא", "האחים אשכנזי"(,

גיאוגרפי של העיירה היהודית )"דור הולך  -חברתי -המבול", "האחים אשכנזי"( בהיחלשות מקומה התרבותי

ילדים )"דור –החילון על יחסי הדורות ובעיקר יחסי הורים ודור בא"(, באופן בו השפיעו תהליכי המודרנה ו

, בשינויים שחלו במעמד האישה במיוחד בקרב המהפכנים הולך ודור בא", "לפני המבול", "האחים אשכנזי"(

 ועוד.  )בעיקר "לפני המבול" ובמידת מה גם "דור הולך ודור בא" ו"האחים אשכנזי"(

היהודי באותן השנים אך כמעט ואין להם ביטוי ביצירות הם הציונות  שני נושאים שהיו מרכזיים ביותר בשיח

לרעיון הלאומי שדיבר בזכות טריטוריה בארץ ישראל  למרות המקום המרכזי שהיהוהאורתודוקסיה היהודית. 

)כלומר הציונות( על גווניו השונים )ההסתדרות הציונית מחד, מפלגת הפועלים הציונית סוציאליסטית 

ן לזרם זה כמעט שום ביטוי בספרים אלו, למעט כמה הזיות של מאכס אשכנזי בעודו יושב שבעה אי 73מאידך(,

בנוסף ישנם כמה  .ושב לחייו להתנער מהן ולחזור לעצמו עוד בטרם קם ספיקהומתאבל על אחיו, אך הוא 

דיאלוגים קצרים ב"לפני המבול", אך הללו טובעים בים הדעות והעמדות הממלאים באריכות ובפירוט את דפי 

. הוא האורתודוקסיה היהודית ביצירותמההיסטוריה היהודית כפי שזו מתוארת שנמחק  נוסף זרם הרומן.

היה לפאר אותה כזרם לגיטימי של הרחוב ניתן  -לפחות  לאורתודוקסיה זו ניתן היה לגשת משני כיוונים

היהודי המשמר את חיוניותו ואת מהותו כחלק מהפסיפס היהודי אל מול ולצד השינויים החלים בו, וניתן היה 

 לתאר את התפוררותה, את המשפחות המתפרקות, היחסים העכורים שבין הדורות, ההגירות הנרחבות וכו'. 

לבטח הודי והן בביוגרפיה של המחברים )ל כך משמעותיים הן ברחוב היניתן לתהות מדוע דווקא שני זרמים כ

לייצג ולהצליח  הייתהבספריהם. היומרה המשתמעת מהספרים  שכזה ליחס מתעלם זכו ( זה האורתודוקסי

של קהילה ועיר )"האחים אשכנזי"(  ם )"לפני המבול"(, באמצעות סיפורןבאמצעות מהלך חייו של אד

ובאמצעות סיפורו של גיבור, שותפיו לדרך והעיירה ממנה בא )"דור הולך דור בא"( את מלוא החיים 

שויה להיות גם בחירה הבחירה ביידיש על פני כל שפה אחרת ובוודאי העברית ע היהודיים על מורכבותם.

                                                           
 253-252 עמ', ספרות יידיש בארצות הברית -ר העם היהודיכאן גאברהם נוברשטרן,   72
 29-28, 22, עמ' 1914'הרחוב היהודי' באימפריה הרוסית לקראת ולדימיר לוין,  73
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 מרקישניתן לשער כי  74וללת גם היבטים תמטיים.כ אינה בהכרח החלטה טכנית אלא אידיאולוגית ולכן

הציונות מטעמים אידאולוגיים וכיוון שזו הייתה חזקה מספיק כדי או התעלמו מ דחו המהפכן וזינגר המרקסיסט

כי  גם או לצמצם אותו לכדי אזוטריה. יתכן קיומה עצם לאיים על תפיסת עולמם נאלצו להכחיש ביצירתם את

, לא הכניסה לעלילת ספרו כדי ואף עלה לישראל באחרית ימיו אש, שאהד את הציונות באופן מובהק יותר

מורכבת ולוליינית מכפי שהייתה. גם כך הציגה יצירתו ל התולהפוך או הענפהלהוסיף עוד רובד ליצירתו  שלא

קול  מהם הודי והעניקה לכל אחדהשונים של הרחוב הי גווניואת  מבין השלושה של אש באופן המובהק ביותר

 . וצבע

נתון המסקרן עוד  75,, הרי שזו הייתה פופולרית למדי בספרות ראשית המאהאופציה האורתודוקסיתבאשר ל

בחירותיהם של  את מעודדים הורי העיירההמהפכן  מרקישיותר ביחס להיעדרותה מהיצירות המדוברות. אצל 

לטובת המהפכה. אין שבר בין דור ההורים והילדים ובוודאי שאין התגייסות  ילדיהם, בחירות המתארות לרוב

תיאור אוהד של בחירה בהמשך קיום החיים האורתודוקסיים. אצל זינגר מתואר שבר בין דור ההורים 

דומה. גם כאן  באופן בשני המעמדות ארומתהשבר יחסיהם של מאכס וניסן עם הוריהם,  והילדים באמצעות

יה מעניינת עוד סוגהם של יהודים שבחרו בהמשך קיום חיים דתיים. אצל אש הרי שאין מקום לתיאור חייה

שני קודמיו ואף עסק בנושאים אלו בהרחבה  כמו הרדיקלית כבול בראייה האידאולוגיתיותר, כיוון שלא היה 

 וריםביצירתו נפקד מקומה של היהדות האורתודוקסית כמעט לגמרי. דור ההגם זאת  ובכל 76.ביצירות קודמות

, ודור עירב החילונית המתגוררת היהודית אינטיליגנציהה המתואר בהרחבה בכרך "פטרבורג", מתאר את

במידה  חילוני.-למאבק מעמדימהכרך "ורשה" הותיר מאחוריו את החינוך הדתי והקדיש את חייו ההורים 

ומתקיים מרד של זכריה מירקין ובני דורו בהוריהם, הרי שזהו מרד בסמכות )במקרה של מירקין( או שמדובר 

 או שבר דורישום איזכור לאין  סופיה(.-בהקצנה בעמדות סוציאליסטיות עד לכדי קומוניזם )במקרה של זושה

אנושי התערב בתהליך המרחב הצוב שלצד רצונם של המחברים בעיניתן לשער  קיום אורתודוקסי עצמאי.ל

או של המחברים  העיתון עורך שיקולי תפוצה ופופולריות )על ידיהקוראים. העורך או הכתיבה גם רצון 

 להשפיע על מהלך העלילה.עצמם( עשויים היו 

. ואת יחסם למהפכה הרוסית משרתות הדמויות ברומנים את האידיאולוגיה של המחברים בפרק זה אראה כיצד

מעניק לדמויותיו את אפשרות הבחירה והתעייה. למרות יחסו השלילי להמהפכה אין הוא מציג באופן אש 

מעוות או גרוטסקי את תומכיה וגיבוריו משוטטים בין אידאולוגיות ללא תשלום מחיר מופרז על עצם 

וקעים ואלו המתנגדים אליה מ בלתי מתפשרתמרקיש מציג אצל גיבוריו מהפכנות מוחלטת ו התלבטותם.

כבוגדים או כנקלים. זינגר מתייחס אל חילחולה של החשיבה המודרנית והמעמדית בקרב גיבוריו באופן 

                                                           
 118-78הוצאת הקיבוץ המאוחד עמ'  -, אוניברסיטת תל אביבמפתחותראו למשל: נורית גוברין,   74
 328עמ'  יידיש בארצות הבריתספרות  -כאן גר העם היהודיאברהם נוברשטרן,   75
 שם, שם  76
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 . חוסר יכולתה שלואת הנסיונות לעמוד מולה כחסרי תוחלת דטרמניסטי ולכן רואה את המהפכה כבלתי נמנעת

מושחתת והמהפכה ה ה מחדלעמוד אל מול תהליכי ההתפרקות המובילים היישר אל סופהיהדות המסורתית 

שאלו מחוללים מאידך מותירים את גיבוריו שבורים ומפורקים, קירחים מכאן ומכאן, ללא  תקווההוחסרת 

 . ואידיאולוגיה מחסה רוחני בעולם סחוף רוחות

 דמויות מרכזיות ביצירות

 "לפני המבול"

יש  77.רבה הייתה וכלכלית פוליטית מבחינה השפעתה אך יחסי באופן קטנה היהודית בפטרבורג היתה קהילהה

היהודי וחלקים נרחבים בעלילת הרומן מתארים את היחשפותו לצד זה של ן מעט מ מירקין בזהותו של זאכארי

בימיו של סבו, שהחל את חייו כיהודי מסורתי  עוד זהותו. התרחקות המשפחה מהזהות היהודית החלה

למשכיל, קיצר את זקנו וקרא בספרים אסורים. הסבא, משה חיים מירקין, היה יהודי ממוצא  הפך במהלכםו

 בנו ההון הראשוני ממנו התפתח עושרה של המשפחה.הוא זה שעשה את ליטאי שלימד את עצמו רוסית ו

ָאן געהַאט ַאן  "ער הָאט פון זיין קינדהייטהתחנך רחוק מהיהדות ונאמר עליו ש אביו של זאכארי, גבריאל מירקין,

כביטוי הן להצלחתו העיסקית והן להתרחקותו מהיהדות העתיק גבריאל מירקין את מקום  78ָאּפנייגונג צו יידן".

נטאשה אוסיפובנה זארוכין, בתו של אחד הרופאים הידועים -נאטאליה נשא לאישה אתושם לפטרבורג מגוריו 

בעיר. הבית בו גדלה נטאשה היה מעורפל מבחינה דתית ולמרות החזות היהודית של אביה, התנהל הבית 

קריסטלעך,  -ערבורגער הייזערטע"אין שטוב האט זיך געפירט ווי אין ַאלע ּפבאופן המקובל על החברה הכללית 

וכיוון שראה  חיצונים להתרחק מהשפה היהודית ומסממנים יהודים הוסיף גבריאל מירקין 79".ּפרַאווָאסלַאוונע

להתנצר. דווקא מדיניותו הנוקשה של אלכסנדר השלישי היא זו  שקל עצמו רוסי לכל דבר ועניין לא פעם

חבריו ששימרה את יהדותו כמחאה שקטה כנגד החוקים החדשים. עם זאת, את בנו הוא גידל כמו כל ילדי 

 הנוצרים. 

ַאנצן אין ַא רוסישער ַאטמָאספערע, אינגַאנצן ַאזוי ווי ַא קינד פון זיינע שכנים. עס ן ג...איז דער זון אויפגעוואקסן אי"

הָאט אים מיט קיין זַאך נישט ָאּפגעשיידט. ווי זיין שכנס יינגל, הָאט אויך זַאכַארי פַארן שלָאפן גיין געצלמט זיך פַאר 

נע, ווָאס איז געהָאנגען אין זיין קינדער צימער, און געפרייט זיך מיט דער "יָאלקע", ָאדער מיט די דער איקאָ 

ָאּפגעפַארבטע אייער פון ּפסח... ביז צו צוועלף  יָאר הָאט ער גָאר אינגַאנצן נישט געוווסט, אז ער בַאלַאנגט צו ַאן 

  80."ר אמונהצו ַאן ַאנדערע -ַאנדערע רַאסע, צו ַאן ַאנדער פָאלק

                                                           
 29-30 'עמ ",יהדות רוסיה בתחילת המאה העשרים: בין מסורת למודרנה, "לוין ולדימיר 77
, ַארגענטינע אין יידן ּפוילישע פון פַארבַאנד צענטרַאל, ַאיירעס בוענָאס, ּפעטערבורג -מבול פַארן, אש שלום  78

 66 ’ז, 1949
  דָארטן, דָארטן  79
 71 ’ז, דָארטן  80
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זאכארי מירקין לא דיבר יידיש וידע מעט על העם שממנו בא. ראשית הרומן מוצאת אותו נטול סקרנות 

פוליטית והוא אינו מעסיק את מחשבותיו בעניין החברות היהודית או הרוסית. יהודים אחרים מהחוג החברתי 

 לאומית ופוליטית מפותחות יותר. תודעותהם בעלי  ,עליו הוא נמנה, למשל הפרקליט המפורסם האלפרין

 כרוסיםכולו  היהודי העם ואת עצמו את רואה, היהודית מהאינטליגנציה לחלק כפה המשמש בעלילה, האלפרין

. השניים בין הדוק קשור קושר ולכן כעם היהודים לא נרתע מזיהוי גם הוא במקביל. בארץ עמוק הנטועים

 בארץ רבים מני אחד, לאום הם היהודים לשיטתו. מלאה התבוללות על או היטמעות על מדבר אינו האלפרין

 מצדד אינו האלפרין. הרוסי במרחב היהודי הלאום של להשתלבותו הנכונה הדרך את למצוא ויש, רוסיה

 נאמן רוסי, אמיתי פטריוט עצמו ורואה דמוקרטי ופוליטי חברתי בשינוי מאמין אלא הצאר של שלטונו בהמשך

 המקבילה בתפיסה שמדובר יתכן. הנכונה השלטת לדת שנולדו מאחרים יותר אף נאמן, המוסרית עמדתו לפי

 הכרה ובעלת היסטורית תרבותית קבוצה כלומר, עם ביהודים הרואה 81דובנוב, שהגדירה כפי" אוטונומיזם"ל

 -היהודית זהותם שימור תוך מוצאם בארצות ולחיות להמשיך היהודים על דובנוב של לשיטתו. עצמית

 הפחות, לכל, המיועד חברתי ולתיקון הרוסי במרחב היהודים להשתלבות שואפות התפיסות הללו .חילונית

 ובמסורת בעיירה מחודשת הסתגרותעל  לא רפורמה שלטונית,על  כאן מדובר. היהודים של מצבם את לשפר

 .המהפכני במובנם והכלכלה הממשל סדרי שינויעל  ולא היהודית

המחולל את תהליך השינוי אצל זאכארי מירקין הוא מפגשו הממשי הראשון עם נציגיה המובחנים של האירוע 

על ידו  יםנתפס, אינם רוסיים במופגןש, כמו גם שפתם, הקהילה היהודית המגיעים לעיר. אורחותיהם

שגם , מירקיןטלטל את מפגש זה . שחש בעצמוהדהד את תחושת חוסר האותנטיות הסמויה שכאותנטיים, דבר 

ובעקבותיו , חביחסיהם לא בטמד להתחתן עם אישה שי ודאות בחייו הפרטיים שכן עבנקודה של א כך נמצא

סע על מנת לברר את מחשבותיו ולהעמיק ת מקום עבודתו ואת עיר מגוריו ונזב אע, טל את האירוסיןיבהוא 

היהודיות וילנה ולודז' אך בעיקר ובילה אותו לערים . דרכו ההמתחדשתעם זהותו היהודית את היכרותו 

גש בשאר הדיירים ית ובעלת התודעה הסוציאליסטית ופתארח אצל משפחת הורוויץ המודרנ, שם הורשהל

המתארחים אצלה, גם הם יהודים מודרניים וסוציאליסטים. בנם הבכור של משפחת הורוויץ נאסר באשמת 

פטרבורג כדי לשנות את נסעה לכש רקין לראשונהפגש מי אמו, רחל לאה,את הפצת חומרי תעמולה אסורים ו

בהמשך העלילה לאשתו של  תהפוךוהבת הבכירה  כמורה ומנהל בית ספר מודרני . אב הבית עבדרוע הגזירה

זכה ליחס  ות המסורתית שנגלתה לפניו, אך שם" נפתח בהיקסמותו של מירקין מהיהדורשהמירקין. הכרך "

 לא אותם להחזיר המנסה זולה רומנטיקה אודות האותנטיות שביהדות בדעותיו שלילי שכן תושבי הבית ראו

 עמדה כמו זו המצוטטת כאן של מירקין לא הייתה מקובלת עליהם, שכן מבחינתם הייתה .נחלצו הכבלים מהם

 .ולהתפתח להתקדם ממנו ומונע העם את החונק אויב ממשי האמונה

                                                           
  48-51 'עמ ,העשרים במאה רוסיה יהודי, לוין ולדימיר 81
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דערהַאלטן ּביז איצט, און וועט זיי אויפהַאלאן אין דער צוקונפט. די אמונה ע, ווָאס הָאט יידן קדי אמונה איז דָאס איינצי"

ע, ווָאס יידן פַארמָאגן. דָאס איז דָאס אמתע יידישע פָאטערלַאנד... ערשט איצט זעט ער איין, ווי קאיז דָאס איינצי

 82."נישט -זיך ַאליין קענען ָאראון נַאריש זיין גַאנציע דערציונג איז געווען. ַאלץ הָאט ער געלערנט, נ קטעותדי

את עמדתו ביחס לחוסר השוויון  רריבבו ונוסף במקביל לתהליך בחינת זהותו היהודית עבר מירקין תהליך 

 אימוץ הזהות – קטבים שני בין תנדנד מירקיןה" ורשה" של הכרך אורך הכלכלי והניצול המעמדי. לכל

חר בהוא נדרש לנקוט עמדה ו מלחמת האזרחים הרוסית כשפרצהת. לבסוף מהפכני-המעמדית ת או זויהודיה

בזושה, הבת הצעירה של משפחת  גש מירקיןשם. במוסקבה פ לקחת חלק במאבק המתחוללוע למוסקבה וסלנ

אנו  השלישי הכרך הורוויץ, ששינתה את שמה ועתה הפכה לסופיה המהפכנית חדורת להט הקרב. בראשית

אר את יתוכך  .הצאר כוחות מידי העיר את לכבוש המנסים המהפכנים ממפקדי כאחד מוצאים את מירקין

 הלוחמים בעת כינוס זמן קצר לפני הקרב:

די יונגע ַארבעטער...זענען זייערע ּפנימער, זייערע הענט געווען שווַארץ פון רויך און סַאזשע, מיט בַאשּפריצטער הייט "

אין -גלַאנציקע לייבער אונטער זעק, -טע שטָאלקעגעקומען מיט נאַ  הייצערס זענען-גיסערייען. די אויוון-פון די אייזן

ענערגיע... שָאטנס פון פַארשמַאכטע דורות -קורטקעס... אין די שטַארקע אברים הָאט זיך געזַאמלט די קַאמף-ַארבעטער

פַארפליישט אין די מעכטיקע זענען ַארויסגעקרָאכן פון זייערע פַארגרָאבענע לעכער פָאדערן ַא דערלייזונג און הָאבן זיך 

 83."לייבער-שטָאלענע ַארבעטער

 נלחמים הפועלים המתוארים אינם לצדק היסטורי. תביעתם של הפועלים עם מירקין מזדהה בפאתוס מהפכני

, מארקס קארל של הידועה למשנתו הדהוד כמובן זהו. כולם המדוכאים הדורות כל עבור אלא בשם עצמם רק

 אל הפועלים את המתרס צדי משני ושוב שוב המעמידה היסטורית-מטא מלחמה המעמדות במלחמת הוראה

 84צורה. ופושטים הלובשים היצור אמצעי בעלי מול

 מקומו את בקלות למצוא מירקין היה יכול העיר את כבשו והסובייטים מוסקבה על המאבק סתייםשה אחרי

 בהצלחה ופיקד הנדרשים החברתיים הקשרים את בנה כבר הוא, שנוצר החדש החברתי בסדר מועיל בתפקיד

 צליחה ולא קםש המהפכני המשטר עם בנוח חש הוא לא זאת למרות. בקרב המכריע אסטרטגית זירה על

 בשם שנעשה לעוול הצדקה כל מירקין מצא לא מנהיגי הקרבות לשאר בניגוד. מלא באופן אתו להזדהות

 אילצה הקרבות שוך עם התפכחותו. הכרחי עוול לחילופין או זמנית תופעה בו ראה ולא המהפכני השלטון

                                                           
 74-75 ’זז, 1930, ליגע קולטור פארלאג, ווארשע, ווארשע -מבול רןפאַ , אש שלום  82
, 1949, ַארגענטינע אין יידן ּפוילישע פון פַארבַאנד צענטרַאל, ַאיירעס בוענָאס, מָאסקווע -מבול פַארן, אש שלום  83

 88-89 ’זז
 הוצאת, אביב תל ,דורמן. מ עורך, והערות מבואות עם הקומוניסטי המאניפסט, אנגאלס ופרידריך מארכס קרל 84

 52-53 'עמ, 1950, המאוחד הקיבוץ
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 האידיאולוגית, בעמדתם מחזיק שאינו מישהו במחיצתם רצו לא שהמהפכנים ומכיוון צד לבחורו שובל אותו

 .איתם לחפש מה לו היה לא שוב

און ַאנגסט פַאר די ָארגַאנען פון ווַאנען עס נעמען זיך די שרעק פון ער הָאט נישט געקָאנט פַארשטיין, ווָאס דָא טוט זיך, "

דָאך זייער מַאכט? עס איז דָאך דָאס, ווָאס זיי הָאבן געווָאלט? ווער יָאגט דָאס ַאריין דעם פחד  דער רעווָאלוציע. עס איז

יעדע  דָאס ווַארפט ָאן ַא שרעק אויף מענטשן די מַאכט... פַארטיליקט זָאל ווערן ביי בירגער פַאר דער רעווָאלוציע?...

 85"מַאכט!

 הקצרים הדברים חילופי. רב זמן ראה לא אותם ובחותנו באשתו פגש שם ורשהל מירקין שב הספר של בסופו

 הם גם, החברתיות האידאות בפני מירקין את שחשפו אלו שהם למרות כי מלמדים הספר אתהחותמים 

יחדיו את החיים,  לשוב ולבנות זהירה ומהוססת העלילה מסתיימת בבחירה .התגשמו אלו בו מהאופן התאכזבו

 מפוכחים וספקנים יותר משהיו. גם אם

לכל אורך הרומן הקפיד אש לעצב את דמויותיו באופן מאוזן. בחירותיהן האידיאולוגיות של הדמויות אינן 

ואף סותרות  המדד היחיד בו אנו שופטים אותן וניתן למצוא דמויות חיוביות המאמינות באידיאולוגיות שונות

רי מירקין הגיבור הראשי, מעודדים אף הם אזו את זו. שינוי הערכים המלווים את הדמויות, ובראשן את זאכ

בדרכם חיפוש דרך פוליטי ללא הסללה ברורה מובהקת לעמדת ספציפית זו או אחרת בה מחזיק המחבר. 

יטיים ובוודאי ובוודאי אל מול באופן מובהק, בוודאי על רקע תכני הספר הפול אותנו מלמדתבחירה זו 

המחבר לחופש המחשבה והביטוי,  ו שלעל אהדת בחירותיהם של שני המחברים האחרים הנידונים בעבודה,

 הרומן.   של ליברליוהפוליטי ה המשרתים את אופיו

 "דור הולך ודור בא"

ממעטת במסירת  גיבורה המובהק של עלילת הספר הוא עזרא מורגנשטרן, בנו של מנדל הטוחן. העלילה

אינה, כנראה שבסביבות העיר קייב ובבגרותו ניתן להבין כי עזרא גדל בעיירה באוקר פרטים גיאוגרפיים אך

ללמוד רפואה. בהיותו שם התקרב עזרא לחוגים המהפכניים ונטש את ספסל לימודיו. עזרא אינו  נסע אליה

אפילו  86דמות מפותחת יתר על המידה וכל מעשיו בעלילה נועדו כדי לייצג מנהיג מהפכני גאה ועשוי ללא חת.

רמז נוסף הקושר את שמו )מורגנשטרן, כלומר כוכב השחר( מרמז על ייעודו בהובלת המהפכנים אל ניצחונם. 

עזרא, כוכב השחר, עם המהפכה הקרבה ניתן בראשית העלילה, בזמן שאביו מרים ראשו אל השמים ומבחין 

 -שם  בכוכב אדום, המסמל לדעתו שינוי גדול הקרב ובא

 און דו הָאסט נָאך גָארנישט געזען, עזרא?" -

                                                           
 285 ’ז, מָאסקווע -מבול פַארן, אש שלום  85
 23' עמ, המועצות בברית יידיש מספרות סיפורים ד"כ -אחיה כי אמות לא, כנעני דוד  86
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 נט צום פענצטער און ווייזט ָאן אויפן הימל:... מענדל גיט ַא פיר מיט ַא צעשרָאקענער נישט געווַאגטער האַ 

 ָאט דעם... רויטן ּפלַאנעט, עזרא!... -

 87"מע זָאגט, ַאז ַאלע מָאל פַאר מלחמות בַאווייזן זיך אויפן הימל ַאזעלכע רויטע סימנים... -

ואינו מתכופף בפני  דעתועזרא הוא הגיבור המגלם בדמותו את עצם המהפכה. הוא אינו חושש לעמוד על 

סמכות משטרו של הצאר. כך נהג מול החוקר המשטרתי וכך עשה גם בצבא, אליו נשלח כעונש על חתרנותו 

המהפכנית. רק בפני משפחתו נאלץ עזרא להסתיר ולהכחיש את זהותו האמיתית, אך הוא אינו עושה זאת 

לימודיו  ספסל שבנו נטש את אביו מגלהשלא לצערם. כש על מנת מטעמים של חשש או חוסר כנות אלא רק

 למרות פער הזהויות הברור בין דור ההורים והילדים אין או כועס עליו, אלא מנסה לסייע לו. כרהוא אינו מתנ

שומר המצוות ובין עולמו  ני המבני בין עולם העיירה של האבהעלילה מציגה שבר ביחסים שבין הדורות. השו

ההומניסטיים המניעים את שניהם. וכך כותב  כמשני אל מול ערכי הליבה המודרני של הצעיר המהפכן, מתואר

 -האב במכתב המהווה מעין צוואה שהשאיר לבנו, בטרם נתלה על עץ על ידי פורעים קוזאקים

פָארן ווָאס איז דען פַארַאן ַאזעלכעס, ווָאס איך ווייס און דו ווייסט נישט?...ַאז רבי עקיבא ַאליין איז דָאך אויך ַארומגע"

טייערער זון מיינער, גיי מיט  און געּפריידיקט קעגן מלכות, קעגן רוים, קעגן פַארדַארבער און קעגן אומגערעכטיקייט...

דעם וועג, ווָאס דו הָאסט פַאר זיך אויסגעטרָאטן...נָאר די געלייטערטע מענטשלעכע איידלקייט, ַאזוי ווי דו פַארשטייסט, 

פן טָאוול פון דיין הַארצן, און זי זָאל דיך פירן אין די שטעגן פון רעכטפָארכטיקייט ַאלע טעג זָאל זיין אויסגעקריצט אוי

 88"פון דיין בַאשערטער צייט אויף דער וועלט...

באים לידי ביטוי בצוואת האב הם יושרה וכנות. הדוגמא של רבי עקיבא שעמד לבדו  שאלוערכי היהדות כפי 

של עזרא במשטר הצארי. כאן כמו כאן נבחן האדם בערכיו ובמעשיו, כאן  מול רומא המושחתת דומה למאבקו

כמו גם כאן המשטר הפסול הוא חזק ורב עוצמה, ובשני המקרים החשש מהפסד לא צריך למנוע את עצם 

 הניסיון לשינוי, שכן עצם הניסיון הוא המבחן האמיתי של בני האדם.

בעלילה זוכות לעיצוב מוגבל למדי ונועדו לייצג טיפוסים שונים כמו עזרא ואביו מנדל, גם הדמויות הנוספות 

במלחמת האזרחים. כך למשל סוניה, היהודייה שהוריה נהרגו בפוגרום בילדותה והיא גדלה להיות מהפכנית 

. אפילו טרגדיה נוראה זו לא תסיט חלה וימותושותפתו הקרובה של עזרא. לסוניה ילד קטן שבמהלך העלילה י

רה שאביה אירסה לעזרא כחלק מטרתה ולא תרפה את ידיה. דמות נוספת היא בליומה, בחואת סוניה מ

בליומה אינה מצפה מעזרא שיממש בניגוד גמור לערכי העיירה והתקופה בקוזאקים שפלשו לעיירה.  מהמאבק

 תצטרף אליואחיה ולול ו . במסעה היא תחפש ותמצא אתהיא את העיירה אףאת הבטחת האירוסין ועוזבת 

 בחזית הכוחות המהפכניים.

                                                           
 29-30 ’זז, בַאנד ערשטער -איין דור אויס דור, מארקיש ּפרץ  87
 15 ’ז, בַאנד צווייטער -איין דור אויס דור, מארקיש ּפרץ  88
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דמות נוספת שהוזכרה בכרך א' בשמו אך פותחה בהרחבה בכרך ב' של הספר היא זו של ואסילי, בנו של 

מייצג  הואהעגלון. ואסילי הוא אוקראיני שגדל לא רחוק מעזרא ועתה משמש כיד ימינו במלחמת האזרחים. 

דמותו המזדהה עם סבל הארץ מדורי דורות.  של ה הטבעי והאותנטיאיכרים, ילידהאת המהפכן הנוצרי בן 

את הברית המעמדית הקיימת בין נוצרים ויהודים ואת היעדר האנטישמיות הקיים בקרב  תמייצגהיהודים אף 

 89הלוחמים המהפכניים.

ומסייעות  כל הדמויות החיוביות ברומן בקיומה של המהפכה הרוסיתכמעט ללא יוצא מן הכלל, תומכות 

הדמויות השליליות בין אם באופן אקטיבי או פאסיבי. חלוקה שוללות אותה  בהנגדה מלאה לכךו לכינונה

מובהקת זו מצביעה על עמדה אידיאולוגית ברורה של המחבר, אם כי כפי שכבר ציינתי בפרק הקודם, ניתן 

וסגנוני עם לחשוד שמא מדובר היה לא רק בבחירה אידיאולוגית ואומנותית גרידא אלא גם בישור קו ערכי 

  עמדת השלטון והקהל הרחב.

 "האחים אשכנזי"

רומן שאפתני זה, המשרטט את עלייתם במקביל של מעמד הפועלים בלודז' ושל הבורגנות היהודית ותעשייני 

הטקסטיל, מציג אלה לצד אלה שני זוגות אחים המהווים דמויות מראה האחד לשני. זוג אחים אחד הם מאכס 

תאומים שנולדו ליהודי שומר מצוות בעל משרה כמנהל עבודה באחד ממפעלי  אחים -ויאקוב אשכנזי

אייבשיץ, שלמרות  וניסן האורג טוביה -הטקסטיל הגדולים בעיר. הזוג השני הם שני פועלי טקסטיל קשיי יום

שזורים האחד בחיי  שותפים לדרך. ממש כפי שהאחים אשכנזי-הפרשי הגיל ביניהם מתנהלים כאחים לנפש

דם ומתחרים זה בזה בעסקים ובאהבה, כך בוחרים שוב ושוב שני הפועלים לשזור את חייהם השני רק מכוח ה

, אופיין העלילה לא משנות ארבעת הדמויות את אורך יחדיו כחלק מהובלת המאבק הסוציאליסטי בעירם. לכל

מוות. הפרקים האחרונים לם אותן עד וערכיהן, שחלקם אף נקבעים מרגע לידתן ממש ומלווי זהותן

אליו אתייחס בהמשך. אין ברומן מקום אמנם שינוי מסוים באופיו ו המתייחסים למאכס אשכנזי מציגים

שהן  אישיות הדמויות, תכונותיהן והבחירות לבחירה אישית, להתלבטות פילוסופית או להליכה כנגד הזרם.

אופי יסודיות ובחלק מהמקרים אף קוטביות זו לזו, יחד עם  תעשנה לאורך העלילה הם שילוב של כמה תכונות

  מציאות דטרמיניסטית נתונה, שמקורה בהתפתחות התעשייתית של החברה.

( בונם-יעקב) ויאקוב( מאיר-שמחה) מאכס התאומים זוג ההון המרכזיות אם כן הם בעלי הדמויות ארבעת

אייבשיץ. מאכס, הדמות המרכזית  וניסן האורג טוביה הפרולטרים המהפכנים" לדרך אחים"ה וזוג אשכנזי

רזה וחלוש שעוד כילד נמנע ממשחקים פיזיים והפנה את מרצו לעשיית רווחים מכוח  בעלילה, מתואר כאדם

גבר פיקח ושאפתן ביותר הנמנע מיחסים קרובים עם אנשים  מאכס גדל להיות ערמומיותו וחכמתו הטבעית.

אחרים בין אם מחמת מיאוס, מחמת קנאה או פשוט קושי במיומנויות חברתיות. כמו כן יש לו יצר תחרות עז 
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גיל צעיר. בכבר ממנו סלד יותר ממנו ובמיוחד באחיו התאום, שהצליח בכל מי הוא קינא שאינו יודע שובע. 

נאהב על ידי גברים ונשים גם האדם גדול וחזק, בעל מזג טוב וחברותי  -ר כהיפוכו הגמורמתואאחיו יאקוב 

 יחד. וכך מתוארת לידת האחים: 

טאג געקומען ַא קינד... נָאך עטלעכע מינוטן איז געקומען ַא צווייט  נַאכט אין ווייען איז פַאר-נָאך ַא שווערער סדר"

יינגערער איז געווען ַא גרויסער, ַא שווערער... און מיט ָאפענע פריילעכע, שווַארצע קינד, ַא גרויס און ַא שווערס...דער 

  90"אויגן...

התיאור מתייחס לתיאור החיצוני שילווה את האחים לכל אורך חייהם ונקבע כבר בבטן אימם )מאכס חלוש 

, המביטה בעולם בעיניים שמחות אופטימיתדמות  -ויאקוב פיזי וגדול( ואף לתיאורו הפנימי של יאקוב

מתייחס המתרחש כמה שנים מאוחר יותר ו . להלן קטעחייו בהמשך תכונות אלו יוסיפו וילוו אותו גם. ומצפות

 לאחים שגדלו והפכו ילדים המשחקים בחצר הבית:

ער. תמיד לַאכט ער יעקב בונם וויל לעבן בשלום. ער איז א גרויסער, ַא פעסט געבויטער, ַא לוסטיקער און לַאכעדיק"

 כָאטש עס איז נישטָא פַארווָאס.

 פרעגט מען אים. -יעקב בונם, פַארווָאס לַאכסטו? -

 ענטפערט דער קליינער און לאכט נָאך מער, אזוי ַאז ַאנדערע מוזן מיטלַאכן -ס'גלוסט זיך מיר -

ן זיך אין גרין, ווען זיי ווערן שלעכט, געשניצטער... מיט אויגן גרויע, ווָאס בייט-מאיר... ַא מָאגערער, א שַארף-שמחה

גייט ער זיך ָאן ַא זייט, תמיד מיט עטלעכע טריט ָאּפגערוקט פון ַאלעמען... אים ציט דָאס שּפילעריי, ס'חיות גייט אין 

ט אים אויס מיטצולויפן מיט די קינדער... נָאר עּפעס ַאן עקשנות, ַא זייטיקער כוח, ַא פרעמדער, ַאן איינעסדיקער, הַאל

  91"ָאּפ, לָאזט אים נישט צו.

-שוב חוזרות תכונותיו של יאקוב, כשעתה מקבלים הקוראים תיאור מעמיק יותר אודות הכוחות האנטי

סוציאליים המפעילים את מאכס ומרחיקים אותו מחברת בני האדם. כוחות אלו יסייעו לו בהמשך לטפס 

תנו ומאוחר יותר אף את אחד המפעלים הגדולים במעלה הסולם החברתי, להשיג את מפעל הטקסטיל של חו

לה יש יד בדבר  שגםזה של הבנים הברונים לבית הונצה. תכונות אלו אף ירחיקו אותו מאשתו )למרות  -בעיר

( ויובילו לגירושיו ממנה לטובת אישה מבוגרת אך בעלת ממון. והנה והעדיפה את אחיו שכן התקשתה לאהבו

והשניים זנחו  אביהם אחר כך לאחר שגדלו והפכו לגברים. עתה כבר נפטר תיאור שלישי של האחים, שנים

סייעה  האירופית על פני היהודית אימוץ הזהות. ובהתנהלותם את המסורת היהודית בשמם כמו גם בחזותם

 למאכס בעסקים ולאחיו יאקוב באהבה:
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עילוי, נישט ַארָאּפ אויף קיין וויילע פון  אויף שמחה מאירן איז דער חסידישער יונגערמַאנטשיק, דער ּפלוטעווַאטער"

זיין ּפנים, געלעגן אים אין יעדער בַאוועגונג, געהַאלטן זיך אים אין יעדער קנייטש פון זיינע דייטשע קליידער... ער הָאט 

ף די גָאר פַארגעזסן, ַאז ער הָאט קינדער...ער איז געווען בייז, אויף דער שטוב, אויף שווער און שוויגער, אוי

 שוועסטער, און מער פון ַאלץ אויף יעקב בונמען, ווָאס הָאט לָאדזש אויפגערודערט מיט זיין פריילעך לעבן.

יָא, ער איז געבוירן געווָארן אין ַא זיידן העמדל, דער יעקב בונם... ער איז געווַאקסן גרויס, הויך, שיין, פריילעך, פול 

עבן... ער איז געווען לוסטיק, אויסגעקָאכט מיט ַא וועלט...מען הָאט אים ליב מיט הנאה צו לעבן און צו זען ַאנדערע ל

 92"געהַאט און ער הָאט ַאנדערע ליב געַהאט

מאכס ביצירת  קשיים שלה הופנו בילדותם, רק שעתה עשוהשניים כפי ש נהגו בוגריםכאנשים שוב, גם 

 תועל לצבירת הון כל מרצו לאשתו ולילדיו.גם לביתו פנימה,  יחסים חברתיים לא רק אל חבריו למשחק אלא

שמח אוהב ונאהב על הכל. הרומן אינו מציג  -ולא נותר לו פנאי או עניין לכל דבר אחר. יאקוב נשאר כשהיה

על שלב גבוה יחסית בסולם שתי הדמויות מניח את  כביכול כל התפתחות או שינוי בדמויות האחים אלא

הם ם והפני את החייםהאירו כי לשני האחים  מתבררלקורא עם אתגרי החיים. תמודדו יהחברתי ומציג כיצד 

 בפרקיו האחרונים של הרומן חייל, כל אחד תוך שימוש מיטבי בתכונותיו וביכולותיו. מותם של האחים עשו

יאקוב נרצח על ידי קצינים  שכן האחים כדמויות קוטביותפעלו מייצג את הנקודה הראשונה בעלילה בה לא 

נה פ ,מאכס, השבור ממותו של אחיו .גאהולנים כיוון שסירב להשפיל את עצמו מולם ונותר גבר חזק פו

. מפעל הטקסטיל ולשקם אתחייו  אסוף את שבריסה ללא הצלחה לינרה אל המסורת היהודית אותה זנח ובחז

לודז'  מותה שלמה אף את  רבה העלילה מסתיימת במותו בטרם עת של מאכס שבור הלב, מוות המסמל במידת

 93.התעשייתית והיהודית

מתוארות כמה במקרה הזה טוביה וניסן פועלי הטקסטיל המהפכנים. גם ם שותפים לדרך השני ה -זוג האחים

הקורא יותר. יבט הפסיכולוגי של אישיותם עמום , אם כי ההחייהם השניים לכל אורךאת המלוות תכונות יסוד 

. הקורא אינו יודע מה מייחד את מניע אותםוהכוח העולמם הפנימי להיווצרות מקבל מידע בסיסי בלבד לגבי 

שאר הפועלים. אין הסבר ביוגרפי או פסיכולוגי ע עמד על דעתו המהפכנית קודם לטוביה משאר הפועלים ומדו

להתנהלותו אלא רק מתוארת שוב ושוב דבקותו ברעיון הסוציאליסטי. ניסן, שמבחינות רבות מזכיר 

 תיו את מאכס, מעוצב כדמות עגולה יותר. בתכונו

ער הָאט נישט ליב געהַאט דעם פָאטער, ניסן, ער הָאט אים פַארַאכט, געטרָאגן ַא שנאה אויף אים. ער הָאט אים נישט "

ט געקָאנט מוחל זיין, ווָאס ער לָאזט שטענדיק די שטוב אין דחקות... ָאבער דער פָאטער הָאט דערפון נישט געוווסט, ניש

געווָאלט וויסן. ער איז געזעסן ביי זיך אין שטיבל, פַארשלָאסן די טיר אויף ַא דין קייטעלע און געלערנט ָאדער געשריבן 
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מָאל הָאט מען קיין לַאך נישט געהערט, קיינמָאל איז ן חידושים אויף דער תורה מיט זייער קליינטשיקע אותיעלעך... קיי

 94"קיין פרייד נישט געווען אין שטוב

. ניסן הביתהרחיקו אותו הן מהדת והן מ הסובלת את אימוקפדנותו הדתית של אביו של ניסן ביחד עם העדפתו 

וקיווה שמשכורת זו תביא יים בהם ניתן להתקיים בכבוד ביקש לברוא עבור עצמו ועבור שאר הפועלים ח

כמה שניסה ניסן להתרחק כפי שהזכרתי בפרק הקודם, איתה גם בית וחיי משפחה בריאים יותר. עם זאת, 

מאביו כך גם דמה לו, רק שאת דבקותו ועקשנותו הדתיים של האחד החליפה האמונה הסוציאליסטית 

 :המהפכנית אצל האחר

גלויבן, ּפונקט ווי דער פָאטער זיינער איז ער געווען ַא מסתּפק במועט, געקָאנט לעבן מיט ברויט און ווַאסער פַאר זיין "

מַארקסיזם און אין ַאלעם, ווָאס די  אין ווי דער פָאטער זיינער אין דער תורה און אירע חכמים, ַאזוי הָאט ניסן געגלויבט

טעָארעטיקער פון דער נייער תורה זָאגן, און ּפונקט ווי זיין פָאטער איז זיך בַאגַאנגען מיט ברויט און ווַאסער און 

יל נָאר אין ָארעמקייט און אין צער, הָאט ער געוווסט, קָאן מען עוסק זיין אין דער תורה, ַאזוי געּפייניקט זיין גוף, ווי

 95"הָאט אויך ניסן געוואוסט, ַאז דער ווער זיינער איז ַא הַארבער, ַא שווערער, ווָאס פַארלַאנגט ּפייניקן דעם גוף.

ביכולתו להפנות את גבו לעולם בו התחנך מהפכן השואף לברוא עולם טוב יותר ועושה ככל שכ מתוארניסן 

האב הסגפן דמות . בתוכו פנימה ואינו מסוגל לברוח ממנונושא את הבית גם  בד בבד הואולבית בו גדל. 

לא על חיבה או חיבור נפשי אלא רק על שותפות לרעיון הושתתו יחסיו החברתיים והמייסר נטבעה בנפשו ו

לא מצא  בכלא או בסיביר. ניסן אותם פגש בחברים מהפכנים נוספים ואבין אם המדובר בטוביה  המהפכני,

. , לא הבחיןכרוכה אחריושהיתה  בתה של באשקה, בתו של טוביה חברובית. אפילו באה הקיםאישה ולא 

)הקטע הזה מתואר באופן מעורפל מעט(, הרי שהדבר רק מחזק את התכונות  ניסן כן הבחין בבאשקהבמידה ו

היחסים בין ניסן ובאשקה יע על מחוייבותו המוחלטת למהפכה על חשבון חייו האישיים. שכן מצב שצויינו,

אחיינית  \מזכירים במידת מה את היחסים בין יאקוב וגרטרוד, בתו של אחיו מאכס. גם במקרה הזה הבת 

( קוטביתאומו ה -אהבה )ממש כמו מאכסהמאוהבת היא זו היוזמת את הקרבה, רק שבניגוד לניסן שאינו פנוי ל

מותו של ניסן בסוף בריא ובעל תאוות הנכנע לחיזורי הצעירה ונושא אותה לאישה.  ,יאקוב הוא גבר חושני

 -התגשמות חלומו המשיחיזו של מאכס. , אך נפשו מתוארת כשבורה ממש כהעלילה הוא אמנם נפשי בלבד

 אינן מקובלות על המשטר הסוציאליסטיות שעמדותיו לתדהמתו התברר לוכשפך לסיוט והמהפכה המיוחלת ה

 שזה עתה נוצר.והוא ושכמותו הוצאו מתוך הסדר הפוליטי  המהפכני

אויסדערוויילטע פון פרייען -וויפל ער הָאט געווַארט אויף ָאט דער צייט, אויף דער ערשטער זיצונג פון די פָאלקס"

איצט הָאט מען אים פַארטריבן, מיט געווער און קללות ארויסגעיָאגט. און ווער?... אייגענע חברים  רוסלַאנד!...

רעווָאלוציָאנערן... ַא מידער, ַא דערשלָאגענער, ַא צעברָאכענער הָאט ער זיך אין זיין ָארעם צימערל אויפן שמָאלן 

                                                           
 89-90 ’זז ,די ברידער אשכנזי, י זינגער"י   94
 335-336 ’זז ,דָארטן  95
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טוב, צו וועלכן ער הָאט -ן געוויינט, געיָאמערט אויף דעם יוםבעטל ַאוועקגעווָארפן, דעם קָאּפ אין קישן איינגעגרָאבן או

 96"דערלעבט, נָאר מען הָאט אים פון אים פַארטריבן.

עצמה, שכפי שכתבה אניטה ' העיר לודז דמות נוספת הקיימת בספר ואליה כבר התייחסתי בפרק הקודם היא

רכזית לא פחות מהתאומים אשכנזי מ, ישנה התייחסות מובהקת אליה כאל דמות מרכזית בעלילה ',נוריץ

 97שנתנו לרומן את שמו.

 .הכלהרומן מציג את תהליכי החילון העוברים על היהודים, פועלים כבעלי הון, כבלתי נמנעים ומקיפים את 

בחירתו המאוחרת וכנגד כל הסיכויים של מאכס לשוב למורשת אבותיו ולקרוא בספרים הקדושים מוצגת 

מעשה של גסיסה,  כאקט של פרידה מעולם שהיה ואינו עוד, מעשה אחרון של פיוס עם העולם בטרם ימות.

תיהם והעניק להם ניכר כי זינגר אהד את עמדת הפועלים הנאבקים על זכויו לא של תחייה רוחנית מחודשת.

 אינםבספרו במה נרחבת לפרוש את משנתם ואת העוול שנעשה להם. התעשיינים ברומן, יהודים כלא יהודים, 

מציגים צידוק אידיאולוגי כזה או אחר להתנהלותם ובמקרה של בניו של הברון הונצה אף הוצגה קריקטורה 

באופנים השליליים ביותר כה הרוסית עצמה המהפמתוארת  זאת עםאלימה ונהנתנית של בעלי הכוח והשררה. 

אהדתו של זינגר לעצם המאבק . ם חדשבנייה של עולללא עולם הישן, ומובילה להרס ומוות של הככזו ה

התנגדותו למהפכה הרוסית וחוסר אמונתו בכך שהמדובר בתהליך שניתן להאט להתנגד או  תוך ,מחד המעמדי

 זון דיסטופי אפל ומדכדך.מצטברים לכדי ח מאידך, לשנות את פעולתו

 סיכום

ופירטתי הן את עיצובן של  הזהות המורכבים שעברו על יהדות מזרח אירופה יבפרק זה התייחסתי לשינוי

גיבורי הרומנים השונים את אותו המשבר. בנוסף  חוואת האופן בו הן ו הדמויות כמבטאות משבר זהות

 פרישת לצד ולהשפעת פירסומו הראשוני בעיתונות היומית על אופיו. הרומן הפנורמיהתייחסתי למושג 

סיה כבדי משקל )האותודוק פוליטיים-הנושאים הרבים הנידונים ביצירות הראיתי כי שני נושאים חברתיים

ובין  תוך בחירה אידיאולוגית או סגנוניתמ , בין אםמצד המחברים היהודית והציונות( זכו להתעלמות רועמת

. באמצעות הצגת גיבורי שלושת הרומנים אפיינתי את פניו התחשבות בקהל הקוראים של העיתון וליאם משיק

השונים של משבר הזהות היהודי במזרח אירופה ובאמצעות יחסם של הגיבורים למהפכה הרוסית חילצתי את 

השיא של המהווה את אירוע  של המחברים ביחס לסוגייה הפוליטית הערכית הגלויה או הסמויה םעמדת

וזאת באמצעות המרחבים האורבניים  בפרק הבא אמשיך לשרטט את משבר הזהות .יצירתם ועומדת במרכזו

השונים בהם מתרחשות העלילות. למרחבים אלה, כמו גם לעצם הנדידה והמעבר בין העיירה אל העיר 

  הגדולה, משמעות אידיאולוגית רבה.

                                                           
 543 ’ז ,דָארטן  96
97   48-40 pp, he Homeless Imagination in the Fiction of Israel Joshua SingerTAnita Norich,  
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 המרחבעיר ועיירה: המשמעות הפוליטית של  -3פרק 

לכן חשוב להתעכב , ואינה מובנת מאליה מחושבת, היא בחירה מודעת הבחירה למקם יצירה בעיר הגדולה

 שתיים מתוך שלושת היצירות בהן עוסקת העבודה הן אורבניות במובהק, הן מבחינת .עליה ולנסות להבינה

היצירה השלישית, "דור הולך  המתוארות. הדמויות והן באופי ,ותעוסק ןה בהם תכניםב הן ,ןהתרחשות אתרי

. עם זאת, האופן נוכחת בין דפיה ודור בא", אינה ממוקמת באופן מובהק בעיר, אם כי גם זו )ככל הנראה קייב(

ומצמצם את האפשרות לראות בה  ערכיה, הוא שלילי ביותרו ברומן זה העיירה, על נופה האנושיבו מתוארת 

 כמו ןבה הטבועה הקרבנות אך המתוארות בה הדמויות עם ראמזדהה הקו לפרקים אמנם .מודל קיום אפשרי

 יעסוק זה פרקחד משמעי כלפיה. ון מקשה על עיצוב יחס חיובי מחייה נפרד בלתי חלק שהיא המסכנות גם

 מקומה על אעמודבו גם במרחב האנושי גיאוגרפי הקיים ביצירות הנידונות, כלומר בעיר ובעיירה היהודית ו

 אחד בכל והעיירה העיר מקום את אראה מכן לאחר .והלאומית הדתית הזהות בבניית וחלקה העיירה של

עוד . בעלילה והדמויות החברה בעיצוב, וכממשות כדימוי, לעיר שיש החלק מהו אדגיםו הנידונים מהספרים

 אידאולוגית תפיסה ומשרתת הזמן בת בספרות מאליה מובנת אינה עירה לא הספרים עלילות העברת כי אראה

 . מודרנית ופואטית

 על מרמז שמה אפילו? שטעטל -ביידיש במונח בשמה המפורסמת יהודית עיירה אותה בעצם מהי, כך אם

 חיבה ולהבעת להקטנה המשמשת' ל ובתוספת" עיר" ביידיש מובנה שטָאט שכן ומשפחתיות קרבה של תחושה

 גם שכן, עיירה לציון" שטָאט" במונח גם שימוש נראה שלעתים עוד אציין. העיירה או הקטנה העיר מתקבלת

, ספרות -לגווניה היהודית ביצירה כך כל מרכזית היא ומדוע מאפייניה מהם. עירונית התיישבות צורת היא

 היהודית בתודעה תופסת היא אותו המקום ואת העיירה חשיבות את שאסביר לאחר? וקולנוע מחזות, ציורים

 את לנתק הבחירה עומק את להבין יהיה קל ,והשואה השנייה העולם מלחמת טרום ימי של החברתית ובהבניה

    .הגדולות בערים ולמקמן מהעיירה המדוברות היצירות

 מהן אחת שכל מגורים צורות של דגמים בארבעה לרוב חיו אירופה מזרח שיהודי אציין פתיחה כנקודת

 הם מהדגמים שלושה. ידם על מתעצבת גם אחת ובעונה ובעת היהודית והקהילה היחיד של דמותם את מעצבת

 אך הגדולות בערים הקהילות הוא הרביעי והדגם 98הבינוניות והערים, עיירות, כפרים: שנים מאות בני

 שהתייחסות להסיק כך אם ניתן. 99האחרונות השנים במאתיים בצמיחתן וקשור יותר מאוחר הוא בעיקרו

 כתגובה הבא חדש חברתי כמבנה, מסוימת במידה ולו, אותן התופסת כזו תהיה הגדולות הערים לקהילות

 אחד כל'. וכו חברתית, דתית, כלכלית -שהיא בחינה מכל אותם ומאתגר המסורתיים החברתיים למבנים

                                                           
, אביב תל ,הספל לאה בעריכת, ומשפטיים דמוגרפיים, גיאוגרפיים יסודות -בפולין היהודי הישוב, רוסמן משה 98

 57-58' עמ, 1991, הפתוחה האוניברסיטה
, אביב תל ,רינון ירדנה בעריכת, לארצותיהם אירופה מזרח יהודי": אירופה מזרח"ל" פולין"מ, בקון גרשון 99

 11-12' עמ, 1998, הפתוחה האוניברסיטה
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 קהילה של קיומה את אפשר הזכרנו אותם אורבניים, גיאוגרפיים, תרבותיים, כלכליים, הדתיים מהדגמים

 .במקצת שונים מאפיינים בעלת

 בעיקר, המושב לתחום מחוץ מוקדמים בכמה גם יהודים חיו, שציינתי העיקריים הדגמים ארבעת לצד

 היהודי בציבור שהופיעו, המשכילים. פטרבורג וסנט מוסקבה והערים( גרוזיה, בוכרה) האסייתיות הקהילות

 או החדר כגון השונים מוסדותיה על העיירה את בכתביהם ביקרו, עשרה התשע המאה במהלך אירופאי המזרח

 הקיים המובנה הצדק מחוסר, עצמם הם התחנכו בו האלים מהאופן הסתייגו הם בביקורתם. המדרש בית

 באופן חייו את לחיות היחיד של היכולת ומהיעדר המוחין מאטימות, ההיגיינה מחוסר, מעליבותה, בעיירה

 כמאה לאורך העיירה אודות הכתיבה את הסוקר, מירוןדן  לפי 100.בו הגלום הפוטנציאל מימוש תוך עצמאי

 של הפוליטיות הרוחניות ולעמדות התקופה לרוח בהתאם הכל, וסותרים רבים תפקידים העיירה ממלאת, שנים

 בשם המחבר עליה מתרפק אחרות בפעמים אך ולחדשנות לשינוי מקור מהווה היא לפרקים. המחברים

 יצירות אך אותה ומגדפים מבקרים; ואפורה בנאלית גם אך רומנטית גם להיות יכולה היא; למסורת הגעגועים

 עמוקה מתחושה מונעים לעיל שהוזכרו הכתיבה אופני רוב 101.אותה ולשמר אליה געגועים מבטאות אחרות

ושל  הכותבים של הביוגרפיות מתוך וזאת, דמיונם פרי העיירות ובין הכותבים בין ששררה אינטימיות של

  עדיין חיו בהן.היו יוצאי עיירות וחלקם  שרובם, הקוראים

 מעמד לא וגם לא הייתה הגדרה משפטית מובהקת לשטעטלש להבין חשוב השטעטל את לחקור באים כאשר

 102.ובתרבותו בחייו מקום לו נתן היהודי המיעוט ורק בו הכירה לא כלל יהודית הלא האוכלוסייה. אחיד חוקי

 כי אם, מהיהודים 33.5% -כ עיירות באותן חיו 1897 בשנת הצארית ברוסיה שנערך האוכלוסין מפקד לפי

 בו שחיו ישוב מקום: "כך להגדירו ניתן באואר יהודה לפי .יותר עוד רבים במספרים שמדובר הן ההערכות

 היהודי השנה לוח פי על התנהלו וחייהם הכללית מהאוכלוסייה שליש לפחות והיוו יהודים 15,000-1,000

 בעלת חיים בצורת מדובר, כלומר. 103"היהודית הדת של המסורתית בפרשנות שמקורם המנהגים פי ועל

 חיי כמו כלכליים היבטים גם להוסיף ניתן לאלו(. יהודי שנה לוח) ודתיים( הישוב גודל) דמוגרפים היבטים

 ליצירת שהובילו והתיעוש העיור תהליכי למרות. ומתווכים כסוחרים היהודים ומקום העיירה של המסחר

 33%-ו ורשה העיר מאוכלוסיית 31% -בערים )בפולין מנו היהודים כ ביותר גדולות יהודיות קהילות

( עדיין נותרו בפולין קהילות רבות שחיו בעיירות עד ערב מלחמת העולם השניה. בברית 'לודז מאוכלוסיית

  .המועצות היה המצב שונה, ועל כך בהמשך

                                                           
 38-44' עמ, 2002, גוונים הוצאת, אביב תל ,א כרך במעגליה עברית ספרות -הדורות קריאת, גוברין נורית 100
101  48-pp 1 2000 ,syracuse university press, NY ,of the Shtetl ageThe iman Miron, D 
102  1739-, 2008, PP. 1732Yale University Press ,dia IIYivo EncyclopeThe , ”Shtetl“, Samuel Kassow 
 16' עמ, 2011, ושם יד, ירושלים ,העיירה מות, באואר יהודה  103
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 מירוןדן  104.הגדולות הערים מחמש באחת חיו פולין מיהודי %25-כ חיו העולם תמלחמו שתי שבין בתקופה

 יהודית מובלעת וטוען כי העיירה הייתה למעשה היהודית בספרות העיירה תוארה בו האופן את בספרו מנתח

 הן, בפולקלור העיירה נתפסה מירון לדעת. אותה הסובב הנוצרי מהמרחב וערכיה כלליה, חוקיהב המבודדת

 גלה ממנה ישראל מארץ פיסה כלומר, מירושלים שנותקה כפיסה, והחברתי הדתי במובנה והן הפיזי במובנה

 בטרם זמני באופן העם( לין) לן( פה) בה הארץ, לפולין עד, אירופה למזרח עד פלאית בדרך שהגיעה העם

 המייצגת התרחשות זירת היא העיירה כי להבין ניתן אזי כך אם 105.העתיקה למולדתו ישוב ואז המשיח יתגלה

 מוסכמים והלכות כללים מערכת של קולקטיבית תודעה, היהודי הציבור לכלל המשותף הקרוב העבר את

 הזמן בן היהודי ואתגרי טלטולי, חוויות שכל לומר ניתן. התקופה בן יהודי לכל המוכרת הזירה בתוך וידועים

 העיירה את לשרטט היה אפשר. הספרותיות ביצירות העיירה השתקפה בהם השונים באופנים ביטוי לידי באו

 לשינוי האטימות ואת המנוונים הערכים את באמצעותה לבקר לחילופין או ומתרפק סנטימנטלי באופן והעם

 זמנית בו מהווה העיירה. מראשיתה המודרנית בספרות העיירה של מקומה את מלווה זה פנים כפל. התקופה

יהודים ה רוב .ותיאולוגי פילוסופי, חברתי, גיאוגרפי, אפשרי היבט מכל החיים של ולשינוי לשימור זירה

 באופן איתה מלהתעמת יגרו מחוץ למזרח אירופה ובמיוחד לארצות הברית נמנעוהיצאו מן העיירה וש

 על אשמים וחשו מאחור שהותירו לבית התגעגעו הם. נוסטלגיות בעיניים בה להיזכר נטו אלא ביקורתי

 ותושביה העיירה הפכו , אזהשואה לאחר תופעה זו התעצמה עוד יותר .מהם הרחק ומזדקנים ההולכים ההורים

 וכך. הטרגדיה על הכאב רגשותל ביטויו שהושמד החיים מרקם עושר לש לסמל מורכבים ספרותיים מייצוגים

 106.יהודי על-כזיכרון העיירה של הסנטימנטלי מעמדה את לבסוף קיבעו

 -חייהם ניסיון על המבוססות דמיוניות עיירות באותן מיצירתם נרחבים חלקים מיקמו היידיש סופרי מיטב

י"מ  ,פרץ י"ל(, עליכם שלום' )רבינוביץ שלום(, ספרים מוכר מנדלי בכינוי הידוע' )אברמוביץ יעקב שלום

ושם החל גם שלום אש כתב עליה בראשית דרכו  .אחרים ורבים ורשבסקי עוזר ,ברגלסון דוד, וייסנברג

 עולמם מהיות השטעטל חדל השנייה העולם למלחמת שקדמו בעשורים .להיבנות המוניטין הספרותי שלו

העיר החליפה את מקום  , הן בקרב יהודי פולין ובוודאי בקרב יהודי ברית המועצות.היהודים של הבלעדי

 ברחוב גם כמו היהודית בספרות השטעטל נתפס העיירה כזירת ההתרחשות המרכזית של העם ובכל זאת

 107.והידוע המוכר היהודי לבית ודימוי כסמל היהודי

היא בחירה מודעת ומחושבת שיש להתעכב עליה ולנסות  גדולהבחירה למקם יצירה בעיר האם אך, אז 

נובעת מניסיון חייהם של והסיבה הראשונה לכתיבה זו היא בראש ובראשונה בחירה ביוגרפית . להבינה

אך מסיבות שונות היגרו לעיר וזו , נולדו והתחנכו בשטעטל עדייןהכותבים. רבים מאלו שכתבו על העיר 

                                                           
  30-31 'עמ, 2005, כרמל הוצאת ,ירושלים ,היהודי והשיח יידיש -האחרת התרבות, הרשב בנימין  104
105  48-40 pp, of the Shtetl The imageMiron,  
106  9 , pof the Shtetl , The imageMiron 
107  1739-,PP 1732 dia IIYivo EncyclopeThe  Kassow, 
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 היוותה, תרבותיות או חברתיות, כלכליות להגירה הסיבות היו בין אם. בו חיו ופעלו הפיזיהייתה המרחב 

ם הם שאבו את רעיונותיה 108.ני תוך השפעה מתמדתוהתחככו האחד בש יוצרים מרכז בו חברו זה לזה העיר

או שכונות הפועלים העלובות היו המרחב שנשקף  הרחובות הסואנים המודרנים מהנוף האורבני שהכירו.

, בתי הקפה, לצד אלה היו גם כמובן החבורות הספרותיות. היוו השראה לכתיבתםאלו מחלון ביתם ו

על צדדיה , אל תוך היצירה כחלק מהאווירה הכללית הסובבת כל אלה נכנסו פנימה. התיאטראות והמסעדות

סיבה נוספת היא שלמרות  שקסמו בפוטנציאל הנהנתני שבהם, אך גם בסכנות ההרסניות שבהם. הכאוטיים

מהעיירה אל העיר ולמרות הדימוי הצעיר של הקהילות העירוניות, הפכו אלו עם השנים  המתמדת גירההה

יותר ויותר יוצרים כבר נולדו בערים או שהיגרו אליהן בגיל צעיר, כך . ומסורתלאיתנות יותר ובעלות ותק 

עניינו אותם נושאים שאינם בהכרח . שזיקתם אל העיירה היהודית ואיתה גם אל ערכיה ותושביה החלה נסדקת

וכמובן והשפעתה  עליית הטכנולוגיה, חקר המבנה הפסיכולוגי של הנפש כגון, יהודים ובעלי צביון כללי יותר

הסיבה . ברוסיה או מלחמת העולם הראשונה 1905דוגמת מהפכת  שרחשו סביבם היסטורייםהאירועים גם ה

על המפגש , על המאבקים האידאולוגיים המתחוללים בה, על רוחות הזמן המנשבות בה, השלישית היא שהעיר

היוותה מעין בד , שהיא מאפשרתלא סטריאוטיפי בין יהודים וגויים ועל האלמוניות היחסית הפוטנציאל הבעל 

קנבס המאפשר ליוצרים השונים לבטא באופן המדויק ביותר את הסוגיות החברתיות והאנושיות שרצו 

. והוא משחק ודינאמיות בין חלום ומימוש מהותה של העיר -כפי שכתבה חנה וירט נשר .להעלות לסדר היום

הטופוגרפיה של העיר היא שילוב של גלוי ונסתר, של נראה ובלתי נראה, של מה שהעין מסוגלת להכיל ומה 

ההבטחה  , שלדחיההיא מיזוג של הזמנה ושחסום בפניה. וכך גם הכלכלה, חיי החברה והלך הרוח עצמו. העיר 

מהחיים יותר ממה שאלו הזה, המבוסס על שאיפתו של היחיד לממש את אושרו ולקחת הפער  109.מימושהו

מזמן תסיסה, חוסר שקט ולעתים גם רצון פוליטי או אמנותי ו הציעו לו, התפתח במקביל לעידן המודרני

 לשינוי. 

וממנה לאירופה ולעולם )שאת תחילתו מייחסים לאמצע המאה התשע עשרה בצרפת , העידן המודרני בספרות

ביטא ושיקף תהליכים חברתיים מגוונים ופעמים  110םואת שיאו לעשורים הראשונים של המאה העשרי( כולו

הפילוסופי והמדעי השפיעו על האדם היוצר , הפוליטי, במבנה החברתי, שינויים בכלכלה. רבות אף סותרים

 כמוזרמים אמנותיים . אדריכלותו בציור, פיסול באופנים רבים ויצרו תנועות ומגמות בספרות כמו גם

למרות הגיוון הרב באופן בו פירשו והגיבו . יזם'האקספרסיוניזם והאימג, הפוטוריזם, הקוביזם האימפרסיוניזם

ישנם בכל זאת כמה מאפיינים שניתן לראותם כמשותפים לכל אותן , בני האדם לאותם שינויים חברתיים

ערעור מערך הערכים המסורתי . ויחס חיובי לטכנולוגיה ולתיעוש המגמות כגון הערצה של הנעורים

                                                           
 47, עמ' ספרות יידיש בארצות הברית -כאן גר העם היהודיאברהם נוברשטרן,   108
, תל אביב, מכון פורטר לפואטיקה וסמיוטיקה, הרומן האורבני במאה העשרים -מפתחות העירחנה וירט נשר,   109

 15-16, עמ' 2001אביב, הוצאת הקיבוץ המאוחד, אוניברסיטת תל 
  9- 11'עמ, 1990, הוצאה לאור -משרד הביטחון, תל אביב ,מגמות יסוד בשירה המודרנית, שמעון זנדבנק 110
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שבמידה ואלו התעלו מעל לרמת המניפסט , יטיזציה של החדש מצאו את דרכם לספרות ולאמנותוהפול

הצליחו לשקף את רוח התקופה ואת נפשם , האידאולוגי השטוח המבטא עמדה ברורה וחד משמעית של היוצר

מייצגת  שכן בניגוד לעיירה היא, העיר מהווה זירה מרכזית לשינויים הללו. 111המשתנה של האנשים שחיו בה

אפל ובעל פוטנציאל , אחר, שונה ממנו, את החלפתו של העולם הישן באחר, את אי הוודאות, את עצם השינוי

רק בה ישנה יכולת . העיר היא מרכז של חשיבה חדשה ושל אמנויות חדשות. אין סופי כמעט של חדשנות

הכללים והחוקים הנוקשים  ,הכאוס המובנה הקיים בה שונה במהותו מהסדר. אמיתית למוביליות חברתית

אמנם גם בעיירות חל שינוי תודעתי שהלך . הכפר או העיירה המוכרת -המתקיימים בצורות החיים המיושנות

פילוסופית , ותהא זו תודעה פוליטית, תודעה זו משמעותית עוד יותר הפכה אך בעיר, והעמיק עם השנים

עם אורחות החיים המובנים והמוכתבים מראש של אלה גם אלה יתנגשו בכל היבטיהם . ערכית או אמנותית

, וכך מתאר הרשב את מקומה של העיר בכתיבתו של משורר יידיש אחר בן אותה התקופה. 112העולם הישן

תזה -העיר הגדולה כאנטי": שהיגר מהמרחב הפולני לכרך הגדול ניו יורק(, שם העט של אהרן גלאנץ)ליילס 

את , ליילס מנסה לתאר ישירות את עוצמת הכרך... וייתו החדשה של האדםכחלל המיתי שבו מממוקמת הו, לעיירה

  113..."את הקצב המסחרר והחד, בנייניו המדהימים

 תיאורן של פטרבורג, ורשה ומוסקבה ברומן "לפני המבול"

על מרכזיות המרחב  ניתן ללמוד השםמכבר ו "שלוש ערים"תורגם לאנגלית בשם  "לפני המבול"הספר 

 אש חוגג ומהלל את רב גוניותם של החיים בעיר ומציג אותם האנושי ביחס להתפתחות העלילה.-האורבני

גם ת וחברתי-תתרבותי אנושי צבעוני להפליא גם מבחינה מרכז . לתפיסתו העיר היאבאופן רחב יריעה

כלכליות -תיותהרומן מציג בפני הקורא שלוש ערים כשכל אחת מהן מתארת קבוצות חבר .תכלכלי-תתעשייתי

שונות זו מזו, החיות בצל ערכים שונים ומנסות לקדם אידיאלים אחרים. הכרך הראשון, "פטרבורג", מציג 

בפני הקורא עיר בעלת חיי לילה תוססים ותרבות מפוארת, וזאת לצד קהילה יהודית קטנה אך משמעותית 

 המתבוללת ניכרת אנטישמיות היהודיתשילובה של האינטיליגנציה לצד המשולבת היטב בחברה הכללית. 

להתרחק  למרות נסיונה של זו )בקרב המעמדות הגבוהים כמו גם הנמוכים( המופנית כלפי הבורגנות

הכרך השני, "ורשה", מפגיש אותנו עם מרחב אנושי מסוג אחר לגמרי,  114מהסממנים החיצוניים של יהדותה.

מאבקים אידיאולוגיים. זו אינה קהילה במובן הקלאסי בו תאינסופיהמאופיינת בדינמיות  קהילה יהודית עצומה

של המילה אלא פסיפס אנושי שלם המורכב הן מקהילות דתיות והן מקהילות אידיאולוגיות. האוכלוסייה 

היהודית המתוארת בורשה של אותה העת היא מגוונת ביותר ועוברת שינויים מבניים וחברתיים לצד גדילה 

                                                           
 141-167' עמ ,2000, הוצאת כרמל, ירושלים ,אמנות השירה, בנימין הרשב  111
112 m Bradbury Malcole, edited by 1930-Modernism 1890”, The Cities of Modernism“Malcolm Bradbury, 

and James  Mcfarlane, Sussex, The Harvester press, 1978, pp. 96-104   
 153-154' עמ, 2002, הוצאת כרמל, ירושלים ,שירת היחיד בניו יורק, בנימין הרשב  113
 191-189 ’זז ,ּפעטערבורג -מבול פַארן, אש שלום  114
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בלבד  יהודית כמעט לגמרי עם תיאור מצומצם י פוסקת. העיר מתוארת כסביבהירה בלתמתמדת בעקבות הג

סוציאליסטית מתוארת כעיר  -. אם ורשה היהודיתשהיוותה כמובן את הרוב האנושי של האוכלוסייה הפולנית

 -כרך השלישי "מוסקבה" מציג את העיר המהפכנית כהיפוכהומלאת חיים, הרי שחצי הראשון של הדינאמית 

את המבע הרחב והפאנורמי המאפיין את שני הכרכים  115חרב וגוסס עקב עליית המשטר החדש. כמרחב

בבית  -הראשונים החליף צמצום מרחבי. חלקים נרחבים מהעלילה בכרך זה מתרחשים במקביל בשני מוקדים 

ית מלון שם מסתתרים עשיריה המבוהלים של העיר ועל גג מבנה בו מתכנסים המורדים בטרם יכבשו את ב

המלון. תיאור סינקדוכי זה מייצג בזעיר אנפין את השתלטותם של הבולשביקים על מוסקבה כולה. יתכן 

ואת מלחמת האזרחים באותה ציוריות בה נקט לפני כן, נבעה מכך  העירשבחירתו של אש להימנע מלתאר את 

  116.שבאותן השנים היה אש בארצות הברית והתקשה בתיאור מציאות הרחוקה ממנו כל כך

מתואר בפנינו בית הפרקליט המפורסם  ,הפותח את הטרילוגיה ",פטרבורג" הכרך כבר בעמוד הראשון של

, בכרכים הבאים, הלפרין. הפרקליט הוא מעסיקו וגם חותנו המיועד של זאכארי מירקין ומאוחר יותר בסיפור

לאחר שמירקין הבן ביטל את , של האב)יהפוך להיות שותפו של אביו גבריאל מירקין ובנוסף לזה גם חותנו 

יהודי החי בעיר שהיו בה מגבלות חמורות ביותר על מגורי יהודים בעת , תיאור ביתו של הפרקליט (.האירוסין

האינטיליגנציה העשירה והמשכילה של , מציג בפנינו עד כמה עמוקה השתלבותם של יהודי פטרבורג, ההיא

 -דור או שניים מההוויה היהודית ומהעיירה היהודית כבר לפני  יהודי רוסיה הצארית ועד כמה רחקו

געסלעך...איז געשטַאנען ַא גרויס ַאלט הויז. דָאס הויז איז געבויט געווען אין די צייטן פון -ם פון די זייטןעאויף איינ"

ען, וועלכע פיר סטיל, געל ָאּפגעפַארבט, מיט צוויי ַאריינגַאנג-ַאלעקסַאנדער דעם ערשטן, אין ּפעטערבורגער ַאמּפיר

נַאכט...די הינטערשטע טרעּפ זענען געווען פַארנומען פון ַא  טָאג און ביי שווייצַארן אין ליוורעיען הָאבן בַאווַאכט ביי

באזיצער. דעם גַאנצן אויבערשטן שטָאק הָאט פַארנומען דער -פון ַא רייכן גוט -גענערַאלס אלמנה... די צווייטע

  117"ט סַאלָאמָאן ָאסיּפָאוויטש גַאלּפערין.געשוווירענער ַאדווָאקאַ 

היהודים חיים . תרבותית -בקהילה מבוססת מבחינה כלכלית ומשולבת מבחינה חברתית ניתן לראות שמדובר

ות את החברה אליטות המרכיבהדיירי הבניין מייצגים את . ובעלי ממון, אנשים הקשורים בצבא, בין אצילים

ציטוט מאוחר יותר מראה אף הוא את . באופן טבעי גם את עורך הדין היהודיתוכם הרוסית והמספר שוזר ל

הנהנתנות , מידת השתלבותם של היהודים בעיר ותוך כדי כך משרטט היבט נוסף שלה והוא חיי הלילה

 -והתרבות

דעם כבוד אייך צו זען ַאך, גבריאל חיימָאוויטש, פָאטערל אונזערער! ווי לַאנג איז עס שוין, ווי מיר הָאבן נישט געהַאט "

ביי אונדז!... אך, גבריאל חיימָאוויטש, געדענקט איר יענע יָארן, ווָאס איז ָאנגעברָאיעט געווָארן מיט דער 
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מטן עמיניסטעריום... ווען איר הָאט געהייסן נַאטַאליַא סטעפַאנָאוונען אין ַא בַאליע ָאנגעווַאר-נַאטשַאלסטווָא פון בַאן

 118"ינזעצן... ווען איר הָאט געהייסן אז נַאקעטע פרַאנצויזקעלעך זָאלן בַאדינען די געסט...שַאמּפַאניער ַארי

יהודי פטרבורג העשירים מאיר גם את יחסי הכוחות הכלכליים הקיימים בעיר וגם את הדינמיקה תיאור 

לבילויים ולהוללות , לשתיית משקאות משכרים, התיאור מתייחס לארוחות מפוארות. החברתית המלווה אותם

כחלק בלתי נפרד מאורחות החיים ובמסגרתם נוהגים היהודים כרוסים ממש ופורצים את הגבולות והגדרות 

תיאור אוכלוסייה עשירה ומתבוללת מעין זו יתכן . המיוחסים לאורח החיים היהודי הדתי הסגפני במידת מה

 . תן לאמץ ולהיות מושפעים מאורחותיהםרק במסגרת של עיר מרכזית ובעלת מסורות תרבותיים אותן ני

מודרני. הוא מתארח אצל משפחת -המרחב האנושי אותו פוגש זאכארי בהגיעו לורשה הוא מרחב יהודי

ביידיש אבל הילדים לומדים בגימנסיה הפולנית ושם  משכילים בה משוחחים בני הבית בינם ובין עצמם

 עוד. המקנאש הבן לשנן ביוונית עתיקה לגאוות אביו אותה נדר, נחשפים לתכנים כלליים כגון האודיסיאה

את בית המדרש וכיצד גדלו ילדיו מבלי שכף רגלם תדרוך  ,אבי המשפחה ,מתואר כיצד נטש שלמה הורוויץ

יאפשר להם לקחת חלק מרכזי במהפכה הרוסית תוך הזדהות עמוקה ואמיתית עם בהמשך העלילה דבר ש, בו

הות היהודית בנפשם מצומצם דיו על מנת לאפשר לבני המשפחה להצטרף המקום אותו תופסת הז. מטרותיה

זאכארי מירקין לעיר במהלך העלילה נוסע . למהפכה כחברים מן השורה ללא כל תחושת זרות או היבדלות

פוגש בקהילה מסורתית הרבה יותר, את אלו מבין יהודי הערים שחיים עדיין את חייהם כאילו  לודז' ושם

יהודים אלו לא ישלחו את . לבדווכל אורחותיהם ומנהגיהם סובבים את אלו של העולם היהודי , נמצאו בעיירה

. גרמנית או רוסית ,ילדיהם לבית הספר של האוכלוסייה הנוצרית המקומית ולא ידרבנו אותם ללמוד פולנית

דים יעברו תהליך יתכן שחלק מילדי אותם יהו. הם לא יגלו אמפתיה למאבקי העמים ולא ירצו לקחת בהם חלק

חלקם האחר יוסיף ויחיה . כפי שזו מתוארת אצל משפחת הורוויץממש , זה באופן עצמאי וללא תמיכה מהבית

את חייו בעיר כאילו זו אינה קיימת מחוץ לגבולות הרחובות בהם חיה הקהילה וכאילו כל השפעה חיצונית 

 .בהכרח תהיה השפעה מסיתה ומזיקה

מגיע זאכארי למוסקבה מצטמצם המבט הרחב אליו הורגלנו בשני הכרכים כפי שכבר הראיתי, לאחר ש

 חציו השני של הכרך חוזרבהראשונים המקיף את העיר על כל היבטיה, ומתמקד בשני אתרי התרחשות בלבד. 

במשיחות מכחול  שב ונמשח המרחב האורבנילאחר הנצחון הבולשביקי ולתאר את החיים בפטרבורג  המחבר

ובפני הקורא  הרומן כולו שונה מאד מזו שפגשנו בתחילתו עלילתשל  האחרוןמתוארת בחלק רחבות. העיר ה

מצטייר מרחב אנושי מבולבל וחרד על סף אנארכיה. תחושה כאוטית של חוסר סדר, בניינים צפופים והיעדר 

 ן.  השליטה אותם פגשנו בכרך הראשוהאדנות וביטחון בסיסי החליפו את הרחובות הרחבים ואת תחושת 
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 תיאור העיירה היהודית ב"דור הולך ודור בא"

 כרך של הראשונים בפרקים וגם( מהשניים הקצר' )א בכרך נרחבים בחלקים המתוארת העיירה נטולת השם

 שהראה כפי ביותר. קשה חברתית תשתית המייצג גיאוגרפי מבנה, ואנושית פיזית מבחינה מנוון מקום היא', ב

 לתושביה אכפתיות מתוך זאת וכל מחדש ולבנותה להרסה, להחליפה, לשנותה הוא הכרח מירון במאמרו דן

רומנטית או  אווירה המשרה עיירה אין זו 119והחולניים. חולים חייהם אורחות עם להיטיב להם לסייע ורצון

 הראשון בעמוד כבר. והנפש הגוף את המרעילים צחנה אדי הם ממנה העולים האדים, נהפוכו ,נוסטלגית

  -יוצאות מהם המטבחיים ובתי הקברות בית מצוינים

די נַאסע, גליטשיקע קַאסטנס מיטן פייכטן ריח פון געשונדנס... ַא גַאנצן שטיק וועג פַאר ָאט די פעטע, גליטשיקע "

שעכטהייזער ווַאלגערן זיך שוין פַארפוילטע הערנער און טלָאען, גרינע בייכיקע פליגן מיט הפקרע הינט מַאכן דָארט א 

בן. מענדל ווייסט אויך, ַאז לינקס פון בית עלמין גריבלען זיך גַארבַארניעס, געלע גריבער ָאנגעקווָאלענע מיט לע

שוימיקער זָאלע איבער די רַאנדן. מענדלען דַאכט זיך, ַאז ס'גייען דָארט שטענדיק געלע שטיקנדיקע רעגנס. 

ינע ּפינע. ס'ווייקן זיך אין זיי ראבע ָאנגעשווָאלענע פעלן, ווי אויסגעגרָאבענע טיפע גריבער גרעּפצן ַארויף געלע און גר

 120"הָאריקע פערדישע קַאּפָאטעס.

 בעלי של נרקבות גוויות מעט ואינו ראוי למגורי אדם. האופק זרועשכ אפל כמרחב העיירה את מרקיש מתאר

 חוזר ומקציפים מעופשים צהובים בורות תיאור האדמה הזרועה על פני הארץ. משוטטים נבלות ואוכלי חיים

 המתואר זה הוא המטבחיים בית שאזור הרי המופעים ברומן העיירה תיאורי מכל הספר. לאורך פעמים כמה

 ניתן בו היחיד האופן עצמה. העיירה ובין המטבחיים בית בין זהות תצרנו ובכך ביותר והתכוף המפורט באופן

 אפילו ניתן. אנושי ולא זר כוכב של נוף זה היה כאילו, ועלוב מצחין כמקום הואהמתוארת  על העיירה לחשוב

 .בה הגרים העיירה יהודי ובין בשמש המרקיב הבקר בשר בין זהות כדי עד הקבלה יוצר שמרקיש לומר

לתיאור השלילי של העיירה כצורת חיים מנוונת ובמידת מה אף גוססת נוסף רובד בהמשכו של הרומן, כשזו 

נכבשת על ידי פורעים המבצעים פוגרום ביהודיה ושוחטים, בין השאר, גם את מנדל הטוחן, אביו של עזרא, 

מטבחיים, אם כן, הוא בעל אותו הם תולים על עץ לאחר שניסה לתווך ביניהם ובין הקהילה. מוטיב בית ה

  תושביה. מוות האלים העתיד לפקוד את וגם להווה של העיירה הגוססת משמעות כפולה ומתייחס גם ל

ַא פייכטער שטיקנדיקער שטונק פון נַאסע ָאּפגעשונדענע פעל, פון פַארבַאקטן בלוט און פון בלָאטיקע הערנער מיט "

הָאט זיך גערייכערט... געלע און פיָאלעטָאווע פליגן, ווי קליינינקע טלָא אין פַארשידענע זייטן צעווָארפענע 

ּפיַאווקעלעך, בייסן דָארט די לופט אויף ַא גַאנצן ווערסט פַאר די בָאניעס... ַאלע בַאגינען הָאט זיך אויף די גליטשיקע 
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געקערטע בלוט פַארלָאפענע אויגן, פָאדלָאגעס אויסגעגליטשט א געּפענטעטער ָאקס, ַא קו, ָאדער ַא טעלעצע מיט איבער

  121".מיט ַא כריּפענדיקן כָארכל און מיט ַא כשרער ברכה אויף שחיטה

 לעיירה שהתייחסו כפי משותף ונוסטלגי יהודי מכנה על או מדומיין עבר על מלהתרפק הרחוק זה, תיאור

 לחיים חלופה חיפוש תוך המתואר החיים אורח את לשלול ואף לבקר הקורא את מעודד, כותבים אחרים

 חיים אורח לזנוח יש וכי אדם למגורי הראוי מקום אינו זהו כיהמחבר מנסה לשכנע את קוראיו . אלו עלובים

 שגם, עצמם והאנשים הקהילה חיי ובין הפיזית העיירה בין הקבלה ישנה, לכן קודם שציינתי כפי. חולה זה

  -דומה מסר משדר שלהם התיאור

הילצערנע בריקלעך, ווי טרָאגברעטלעך, ווי  -שטעטל מיט קַאנַאוועס און ריוועס... איבער די ריוועסצעגרָאבן איז דָאס "

ָארעמע יידישע מיטות... אין די צעקנייטשטע הָאריזָאנטן פון ַארום דעם שטעטל הערן זיך שטענדיק פַארדושעטע 

און בַאדעקנס... שטענדיק שמעקט מיט ַא לוויה... אויסגעטַאנצטע חתונות, געוויינען פון בַאזעצנס -געטומלען פון נישט

און הענער קרייען דָארט נישט. זיי בַאוויינען דָארט עמעצן שטענדיק פון די קרומע ּפלויטן און נַאסידעס. פון יעדן דעכל, 

רעפן... געלע, פון יעדער ּפריזבע קוקט ַארויס ַאן אומגליק, ווָאס הָאט זיך שוין געטרָאפן, ָאדער ווָאס זיך בַאלד ט

פַארזשַאווערטע יידן מיט בערד, ווי שמַאטעס. אויף ַא שטרעקע ווייט הָאט פון זיי געזעצט זָאלע. זייער ּפנימער זענען 

 122"געווען אויסגעקרָאכן, אויסגעבליַאקעוועט, ווי ס'ווָאלט זיי געשלָאגן דער הָאגל פון די צען שטרָאפן.

 הציונות ביקרה שבו האופן ובין מהתיאור הסובייטי של מרקיש העולה ההבוט הביקורתניתן למצוא דמיון בין 

 היהודי הישוב שהשתרש ככל והתרחב עשרים המאה בראשית שצמח מושג, הגלות שלילת. התרבות אותה את

 הקומוניסטית החברה שכמו, זו אידאולוגיה 123והציונית. העברית בספרות מרכזי נדבך היוותה, ישראל בארץ

 את הפיצה, ההמונים לבבות על ומתחרה שלה הלגיטימיות על המאיים דגם המסורתית היהודית בחברה ראתה

 ,עלובהכ העיירה תרבות הוקעה כאן גם כאן. הספר תיוב הספרות אמצעותין השאר בב העוינת משנתה

הציונות . כמו העשרים המאה אתגרי עם להתמודד כלים לעצמה סיגלה שלא וככזו אונים וחסרת אימפוטנטית

והקושי של יהודי העיירה לעמוד מולם את ההכרח  הפוגרומים גם הקומוניזם ניסה להראות באמצעות תיאור

יצוג ישזה בא לידי ביטוי ברומן לא היה בדרך כפי  לשינוי מהותי באורחות החיים. ההבדל בין שני המשטרים

בזהות הפורעים )משטרים ריאקציונים ואנטי מהפכניים אצל הקומוניסטים ועמי מזרח  בעיקר העיירה אלא

  124.אירופה באופן כללי אצל הציונות( ובפתרונות שהוצעו

 "האחים אשכנזיתיאורה של לודז' ברומן "

                                                           
 33 ’ז דָארטן  121
  16-15 ’דָארטן זז  122
 129-132' עמ, 1997, עובד עם הוצאת אפקים ספרית, אביב תל, דיוקן-הצבר, אלמוג עוז  123
 122-140' עמ, 1997 ,עובד עם הוצאת אפקים ספרית, אביב תל ,ישנים יהודים חדשים יהודים, שפירא אניטה  124



55 
 

' כשרובו של הספר ממוקם בעיר הפולנית לודז, מתרחשת כולה בערים גדולות" האחים אשכנזי"עלילת הספר 

אמנם גיבורי הספר הם יהודים ורובם ככולם אף קיבלו חינוך יהודי . ופרקים ספורים בפטרבורג שברוסיה

אל מתוארת הגירה מתמשכת בספר  .כמעט ואין זכר אך לעיירה היהודית עצמה על מוסדותיה וערכיה, מסורתי

תייחסות אל המקום ממנו העיר, כלומר מאסות אנושיות המגוונות את אופייה ומעצימות את כוחה, אך אין ה

בפרק היחיד בו ו הגיעו המהגרים. הספר נפתח בהגירת אורגים גרמנים אל העיר הקטנה )שתצמח בהמשך(

, ובוודאי הצעירים שבהם, הגירה המונית של יהודים אל העיר הרי שמדובר ביהודי מוסקבה שרובם מתוארת

בשפה הרוסית השגורה בפיהם , דיהם הקצריםבבג' מתבררים כעוד יותר עירוניים ומודרניים מיהודי לודז

הנאמנים למסורת אבותיהם נדמים בשמרנותם כגלגול של יהודי העיירה ' יהודי לודז. ובפניהם המגולחות

על הקדיש ואפילו על האופן בו אלה , על אופן תפילתם ותלמודם, ומתלוננים על היידיש בעלת המבטא הזר

זה הוא למעשה מפגש , עיירתי -ות הביקורת בעלת הנופך השמרנילמר. עמדו זקוף כשהתפללו ולא התנועעו

זה תרבותי והן ה זה הן -שמזמן המפגש כפולהחיכוך ה. יכול היה להתקיים עירוני במהותו שכן רק בעיר גדולה

( המכונים ליטבקים)עצם המפגש בין יהודי ליטא  -ראשית: מאפיין את העיר משתי סיבות מרכזיות, כלכליה

לא היה אפשרי בממדים כאלו בכל מקום זולת בעיר המתפתחת הקולטת אוכלוסיות מהגרים ' לודזויהודי 

ניתן לראות כיצד הכוח היחסי . שנית הוא הפן הכלכלי של המפגש. שלפני כן לא היו במגע קהילותומפגישה 

עושרה של אוכלוסייה הינו פועל יוצא לא של גודלה או של שורשיה הנטועים במקום הישוב אלא של 

בנוסף לכך משורטט בפני הקורא מעין . וכן ניתן לראות כיצד שני אלו משפיעים על סביבותיה, ויוקרתה

תרשים זרימה המציג כיצד מובילות השמועות לעושר אפשרי להגירה ומשפיעות אף הן בתורן על גודל 

ת חלקה בעניין התרחבות העלולה לתרום אף היא א. הצומחת ומתרחבת( הליטבקית במקרה זה)הקהילה 

 .החיכוך התרבותי הכלכלי המתוארים

, ַאגענטורן, גלייך הָאבן זיי געשעפטן...ט געווָארן פון שטָאטקדי מָאסקווער יידן זענען אין די טויזנטער ַארויסגעשי"

גרעסער איז געווָארן נאך ... דָאס הָאט די לָאדזשער זייער בייז געמַאכט אויף די פרעמדע ...הייזער פַארלייגט-קָאמיסיָאן

פון ליטווישע , לייטלעך-ווען נָאך די רייכע מָאסקווער לייט הָאבן ָאנגעהויבן ָאנקומען יונגע, די שנאה צו די פרעמדע

 125".ַא רובל אין ּפוילן צו פַארדינען, ךעַ שטעט און שטעטל

, לוח השנה היהודי שחייהם סובבים סביב, בראשית העלילה משורטטת הפרדה מלאה בין הפועלים היהודים

הפרדה זו מוצאת את ביטויה במפעלים בהם עבדו . את בית הכנסת ובית המדרש ובין הפועלים הפולנים

רוב עלילת הספר )לאורך העלילה ועם התקדמות השנים , עם זאת. ובמידת התיעוש והמיכון שבעצם העבודה

מושפעים ( מאה העשריםמתרחשת החל מאמצע המאה התשע עשרה ועד לראשית שנות העשרים של ה

                                                           
 245-248' עמ, די ברידער אשכנזי, י"י זינגער  125
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, אברהם הירש אשכנזי' כך למשל חושב לעצמו בטרדה ר. היהודים מההשכלה ומאורחות הגויים החיים סביבם

 -נגיד מעשירי הקהילה ויהודי שומר מצוות

ון ווָאס זענען צו פעט געווָארן א, נגידים, ַא חברה אויפגעקלערטע לייט. זענען בַאגַאנגען געווארן זינד אין שטָאט"

מען זָאל זיי לָאזן עפענען ַא שקָאלע , הָאבן געבעטן ביים מלכות, געווָאלט ַארָאּפווַארפן דעם עול פון יידישקייט פון זיך

זיי וועלן דָארט זיצן אין די בלויזע קעּפ און ַאוועקגיין פון די , וואו מען וועט זיי לערנען גוייש, פַאר זייערע קינדער

 126".חדרים און פון יידישקייט

החיים בעיר המאפשרים למשכילים ולהשכלה להכות שורש ומהווים קרקע פורייה להשפעות תרבותיות בין 

אם מהאורגים הגרמנים החיים בעיר ובין אם מקהילות יהודיות בעלות דגמים השונים מאלו המקובלים 

מתעצמים בסביבה , ומספריתשהיו מפוזרים בעיירות ומבודדים מבחינה גיאוגרפית , המשכילים'. בסביבת לודז

בהן חיו , בעיירות. העירונית ושואפים לממש בה את אמונותיהם באופנים שלא יכלו לעשות בעיירות הקטנות

ניתן היה להקים בית כנסת או בית ספר שיפעל על פי אורחותיהם כיוון שלא היו  לא, חיי בידוד ובדידות

וגנית יותר באופייה קשה היה יותר לרדוף את בנוסף לכך בעיר ההטר. מספיק אנשים לבוא בשעריהם

 . המשכילים והחריגים באותם האופנים שניתם היה לעשות זאת בעיירה ההומוגנית

בין הסוחרים ובין כל , עלילת הספר מוכפפת ברובה הגדול למאבקים מטריאליסטים בין בעלי ההון ובין עצמם

על המרחב העירוני ועל חיי  והשפעתםהטקסטיל הכוחות הכלכליים הפועלים בשוק  .אלה והמוני הפועלים

לשווקים , תיאורים רבים מוקדשים לצמיחה או למשבר כלכלי. מתוארים בהרחבה היחידים והקהילות

שנפתחים ונסגרים ולבנייתה האיטית של סולידריות מעמדית בקרב הפועלים תוך הצגת החיכוך ההולך וגובר 

ואין לה מקום בחברות  מובהקת עירונית בעלת מסה אפיינת חברההתרחשות כזו מ. בינם ובין בעלי המפעלים

 -הוצגו בפרקי הספר הראשוניםאלו השמרניות והקדם תעשייתיות כפי ש

איז געווָארן , און ַאז צום סעזָאן הָאט ַאשכנזי דער גענערַאל פַארטרעטער ַארויסגעלָאזט די רויטע הָאפערדיקע שטָאפן"

סוחרים , קָאמיסיָאנערן, ווָאיַאזשָארן. ווַאסער-ַאז מען הָאט געכַאפט די סחורה ווי מצה, ַאזַא בהלה צווישן די סוחרים

לָאדזש הָאט ... פיל די פַאבריק הָאט גָארנישט געקָאנט ָאניָאגן ַאזוי. געשיקט  טעלעגרַאמעס, הָאבן ָאּפגעריסן דעם לַאגער

... ָאבער דערווייל הָאט הונצעס פַאבריק געמַאכט ַא פַארמעגן, נָאכצוקָאפירן טגעזוכ, ארומגעלָאפן ווי צעדולט, געקָאכט

 127".גערעדט האט מען וועגן די הונצעס

. עמדתו את עמדתו החד משמעית של זינגר ביחס לסוגיות בהן עוסקת העלילה קשה לחלץ מן הטקסט

ולכן  מתנגד למהפכהבה בעת הוא גם לתמיכתו במאבק הפועלים ובסוציאליזם אך  ביחסהמובהקת ביותר היא 

. באשר להגירת היהודים מהעיירה אל העיר קוראיו בני הזמן עשויים היו לתהות כיצד לסווגו מבחינה פוליטית

                                                           
 14' עמ, דָארטן  126
 288' עמ, די ברידער אשכנזי, י"י זינגער  127
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התעשייתית ולנטישה השיטתית של אורחות החיים המסורתיים לטובת החיים המודרניים הרי שנדמה שאין 

אך למרות האיזון המדומה שבין הפועלים  לינותר המספר נייטרא הוא אופטימי במיוחד. לכל אורך הרומן

לתעשיינים ובין הקדמה למסורת הרי שהדטרמניזם המניע את עלילת הרומן אינו מותיר ליהדות פולין סיכוי 

כוחות ומשמעות העשויים  מפוררת וחסרת המתוארת בין דפי הרומן להמציא עצמה מחדש. הקהילה היהודית

 עוד יותר מאשר קודמו. הדבר טיות עוד ובכל דור מחריףלאחד אותה. הדת והמסורת אינן רלוונ

 סיכום

. אמנם גם הקהילה היהודית התקיימהגיאוגרפי בו -המרחב החברתי בפרק זה הראיתי את תהליך השתנותו של

"האחים אשכנזי" וגם "לפני המבול" נפתחים בתיאור הדרך אל העיר ומתארים את מסלול ההגירה אליה, אך 

בעיקרן מתייחסות היצירות אל החיים בעיר כעובדה קיימת. ביצירות לא מתוארות התלבטויות היחיד באשר 

כלל אינו עולה כדילמה והעיר הגדולה למקום מגוריו ואין תיאור של בית המדרש המתרוקן מיושביו. נושא זה 

לא מתוארת דעיכתה של  -היא מרכז החיים והקהילה. במקרה של "דור הולך ודור בא" מוצגת תמונה משלימה

שבה בחרו המחברים  העירהעיירה המסורתית אלא הקורא פוגש את העיירה כמקום חסר תכלית ותוחלת. 

בחזרה אל ההיסטוריה, היא  היהודית הכניסההיא למקם את עלילת יצירותיהם היא העולם המודרני, 

מסחרר של השפע הלחרוג מהחיים המסורתיים אל  ,בחייהם הפרטייםהמחברים  אף עשו האפשרות, אותה

הערכים המרכזיים ם את והלכך שי נבדלגם באופן  ועיריות. לצד הדומה עיצב כל מחבר את חלופות ואפשרו

   רומן.של ה

 הסוציאליסטית , ורשההמתבוללת )פטרבורגבפני הקורא אש שלוש ערים בלבד  ה יצירתו שללכאורה הציג

חמש ערים לפחות, כיוון שלרשימה יש להוסיף גם את לודז'  ברומן וגאך למעשה הוצ (המהפכנית ומוסקבה

 זו פעםת פטרבורג אליה שב לאחר המהפכה. בוא במהלך שהותו בורשה מירקין ביקרמסורתית בה -היהודית

יחודיים . לכל הערים קווי מתאר הרומן בראשית שונה בתכלית מזו שפגש הקוראככחרבה ועיר ה מתוארת

. יחודיותו של הרומן הזה על פני , עצם המגוון והחלופותהריבוי אך המשותף לכולן הוא עצם ,נבדלים זה מזהה

רבני אחד או-אידיאולוגי-אנושי האפשרות לעבור ממרחב הוא בעצם הנחקרים בעבודה השניים האחרים

של התקופה ופעם אחר פעם חוגג והערכית פוליטית הדינמיות ה את עבור הדמויות מסמלזה  מעבר למשנהו.

 סופיה-. כמו דמותו של מירקין )אך לא רק הוא, גם זושהשבראעולם ין דפי הב זו במלוא הדרה אש ססגוניות

אחר מרחב בו יוכל לממש את עצמו ולתת  יו( כך גם הקורא יכול לנדוד בחיפושוכמוה גם נוספים למשל גיסתו

  בחירותיו האידיאולוגיות.זהותו המשתנה ולביטוי ל

תיעוב ורחמים. בית  וססת אליה חש הקורא שילוב של רגשותכצורת חיים ג תוארההעיירה של מרקיש 

עתיד של אך גם את העתיד העגום הנכון לה, יצג גם את הוייתה ההולכת ונרקבת מיאופיינה מטבחיים שדרכו ה

 שלו נשטרן. המעבר של עזרא מורגמכים בה פעם אחר פעם על ידי אויבי המהפכהפוגרומים ומוות כפי שאלו 
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להשיל מעליהם פשר להם להצטרף לדבר מה גדול וחשוב מהם, יא מהעיירה אל העיר הגדולה דמויות נוספות

את ההתבדלות ואת הקרתנות המאפיינים, לפי הרומן, את תושבי העיירה ובוודאי את אלו העתידים להתנגד 

נגד כוחות הלוקחים חלק במאבק הגאולה הגדול של זמנם, כלהפוך לאנשים מודרניים על ידי כך ולמהפכה 

 הריאקציה והשעבוד.

ים אשכנזי" מדגישים את היותה של העיר מרכז כלכלי תהליכי ההגירה המתוארים פעם בפעם ברומן "האח

את ותעשייתי המחולל תהליכים שעיקרם הוא כרסום הולך וגובר בהווייתם המסורתית של הפועלים היהודים. 

 יצר זינגר עלובה )בלוט( בשולי העיר לודז'. כמו מרקישבשכונה יהודית  מיקם זינגר שומרי המסורתגיבוריו 

מקום ליהדות  ,שדמויותיו מחזיקות באידיאולוגיות חילוניות ,שאין בעולם המודרני תחושה אצל הקורא

מחוסלת או אינה קיימת ) , שכללהעיירהמ המוחלטתזאת באמצעות ההתעלמות  . ניתן לראותהמסורתית

לטובת מאבקים מעמדיים  בעיר מהרלוונטיות שלה איבדה )מסורתית כמודרנית( היהדות. במקרה של מרקיש(

 תפסימי של מרקיש הייתה תפיסתו בניגוד לחזונו שתהליכים אלו הם בלתי נמנעים אךהניח זינגר  ומיים.או לא

בעולם נטול העיירות שברא קרסה הציוויליזציה העירונית אל תוך עצמה והותירה אחריה רק  שכן ה,ומחריד

 הרס ואובדן.
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 יכוםס

אל מלחמת לתהליכים שהובילו  ומתייחסות כל אחת בדרכהקריאה מעמיקה בשלושת היצירות שנידונו 

למרות הדמיון ההיסטורי, הגיאוגרפי והסוציולוגי מעלה ש ולהשלכותיה, האזרחים הרוסית, למלחמה עצמה

להציג  בחרו שלושת היוצרים ויתכן שאף עולה על הדומה. פחותהשונה ביניהן אינו בעלילות ובדמויות, 

ת הדוחה את העיירה ואת אורחות החיים המסורתיים ומעדיפה על פניהם ערכים בכתיבתם תמונת עולם מודרני

שגם אם התחנכו חינוך מסורתי בחרו בבחרותם  חילונייםהיצירות הם אנשים  גיבורי. ומודרניים אורבניים

להשיל מעליהם את זהותם הדתית והעדיפו על פניה זהות אינדיווידואלית, לאומית ובעיקר מעמדית. 

עם הדתית  האמונההתנגשות שבין איזו בבית המדרש או ב יםקשורם דמויות אינה את הקונפליקטים המניעים

גם  וכמוהםהם חילוניים ומודרניים  מולם עומדות הדמויות האתגרים .כלל אינם נוכחים כל אלהכוח אחר. 

. הבחירה באמונה הדתית ניתן למצוא מאבקים מעמדיים ולאומיים שלוש היצירותב דרכי ההתמודדות והמאבק.

  מכוחה ומתוקפה. מאבדת שוב ושוב

-חברתיים-ערכייםאותם שינויים ל בעצם יחסם של המחברים ושל הדמויות המהותי בין היצירות הוא השוני

היהודים כחלק מהמרחב המזרח  את אופן ראיית עתיד וכהמשך לכך גם הפוקדים את חייהם כלכליים ופוליטים

הבחירה החופשית אל מול  עקרון חיובי או שלילי. שלום אש העמיד את יצירתו על באורין אם אירופי ב

הירה ומהוססת. סוף ולכן העניק לגיבוריו סיום של אופטימיות ז המהפכניים פוליטיים-הכוחות הכלכליים

ובזהירות מתחילים לבנות  מחרבת כלהרומן שלו מצייר תמונה של בני בית המתאספים אחרי סופה פוליטית 

. פרץ מרקיש כתב יצירה שכולה שיר הלל למהפכה המשחררת ולמחולליה. שיר ההלל את חייהם מחדש

 התמונה, מהפגמים. הנעדרתמהמורכבות האנושית  מה שאין בו,מהודק כל כך עד שקשה להתעלם דווקא מ

 וי. סופומרמז על דיכוי סמשהציג עולצת מדי וחיוכן של הדמויות המשוכנעות בצדקת דרכן מתוח עד כאב ו

, אך כיוון מרקיש אליהם והפטריוטים את הערכים הקומוניסטים אמנם של הרומן מדגיש ההירואי והאופטימי

י"י . ובהצטמצמות חופש המחשבה והביטוי בעננים המתקדרים באופק הסובייטי גם לחוש ניתן לדפיםמבעד 

 מאבקם המוצדק בכוונות טובות.יהנום רצופה גה לאהדרך המשפט הידוע על כך שזינגר המחיש בכתביו את 

באופן בלתי נמנע ובלתי ניתן  ובילה כחלק מכלל המאבקים המעמדיים במרחב, הטקסטיל המנוצלים של פועלי

ההתרחקות מהמסורת היהודית שהתרחשה במקביל בקרב הפועלים היהודים  למהפכה ולחורבן. לעצירה

הותירה את גיבורי הרומן אבודים,  ית מבניההאחדות שתבעה המהפכה הקומוניסטוהתעשיינים גם יחד לצד 

לגיבוריו  אינו מציע הוא מבחינה זו ספרו של זינגר הוא הפסימי מהשלושה, שכן .ונטולי זהות מרוסקים

  מזור. ואלקוראיו תקווה ו

מלבד  כמעט שלא יחדתי מקום לשפה עצמה, בעבודתי התייחסתי להיבטים רבים בשלושת הרומנים, אך

התעלמתי מההיבט הלשוני  קריאה מינורית ב"דור הולך ודור בא".בפרק א' בחלק שדן ב התייחסות חלקית

בין שאת העולם שנברא ביצירה ומהקשר  שללואו  סייעוביצירות, מבחירת המילים וההיגוי, מהאופן בו הללו 
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 תה להציעהי ההתייחסות לרובד הלשוני של הרומנים עשוי .המחברים עצמם ועולמםלשוני, העיצוב ה

כיוון שמדובר . מצד שני, ולהעמיק את ההבנה אודותיהן ביצירות הסתכלות נוספת על הבחירות האסתטיות

יכול  הרובד הלשוני יתכן שדווקאבעלות מסרים אידיאולוגיים מורכבים ולא חד משמעיים, ביצירות פוליטיות 

 ותם המסרים.אחלק מ לחתור תחתו את הדבר ההפוך לעשות היה

הוא העולה לדיון עם תום בירור המסרים האידיאולוגיים של הרומנים ב הרבה יותר, רובד נוסף, ונרח

הקורפוס של המחברים עצמם, כלומר יצירות נוספות שכתבו ועוסקות בתכנים דומים או משיקים. האם 

ד מתיישבים צכיהפסימיזם של זינגר הוסיף וליווה אותו ביצירות נוספות או שהיה נקודתי ליצירה זו? 

האם אהדתו להם הוא חב את ראשית פרסומו? המוקדמים  התעלמותו של אש מהעיירה היהודית עם סיפוריו

הבלתי מעורערת של מרקיש למשטר הסובייטי הייתה כנה ועקבית או שניתן לבסס דפוס של "בקיעים קטנים 

לו לא יכולות היו שאלות א ומהם משתמע רובד נוסף על זה הגלוי והסובייטי?יו יצירותבהנמצאים  בחומה"

יציאה לדרך חדשה, שתיסלל בהמשך לזו לקבל מענה ברור בתוך תחומיו המוגדרים של המחקר ומחייבות 

 שניסיתי לפרוץ בסבך. 

, ובעיקר זו הסוציאליסטית החילונית בקריאה ראשונית נדמה ששלושת היצירות מפארות את האידיאולוגיה

דמויותיה במה להשמיע, להטיף ולשכנע את הסובבים והקוראים. והקומוניסטית. הן מתרפקות עליה, נותנות ל

מהללות את  אינןלכל אורך הדרך. היצירות  בהבנתי בקריאה מעמיקה יותר הבנתי שבעצם טעיתי

מבשרות על קיצן של  האידיאולוגיה אלא מבכות אותה. המשיחיות החילונית והתורות החברתיות המודרניות

של אש הצהיר על כך גיבורו ל השתנותו הבלתי הפיכה של העולם שהכירו. הקהילות בהן גדלו המחברים וע

דווקא  בחרו יש. גיבוריו של מרקבעולמו אבוד העלילה תנער מכל אמונותיו רק כדי להיוותר בסוףבגלוי וה

לדעתי  לא השתכנעתי בכנותם.המהפכה הסובייטית אך בכל הפעמים בהם קראתי את מילותיהם את  לחבק

 שאיזה חור סמוי יוותר בין השורות ודרכו יכנס האוויר, ,לגמרי כדי שלא ישכנעו באופן כזהמרקיש כתבם 

 ביאה המהפכה בכנפיה רק מוות והרס, לתומכיה ולאוייביה גם יחד.ה אצל זינגר ים תישארנה ריקות.שהמיל

 יסטיות.יחסי אהבה ושנאה עם האידאות הסוציאליסטיות והקומונ כבר קרוב לשני עשורים שאני מקיים

 להימשךקל  בהשפעתן יצאתי עם תנועת הנוער לחיות חיי קומונה ובגללן בסופו של דבר גם עזבתי אותה.

שמחתי על הבחירה ביצירות המתארות את  אל המחקר כשניגשתי. חיות על פיהןאך קשה ביותר ל לאידאות

התקדם זה ככל ש אך ואת חום הלהבות השורפות את העולם,ימי המהפכה שכן רציתי לחוש את התקופה 

ההרס והדיכוי המוות,  על הרגשתי את כאבם של המחברים דרך הקריאה בכתובים -הלכתי ושיניתי את דעתי

כאב האמונה  -כאב שידעתי גם כןמהפכה. האהדה שחשתי למתקני העולם התחלפה בהשראו בעטייה של 

פרק ופרק בעלילה, זו היא סערת הטרגדיה שהיא המהפכה הרוסית זועקת מכל העיוורת וכאב האל שהכזיב. 

 רק הרס וחורבן. מותירה אחריה בעוברה על היבשהוהים מעמקי ההוריקן המגיחה מ
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ש, המדגיש את מה אל המקור ביידי בעבודתי חזרתי למרות שקראתי את היצירות בתרגומן העברי שוב ושוב

חלק בחברה אך עומד מעט בצד, עמדת היהודי הלוקח ב שאולי קצת נעלם בתרגום העברי. ביידיש ניתן לחוש

עמדת האדם המודע בבשפתו של המיעוט,  בוחר לכתוב עמדת היהודי שהוא אזרח רוסיה ופולין אךב

כל אלה משאירים את רישומם על  כן כל חייו נאבק על זכויותיו שלו.למשמעותם האמיתית של זכויות האדם ש

היצירות את אמונן מאבדות זו בטבורן. אפילו כשהיצירות שלמרות ההבדלים התהומיים ביניהן, קשורות זו ב

בזכות  בזעקהבכך מסר אנטי הומניסטי, הרי שמדובר הוא מביעות בעצם באדם, בריבונותו וברצונו החופשי, ו

 הרי שלמרות הכל ובחשבון אחרון, אם כן אותה ריבונות, בזעקה אודות הרצון החופשי שנגזל. ניתן לטעון

 להפליא הזועקות את זעקת הרוח החופשית. מדובר ביצירות הומניסטיות 
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Abstract 

The first decades of the twentieth century witnessed the culmination of a range of social 

processes. Political changes of great significance met an unprecedented ascendance of a 

literary scene in a variety of languages including Yiddish and an expanding readership 

seeking interpretation and guidance in a rapidly changing world order. Authors and poets 

tried, each in its own style and ability, to represent a fragment of these historical events: 

the rise of the socialist workers' and union movements, liberalism vs. nationalism and the 

socio-political repercussions of World War I, mainly the fall of the Tzar and the Russian 

civil war. The authors saw themselves committed to taking a stand thinking that the 

author-reader dialogue has the potential to influence the readers' world view and even 

change it.   

The term "political art" is controversial and different scholars interpreted it various ways. 

The novels examined in this study are Farn mabul by Asch, Di brider Ashkenazi by 

Singer and Dor oys dor ayn by Markish. The three writers, each with his own style sought 

to narrate the rise of the workers' movement in Eastern Europe and the identity crisis of 

the Jewish community in Poland and the Ukraine in the face of the modernizing 

processes and the Russian civil war. In all three one can find typical political aspects, but 

a close reading sheds light on the alternative and sometimes conflicting ways in which 

each novel interprets and portrays this political engagement. The three novels were 

published during the 1920s and 1930s and depict the period along social and 

psychological lines offering a panoramic prism to the Jewish society in those years.    

The first chapter focuses on the differences between the autonomous literature and 

political literature and the different manners in which scholars engaged with these terms. 

It continues with the distinction of each novel according to its literary genre (Farn mabul 

as a Bildungsroman, Dor oys dor ayn as socialist realism and Di brider Ashkenazi as a 

Marxist novel) followed by the examination of the political nature of the novels and the 

way it derives from the different genres and artistic design. I shall also focus on the 

morals of the novels while comparing between them through categories such as optimism 

or pessimism, utopias or dystopias.     
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The second and third chapters examine the changes and fluctuations that the Jewish 

communities in Poland and the Ukraine went through as those appear in the three novels. 

The second chapter discusses the issues chosen by the authors and the ones they clearly 

stayed away from. It continues with a description of the changes in the Jewish public 

sphere as those are reflected in the characters of the novels, for example: their views on 

the Russian Revolution, their biographies and behavior within the plot. The third chapter 

continues the investigation into the spatial aspects of the plots, the authors' choice to 

place the story in a city or town and the representation of those in the story. In all three 

novels, there is a clear moral preference of modern life and a negation of the traditional 

Jewish town. The Jewish community needs to change or else it will not be able to survive 

the challenges of the modern world. The future, in all three novels, is in secularization, 

modern industry and the urban centers. This narrative can be found in the novels even 

though the authors held different views on the Russian Revolution and its repercussions 

on the future of humanity and the Jewish world. The three authors share the same notions 

of a perfect modern society, confronting the challenges of the future by getting rid of 

obsolete traditions and ways of life including the Jewish tradition.              
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