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הזה, ח המעמד  את  לכבד  מצדי  שראוי  שבתי 

להצטרף  ראוי  אותי  מי שמצאו  ובמיוחד את 

לאקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, בדברים על 

ממוסדותיה  כמוסד  העברית  הספרות  של  הולדתה 

של הלאומיות היהודית והעברית, שקדם לכינונה של 

גם  עמוק  ובמובן  הריבונית,  הישראלית  הלאומיות 

ִאפשר את כינונה.

בשנת 1890 היה חיים נחמן ביאליק בן השבע�עשרה 

מסודרת  השכלה  נטול  ביטחון,  חסר  אלמוני,  נער 

דרכו  את  בכבדות  המגשש  תומכת,  סביבה  ונטול 

בחיים ומטפח מאוויים עמומים ללימודים ולהצלחה. 

במכתב ששלח באותה שנה מישיבת וולוז׳ין הליטאית 

עצמי  דיוקן  צייר  ז׳יטומיר  בעירו  הקרובים  לחבריו 

נפש  ביאליק  היה  עצמו  בעיני  בחושפנותו.  אכזרי 

הנושאת  נחיתות,  רגשי  אכולת  ופצועה,  פגומה 

בגיל  והינטשות  יתמות  עמה צלקות עמוקות מחמת 

שלפי  והפקרות,  עזובה  חיי  של  מרים  וזיכרונות  רך 

ללא  אותה  ומחצו  אישיותו  את  עיוותו  הרגשתו 

תקנה. לּו אך זכה לגדול על ברכי אביו, קונן במכתבו, 

היה צומח להיות אדם שלם ולא מוצא את עצמו על 

ומבולבל  מהסס  קרעים,  לעשרה  קרוע  הבגרות  סף 

כיוון בחיים. אולם לאסונו, ההפך הגמור קרה:  וחסר 

ונעשה  משגחת  עין  בלא  גדל  סבו,  לבית  נלקח  הוא 

משפחתו,  קרובי  רבים,  אדונים  של  רגלם  כף  למרמס 

בגסות  בו  לנהוג  לעצמו  הרשה  מהם  אחד  שכל 

ובאדנות באמתלה של דאגה לחינוכו. “כמו אסופי מן 

מאת פרופ' אבנר הולצמן

הספרות העברית 
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השוק הנני״, זעק ביאליק מנהמת לבו בהיזכרו במעשי 

ההתעללות שספג מקרוביו.1 והנה, כעבור עשר שנים, 

ביותר  הבולטת  כדמות  נודע  העשרים,  סף המאה  על 

שהוא  כוח  רב  משורר  הצעירה,  העברית  בספרות 

הלאומיים.  המאוויים  של  ביותר  העמוק  המבֵַטא 

כארבעים שירים בלבד, שפורסמו במהלך אותו עשור 

קוראי  קהילת  בקרב  מוניטין  לו  הוציאו  העת,  בכתבי 

“המשורר  בתואר  ספונטנית  אותו  והכתירו  העברית 

הלאומי העברי״ עוד לפני שזכה לכנס אותם בספר. 

פי  על  זה  בעשור  ביאליק  של  שיריו  אחרי  מעקב 

סדר כתיבתם ופרסומם מגלה מהלך עקיב נמרץ של 

צמיחה רוחנית, השתכללות אמנותית, צבירת ביטחון 

והתרחבות האופק. לא כך נראו חייו של המשורר. הם 

ונפילות,  נסיגות  מהמורות,  מלא  פתלתול  רצף  היו 

נדודים, ייסורי נפש וחרדות. רק בשנת 1900 התבהרו 

מערי  להיחלצותו  התנאים  הוכשרו  כאשר  שמיו, 

ולהשתקעותו  והפולנית  האוקראינית  הפרובינציה 

באודסה, בירת הספרות העברית ומקום מושבם של 

ומנדלי  ובראשם אחד העם  עליו,  האישים הנערצים 

שיאיה  אל  שירתו  המריאה  גם  אז  ספרים.  מוכר 

הגבוהים ביותר.

בשירים  ממש  בפועל  ניכרת  לאור  מחושך  היציאה 

בעשור  לאודסה.  בואו  אחרי  מיד  ביאליק  שחיבר 

הראשון ליצירתו שרתה על שיריו בדרך כלל אפלולית 

חלקם  כך.  על  מעידות  כותרותיהם  וגם  כבדה, 

ממוקמים במרחבים פתוחים הספוגים אור דמדומים 

)“בערוב היום״, “ביום סתיו״( או בעבי הלילה ממש 

אחרים  לילה״(.  “רזי  ליל״,  “גמדי  לילה״,  )“הרהורי 

סתר  בפינות  וחשוכים,  צרים  בחללים  מתרחשים 

מאיר  קלוש  נרות  אור  שרק  עגומים  בחדרים  או 

לקובץ  כותרת  לבחור  שבבואו  מקרה  זה  אין  אותם. 

להכתירו  באפשרות  ביאליק  הרהר  הראשון  שיריו 

של  השלכה  היא  זו  אפלולית  לילה״.  “רסיסי  בשם 

בדקּות  בשירים  המעוצבים  מגוונים  דיכאון  מצבי 

של  רוחו  הלכי  על  להעיד  כדי  בהם  יש  ואשר  יתרה, 

הלכי  את  לפרש  נטו  הראשונים  קוראיו  המשורר. 

הנפש האפלוליים האלה גם כייצוג נאמן של חשכת 

הגלות או של העולם היהודי הישן, תש הכוח, התם 

לגווע מחמת זִקנה. 

של  ומטחים  החשכה,  הסתלקה  אחת  בבת  והנה, 

“צפרירים״,  בהם,  הראשון  השירים.  את  מילאו  אור 

נכתב בימים או בשבועות הראשונים לאחר המעבר 

של  מאושר  ילדות  זיכרון  משחזר  והוא  לאודסה, 

יקיצה לאורה המסנוור של השמש. הילד נסחף למסע 

משולח רסן במרחב עם יצורי אור אגדיים שובבניים 

יודע  ואינו  החושנית  ההצפה  חוויית  את  המגלמים 

את נפשו מרוב אושר. השיר חותר אל רגע חשוף של 

ׁש�ָטַפְתנִי  “ֱאֹלִהים,  בהכרזה:  ומסתיים  ארוטי  פורקן 

 ָהאֹורָה!״ תועפות האור ממלאות את השירים 

הספרות העברית כספרות לאומית | אבנר הולצמן

שער ספרו הראשון של חיים נחמן ביאליק, "שירים" )1901(
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ו״עם  “זוהר״  כגון  שנה,  אותה  בהמשך  שנכתבו   

גדולה  היפקחות  מבטאים  והם  החלון״,  פתיחת 

וארוטית  רגשית  עוררות  העולם,  אל  ומאושרת 

ועצמות גופניות ורוחניות מתפרצות.

ביאליק  שירת  של  המהירה  בצמיחתה  לראות  ניתן 

המהלך  כלל  של  מוקטנת  השתקפות  או  משל 

תקופה  באותה  העברית  הספרות  שעברה  הדרמטי 

המאה  של  השמונים  שנות  סוף  לקראת  ארוכה.  לא 

מאה  בת  ההשכלה  תקופת  כתום  התשע�עשרה, 

השנים, הייתה ספרות זו מוטלת לפני קוראיה כגל של 

חורבות. במהירות רבה פג ריחה ונס לָחה של ספרות 

בנות  יצירות  לרבות  חיה,  קריאה  כספרות  ההשכלה 

התקשה  החדש  והקורא  בלבד,  שנה  ועשרים  עשר 

למצוא טעם במפעליהם של אישים כאברהם מאפו, 

אברמוביץ  יעקב  שלום  גורדון,  י״ל  סמולנסקין,  פרץ 

יוסף חיים ברנר,  נאמנה עלינו עדותו של  וחבריהם. 

הרגיש והמעולה בקוראי העברית בזמנו, על הספרות 

שנות  בראשית  דעתו  על  שעמד  כנער  לפניו  שמצא 

המדרש.  בית  חובש  נער   ]...[ הייתי  “נער  התשעים. 

של  צבוע׳  ‘עיט  ובעברית:  ידעתי.  לא  אחרת  שפה 

מאפו � זר ומוזר; ‘הירושה׳ של סמולנסקין - משעמם 

עד לכאב; סיפוריהם של יל״ג, יכנה״ז וכו׳ - המצאות 

ב׳לשון׳ לחידודא, שהנפש לא תרווה מהן כלל וכלל״.2 

 והנה, בתוך שנים ספורות השתנתה התמונה לחלוטין.

העברית  בספרות  התגלו  העשרים  המאה  סף  על 

של  בשירתם  ומודרניסטיות  רומנטיות  רגישויות 

יוסף  מיכה  של  בסיפורת  וטשרניחובסקי,  ביאליק 

של  במסותיהם  פייארברג,  זאב  ומרדכי  ברדיצ׳בסקי 

וראובן בריינין, בהגותו הספרותית של  דוד פרישמן 

אחד העם ועוד רבים אחרים. 

שנת  סביב  הציבה  ומהלכים  אירועים  של  שורה 

מרכזיה  על  מודרנית  עברית  ספרותית  מערכת   1900

וערוצי  הבעה  כלי  ונמעניה,  יוצריה  ומוסדותיה, 

ומשוכלל  רגיש  ייצוג  למנגנון  אותה  תקשורת שהפכו 

תמורות.  של  בעידן  הרבגונית  היהודית  החוויה  של 

נעשו  תקופה  באותה  שהתגבשו  יסוד  והנחות  דגמים 

מראשית  העברית  והתרבות  הספרות  של  לתשתיתן 

המאה העשרים עד עצם היום הזה בכל התחומים, החל 

בהצבת נפש היחיד על שפעת חוויותיה במרכז עניינם 

הוצאות  של  פעולתן  דפוסי  בעיצוב  וכלה  יוצריה  של 

ספרים, ייסודם של עיתונים יומיים ראשונים בעברית 

ומערכות של כתבי עת כרכיבים חיוניים בחיי הספרות.

חולל  ומה  ִאפשר  מה  עולה השאלה:  הדברים  מטבע 

שכמו  והישגיה,  גילוייה  שלל  על  הזו  המהפכה  את 

ממצב  העברית  הספרות  את  עקרה  אחת  בִאבחה 

טרום�מודרני והעמידה אותה בפתח המאה העשרים 

בשורה אחת עם המתקדמות והניסיוניות שבספרות 

ִמגוון  לאגד  שבכוחו  מפתח  מושג  היש  אירופה? 

וכמה  כמה  להציע  ניתן  אכן,  תופעות?  של  רחב  כה 

רֵאליזם,  חילון,  רומנטיקה,  כאלה:  מפתח  מושגי 

המבארת  המסגרת  זאת  עם  ואירופיזציה.  מודרניזם 

הלא  הלאומיות.  מושג  לדעתי  היא  ביותר  החשובה 

התשע�עשרה  המאה  של  האחרונים  העשורים  שני 

הם העידן שבו הפציעה התודעה הלאומית היהודית 

מיכה יוסף ברדיצ'בסקי בגיל חמישים )1915(. ברשות גנזי 

מיכה יוסף, ארכיון ברדיצ'בסקי, חולון
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והמסורת  הדת  מעולם  מובחנת  כתופעה  והתגבשה 

מזה ומעולם ההשכלה האירופית מזה, עידן שהצמיח 

לאומיות  יהודיות  תנועות  וכן  הציונית  התנועה  את 

לא ציוניות. 

כינויה  בכדִי  לא  רב.  חידוש  זו  בקביעה  אין  לכאורה 

השגור של אותה תקופה בהיסטוריוגרפיה של הספרות 

בו  שהשתמשו  בין  התחייה״,  “תקופת  הוא  העברית 

ישירות ובתמימות3 ובין שעשו זאת בלוויית הסתייגות 

או תיקון המרמזים על מורכבות.4 יתר על כן: זה מכבר 

הורגלנו לפקפק בקישור הישיר שערכו רושמי תולדותיה 

צמיחתה  שלבי  לבין  בינה  העברית  הספרות  של 

תיאור  כדי  עד  הציונית,  התנועה  של  והתבססותה 

ומהדהדת  הספרות כאילו הייתה בת�לוויה המאיירת 

העברית  הלשון  תחיית  ואת  הציונות  תולדות  את 

ישראל. מדינת  להקמת  ועד  ציון  חיבת  ימי   מראשית 

כך למשל כתב חלוץ ההיסטוריונים של ספרות זו, נחום 

התרמ״ב  התרמ״א  “שנות   :1905 בשנת  כבר  סלושץ, 

כראשית  בתולדותינו  לנצח  ישארו   ]1882-1881[

תקופה חדשה ]...[ וַתהי הלאומיות לדבק המאחד את 

כן שבה  ועל  והסופרים בשאיפה לאומית אחת,  העם 

 ]...[ ישראל  עם  של  הלאומית  לשפה  להיות  העבריה 

ותהי לתכלית בפני עצמה, לגורם רב הערך בחיי העם 

הניסוחים הססמתיים  אין  במפורש:  ייאמר  העברי״.5 

ועידון.  דיוק  דורשים  שהם  אלא  טעם,  נטולי  האלה 

בזמננו,  הספרות  חקר  של  והתחכום  העושר  אכן, 

לרבות חקר הספרות העברית, מעניקים לעוסקים בכך 

כלים עדינים ומשוכללים מאי פעם להתמודדות בשדה 

זה, הסבוך יותר מן המשוער. כמה וכמה ספרי מחקר 

מן השנים האחרונות חוזרים ומנסים לפענח את קשרי 

לגבהים  בין המראתה של הספרות העברית  הקשרים 
הופעתה  לבין  העשרים  המאה  סף  על  אסתטיים 

ושל  היהודית  הלאומית  המחשבה  של  והתבססותה 

התנועה  בגבולות  לתוכן  שנוצקה  הפעולה  מסגרות 

עדכני  מבט מחקרי  נחוץ  ועדיין  לה.6  ומחוץ  הציונית 

ואינטגרטיבי על לב העניין, כלומר על שני העשורים 

האחרונים של המאה התשע�עשרה בתולדות הספרות 

העברית, במלוא משמעותם המהפכנית.

משתאה  עומד  ההיא  התקופה  ספרות  של  החוקר 

וגם  המסוכסכים  המגוונים,  הקולות  המון  מול  אל 

והשירים,  אליו מתוך הסיפורים  הבוקעים  הסותרים 

מאמרי  והמודעות,  הידיעות  והמניפסטים,  המסות 

שנולדו  והיומנים  המכתבים  והפיליטונים,  הביקורת 

באותה תקופה במזרח אירופה ובשלוחותיה. “חומרי 

גם  מה  ועשירים,  רבים  לרשותו  העומדים  הגלם״ 

שהגישה אליהם נעשתה נוחה מאי פעם בזכות מפעלי 

והעיתונות  הספרות  של  ההיקף  רבי  הדיגיטציה 

הלאומית  בספרייה  בעיקר  המתנהלים  העברית, 

את  חושף  אלה  בחומרים  מקרוב  עיון  בירושלים. 

כבסיס  העברית  הספרות  את  שכוננו  הערוצים  שלל 

בטרם  שנים  עשרות  מתהווה  אומה  של  תרבותה 

 זכתה אומה זו לריבונות מדינית טריטוריאלית. 

שער הכרך התשיעי של "הביבליותקה העברית" בהוצאת 

"תושיה" )1899(

הספרות העברית כספרות לאומית | אבנר הולצמן
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 תשתיתה של מהפכה זו נעוצה בהתרחבות הבסיס 

הכלכלי�החברתי של הספרות העברית בעקבות הגידול 

הרב בהיקפו של קהל קוראיה בראשית שנות השמונים 

מאלפים  צמח  זה  קהל  התשע�עשרה.  המאה  של 

זה אחד  היה  לילה.  בן  כמעט  רבות  לרבבות  בודדים 

 מּפֵרות התמורה שחוללו הפוגרומים של 1882-1881 

מן  חשוב  חלק  בתודעת  בנגב״(  )“סופות 

שנים  כעבור  ברוסיה.  היהודית  האינטליגנציה 

את  הולידה  רק  לא  זו  שתמורה  התברר  אחדות 

את  לחלוטין  שינתה  אף  אלא  ציון״  “חיבת  תנועת 

חלל הקיום של הספרות העברית, את מנגנוני הייצור 

הוא  מקרה  לא  שלה.  התהודה  מרחב  ואת  והתיווך 

בעברית  הראשונים  היומיים  העיתונים  ששלושת 

אחת  בבת  נולדו  ו״המליץ״(  “הצפירה״  )“היום״, 

שנזקק  מתהווה,  לאום  של  לצרכיו  כמענה  ב�1886 

ולתהות  עצמו  את  לבחון  כדי  חדשות  דיון  לבמות 

על המשך דרכו בפרשת הדרכים שהוטל לתוכה. בצד 

כתבי  של  מגוונת  מערכת  צמחה  היומית  העיתונות 

הלאום״,  ספר  הוא  זה  עתי  “ספר  ספרותיים.  עת 

השני  הכרך  בפתח  ב�1885  סוקולוב  נחום   הכריז 

מסימניה  שהיה  שבעריכתו,  “האסיף״  השנתון  של 

ומתוצריה המובהקים של ההתעוררות ההיא.7 כחלק 

מכן  שלאחר  בעשור  נולדה  תנופה  רב  מהלך  מאותו 

היזם  של  בניצוחו  המודרנית  העברית  המו״לות 

הנמרץ בן�אביגדור )אברהם ליב שלקוביץ(.

המערכת  של  לחיוניותה  המובהקים  הסימנים  אחד 

שהתנהלו  הוויכוחים  ריבוי  הוא  החדשה  הספרותית 

על דפי העיתונות בשאלות הנוגעות לטיבה, לתכולתה, 

הספרותית  הרפובליקה  של  וליעדיה  לגבולותיה 

העברית. לקראת סוף המאה התנקזו הוויכוחים האלה 

הקולטורה״,  “פולמוס  את  והניבו  אחד  שוצף  לערוץ 

הציוניים  הקונגרסים  בימת  על  שנה  מדי  שהתחדש 

שאלת  אותם.  שסבבו  פרסומים  ובשלל  הראשונים 

תרבות  על  להצביע  ניתן  האם  זו:  הייתה  השאלות 

ותוצרים  תכנים  בעלת  חדשה,  חילונית  עברית 

קונקרטיים המייחדים אותה מ״ארון הספרים היהודי״ 

אמור  ומה  מזה?  האירופית  התרבות  וממכלול  מזה 

להיות מאזן הכוחות בתוך תרבות זו בין הישענות על 

מקורות יהודיים פנימיים לבין היפתחות אל תרבויות 

העולם, כלומר בראש ובראשונה אל ספרות אירופה?

בו  הכריעה  והנה  ומסתבך,  סוער  הוויכוח  עוד 

הישגים  שלל  בדמות  עצמה  הספרותית  המציאות 

בני קיימא, שהתחזקו והלכו משנה לשנה, עד שנעשו 

המאה  של  הראשון  העשור  במהלך  מוצקה  לוודאות 

העברית  הספרות  הפנימה  רבה  במהירות  העשרים. 

שבמרכזן  הרומנטיקה,  של  היסוד  מוסכמות  את 

קריאת דרור לכוחות הדמיון והמיתוס וחקירה פיוטית 

של מעמקי נפש האדם. בד בבד גיבשה כמה נוסחים 

מקבילים של פרוזה סיפורית עשירה ורבת אפשרויות 

ברדיצ׳בסקי״(  “נוסח  לעומת  מנדלי״  “נוסח  )כגון 

לעומת הניב המקראי הנוקשה של ספרות ההשכלה. 

חומרית  מציאות  נוף,  עולם,  לייצג  למדה  הסיפורת 

לשים  לראשונה  ניסתה  כך  ובתוך  אנושית,  ותודעה 

שער השנתון "האסיף", כרך ב, 1885
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לפני  עוד  עברית  דיבור  לשון  גיבוריה  של  בפיהם 

העיונית  בכתיבה  הממשי.  בעולם  נוצרה  כזו  שלשון 

מן  משוחררת  ועניינית,  שקופה  דיון  לשון  התגבשה 

היפה  בספרות  המליצה.  של  והעמוס  העמום  הכובד 

לעולם  רב�ממדית  גישה  עוצבה  העיון  ובספרות 

שלילה  שבין  הטווח  במלוא  היהודית,  המסורת 

ביקורתית להתרפקות נוסטלגית. לראשונה באה בה 

לידי ביטוי הכרה חילונית ממשית, שהרי רק מ�1890 

מפורשים  ביטויים  היפה  בספרות  הופיעו  ואילך 

להבקעה אל חיים בעולם נעדר נוכחות אלוהית. 

מקום  בו  נמצא  כן  הספרותי,  החלל  שהתרחב  ככל 

העובדה  תוסבר  למשל  כיצד  פרדוקסים.  לשלל 

על  השתלטה  הלאומית  ההתחדשות  בעידן  שדווקא 

קרוע  התלוש,  הגיבור  של  דמותו  העברית  הסיפורת 

של  רישומן  בה  נטבע  לא  וכמעט  הגוף,  ורפה  הנפש 

זו  ספרות  נמשכה  מדוע  וגיבורים?  חלוצים  דמויות 

אל גילוייו החדישים ביותר של המודרניזם האירופי 

כולה  שכל  והדקדנטית,  הסימבוליסטית  בגרסתו 

אנטיתזה למה שספרות לאומית אמורה להעלות על 

נס? וכן: מה היה בו, בהקשר הלאומי החדש, שהנביט 

כישרונות  של  מרשים  כה  שלל  אחדות  שנים  בתוך 

בשירה ובפרוזה, בביקורת ובמחשבת הספרות?

בהנחה  תימצא  אלה  לשאלות  תשובה  של  ראשיתה 

את  חייבה  ואף  עודדה  לאומית  תרבות  של  שבנייתה 

ההישג  אכן,  חדש.  מסוג  לאומי  סובייקט  של  יצירתו 

נעוץ  היה  דאז  העברית  הספרות  של  ביותר  העמוק 

בהסטת מוקד ההתעניינות אל דמותו של האדם היחיד, 

ספרותי,  ולעיצוב  לחקירה  מרכזי  אובייקט  שנעשה 

כיום מובנת מאליה, אך לא  לנו  מתוך הנחה הנראית 

הייתה כזו כלל לפני מאה ועשרים שנה, שעיצובה של 

עולם  לכל  הבסיס  הוא  חד�פעמית  אנושית  תודעה 

האותנטיים  הנפשיים  חייו  בבד  בד  תקף.  ספרותי 

ואת  ולייצג את מתחיה  כזה אמורים להכיל  יחיד  של 

מכאוביה של התרבות הלאומית כולה.

לבין  המתחדשת  העברית  הספרות  בין  העז  הקשר 

צמיחת הלאומיות היהודית המודרנית היה ברור לבני 

הדור, לרבות אלה מהם שלכאורה עמדו מנגד לתנועה 

ובהסתייגות.  בחשד  בה  וצפו  הממוסדת  הציונית 

ציונים!״  להיות  עלינו  ובכן  ציוני!  הנני  ובכן  “ובכן? 

הכריז אורי ניסן גנסין הצעיר בקיץ 1900 במכתב לאחד 

מחבריו, שרוי ברושם הקריאה בנובלה “מחניים״ של 

הדור,  גיבור  של  דיוקנו  את  המסרטטת  ברדיצ׳בסקי, 

הצעיר התלוש סבוך הנפש.8 זו הייתה הפעם היחידה 

בחייו שזיהה את עצמו במפורש כציוני. דוד פרישמן, 

השגריר הבולט של ספרות אירופה ואמנותה בחצרות 

ציון  חיבת  ימי  מראשית  התבלט  העברית,  הספרות 

את  ותיאר  הלאומית  התנועה  של  חריף  כמבקר 

היא  הנוכחת  “העת  ביותר.  קשים  בביטויים  עסקניה 

״עם״,  הריקות  והמלים  צבי,  שבתי  של  כעתו  בעיני 

כתב  פירושם״,  מה  אדע  לא  וכדומה  “לאומיות״ 

לחתום אחת  ב�1901  לנכון  זאת מצא  ב�9.1883 בכל 

אדישותם  על  בקוראיו  נזיפה  כולה  שכל  ממסותיו, 

לעולמה של האמנות הפלסטית, בהצהרה: “איני בוש 

הפסוק:  באותו  שלמה  באמונה  אני  מאמין  כי  להגיד 

 מלאכת מחשבת - תחיית האומה״.10 

נחום סוקולוב. מתוך "לוח אחיאסף", כרך י, 1902

הספרות העברית כספרות לאומית | אבנר הולצמן



32

הרצאות החברים החדשים בתשע"ו

איגרת כסלו תשע"ז

על  כך,  ה״אנטי�ציונים״  ופרישמן  גנסין  אם   

פתחתי  שבו  ביאליק,  נחמן  חיים  וכמה  כמה  אחת 

הקשר  עומק  ניכר  לא  מקום  בשום  אסיים.  גם  ובו 

היהודית  הלאומיות  לבין  העברית  הספרות  בין 

ביאליק.  של  בשירתו  מאשר  יותר  המודרנית 

היה  בשיריו  שהתגלה  ביותר  העמוק  החידוש 

גיבושה של דמות “אני״ מסוג חדש - לא עוד ישות 

מוכללת�מופשטת דו�ממדית כמו בשירת ההשכלה 

בעלת  מורכבת  דמות  אלא  ציון,  חיבת  ובשירת 

זו  על  מבוססת  שאמנם  ייחודית  פרטית  ביוגרפיה 

של המחבר, אך גם משמשת השתקפות סמלית רבת 

עצמה של הנפש הלאומית.

הדרך  מן  נפעמו  ביאליק  של  הראשונים  קוראיו 

דורו,  בני  של  הדרמה  את  עיצב  שבה  המשכנעת 

הגווע  המסורתי  היהודי  העולם  בין  המיטלטלים 

החיצוני  העולם  לבין  החיוניות  רב  עדיין  אבל 

האירופי המנצנץ בקסמיו. מעמדו המיוחד התבסס 

שירי  או  הלאומיים  ההמנונים  בזכות  רק  לא 

בזמנם.  חשיבותם  כל  עם  שחיבר,  לציון  הגעגועים 

ההתחדשות  בתהליך  מילא  שביאליק  התפקיד 

ורב  מורכב  יותר  הרבה  היה  היהודית  הלאומית 

חדשה,  לגישה  קוראיה  את  חינכה  שירתו  ממדים. 

“נורמלית״, אל הטבע, החיים והרגש. בד בבד היא 

חשפה והדגימה את כוחה של הלשון העברית ככלי 

המשחק  באמצעות  בעיקר  מודרני,  ספרותי  הבעה 

הקודש  ספרות  עם  המורכב  האינטרטקסטואלי 

היהודית לרבדיה השונים מן התנ״ך ואילך.

שירת ביאליק - כך זיהו קוראיו - שילבה בתוכה את 

שלושת המאפיינים ההכרחיים שרק בהצטרפם יחד 

יכולים להעמיד דמות משורר לאומי של ממש:  הם 

ביוגרפיה בעלת ממדים סמליים ייצוגיים, מעורבות 

והזדהות  המכריעים  בצמתיה  העם  חיי  של  בדרמה 

שנויה  שאינה  ספרותית  וגאונות  עמה,  עמוקה 

תכונות  בצירוף  ניחן  לא  מקודמיו  איש  במחלוקת. 

הספרותית  גדולתו  אף  על  גורדון,  ליב  יהודה  זה. 

עם  מלא  בפה  מזדהה  שאינו  כמי  נתפס  הוודאית, 

האידאלים של חיבת ציון, ומנגד, במשוררים שזוהו 

בסגולותיו  שהתבלט  מי  נמצא  לא  זו  תנועה  עם 

הלבבות.  את  אחריו  שתמשוך  במידה  האמנותיות 

את  למלא  כדי  הנכון  ברגע  בזירה  הופיע  ביאליק 

החלל הריק שהתהווה בה. היה בשירתו מענה מושלם 

לציפייה שריחפה בחללה של הספרות העברית מאז 

לצמיחתו  התשע�עשרה  המאה  של  השמונים  שנות 

האומה  למצוקות  ביטוי  שייתן  גדול  משורר  של 

שהייתה  ההיסטורית  הטלטלה  בתוך  ולתקוותיה 

נתונה בה. 

ההיזקקות הרווחת עצמה למושג “המשורר הלאומי״ 

להשתרר  שהחל  החדש  האקלים  של  מסימניו  היא 

חיבת  תנועת  עם התבססותה של  בבד  בד  זה  בשיח 

ציון. מקור ההשפעה הישיר על הדיון נמצא בתרבות 

הספרותית  הרפובליקה  את  שעטפה  הרוסית, 

בחינות.  וכמה  מכמה  מודל  לה  ושימשה  העברית 

משוררים,  כמה  נס  על  הועלו  הרוסית  בספרות 

העמוק  החיבור  את  שגילמו  נקרסוב,  ועד  מפושקין 

לחוויות הקיבוציות המרכזיות של העם בעבר ובהווה 

כך הושק התהליך  ביטוי מורכב.  היכולת לבטאן  עם 

מ״סתם״  רבות  לא  שנים  בתוך  ביאליק  את  שהפך 

משורר מצוין לדמות לאומית נערצת.

קיבוצי  גולת הכותרת של מאמץ  ביאליק היא  שירת 

צעיר,  יהודי  של  מדומיינת  דמות  לברוא  נמרץ 

היהודים  מכאובי  אל  רק  לא  פתוחות  שרגישויותיו 

במובן  אנושי  שהוא  מה  כל  אל  אלא  ומאווייהם 

בשירת  גם  הסתמן  דומה  חידוש  האוניברסלי. 

טשרניחובסקי, מעבר להבדלים העמוקים בינה לבין 

שירת ביאליק. זה היה גם הישגה העיקרי של סיפורת 

ברנר  ברדיצ׳בסקי,  של  מיסודם  העברית  התודעה 

בסיפורת  שכלולו  במלוא  שהושג  היעד  זה  וגנסין. 

ובשירה ילידות העשור הראשון של המאה העשרים, 

ובזכותו הספרות העברית של אותן שנים היא בסיס 

■ התרבות שלנו עד היום. 
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