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מביטהחנוני-1'ה.אמרפתילייקראו,עליילענוכולם

חפצתכובעבאיזהכןאם:ושיאלהילדהעלברצון

..ן:צי.גכתיבתישאולי:הילדך-_...
לסעפךאבל,ן.אעתה,לצערי:ההטותבעל.

.כזהשגעלעטיתאצוה,.בת
ידידיתילכלאם,כי,כלבד.לילא:היללה

.--".ולאחי
הזההכובעאת,תי.בקחי,עתהלעתלקל

.האסאסרה
הכרגעים:א:טיב'עדאמתין,אטי,אל,.הולדה.

.;עירייתבכתיבית
בזבשתקה-כרתחכן:החנותגעל

זך-חב.':טל':יידוד.ת:טס'בכרבעלךה-תהבקשב

]~.נבטךאותלכל- ראאתטלטפת-האם
צאות:יויטתיהןבתהט'

'..כהחנית
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קש

ובכובעבילדהמעשה'אושנייהכשפהאירופיתבשפההיהודיהציבורמןחלקלפחותשללצורךמודעיםהיוהעבריתשל

מתיךuup-ב::כךןעלההשפעהאתביניהןחילקווהצרפתיתשהגרמניתהעובדהכילטעוןאףאפשר.נוספתכשפה

(ה"תרנלא'אירופיתשפהושוםבלעדיותלהיותיכלהלאמהןלאחתשאףלכךגרמה,היישובמןחלק

7.'הושגההזרההשפהאחדות'שלכךגרםהבריטיהכיבושרק.'שלטתשפהבתוךבישובהתבצרה

לנואיןאבל,צרפתיתוקראוצרפתדובריהיוח"כישלהספר-בתיבוגריכילהניחיסודיש

הלל-בןמרדכיהעריךהעולם-מלחמתבסוף.רמתהועלהשפהידיעתהיקףעלבדוקיםנתונים

שערךישראל-ארץיהודימיפקד8.'מהיהודיםאחוזיםכחמשה...מביניםצרפתית'כיהכהן

ועדתמכתב':ראה,1919בשלהיבלונדוןהציוניתלהסתדרותבמכתבהציון-פועלישלהתרבותועדתקבעהכך7
גפבירושליםלימדוהעשריפהמאהשלהראשוןהעשורבשלהי.13-16'עמ,(ט"תרעאב)צד,קונטרס,'התרבות
41.ספר-בתיבכמהאנגלית

שלהאזרחיהמושל.802'עמ,1985ירושלים,ב,רובינשטיין'שבעריכת,יומן:העמיםמלחמת,הכהןהלל-בן'מ8
גםהודעותיואתמפרסםהצרפתישהמימשלהכהןהלל-ולבן,יפהלבצלאלאמר,פרקרקולונל,אביב-תל

ח"כימוסדותמבוגרישרביםבהנחהבוודאיוזאת,'כאןהמתהלכתהאירופיתהשפההיאצרפתית'כי,בצרפתית
.801'עמ,שם.צרפתיתוקוראידובריהםהערביתהאוכלוסייהבקרבשפעלוהחינוךומוסדות
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במיפקד9.למשל,יהודהבמושבותצרפתיתדוברי23מצא1918בשנתהארצישראליהמשרד

משתמשיםשהם(יהודיםולאיהודים)הנפקדיםמכל716רקהצהירו1922מאוקטוברהאוכלוסין

מכלל%5רקכלומר,לאמתקרובהכהןשלאומדנוכינראה0י.'רגילהדיבורשפת'כבצרפתית

דבשערךסקר.ח"וכיהבארוןבמוסדותמחינוכםכתוצאהבעיקרצרפתיתלדובריהיוהיישוב

יודעיםשהםשמסרואיש134במושבהנמצאוכיהעלה1930בשנתלציון-בראשוןוולחונסקי

-מלחמתערבביישובהצרפתיתדוברישמספרהדברנראהמ.רמהבאיזוברורלא-צרפתית

להעניקכדיבכךהיה.בארץהשפהאתלמדוככולםורובם,אלפיםלכמההגיעהראשונההעולם

.העבריתאתלסכןכדילאאך,זרהאירופיתכשפההבכורהאתלצרפתית
נגדולא'עזרה'נגדלמאבקבריתה-ובעליהמוריםהסתדרותיצאומדועהשאלהנשאלת,כךאם

היא;ח"כימאשריותרהרבהלאומיאופיבעלתיהודיתחינוךכמערכתהצטיירה'עזרה'.ח"כי
הספר-ובבתי,אירופה-מזרחיהודישלהמסורתיתהדתיתלתרבותח"מכייותרהרבהקשורההיתה

בעבריתלמדו'עזרה'ברשתהתלמידיםממחציתיותר.בעבריתהעבריתלימודנהוגהיהשלה

'עזרה'כנגדמאבקםאתלכוון'השפותמלחמת'מחולליבחרוזאתלמרות.היחידהההוראהכשפת

הספר-שבביתאף,ח"כיכנגדולאבחיפההחדשבטכניקוםההוראהשפתבשאלתמדיניותהוכנגד

מלאהשליטההצרפתיתשלטה,סמליואףנכבדמעמדלושהיה,למשל,ישראל-מקווההחקלאי

נוהללאשהואוודאי'עזרה'בהמאבקמאחוריפוליטימניעשוםהיהשלאלזכורחשוב2ן.כמעט

יידישעל,721,4הצהירוכשפתםהעבריתעל.89'עמ,ח"תרעיפו,יהודהמושבות:א,ישראל-ארץיהודיספירת9
.15גרמניתועל309,2

הצהירודיבורכשפתעבריתעל.3'עמ,(ג"תרפאיירח"י)קכו,קונטרס,'הארצישראליהמפקדמתוצאות'10

946,1רק.שוניםלצרכיםבההשימושעלאוהשפהידיעתעללהעידכדיבכךאיןאך,781,1גרמניתועל396,80

.שלהםהדיבורכשפתיידישעלהצהירו
היה1883בשנת.49'עמ,(1930מארס)7,5,ותעשיהמסחר,'המספריםלאורלציוןראשון',וולחונסקי'ד11

ההדירה,המובטחתבארץמסע,חיסין'ח:ראה.בלקינדישראל,צרפתיתלכתובשידעאחדרקלציון-בראשון
.95'עמ,1982אביב-תל,לסקוב'ש

שלמתחרההיולאח"כישלהספר-שבתיהיתההמאבקכיעדבטכניקוםלבחירההסיבהכיטועןרינותמשה12
.לכךכסיבההרשתותבשתיהתלמידיםבאוכלוסיותההבדליםאתמצייןאינואך,העברייםהספר-לבתיממש
מביאשהואהנתונים.707'עמ,(4הערה,לעיל)קולת,'1882-1918ישראל-בארןהחינוך',רינות'מ:ראה

העבריתללימודהיחסהיההמוסדותבשניוכי,'עזרה'לח"כיביןגדולהבדלהיהלאמספריתמבחינהכימעידים
ח"כיבמוסדות,תלמידים624,2'עזרה'שלהספר-בבתילמדו1914בשנת.כלל-בדרךדומההעבריתולהוראת

תלמידירוב-פי-עלהיוביישובצרפתיתיודעי.תלמידים200,1-הספר-בתיובשארתלמידים071,2למדו

:גםראה'השפותמלחמת'על.עלייתולפניהשפהאתידעמבוטלמיעוטורק,בארץאחריםספר-בתיאוח"כי

מאסף,'1903-1918ישראל-בארץבחינוךההגמוניהעלוהמאבקהציוניתהתנועה,המוריםהסתדרות',רינות'מ
החינוך,דרור-אלבוים'י:ראהישראל-במקווההצרפתיתשלמעמדהעל;120-121'עמ,(1976)ד,הציונות

צרפתים'כיוצאיםישראל-מקווהבוגריכיכתבהירשברגש"א.85'עמ,1986ירושלים,ב,ישראל-בארץהעברי
טהרתעלהחינוךכיוגרס,האדמהלעבודתמוכשריםשאינםכמיוגם,'היהדותובוזיעמםשונאי,מוסרפרועי

ש"א.המזרחארצותשלהפוליטיקהאוהכלכלהבחיילהשתלבותהבוגריםאתמכשיראינוהצרפתיות
ופעילותו'מזרח'בח"כיתולדותעל.24-25'עמ,(א"תרסוילנה)1979ירושלים,הישןהיישובמשפט,הירשברג

ירושלים,1860-1929התיכוןהיםאגןויהודי'חבריםישראלכל'-והיסטוריהחברה,חינוך,רודריג'א:ראה

תעודותכמה,ישראל-ובארץבמזרחח"כימוסדותשלההתפתחותתיאורבצד.מביארודריגשלספרו.421991
שבולאופןבאשרגםכמו,שלהוהתרבותהאדםותפיסתח"כישלהחינוכילמודלבנוגעלענינינוערך-רבות

בעיקרראה.'המזרחתרבות'פני-עלהעליונה'המערבתרבות'שלכמייצגתצרפתתרבותשלמהותהאתראתה
,שם,ח"כינגדשהוטחוהביקורתלדבריכסתירהעומדתרוחושכל,1914בפברואר1-מהענתבי'אשלדיווחו

הציוויליזציהלהבנתאמצעילהיותלעולםתוכללאעבריתכיהגורספרנקו'משלמכתבוגםוראה.179-181'עמ



צרפתימתרבותצרפתרוח'

דוברימספר,שראינוכפי,ועודזאת.גרמנית-ואנטיצרפתית-פרומדיניתנטייהבשל
הצרפתית

.הגרמניתדובריממספרבהרבהגדולוהיה,התקופהבמרוצתבהתמדהעלהביישוב
לשאלההתשובהאתלתתעשויההחינוךרשתותבשתיהתלמידיםהרכבשלבחינה

מדוע

מנהליבעיניעודנחשבולאצרפתורוחהצרפתיתהלשון.למאבקכיעד'עזרה'נבחרה
המאבק

במושבותהצרפתיתהתרבותשסוכניאחרי.העבריתולרוחלעבריתמסוכנותכמתחרות
,נעלמו

עיקר.צרפתתרבותשלכסוכןבעירח"כינותרה,שליטהבהןלוקנההעבריוהחינוך
שלמאבקם

שלומוקדהליבה,במושבההתמקדהצרפתיתההשפעהנגדהעבריתהתרבותשלהאידאולוגים

היישובבניהיותלמידיהםורוב,בעריםפעלו,זאתלעומת,ח"כימוסדות.החדשהההתיישבות

לאהיהודיתהאוכלוסייהשלזהמגזרעלצרפתרוחשלהשפעתה.הספרדיהעירוני
נחשבה

חברתיבמגזריששלצרפתיתהיתההרווחתהטענה.העבריתהתרבותשללהשתרשותהמסוכנת

ח"כיבמוסדותנלמדההצרפתית.תרבותידווקאולאוכלכלי-חברתיערךזה
כשפתבעיקר

מקרבבאו'עזרה'רשתתלמידירוב,זאתלעומת.הכלכליתהפעילותלצורךתקשורת
הציבור

השילובאתסימלהטכניקום.הגרמניתהתרבותהשפעתמפניהחששומכאןהאשכנזי
-כלהמיוחל

מאשריותרהרבהרבהיוקרההיתהולגרמנית,העבריתלתרבותהכלליהמדעיביןכך
.לצרפתית

ההשכלהכשפתנחשבההצרפתיתכיח"כינגדמאבקנוהלשלאלהניחהיאטעות
האוניוורסלית

;יוקרתהבגללכלומר,כאחדהבינלאומיתהתקשורתוכשפת
נגדהמאבקאתשהנהיגומיבקרב3ן

.יותררבהיוקרהלגרמניתהיתהח"כינגדולא'עזרה'
4ן

הגרמניתנגדכווןהוא.פרדוקסליגםאךמובןבגרמניתהמאורגןהמאבקנראהזהרקעעל
כי,

חינוךלתלמידיםניתןשבהשפהנגדנוהלהואאבל,לעבריתתחרותבתלשמשחדלההצרפתית

'השפותמלחמת'בתקופתגם.רבהיוקרהובעלתמוערכתתרבותשייצגהשפהונגד,לאומיתברוח

כנגדהתקופהכללאורךשהושמעוכפי,הגרמניתהתרבותכלפיגנאיביטוייהוטחולא
התרבות

המאבקבסערתגםשתשתנהמכדיעמוקההיתהגרמניהתרבותשלהחיוביתההערכה.הצרפתית

.הציבורי

צרפתתרבותשלהשליליהדימוי
(גרמניה)אירופהבמערבהיהודיתבחברהשורשים'צרפתתרבות'שלהרווחהשלילילדימוי

השפעהכפריזוהוואילךח"היבמאהבמערבהיהודיתבחברההחילוןתהליכי.כאחדובמזרחה

יעקבכתב,צרפתלשון.והחילונית'חופשית'הלתרבותסמלשהיתה,צרפתלרוחוככניעהצרפתית

כידוע'שהם,ההפקרותגילויישארולכל,'פהונבוללשחוק'הישרלומדיהאתמוליכה,עמדן

כאותהבירושליםח"כישלהספר-ביתתלמידי200ביןהיו1901מאוגוסטח"דולפי.225'עמשם,המודרנית

כימוסרח"הדו.התלמידיםבכללחלקםהיהמהברורלאאך,רוסיהיוצאישהוריהפאשכנזיםתלמידיםגםשנה
.156-159'עמ,שם.הספר-לביתלבואאותםלמשוךוצריךמיץיהתלמידיםשארלביןבינםיש

.75'עמ,(שם)דרור-אלבויפ13
4'ע

:ראה,'אנושיתהכלללתרבותאלאגרמניתלתרבותרקשייךאינני',בורוכובברדבכתב,'גרמניתכותבכשאני'14

בוטהבצורההסתייגשבורוכובאף.449'עמ,1990אביב-תל,מינץ'מבעריכת,918נ-1887בורוכובבראגרות
העםהגרמניתהתרבותאתזיהההוא,הראשונההעולם-מלחמתלפני'שברוחגרמניה'שלמרכזיותמתכונות

-

Weltkultur
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אגסישמעוןהרבתהה'?העליזיםהצרפתיםולדרךלנומה'5י.'לשוןאותוותולדותפרי...לכל

,כלשונו,נמצאשבהןקהילות,ח"כיבהשפעת,המזרחבקהילותהחילוןגילוייכנגד1913בשנת

ופורטתצרפתיתמפטפטת'ובתן'צרפתלשוןמצפצף'בנןאתבראותןהשמחותיהודיותאמהות

6ן.'...להתפארידימעשיגמוריםצרפתיםילדיבראותישישומעיבנישישוואומרת,הנבלפיעל

אופייניתעמדןשלתלונתו.שוניםתרבותיים-היסטורייםמהקשריםלקוחותהמובאותשתי

שלזוואילו,שליליתחילוניתהשפעהסימלהשבעיניו,בגרמניההצרפתיתלהשפעהלהתנגדות

מכל.צרפתיקולוניאלישלטוןשתחתובארצותח"כישלהספר-בביהחינוךתוכןנגדכוונהאגסי

עםהמסורתשומריבחוגיםזוהתההצרפתיתהתרבותכימורותאחרותורבותאלהמובאות,מקום

דומים,אחריםמטעמיםשלילייחסכלפיההיהלאומייםחוגיםבעיני.והתפקרותחילוניות

רקסימלהלאצרפתתרבות.המסורתיתהחברהשליחסהאתשהכתיבולאלהרבותמבחינות

תוארההצרפתיתהספרות.מוסריוניווןפוליטיתהפקרותשלגםאלאפוליטיחופששלערכים

ברנארשללסיפורתרגוםיהודה-בןאליעזרכשפרסם7ן.ובולוואריתנמוכה,קלוקלתכספרותתדיר

עלהשגוריםבדבריםהסתפקשלא,העםאחדעליוהתקצף,'פשעיםחמישה'בשםלאזר

קלכידומה8י.'בלבבותזוהמאומטיללארץשבא,צרפתי,זררוח'עלכתבאלא,'הרוחהתבטלות'

מינחשביהודה-בן.הצרפתיתהספרותשלהמושרשהדימויבגללכזהבוטהמשפטלחרוץלוהיה

שבוודאימה,'מפאריסידיעות'שלמדור'החבצלת'בפרסםואףצרפתרוחהשפעתתחתשנתון

שבעיתוניואףזאת.כלפיוהרוסית-היהודיתהלאומיתהאינטליגנציהשלהעוינותאתחידד

9ן.מצרפתיתמאשרגרמניתיהודיתומספרותמגרמניתתרגומיםיותרהרבההתפרסמו

,אליאב'מ:ראההמסורתיתהחברהשלהתגובהועלבגרמניההיהודייםהספר-בבתיהצרפתיתלימודעל15

צ"באצלהמובאה.ועוד15-18'עמ,א"תשכירושלים,והאמנציפציהההשכלהבימיבגרמניההיהודיהחינוך
'ר.237-239'עמ,ב"תשלירושלים,הדורותבמפנה,'ההשכלהראשיתבימיודרכיההגאולהשאלת',דינור

לשחוקלהרגילם,צרפתלשוןובנותיהםבניהםללמד'כדיממונםהמפזריםאשכנזיהודינגדכתבלגדאיחזקאל

התנהל,אחריהןתוקףוביתר,הנפוליוניותהמלחמותלפני.ז"תקפפראג,ציוןאהבת,לנדא'י:ראה,'פהונבול

העובדהספקבליתרמהלגרמניתהחיוביליחס.הגרמניתבתרבותהצרפתיתשלמעמדהנגדמאבקבגרמניה
תודה.לגרמניתאותה'להפוך'ושבפיוהאידישאת'לתקן'לתלמידיותרהיהקלולכן,לאידישכקרובהשנחשבה
רובנכתבהבהשכן,הסמינריםידי-עלמועדפתכשפההגרמניתתוארהלעתים.ההארהעלברטל'ילידידי

למהוגנותחתרוגרמניהשיהודיכותבמיסה.75'עמ,(12הערה,לעיל)דרור-אלבוים:ראה.הפדגוגיתהספרות
)Sittlichkeit(,המאבקמןדחיפהשקיבלה,ח"היהמאהשלוהאוונגליתהפייטיסטיתמהתחייהשאימצומושג

Gטחב:ראה,'מוסרית-הלאצרפת'נגד . L . Mosse , 'Jewish Emancipation between Bildung

German cullul-re
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ירושלים,התפוצהשלדיוקנה,צור'ישללספרוברטל'ישערךהמקורבתעודותמובאיםאגסישמעוןהרבדברי16

'צרפתלבוש'בהמתלבשיםהצעיריםעלביקורתמתח(א"החיד)אזולאידודיוסףחיים'ר.362-364'עמ,1975

ברלין-אביב-תל,פריימן'אמהדורת,טובמעגל:ראה,בצרפתיתחילוניתספרותוקוראים'צרפתלשוןלומדים'ו
מודרניזציה'עם'צרפתרוח'אתהמזהים,אלהמעיןביטוייםמלאההתקופהספרות.ועוד114-117'עמ,א"תרפ

הספרותחדירתנגדשנאבקוהזמןבניהרוסייםהמבקריםבהשפעתכתבואחריםומבקריםקלוזנר,העםאחד17

לעתיםוכללה,מאודגמישההיתהזושלהגדרתהכילזכורראויאך,הרוסיתלספרותהצרפתיתהפופולרית
.לקנונייםהנחשביססופריםקרובות44

כךעל.358הערה,401'עמ,ט"תשכאביב-תל,1863-1904ישראל-בארץהעבריתהעיתונות,ירדני'ג:ראה18

אזרח'גולדסמיתאוליברשלשספרומהערתוללמודניתןהצרפתיתהספרותממעריציהיהלאהעםשאחד

The('העולם Citizen ofthe World(מזלולוהתמזללאאך,מונטסקייהשל'פרסייםמכתבים'עלבערכועולה
.257'עמ,שם:ראה'מצרפתמכתבים'המדורעל.עולםבתהילתלזכות

.81-87,153-158'עמ,שם19



צרפתתרבות'ו'צרפתרוח

.התרבותיבתחוםולאהפוליטיבתחוםלאוכהשראהלחיקויכמודלנתפסהלא,כןאם,צרפת

הפוליטיתלמציאותאלא,'הצרפתיתהמהפכהרעיונות'ללאהכוונהכי,לזכוריש,'צרפת'ב
-

ארץ'בשרואהמי.היהודייםהמשקיפיםבעינישהצטיירהכפי,ט"היהמאהשלבצרפתהתרבותית

.סמולנסקי7פרץכתב,'רעהבדרךהולכים,ללכתיבקשושבדרכה,הארצותכלאם...צרפת
29

על,1896משנתקלוזנריוסףשלבמאמרונמצאהזהלדימויקיצוניביטוי
שנשאהרצאהפי-

וקלותהמוסרפריצות,המדותהשחתת,הגסההמטריאליות'כיטעןקלוזנר.באודיסהבחנוכה

...כברהגיעועדינווגם,הארץבכלותתפשטנה,החדשהיון,מצרפתתצאנההדעת
חייוטהרתהצניעות,והחנינההחמלה,הדעותמזבחעלעצמוהקרבת,העבריהאידיאליזמוס

ערכיםמכלולאפואסימלהצרפת.'והתמעטהלוך,וכלההלוךהולכיםאלהכל,המשפחה

קלויזנרהיהיכוללכן.החיוביתהיהודיתהערכיםלמערכתגמורהבסתירהשעמדשליליים

.צרפתתרבותשסמלההאירופיתבתרבותמלחמהכלומר,'צרפתברוחלנומלחמה'כי,להכריז
ן2

שאדםההשקפהאתצרפתסימלהבעיניו.דובנובשמעוןביטאאחרתמוצאמנקודתשליליתעמדה
קלוזנרגדליהיוסף

לה'האומהלתוךנולד'אדםהשקפתושלפיבעוד,המדינהאזרחמהיותוכתוצאהלאומהבןנעשה

(18741958)

'מזויפתאסוציאציה'לדעתויוצרצרפתבנוסחהלאומיותעםהמזוהההלאומיותמושג.שייךהוא

המהפכניתבצרפתראו,זאתלעומת22.'המוסרופריצותחמם-מעשי,ריאקציה'לביןלאומיותבין

המזרחהתרבותיבהקשר23.'הטבעיתהלאומיות'מושגשלוהמפיצההמבשרתאתדווקא
אירופי-

והבורגנותהאריסטוקרטיהידי-עלבעיקרשנקלטה,זרהתרבותשלבדימויצרפתתרבותנקשרה
האלההדימוייםמכלול.הלאומיתהתרבותשלהאותנטית'העממיתרוח'לבסתירההגבוהה

תחרות'הרקעועלישראל-בארץהחדשהתרבותי-הלאומיבהקשרכוללשליליבדימויהתמזג

.שוניםוסמכותהשפעהמוקדיבין'התרבותית
בנסיוןשמקורם,המופשטיםהפוליטייםלרעיונותהיחסביןלהבחיןראוי,מקרהבכל

שליליבאורשראהמשום,הצרפתיתהאזרחיתהלאומיותנגדאלאהצרפתירציונליזם"נגדיצאלאסמולנסקין20
משום,חיובייחסהיהח"לכייחסו.הלאומיתזהותםאתלאבד,למעשהאולהלכה,ליהודיםשניתנהאפשרותכל

היהודיהעםלפילוגמטיפהושאינה,היהודיהעםמצבשל'חיצונייםתיקונים'בשעניינהחברהבהשראה
,א,ה"תרפירושלים,סמולנסקיפרץכתבי:ראה.'הגרמניםמתבוללים'לבניגודוזאת,שונותאומותבניליהודים

החדשהעבריהיישובשלשפתולהיותחייבתאינהשהעבריתטעןכשלילחנבלוםכיעודאעיר.38-52'עמ
,קולת'י:גםראה.הצרפתיתאתלאאך,הגרמניתאוהאנגליתאתכאפשרותבמקומההציעהוא,ישראל-בארץ

-287'עמ,(5הערה,לעיל)כהן,'היהודיתהלאומיתבתנועההצרפתיתהמהפכההשתקפות'
318.

.התקופהבספרותצרפתרוחשלהשליליהדימויסיכוםהואהמאמר.67-72'עמ,(1הערה,לעיל)קלוזנר21
הישנההיהדותעלמכתבים,'מדיניותאומותבקרב(היסטורית-תרבותית)רוחניתכאומההיהודים',דובנוב'ש22

.27,40-41'עמ,ז"תרצאביב-תל,(לוינסון'אתרגם)והחדשה

משום,כשלילילעתיםנתפס'אזרחות'ל'לאומיות'ביןהיחסשלהצרפתישהמודלהואזהבהקשרהפרדוקס23
מןחלקמהוויםשאינםאזרחיםביהודיםלראותולפשר,אזרחותלביןלאומיתשייכותביןההבחנהשיצר

בליבכולזכויותשווהאזרחלהיותליהודיאפשראחתובעונהבעתאבל,יושביםהםשבתוכההלאומיתהחברה
שונההיתהזובסוגיהאירופה-במזרחיהודיםשלהמבטשנקודתלומרצורךאין.חישבתוכההאומהלבןלהפוך

רביםלאומייםיהודיםבעיניכיעודאעיר.חיושבתוכןהחברותשלהשונההאופיבגללבמערביהודיםשלמזו
שינויכדיתוךהמסורתעללשמורשהשכילהמשוםבעיקר,לאומיתחברהשלהחיוביהמודלהיתהאנגליה
למשכיליםהיהרווחתלדעהבניגוד.פוליטייםדעות-חילוקילמרותהלאומיהגוףאחדותאתולהבטיח,ותמורה

45

ועלהאנגליתהחברהשלאופיהעלועיקרכללמבוטל-לאידעאירופה-במזרחהיהודיתולאינטליגנציה
עלהצרפתיתהמהפכהשללרישומהרבהלב-תשומתהמחקרהקדישבאחרונה.שלההמודרניתההיסטוריה

,הצרפתי'ההיסטוריהנסיון'שלהיסודותמכלולאתגילמהלא'מהפכה'האבל,החדשהבעתהיהודיתהתודעה
.יותררחבבהקשר'צרפתשלרישומה'את,כןעל,לבחוןוראוי



שביטיעקב

ט"היהמאהשלבצרפתהפוליטייםהחייםמציאותשלהשליליתהתדמיתלבין,הצרפתיההיסטורי

הדימוי.לה'טיפוסי'ההחייםבסגנוןאובספרותהביטוילידיבאהשהיאכפיצרפתשלותרבותה

לפעילותוהביקורתימהיחסכתוצאההוחרףוכאן,ציון-חובביידי-עלארצההובאהזההשלילי
.הבארוןשל

ביישובצרדתורוחצרמתנובחותשלהדימוי
שלוהשפעתהמשקלההערכת:יסודותמשנימורכבהיהבארץהצרפתיתהנוכחותשלהדימוי

.כלפיהמלכתחילההשליליוהיחס,הכפריתובחברההעירוניתבחברה,צרפתתרבות
הממשלות.הערביתבחברהכשנגעההיישובאתהטרידהלאישראל-בארץהצרפתיתהנוכחות

תמכולאוגם,'החדשהיישוב'אתלאבוודאי,היישובאתבמיוחדאהדולאבפאריםהשונות

ושלהמהפכהשלצרפתלא.הקתולי-הערביבציבורהתמקדהצרפתיתהפעילותעיקר.בציונות

המוסדותידי-עלישראל-בארץמיוצגתהיתההאוניוורסליסטית-הרציונליתהמהפכניתהבשורה

להפיץהתכוונולאהצרפתייםהמוסדות.והשמרניתהקתוליתצרפתאלא,השוניםהצרפתיים

תלהאהרנסוןאהרן.מובהקשמרניבגווןותרבותהצרפתלשוןאתאלאהמהפכהרוחאתבמזרח

-יוזמה-חסרבאופי,גרמניתהשפעהפניעלהעדיףשאותה,הצרפתיתההשפעהמיעוטאת

.בלוונטהצרפתיתהתרבותיתהפעילותלנוכחלסמוךמהלושאיןתיאור
אך,וכדומהפיסימערךשלדמות,חקלאיותשיטותלמושבותאיתםהביאוהבארוןסוכני

היתהבארץהטמפלריםלמושבות24.לחשובשמקובלממהבהרבהמצומצמתהיתההשפעתם

התרבותיהסגנוןהשפעתאתלתארמרבותהזמןבנותהעדויות.יותררבההשפעהזהבתחום

,בפסנתרנגינה.זהתרבותיסגנוןשלמוחשיתיאורמביאותאינןאבל,הבארוןמושבותעלהצרפתי

סממנינקשרוכןאםאלא,דווקאצרפתיתלתרבותכביטוילהיחשביכולהשאינהודאי,למשל

מהאימפריההעוליםשלהעולםבתמונת(וכדומהבפסנתרנגינה,יפהספרותקריאת)כאלהתרבות

שבחסותהספר-בבתייחידהשפההיתהלאהצרפתיתגם.צרפתיתתרבותיתבהשפעההצארית

.בבכורהזכתהולאהבארון

כמעיןהמושבותתיאורמאודרווחממנהשנזונהובספרותהזמןבתבספרות,זאתובכל

אחוזותכדיןדינן'שכמי,אהרנסוןאהרןשלבלשונואו,ישראל-בארץצרפתיותמובלעות

התרשמוכך,מהןבאחדות.המושבותשל'הצירפות'תהליךבתיאורמלאההספרות25.'צרפתיות

היוםכלמצפצפים'בהןוהבריות,הצרפתיתשלטה,'יעקב-בזכרוןובראשונה-ובראש',המבקרים

לנסועהפיתויגםאבל,הבארוןפקידותעםבתקשורתהצורך,לדעתו,לכךגרם26.'בצרפתית

,1882-1914ישראל-ארץבנוףהעבריתהמושבה,ארציבן'י:ראההבארוןבמושבות'הצרפתיחותם'העל24

בראשיתהישראל-בארץהיהודיתההתיישבות:והמושבותהבארון,אהרנסון'ר;155,281'עמ,1988ירושלים
.100-113,276-279'עמ,1990ירושלים,1882-1890

דרור-אלבויםשלבדבריהרבההפרזהיש.47-48,117'עמ,1979חיפה,וזמנוהאיש:אהרנסוןאהרן,ליבנה'א25
,לעיל)דרור-אלבוים:ראה,אהרנסוןשלוהרגשיהאינטלקטואליעולמועלהמעצבתהצרפתיתההשפעהעל4()

.329'עמ,(1הערה
בהדובריםהנעוריםבנישכל,הצרפתיתהשפהשלחלקהשפרהלימודממקצועות'כי1891בשנתדיווחחיסין26

petit('קטנהפריס'כתיאריעקב-זכרוןאת.'לפאריסלהגיעבתקוה Paris(,ראה,כלבפישגורההצרפתיתשבה:

-בבתיכי,1893בשנתכתביפה'ה:עדויותכמהעודאביא.128-129,312,217-318'עמ,(11הערה,לעיל)חיסין



,מרסיימתוצרתרעף
במושבותנפוץשהיה

(יעקב-מזכרון-כאן)

,בתיםבכמה.'לפאריסים'חאג'שלמעמדוהוליד,גדולפיתויהיההבארוןבתמיכתבפריסללמוד

אתולהפגיןהשכלתןאתלפנילהציגמרצונןבלהגןהעלמותאותיהרגוכמעט',בסרקזםכתב

הנעוריםבניכלכיחיסיןחייםהתרשםלציון-בראשוןבביקורוגם.'הצרפתיתבשפהידיעותיהן

.לימודיהםלהמשךלפריסלהישלחומתכוננים,צרפתיתדובריםבמושבה
ש"אגםהתרשםכך27

ספריכל'אתמצאביפובספרייה.'הכלליתלהשכלהקפנדריה'נעשיתישראל-שבארץהירשברג

מאודהתפלאתקווה-בפתחאיכרובבית,'הצרפתייםוחבריהםסיאייזין,דודהאלפונם,זולהאמיל

מצאתילאעברייםוספריםהשולחנותעלמתגולליםצרפתייםספריםלראות'
28.'בבית

נכרכההיא.כלשהוחברתיערךכבעלתהזמןבספרותנתפסהלאבמושבותצרפתיתהשכלה

קלהצרפתיתהשכלה','צרפתיתפחזות','הצרפתיםטומאת'כמובוטיםשלילייםבאפיוניםתמיד

מבטםפריז'שדור,'היהדותובוזיעמםשונאי,מוסרפורעיעברים-צרפתים'המייצרת,'וריקה

.אפשרי-בלתינראהלאומיעבריאויהודיוחינוךצרפתיחינוךשלצירוף29.'מופתיהםואנשיה

,1981ירושלים,ב,הראשונההעלייהספר,(עורך)אליאב'מ:ראה,הצרפתיתבכיפהשלטהיעקב-בזכרוןהספר

ראהקלווריסקי'ח.287'עמ,שפ:ראה,1896בשנתדומהברוחכתבברזילי-איזנשטדט'י.258-259'עמ
,הבארוןמפקידיכמהשלהתרשמותםגםהיתהכזאת.397'עמ,שם:ראה,מהארץיציאה-כרטיסבצרפתית

הברוןשלמפעלו',מרגלית'י;123,126-127'עמ,1980ירושלים,ישראל-וארץרוטשילדבית,שאמה'ש:ראה

כמיהבארוןפקידיאתתיאררוקח'א.481-482'עמ,(4הערה,לעיל)קולת,'1899-(882רוטשילד-דהאדמונד

,(24הערה,לעיל)אהרנסון:ראה.'צרפתמנהגיברכיעלולחנכםהילדיםבלבזוהמהלהטילופשעועון,חטאו'ש

החינוךשלאופיוואתהצרפתיהחינוךתוצאותתיאוראתרבותפעמיםליווה'זוהמה'הגנאישם.273-287'עמ

.הצרפתי
לשון'זו,כאידישהשימושתפוצתעלביקורתמתחמהצרפתיתיותראבל.128-129'עמ,(11הערה,לעיל)חיסין27

לק

.האבותבארץ'גרמניתעילגים

'עמ,(12הערה,לעיל)ל"הנ;167-168'עמ,(1910וילנה)1976ירושלים,המזרחבארץמסע,הירשברגש"א28
.שונההמצבהיההגלילבמושבות.15-16,24-25

.24-25'עמ(12הערה,לעיל)הירשברג29
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הלאומייםשלמבטםומנקודת,לחילוןשערהיתהצרפתיתהמצוותשומרישלמבטםמנקודת

האיכרכיהיסודיתמהנחתםגםנבעזהכל.הארץמןולירידההעבריתהתרבותלנטישתשערהיתה

30.ותכליתיתמצומצמתהשכלהובעללשוני-חדלהיותצריךבמושבה

.במושבותוהתרבותהחברהעלצרפתתרבותבהשפעתמאודהפריזוהזמןשבני,הדברנראה

אבל,שלובקטעיםרקתפקדהאלא,תרבותי-החברתיהמרקםכלעלהשתלטהלאבוודאיהיא

(אקולטורציה)תירבותשלגילויזההיה.התרבותשלהרצויהלדמותבניגודהיהנוכחותהעצם

משתרשתצרפתתרבותהיתהכמהעדלדעתכמובןקשה.מתרבתקולוניאליזםללאמוגבל

אתלקיצוהביאהאפוטרופסותשלסיומהאבל,הבארוןשלהחסותמשטרנמשךאילוומתפשטת

לצרפתיתהיהלא,ספר-ובתיתרבותמכוני,מורים,ספריותבהעדר.במושבות'הצרפתיתעידן'

.סיכוישוםוכתרבותתרבותכשפת
גםהודוובכך,הצרפתיתבידיעתרבהתועלתהיתהכאן.העירוניתבחברההמצבהיהשונה

בארץאחתפנה'כבירושליםח"כישלהספר-ביתאתתיארהירשברג.ח"כישלהחריפיםמבקריה

ליהודיםמאפשרתשהצרפתיתהודהאבל,ומזויפתשטחיתלהשכלהמחנךשהואגרס,'צרפת

שהונהגהאנגליתללימודבתוקףהתנגדהוא.הלוונטשלהכלכליבמרקםלהשתלבהספרדים

אף,הוסיף,אבל;מהצרפתיתפחותלאמיותרתשהיא,רוטשילדדהאוולינהלנערותהספר-בבית

שהנערותבכךלימודהאתלהצדיקאפשר'כלכלהולאהשכלהלא'מביאהאינהשהצרפתית

משהדתבנותצרפתיותמשפחותיקומווכך,ח"כידובריצרפתיתלדובריהעתבבואתינשאנה

בבוזינאיתרחלכתבה1911בשנתן3.צורךכלבהואיןהמיסיוןשפתהיאאנגליתאבל,בירושלים
הירשברגשמואלברהט)

1858-1943)

שטחיתבידיעהמצטמצמתואירופיותוהשכלתושכל,אליאנסיחינוךשלידועטיפוס'אותועל

רוחנירכוש,מוסריתקרקעכלהמשוללהטיפוסאותו,למחצה-מגהצתובתלבשתהצרפתיתבשפה

הידיעהאתבלעגתיאר,ספרדיממוצאציבורואישסופר,אלמליחאברהם32.'בחייםובסיס

ולא,מעשיערךכללואיןלבנותצרפתיחינוךהנה':ח"כיתלמידותבקרבהצרפתיתשלהשטחית

מדברתבדמשקיהודיהעלמה:בנפשכםנאשערוכי.מאדהרבהמזיקגםאלאמועילשאינורק

כךאחרלהביטאו?להיועיללמה-זוכעירפרטיהלכלערביתבעיר,היטבואפילוצרפתית
ראובן:ממולעמוד:
גן-מרמתהחלבן,ובין-

1923,בדעלשמן

כאןניכרת-(בקירוב ,
הצרפתיהציורשפעת

זמנון:

33.'חברותיהעםקצתלפטפטרומניםאלה-אילקרואאו,הפשוטהערבי-היהודיבעלהעלמגבוה

הוראתבעוד,תועלתכלבהנמצאהשלא,לבנותהצרפתיתהוראתנגדכוונההביקורתעיקר

מוסדותאתהמבקרים,מקרהבכל.כלכלי-החברתיבהקשרערךכבעלתנתפסהלבניםהצרפתית

שלהזהותבגלל,כאמור,וזאת,שלהלאומיהאנטיהתפקידעללהתריעהרבולאבעירח"כי

שוניםמחוגיםלכותביםמשותפתהיתה,ולצרכיולטבעובניגודעומדהשכלהשעודף,'טבעי'ההאיכרדמות30
,ראה.'אבטוכטונית'ואף'אותנטיתאיכרות'שלוספרותייםממשייםאירופייםממודלים,ספקבלי,והושפעה

,(26הערה,לעיל)אליאב,'פשוטיםאיכריםדרושים',יהודה-בן'א;149'עמ,(28הערה.לעיל)הירשברג:למשל

בשפההצגהתקוה-בפתחהועלתה1912בשנת.ועוד128,129'עמ,(11הערה,לעיל)חיסין.135-136'עמ
,כהןכרנשטייןר"דשלהכיבושיןדבריעזרולא.באולםשהיוהפועליםמצדקולניותמחאותשעוררההצרפתית

-פתחהמושבותאם,קרסל'ג:ראה.בפיהםשגורהשהצרפתיתאלהשללרוחםמביניםאינםכילפועליםשאמר

.596'עמ,ג"תשיתקוה-פתח,תקוה48
.333-334'עמ,(28הערה,לעיל)הירשברג31
.12-13'עמ,(א"תרעבשבטיט)יז,האחדות,'ישראל-בארץהקולטוראלשאלת',ינאית'ר32
ילמדושבניהםביקשו'עזרה'בלמדושבניהםהוריםגם.31'עמ,1912יפו,בדמשקהיהודים,אלמליח'א33

.כלכלי-החברתיכהקשרתפקודהבגלל,צרפתית
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34.נשמעהלאהעבריותבגימנסיות(אחרותושפות)הצרפתיתהוראתעלביקורת.תלמידיה

לשוניות-דובזכותהעםאחדשלעמדתו
,ח"כישלהספר-בבתיהצרפתיתלהוראתהכשרשנתן,העםאחדדווקאזההיההפליאהלמרבה

ונעדרתשטחיתבולוואריתכתרבותאותהותיאר,צרפתרוחעלשליליתדעהאחת-לאהביעאשר

.הצרפתימהפוזיטיוויזםמעט-לאוהושפעהצרפתיתההגותאתשהוקיראף,מוסרימימד
דגלמניפיכלפי.הלוחמניתבהתלהבותנסחףולאמובהקתמעשיתעמדהגילה'השפותמלחמת'ב

יכולאניואין,כזומאגיטציהנודףדמגוגיהרוח-עבריתורקעברית'כיכתב'עזרה'בהמאבק

העבריתשלליכולתההנוגעבכלשגילההספקותהיוזולעמדתוהסיבותאחת35.'בהלהשתתף

העברייםהספר-בבתיהעבריתשלהישגיהעללהצביעשידעאף,המדעיםלהוראתלשמש

נגדשהוטחהמהביקורתהעםאחדהתרשםלא'השפותמלחמת'לקודםעוד36.וביפובירושלים

שכן,נימוקיועללעמודמעניין37.'!צרפתירוח-ביפוהספר-בבתי'שהטענהאתודחה,ח"כי

.תרבותיתאוריינטציהלביןהלשוןידיעתביןההבדלאתמאיריםהם
תצאיפומבני'כיחשבשלאמשום,ביפוהעבריתבגימנסיהצרפתמרוחנחרדלאהעםאחד

שלתקוותההםח"כישלהספרדייםהתלמידיםלא,כלומר38.'העבריתהשפהותוושעהחנוךתורת

לביןכלליתהשכלהביןהמחיצהאתלסלקישכיהיתההעקרוניתשעמדתואף.העבריתהתחייה

-בבתיכיגרס,העבריתהשפהבליהעבריתברוחכלליתהשכלהתיתכןלאוכי,העבריתהרוח

ארץבכלבגימנסיותכמו,לשוניות-תלתואףלשוניות-דולהתקייםצריכההעירונייםהספר

מספקתידיעותלרמתחודשיםשלושהבתוךלהגיעיוכלשתלמידהניחאףהעםאחד.תרבותית

הצרפתיתבהשפעה.'וכוגאומטריה,היסטוריה,גאוגרפיהבהללמודלושתאפשר,בשפה

.מובהקמעשיאופיבעלתהוראהאלא,מסוכנתצרפתיתמיסיונריותראהלאח"כיבאמצעות
-בבתילימדואילו.הצרפתיתידיעתבליוהכלכליהחברתיבסולםלטפסקשה,כתב,בלוואנט

שלימודמפני,נזעקהעםאחדהיה,בצרפתיתעבריתספרותאוישראליתהיסטוריהח"כישלהספר

,שםנעשהלאהזהכדבראבל,היטמעותשלמובהקמעשהבעיניוהיהזרהבלשוןלאומיתספרות

רוכשיםשהתלמידיםכךעלנסבהח"בכיהצרפתיתהוראתעלהעםאחדשמתחהביקורת39.כתב

ודיזרהלשפהכללזקוקותאינןשבנות,הירשברגכמו,טעןכן.השפהשלבלבדשטחיתידיעה

שיחסודומה40.תהה'?להןלמהצרפתלשון';התפירהמלאכתבעיקר,הביתמלאכותבלימודלהן

ראה.האלהבלשונותעזרכייעוריאורגנווכן,ותורכיתערבית,ולטיניתגרמניתגםלמדוביפוהעבריתבגימנסיה34
.125-127'עמ,1981אביב-תל,נולדתעיר,(עורך)כץ'י:בתוךסמילנסקידודשלכתבותיו

.1913במאי25מיוםקלוזנר'לימכתב.53'עמ,ד"תרפברלין-ירושלים,ה,אגרות,העםאחד35
.קפד'עמ,(2הערה,לעיל)העםאחד36
'עמ,שם:ראה,'השוקבשבילצרפתיתומעטהכנסתביתבשבילעבריתמעט'ידעו,כתב,התלמידים.שם,שם37

ידיעתגםלמדוהגבוהותבכיתות.כיתהבכלשעותחמשלהוהקדישוהשנייהבכיתהללמדהחלוצרפתית.קנה
.שעתייםאושעהעודבצרפתיתהטבע

.קמר-קלג'עמ,ד,(שם)'הלאומיהחנוך'מאמרוגםוראה.שם,שם38ללען
,'התלמידותשלהעצמיתללשונן'היתהשהעבריתגרסהוא,מקרהבכל.קצו'עמ,(2הערה,לעיל)העםאחד39

.קצר'עמ,שם
השכלהענייםלבנילתתאלא'אידיאלים'ו'אידיאות'ללמדמתכוונתאינהאינה,כתב,ח"כי.קצז'עמ,שם40

.1הערה,קצו'עמ,שם,שימושית



צרפתוקרבותצרפתרוח'

שלהעדתימההרכבמעטה-לאבמידהנבעח"בכיהצרפתיתהוראתכלפיוהסובלניהסלחני

.הללוהספר-בתיתלמידי
בצרפתהשפהמצב.דיבורכלשוןולאהספרותכלשוןהעםאחדידי-עלהוכנהלאומיתשפה

כתב,בצרפת.המדוברתהשפהלביןוהספרותהתרבותשפתביןלהפרדהדגםלושימשעצמה

אתלהומעניק'צרפתרוח'אתשמגבשומה,שוניםדיאלקטיםנהוגים,הענייןממיןשלאבהשוואה

הספרותידי-עלמיוצגתשתרבותשסברכיוון.הספרותלשוןאלאהמדוברתהלשוןאיננהייחודה

כלפירבאיפוקלגלותהיהיכולן4,כאחדאותהויוצרת'רוח'האתהמגלמתהיאשהיא,הגבוהה

שלובחשיבותבתועלתולהכירהעירונייםהספר-בבתי-והגרמנית-הצרפתיתשלהנוכחות

הגבוההההשכלהלשפתהגרמניתהפיכתמפנילחשושצריךהיהלכאורה.לשוני-דוחינוך

כלומר-זרהבשפהגםלהשתמשאפשרהוראהשלצורכיוהנחתוהמעשיתתפיסתואך,הטכנית

העבריתהשפהשלמלחמתהאתללוחמיםלהצטרףממנומנעו-שלולשוני-הדוהמודל

.ח"כישלהחריפיםלמבקריהאו'עזרה'ב
העולם-מלחמתתוםעםראשיתלועזיתכשפהתפקידןאתסיימווהגרמניתהצרפתית,כךאוכך

מיתה'הואתהלשוניתהתחרותתולדותאת'קונטרס'בולדשטיןש"אסיכם1919בשנת.הראשונה

:כךוהצרפתיתהגרמניתשל'הטבעית

התפרצותהיתהזו...שפותמלחמתהיתהלא'עזרה'בהידועההמלחמהאפילו

את;טובהרקעלינולהשפיעורצתהזרה-יהודיתחברהבאה.מבחצןלחץנגדפתאומית

שלהבריאהלאומיבאינסטינקטנגעההיא.הגרמניתההשפעהעםביחדהגרמניתהשפה

אתאחתבפעםפוצצה,זומנגיעהשנולדה,הקפיציתוהריאקציה,ישראליהארץהישוב

אזשהיתההגדולהההשפעהלמרות,גרמנית-היהודיתהחברהאותהשלהמנגנוןכל

החברהשלהזרההאשבארץמהבהבתעדיןואם.ישראל-ארץועלתורכיהעללגרמניה

כדיקטנהבאצבעאפילונוקפיםאנחנואי,הצרפתיתהאליאנס,השניההזרההיהודית

לושאיןמהכלאתשתכחידהטבעיתהבחירהבכחבטוחיםשאנחנומשום,לכבותה

42.הקיוםזכות

המנדטהתבססותעםהעיקריתהאירופיתלשפהלהפוךהיתהשעתידה,האנגליתהשפה'סכנת'

.באופקנראתהלאעדיין,הבריטי

העבריתוהתרבותצרמתרוח
ידי-עלשנתמכהמשוםעשוריםכשניבמשךהעבריתלתרבותמסוכנתמתחרהנחשבהצרפתרוח

לאומית-אנטי,חילוניתתרבותאחתובעונהבעתכמייצגתשנחשבהומשוםהשפעהרביגורמים

היוצרבכפר'אירופי'חינוךנגדהביקורתעיקרכוונהדבר-של-לאמיתו.('לוונטינית')ושטחית

הפשוטהשורשיהאיכרלטיפוסבניגודשעמדה,מופרזותתרבותיותציפיותבעליאיכריםשכבת

5ןלאומיתתרבותכמייצגת,כוללעקרוניתרבותיכדגםצרפתרוח.(הצרפתיאוהרוסיהדגםפי-על)

תקשורתכשפתהצרפתיתערךאתשהבין,העםאחד.שליליליחסרוב-פי-עלזכתה,ואנושית
י5

.קיט-קיח,ד,(שם),'לשונותריב'41
.55-57'עמ,(ט"תרע)ה,קונטרס,'לארץבחוץלחבריםמכתב',ולדשטיןש"א42



שביטיעקב

קץשלהדקדנטיתהרוחאתומגלמתהמודרניתהאנטישמיותמולדתאתבצרפתראה,בלוונט

המהפכהשלבנסיונהראהשכן,אהדהמעטרקחשהרדיקליתהמהפכניתלצרפת.המאה

.העברמורשתאתלמחוקניתןשלאהמעיד,כושלנסיוןהיסודמןחדשהתרבותלבנותהצרפתית

הצרפתיתההשפעהבגלל,העבריתלרוחיותרכמסוכניםכןעללונראויהודה-בןשלעיתוניו

לצרפתהערצהגילוייהתקופהבספרותנמצאלאכמעט.ח"כישלהספר-בתימאשר,עליהם

ארץ'בצרפתשראה,פיינברג.והתרבותייםהציבורייםחייהשלאחראוזהדפוסלחקותוקריאה

חותםעליוהטביעהבצרפתוששהותו'ציביליזציה'כהגדיר,זאתלעומת,גרמניהאת)'החופש

מהשלטוןישראל-ארץאתתשחרר-צרפתולא-שבריטניה1906בשנתכברייחל,עמוק

השתמרהחדשההיהודיתבתרבותהצרפתיתשלחותמה43.מודרניתלארץאותהותהפוךהתורכי

,ניתן.כלשהובתחום'צרפתידגם'לחקותנסיוןתחוםבשוםכמעטהיהולאביותרשוליבאופן

הציורעלצרפתיתוהשפעה,שוניםומשורריםסופריםעלספרותיתהשפעהלזהות,כמובן

.מכךיותרלאאך,השלושיםבשנותהארצישראלי
נכבדחלקהיתהצרפתיתספרות.הצרפתיתהתרבותעםההיכרותהיתהשלאהדברפירושאין

ההוויהשלשוניםבתחומיםבמתרחשענייןוהיההארצישראליהמשכילשלהקריאהמחומר

,שטובריאן-הצרפתיתהספרותמןמרשיםמבחרלעבריתתורגם1882-1917בשנים.הצרפתית

ספריתורגמוכן44.ועודסטנדל,וולטיררוסו,בלזק,מולייר,מופסן,זולא,רולן,פלובר,הוגו,פרנס

.18,170'עמ,1971חיפה,אמיר'אבעריכת,ומכתביםכתבים,פיינברגאבשלום43
-בארץוספרספרייה,שידורסקי'דאצלהנתוניםראהישראל-בארץבספריותבצרפתיתהספריםאינוונטרעל44

ספרים150-כהיוציוןשעריבספריית.95,298'עמ,1990ירושלים,מנית'העותהתקופהבשלהיישראל
התרגומיםרשימתעל.99'עמ,שם:ראה,'רביםקוראים'ברזילי-איזנשטדטעדותלפי,להםוהיובצרפתית
יצירתובתהליךמתורגמתספרותלעומתמקוריתספרות:ספריםהארץאתלמלא',שביט'וי'ז:ראהמצרפתית

תורגםלא,למשל,'יפת'בקובצי.45-68'עמ,(1977אוקטובר)25,הספרות,"ישראל-בארץהספרותיהמרכזשל
,דודהשלרומניםנכללוהמלחמהבימיהארצישראליהמשרדשללאור-ההוצאהבתוכניתאך,מצרפתיתדבר

,'צרפתי'שעניינה(89מתוך)אחתחוברתרקאורראתהפופולרילמדע'לעם'בחוברות.פרנסואנטולשטובריאן
באוץשהוקרנוצרפתמתוצרתהסרטיםמספרהיה,כאןאעיר,היישובבתקופת.פסטרללואיהוקדשהוהיא

.וגרמנייםם~אנגל,אמריקניים,רוסייםלסרטיםביחסהרשימהבתחתית
האוריינטציהעלמענייניםנתוניםכמהמביאח"תרפן"קבראשיתהמוריםהסתדרותמרכזשערךסקר

%8.77כלומר,(מורות119-ומורים331מהם)מורים430השתתפובסקר.העבריםהמוריםשלהתרבותית

איןכןועל,שונותכסעיףמופיעהצרפתית)אמםכשפתצרפתיתעלהצהירובלבדבודדים.ההסתדרותמחברי
ביותרהושפעווממנההמוריםחונכושעליההספרותמהיהשאלהעל(.האםשפתהיתהמהםלכמהלדעת
-רוסית-ועברית).22-גרמנית-ועברית,94-רוסית-עבריתלעומת(%7.3)צרפתית-עבריתמורים61השיבו
127-בוהגרמניתתשובות196-בהרוסיתלעומתתשובות45-בהוזכרההצרפתיתהספרות.(20-גרמנית

מורים68הזכירו,העבריתמהשפהלבדוהמורותהמוריםקוראיםשבהןהשפותמהןלשאלהבתשובה.תשובות
מסקר.האנגליתאת120-והרוסיתאת176,הגרמניתאתשהזכירו214לעומת,שנייהקריאהכשפתהצרפתיתאת

הצרפתיתלספרותכייוצא('המשכילהקורא'שלאו)הלאומיתהאינטליגנציהשלמרכזימינזרשלזהחלקי
הקריאהיכולתוגם,אחרותמלשונותמתורגמתספרותלעומת,משניכיאף,חשובמעמדהיההמתורגמת
'ד,'במספריםהמורה'ראה.ספרותיותהעדפותעלפרטיםבסקראין.מהמוריםחלקאצלקיימתהיתהבצרפתית

עלכשמדובר.302-317'עמ,1929ירושלים,ח"תרפ-ג"תרסהמוריםהסתדרותשלהיובלספר,(עורך)קמחי
ממטענםחלקשהיותרבותרכיביביןלהבחיןכמדומהראויהארצישראליתלתרבות'תרבותפריטי'ייבוא

שוניםסוכניםידי-עלשיובאותרבותפריטילבין('תרבותרכיביעליית')שוניםעוליםקבוצותשלהתרבותי52
סוכניידי-עליובאו(סקנדיניביתספרותאו)צרפתתרבותשלרכיביםהמנדטבתוקפת.('תרבותפריטיייבוא')

,ח"כי.קטגוריהלאותהשייכיםאנגליתתרבותרכיביגם.וכדומהתיאטרוןהצגות,ספרותתרגומיכמותרבות
מהבוגריםחלק.תלמידים3000-כבמוסדותיולמדו,למשל,1944-ובהמנדטבתקופתגםלפעולהוסיף,כמובן
.כךעלנתוניםליאיןאבל,בצרפתיתתרבותשלצרכןבוודאיהיה



'צרפתוקרבותצרפתרוח,

נוצרהלאאך,בנפרדלעקובישאלהמתחומיםאחדכלהשפעתאחרי.והגותמחקר
השפעה

הארצותמביןכילומראףאפשר.'צרפתיתתרבותיתאוריינטציה'היתהולאמצטברת
האירופית

בתרבותמרכזימעמדבעלותושהיוישראל-בארץהשפעהשלמסורתלהןשהיתה
,העולמית

התרבותהתגבשותעלהמועטההתרבותיתההשפעהבעלתהאירופיתהארץהיתהצרפת
העברית

על,שונותמסיבות,השפיעהלא,זאתלעומת,ביישובהגרמניתשלירידתה.החדשה
המשך

.העבריתהתרבותעל'גרמניהרוח'ושלגרמניתתרבותשלהעמוקההמעצבתההשפעה
בעקבות

מגווןעםשלההבלעדיותמעמדעללהתמודדלעבריתנותרוהצרפתיתהגרמניתשקיעת
השפות

השפותושקיעתהמלחמהלפנילעצמהשרכשההמעמד.מוצאןמארצותהשונותהעדותשהביאו

היישובשלוהתרבותיתהלשוניתהתפתחותוהיתהמדועמסביריםהחלופיותהזרות
שונה

לאהאנגליתהופעת.קולוניאלישלטוןתחתאחריםעמיםשלוהתרבותיתהלשוניתמהתפתחותם

ואך,נמשךהתרבותיתההטרוגניותשמצבפי-על-אף.לשנותויכלהולאזהמצבשינתה
,העמיק

להמחוצהנעשתהלאזרותתרבויותשלהשפעתן.בדומיננטיותלזכותהעבריתהתרבותהצליחה

שליצירהולאהעבריתהתרבותעלהשפעהזוהיתה;בהנספגהאלאאיתהתחרותמתוךאו
תרבות

.בצידהנוספותמשנהתרבויותאומשנה

3ענ


