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  זאב גולדברג

"‡· ¯Â„Â ÍÏÂ‰ ¯Â„ "– Ô„‡Ù„ÏÂ‚ Ì‰¯·‡ Ï˘ ÂÈ˙ÂÙ˜˘‰ 
È„Â‰È‰ ÍÂ�ÈÁ‰ ‡˘Â�·  

‡ .˘È„ÈÈ· ÔÂ¯Ë‡È˙‰ ˙È˘‡¯Â Ô„‡Ù„ÏÂ‚ Ì‰¯·‡  
�נולד בעיר קנסטאנטי�, המכונה אבי התיאטרו� ביידיש, אברה	 גולדפאד�

אול	 ביתו ספוג היה , ראשית לימודיו בחדר. 1840יש� בווהליניה בשנת 
הוא עצמו לא עבר . וכ� חונ� בחינו� מסורתי וכללי כאחד, השכלהבערכי ה

את חוויית ההתנתקות מהעול	 המסורתי והמעבר לעול	 ההשכלה כפי 
ספר מטע	 �גולדפאד� המשי� את לימודיו בבית. שחוו רבי	 מבני דורו

כבר בצעירותו התבלט בכישרונו המוסיקלי וביכולתו . הממשלה בעירו
עשרה החל בלימודי	 בבית מדרש לרבני	 �ו ב� שבעבהיות. לחרוז חרוזי	

בתקופה זו החל לחבר . בזיטומיר שהיה מוסד חינוכי ברוח ערכי ההשכלה
השירי	 ביידיש ובעברית וא� השתת� בביצוע של המחזה  ר ה'ש ל פרי , ק

בתקופת זיטומיר . ר שלמה אטינגר מזאמוש�"עטו של המשכיל ד
עמד גולדפאד� בקשרי	 ע	 , תורה והשכלה, שהתאפיינה בלימוד עברית

. י לינצקי ואחרי	"י, מנדלי מוכר ספרי	: סופרי	 משכילי	 בני דורו כגו�
הוא החל לעבוד . כשסיי	 לימודיו בזיטומיר ניסה כוחו בתחומי	 שוני	

באותה תקופה נדד בי� . עבר למסחר וא� ניסה ללמוד רפואה, בהוראה
הראשונות על הבמה החלו הופעותיו . אודסה וורשה וג	 בי� ערי	 אחרות

הופעות אלו היו בעיקר אופרטות קצרות . 1876בעיר יאסי שברומניה בשנת 
בשנתיי	 הבאות התגבשה . ושירי	 שהציג בלוויית שחק� או שניי	 נוספי	

ראי לציי� . ג	 שחקניות, בפע	 הראשונה, סביבו להקת שחקני	 שכללה
ה היהודית כעיסוק שבאותה תקופה נחשב העיסוק בתיאטרו� בעיני החבר

 יצחק. ובאשר לנשי	 על אחת כמה וכמה, ")הפקר וועלט("בזוי ושפל 
 :כתב, מחשובי חוקרי תיאטרו� יידיש, טורקוב גרודברג
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כאשר גולדפאד� הרשה לעצמו , מספרי	 אפילו שבימי	 הראשוני	 בבוקארסט
נתקלו שליחיו בסירוב אפילו מצד , להעשיר את להקתו באישה אחת או שתיי	

שתחייב� להופיע " מידת דרדור שכזאת"אפילו ה� סברו שטר	 הגיעו ל. יצאניות
שחקני , כמו קומדיאנטי	 יהודי	" מופקרי	"ועוד ע	 , בפרהסיה על הבמה

.פורי	
1

  

הלהקה נדדה בערי רומניה ודרו	 רוסיה והציגה רפרטואר של מערכוני	 
י : 	בשני	 אלו חיבר גולדפאד� ג	 את מחזותיו הראשוני. ושירי	  ד

�ב י ל ק י נ י י א  � ט י מ ע  ב ק, )הסבתא ונכדתה (א י ר ד נ מ י , ש נ ש
לק מ ל י נ ה, ו פ ש כ מ מחזות עממיי	 אלו נכתבו ברוח .  ומחזות אחרי	ה

רעיונות ההשכלה שבה� מוצג דור ההורי	 המסורתיי	 בצורה גרוטסקית 
כאנשי	 חשוכי	 וערמומיי	 המנסי	 בכל דר� אפשרית לכפות על ילדיה	 

דור הבני	 נאבק בהורי	 המתנגדי	 ,  לעומת	.את ערכי העול	 היש�
לרצונו לחבור לעול	 ההשכלה ומסרבי	 להכיר בזכותו לבחור את זיווגו 

  . מתו� רגשי אהבה ולא על ידי שידו�
בראשית שנות השמוני	 עבר גולדפאד� לכתיבת דרמות היסטוריות 

יהדרמה . לאומיות ב כ מ ה ה  ד ו ה י ו ת  י מ ל ו  מתרחשת בתקופת הבית ש
ומה הדר. השני ד ס מ ל א ר  ו ט ק ו ד  עוסקת בחיי היהודי	 בסיציליה בימי ה

רוהמחזה , הביניי	 א� ב ב כ ו ל במאה השנייה " מתרחש בתקופת חזכ
 אסרו השלטונות הרוסיי	 את הופעות התיאטרו� 1883בשנת . לספירה

איסור זה נבע בעיקר מעמדת המשכילי	 שרצו לדכא . ביידיש ברחבי רוסיה
ג	 .  כפי שנקראה היידיש באות	 ימי	– "רגו�'ז"כל ניסיו� לטפח את ה

התכני	 העממי	 של ההצגות והנושאי	 הלאומיי	 לא היו לרוח	 של 
גולדפאד� המשי� לנדוד ע	 תיאטרונו בערי רומניה עד . משכילי	 אלו

כשהגיע גולדפאד� לארצות הברית כבר .  היגר לארצות הברית1886שבשנת 
לטיינר , הורבי�:  ותלמידיופעלו בו תיאטראות יידיש שהפעילו מיודעיו

לא נתנו לגולדפאד� דריסת רגל בעול	 , שחששו לפרנסת	, הללו. ואחרי	
, גולדפאד� ניסה להשתלב בעול	 העיתונות ביידיש. יורק�התיאטרו� בניו

.  והתיישב בפריז1899בצר לו חזר לאירופה בשנת . א� ג	 צעד זה כשל
, כתב עוד מספר מחזות, ניתבשנות חייו האחרונות היה מקורב לתנועה הציו

ללא מקור פרנסה קבוע שב לארצות הברית . א� חי בעיקר על תהילת העבר

  
  .10' עמ, )1970 (47, במה, "גולדפאד� וגרודי�", גור' י  1
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א� חיבר למע� , הוא לא חזר לתיאטרו� היהודי בארצות הברית. 1903בשנת 
ההציוני	 את הדרמות הלאומיות  מ ח ל מ ב ד  ו יו ד מ ע  � כ� עסק , ב

אבהוצאת החיבור  ב ר  ו ד ו  � ל ו ה ר  ו י� לבעיות  שבו התווה פתרו� מקד
יורק בשנת �אברה	 גולדפאד� נפטר ונקבר בניו. החברה היהודית בדורו

1908.2  

 

Ô„‡Ù„ÏÂ‚ Ì‰¯·‡ 

· .˙Â„‰È ,Ô„‡Ù„ÏÂ‚ Ì‰¯·‡ Ï˘ Â˙¯ÈˆÈ· ‰ÏÎ˘‰Â ˙ÂÈÓÂ‡Ï  
, עשרה�בסו� שנות השבעי	 של המאה התשע, בראשית דרכו בתיאטרו�

אותה תקופה נעו ויצירותיו מ, כיוו� גולדפאד� את יצירתו לקהל עממי רחב
מגמה זו מתאפיינת ביצירותיו . וולגארי והסנטימנטלי�בי� הקומי

קש י ר ד נ ה, מ פ ש כ מ ק, ה א ז ו ק ה  ל ד נ י י ר  וביצירות נוספות בנות ב
בראשית שנות השמוני	 ניהל גולדפאד� להקת שחקי	 שצברה ניסיו� . הזמ�

הלהקה החלה להופיע בערי	 גדולות בדרו	 רוסיה כגו� בעיר . רב
מעבר זה חייב את גולדפאד� לשנות את הרפרטואר .  אודסההתעשייתית

הוא החל לכתוב דרמות מורכבות יותר . הקליל של מערכוני	 בליווי שירי	
הפנייה לנושאי	 היסטוריי	 . ופנה ג	 לנושאי	 היסטוריי	 ולאומיי	

  
 שירי	 –אברה	 גולדפאד� , )מהדיר(גולדברג ' ר: הסקירה מתו� ההקדמה לספר  2

  .57–7' עמ, 1970, מוסד ביאליק: ירושלי	, ומחזות
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ולאומיי	 החלה ביצירתו של גולדפאד� עוד לפני הפרעות של ראשית שנות 
היה גולדפאד� מאות	 משכילי	 מתוני	 שניסו למצוא ובעצ	 , השמוני	

על כ� . נוסחה המחברת בי� ערכי ההשכלה ובי� הדת והלאומיות היהודית
 :כתב ישראל גור

�כדי להבי� את משכיליותו של גולדפאד� עלינו להבדיל בי� תנועת, אכ�
מי� הדי� שנזכור כי לעומת . ההשכלה העברית של זמנו� ההשכלה לבי� ספרות

התערו בעסקיו הכלכליי	 , נטמעו בעול	 הגויי,  שהשתחררו מכבלי הגטואלה
 הרי סופרי השכלה המעטי	 שרו –היהדות �והפיננסיי	 ולא חזרו עוד אל חיק

מצד אחד ייסרו את היהודי הגטואי שבשל אי רצונו : בשתי חזיתות ג	 יחד
ומצד . ותכביכול כל המכות והצר, ניתכו עלינו, ובערותו� חשכתו� להינתק מכבלי

המשיכה החיצוניי	 והתאמצו בכל כוח	 לקיי	 את �  שרו ע	 מלאכי–שני 

.גולדפאד� נימנה ע	 אלה האחרוני	. זהות	 היהודית ולשאתה בריש גלי
3

  

עולה ביצירות רבות , מגמה זו של שילוב בי� עול	 ההשכלה לעול	 היהדות
החל בשירי	 שחיבר בשנות השישי	 בראשית דרכו . של גולדפאד�

דכגו� בשיר , ספרותיתה י י ע  ל ע ט נ י פ ס  א ובמיוחד ] הניצו� היהודי [4ד
אבחיבורו  ב ר  ו ד ו  � ל ו ה ר  ו  שבו הוא ד� בבעיות החברה היהודית ד

צלילי	 דומי	 נשמעי	 ג	 משיר הערש המפורס	 של . ודרכי פתרונ�
�גולדפאד�  ע ל ד נ א מ ט  י מ ס  ע ק נ י ז א שהיה ) צימוקי	 ושקדי	 (ר

�בשיר יושבת האלמנה בת. וכר ג	 היו	מהחביבי	 ביותר על בני דורו ומ
ציו� בחדר אפל בבית המקדש א� מאחלת לבנה שיפרוס כנפיי	 לעול	 

  5.הגדול כסוחר ובנקאי מצליח
ת העלה גולדפאד� את המחזה ההיסטורי 1880בשנת  י מ ל ו  שעיקרו ש

המחזה . ל"מתקופת חז" מעשה בחולדה ובור"סיפור אהבה הבנוי על בסיס 
�עברי הראשו� כתוב ברוח הרומ� ה ו י צ ת  ב ה מחזה .  של אברה	 מאפוא

זה זכה מיד להצלחה מרשימה וענה לכמיהת הקהל היהודי למחזה המתאר 
  6.את ימי הזוהר של עצמאות ישראל בארצו

  
  .13' עמ, )1הערה , לעיל(גור   3
  .61�59' עמ, )1960 (4, במה, "סביבי בימות", סד�' ד  4
  .140' עמ, )2הערה , לעיל(גולדברג : תרגו	 עברי של השיר  5
 8, חוליות, "'חיבת ציו�'אברה	 גולדפאד� אבי התיאטרו� ביידיש ו", נסקי'קצ' מ  6

  .350–348' עמ, )2004(
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� בראשית שנות השמוני	 טלטלו את יהדות מזרח" סופות בנגב"
תחושת חוסר האוני	 מול גלי השנאה וההרג וההכרה . אירופה טלטלה עזה

�שההשכלה לבדה לא תפתור את כל בעיותיה של החברה היהודית במזרח
הביאו סופרי	 והוגי	 רבי	 לייאוש מערכי ההשכלה לבד	 , אירופה

 הפרעות 7.ולחיפוש פתרונות נוספי	 למצוקת היהודי	 במזרח אירופה
במזרח . הביאו לגל הגירה יהודי גדול למערב אירופה וליבשת אמריקה

 התארגנויות ראשוניות שראו את פתרו� מצוקת אירופה החלו להתגבש
הפרעות . היהודי	 בהשתלבות בתנועת הפועלי	 ובתנועות סוציאליסטיות

הביאו ג	 להתעוררות התנועה הלאומית היהודית והחיפוש אחר טריטוריה 
נית� להניח שפרעות ראשית . שבה יוכל הע	 היהודי לקיי	 חיי	 עצמאיי	

ובת הדרמה שנות השמוני	 עמדו ברקע כתי ד ס מ ל א ר  ו ט ק ו  המתמקדת ד
. הכאת היהודי	 והשפלת	 ללא סיבה הגיונית בימי הביניי	, בגירוש
ובדרמה  ד ס מ ל א ר  ו ט ק ו  הביא גולדפאד� קוד	 כול את תחושת השבר ד

והעלבו� וחוסר האוני	 היהודי אל מול גלי השנאה השרירותית מצד 
  8.שכניה	 והיא בעצ	 קינה על מצבו הירוד של הע	 היהודי

ראחד משיאי יצירתו הדרמטית של גולדפאד� הוא הדרמה  א� ב ב כ ו  כ
ר שחוברה זמ� קצר אחר לאחר שסיי	 את חיבור הדרמה  ו ט ק ו ד

וא ד ס מ שהיא עיבוד לספרו , בדרמה זו. 1883 והועלתה על הבמה במאי ל
רשל קלמ� שולמ�  ת י ב ת  ו ס י ר יוצר גולדפאד� קונפליקט משולש בי� , ה

ובי� רבי אלעזר המודעי המבי� שמרד , אי	כוכבא הקורא למרד ברומ�בר
נגד האימפריה הרומאית חסר סיכוי ומוביל לאסו� ובתוו� נמצאת דינה בתו 

� היא תומכת במרד ובבר. כוכבא�של רבי אלעזר המודעי וארוסתו של בר
  9.א� משתדלת להבי� ג	 את עמדת אביה האהוב, כוכבא ארוסה

  
–31' עמ, )1996(כ , ציונותה, "מנדלי מוכר ספרי	 והרעיו� הציוני", גולדברג' ז  7

; 58–53' עמ, )2002 (7, חוליות, "ל פר� ויחסו לתנועה הציונית"י", ל"הנ; 44
  .230–223' עמ, )ב"תשס (7, מעו� ומעשה, "שלו	 עליכ	 והרעיו� הציוני", ל"הנ

אויסלנדר ופינקל טועני	 שהפרעות של ראשית שנות השמוני	 גרמו לגולדפאד�   8
 מאטריאל� –גאלדפאד� ' א, פינקעל' אויסלענדער וא' נ: יו�לתמו� בתנועת חיבת צ

, 1926: אינסטעטוט פאר ווייס רוסלענדישער קולטור, מינסק, פאר א ביאגראפיע
  .64' עמ

      ,)2000 (6, חוליות, "כוכבא מאת אברה	 גולדפאד�� המחזה בר", קווינט' א  9
  .90–79' עמ
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רבמחזה  א� ב ב כ ו י ובדרמה כ ב כ מ ה ה  ד ו ה ר באותה שנה  שחיבי
צעד גולדפאד� צעד נוס� בניסיו� לשק	 את הגאווה היהודית הפגועה 

הפע	 מציג גולדפאד� לקהל צופי התיאטרו� היהודי . לאחר הפרעות
דמויות יהודית אקטיבית היוצאות , כוכבא וכיהודה המכבי�גיבורי	 כבר

דרמות . למרות סיכוייה	 הקלושי	 לנצח, למאבק למע� עמ	 ואמונת	
 ודאי תרמו 10,"דרמות ציוניות"יות אלו שלימי	 כינה אות	 גולדפאד� לאומ

  . אירופה בראשית שנות השמוני	�להתעוררות הלאומית היהודית במזרח
עשרה חזר גולדפאד� לחבר �בראשית שנות התשעי	 של המאה התשע

רבתקופה זו חיבר את הדרמה . דרמות לאומיות והיסטוריות ש ו י  � י ל , מ
�הודי	 בגרמניה לבטל גזרה כנגד החרמת התלמוד בימיהעוסקת בניסיו� הי

חדרמה נוספת מאותה תקופה היא הדרמה הציונית . הביניי	 י ש מ ה ת  ו מ  י
, העוסקת בחייו של צעיר יהודי שקיבל חינו� רוסי והתנכר למוצאו

ובוחר , לחזור לעמו, בעקבות הפרעות של ראשית שנות השמוני	, המחליט
  11.להשתקע באר� ישראל

 בנושאי	 לאומיי	 בדרמות של גולדפאד� בשנות השמוני	 העיסוק
לפניו עמד הצור� הפרקטי לשדרג את יצירותיו . נבע מסיבות שונות

וזאת כדי לעמוד בתחרות ע	 להקות , ולהתאימ� לקהל יהודי יותר מעוד�
הנושא הלאומי היה . תיאטרו� נוספות שניסו לשבות את לב הקהל היהודי

 עוד מיצירתו השירית בשנות השישי	 של המאה קרוב ללבו של גולדפאד�
. והוא לא התקשה לחזור לנושאי	 אלו בשנות השמוני	, עשרה�התשע

בראשית שנות השמוני	 העמיקו את תחושת השבר בחברה " סופות בנגב"
היהודית ודחפו את גולדפאד� לקונ� על מצבו העגו	 של הע	 היהודי 

. י	 לקחת את גורל	 ביד	בגלות ולצאת בקריאה נסתרת לרבבות היהוד
דיבר , מכיוו� שמחמת הצנזורה לא יכול היה לבטא את רעיונותיו בגלוי

מהרעיונות . גולדפאד� לקהלו בשפת הסתרי	 של המחזה ההיסטורי
הפוליטיי	 שהועלו בשנות השמוני	 לפתרו� מצוקת היהודי	 במזרח 

        ' עמ,1970, גולדברג. (אירופה היה מקורב גולדפאד� לרעיו� הציוני
לאחר כישלו� ניסיונו להשתלב בעול	 התיאטרו� בארצות הברית .) 24�21

  
  .82' עמ, ש	  10
        , 1996, ראוב� מס: ירושלי	, � העברי והיידיהמחזה והתיאטרו, אבישר' ש  11

  .235–230' עמ
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ראה עצמו גולדפאד� , עשרה�וחזרתו לאירופה בשלהי המאה התשע
בשבתו בפריס כתב שבכוונתו לעשות . של התיאטרו� היהודי" גמלאי"כ

ללמוד על התפתחות הקדמה ולעסוק , למע� שלומו ובריאותו המעורערת
, 1903 בשנת 12.בציונות ובתנועת ההגירה היהודית, ות היהודיתבלאומי

לה	 כתב את . היה מקורב לחוגי	 הציוניי	 ש	, כשחזר לארצות הברית
היצירותיו האחרונות  מ ח ל מ ב ד  ו יו ד מ ע  �  שהיו בעצ	 מערכוני	 ב

 .ציוניי	�קצרי	 בליווי שירי	 בעלי מוטיבי	 לאומיי	

‚ .ÂÈ˙Â¯Â˜ÓÂ ‡· ¯Â„Â ÍÏÂ‰ ¯Â„ ¯ÙÒ‰  
אבספר  ב ר  ו ד ו  � ל ו ה ר  ו  כינס גולדפאד� שני מאמרי	 שנכתבו ד

ר החלק הראשו� נקרא . בתקופות שונות ושפרסמ	 בבמות שונות  ו ד
�ה ל ה: והכותרת ביידיש, ו כ מ ר  ע ז ד נ ו חלק זה נכתב ]. המכה שלנו [א

. 1902והושל	 בשנת , בראשית המאה העשרי	, בתקופה שגר בפריס
המוציא לאור ,  שנה לכתריאל שרהזו�במכתב שכתב גולדפאד� בסו� אותה

טהיורקי �של העיתו� הניו א ל ב ע ג א ט ס  ע ש י ד י שהיה העיתו� הנפו� , י
התעניי� באפשרות להדפיס את , ביותר שהופיע ביידיש באותה תקופה

בקשתו של גולדפאד� הייתה שהדפסת החיבור תהיה כ� . החיבור בעיתו�
 נענה לבקשתו של  שרהזו�13.שאפשר יהיה בקלות להפו� את המאמר לספר

טוהחיבור החל להופיע בהמשכי	 על דפי ה, גולדפאד� א ל ב ע ג א  החל ט
החיבור .  ועד השניי	 בדצמבר באותה השנה1904מהשמונה בנובמבר 

הכותרת בתרגו	 �ותת, ]רפאתנו" [אונדזער רפואה"הופיע תחת הכותרת 
  בחינה מדוקדקת של–כיצד נית� לסיי	 את השאלה היהודית "עברי הייתה 

 נכתב עבור –מצב הע	 היהודי בעול	 וכיצד נית� לסייע לו 
טה א ל ב ע ג א בחלק זה סקר ".  על ידי הסופר המפורס	 אברה	 גולדפאד�ט

אירופה �גולדפאד� תהליכי	 ושינויי	 שעברו על החברה היהודית במזרח
גרמו לניכור , בתקופת ההשכלה והביאו להידרדרותה הרוחנית והמוסרית

  . ה על ס� אבד� וכליהולהתבוללות והעמידו

  
  ,ע"תר, היברו פאבליש קאפמאני: ניו יורק, דור הול� ודור בא, גאלדפאדע�' א   12

  .7' עמ
  .140' עמ, 1940, ייווא: ניו יורק, הונדערט יאר גאלדפאד�, שאצקי' ר  13
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אחלקו השני של הספר נקרא  ב ר  ו וגולדפאד� הגדיר אותו כחיבור , ד
י " –החלק הראשו� . משנה�חלק זה נחלק לשני חלקי. פדגוגי ד

הר א ו עוסק במצב הירוד של החינו� והמוסר בכלל בערי	 ] הרפואה[ 14"פ
החלק השני נקרא . תעשייתיות ומציע פתרונות חינוכיי	 אפשריי	

נ" ו �א ד י י ר  א פ ט  ר פ ב ה  א ו פ ר ר  ז ]. רפואתנו במיוחד ליהודי	 ["ד
חלק זה הופנה ליהודי ארצות הברית ובו הציע גולדפאד� פתרונות חינוכיי	 

הברית הסובלי	 מניכור לדת וללאומיות היהודית כפי �ליהודי ארצות
גולדפאד� החל את כתיבת המאמר עוד . שתיאר בחלקו הראשו� של החיבור

בעוד . ה סיי	 את הכתיבה לאחר שובו לארצות הבריתוכפי הנרא, בפריס
חלקו , בחלקו הראשו� של החיבור ניכרת אהדת גולדפאד� לתנועה הציונית

הקורא " הע	�אחד"כתוב בסגנו� , המופנה ליהודי ארצות הברית, השני
�דווקא הקניית חינו� . קוד	 לפדיו� הרוח ואינו עוסק כמעט בגאולת האר

ליהודי אמריקה להיות , לדעת גולדפאד�, סרי יסייעולאומי ומו, דתי�יהודי
 .אזרחי	 אמריקאיי	 נאמני	 ומועילי	

„" .‡· ¯Â„ "–‰‡ÂÙ¯‰   

1.   ‰ÈÚ·‰–˙Â‰Ê ¯·˘Ó· ÌÈ¯‚‰Ó ˙¯·Á   
עשרה יצרו באמריקה משבר �גלי ההגירה לאמריקה בסו� המאה התשע

הל	 המעבר מתרבות לתרבות ותנאי החיי	 החדשי	 . חינוכי רחב�חברתי
מו למהגרי	 רבי	 לנטוש את דפוסי ההנהגות הקדומי	 ולעזוב את גר

בבתי "המהגרי	 החדשי	 עבדו שעות ארוכות בעסקי	 קטני	 ו. המסורת
השאירו פעמי	 רבות את ילדיה	 בבית ללא השגחה של הורה או " היזע

מוסד המשפחה נפגע משגברי	 רבי	 הגיעו לאמריקה ללא . מבוגר
הרגישו , ריקה דיברו אנגלית שוטפתילדי	 שגדלו באמ. נשותיה	

נוצר פער דורות . אמריקאיי	 לכל דבר ועניי� וזלזלו בדור ההורי	 המיוש�
  . שכמעט שלא נית� היה לאיחוי

האווירה בערי	 הגדולות השפיעה קשות על נפשו הרגישה של הילד 
הילד ששוטט . ופגמה בערכי המוסר והמידות הטובות שרכש ממוריו

התפתה למעשי משובה ע	 , ברחובות הכר� ללא השגחת הורי	 ומורי	
לחופש ולחוסר הבושה של חיי , חברי	 רעי	 וחשו� היה לחיי המותרות

  
  .ד"תשס, ËÚÏ· ·ÂË ÌÂÈ ÒÚ˜È�ÈÓ¯החיבור הודפס כנראה בתו�   14
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רבי	 מתה כאשר נשלחו למכור סחורה בשווקי	 ילדות	 של ילדי	 . ההפקר
התיאטראות ובתי הזמר היו מלאי	 בילדי	 . כדי לעזור בפרנסת משפחת	

התופסי	 את השורות הראשונות כשה	 מעשני	 בחוצפה סיגריות או 
  .ולא כדי לעסוק במה שראו על הבמה, שותי	 בירה

מוסר האווירה בערי	 הגדולות הזיקה והרסה את המידות הטובות וה
שכמו צמחי	 צעירי	 חייבי	 לגדול תחת השגחה מתמדת . של הילדי	

וחובה לנטוע אות	 , תולעי	 כרסמו בשורשי חינו� הילדי	. וטיפול מסור
15.מחדש בתו� אדמה מדושנת ונקייה

 

2.   ‰˜È¯Ó‡ ÈÁ¯Ê‡ ÏÎÏ ÔÂ¯˙Ù‰–ÌÈÓ„˜˙Ó ÍÂ�ÈÁ ˙Â„ÒÂÓ ˙Ó˜‰     
ÌÈ¯ÚÏ ıÂÁÓ  

ות מוסרית וכדי לחנ� אזרחי	 במטרה להציל את אמריקה מהידרדר
צרי� היה גולדפאד� להפעיל תכנית חירו	 , מועילי	 ונאמני	 למדינה

בראש ובראשונה חובה לשפר את . חינוכית כללית לכל אזרחי המדינה
המדינה מזניחה את המורי	 שעוסקי	 בחינוכ	 ובהשכלת	 . מעמד המורה

חיי	 המרכזיי	 של המהווי	 את היסודות ואת עורקי ה, של אזרחי	 הגוני	
  16.החברה

בנסיעה ברכבת יש שרואי	 בעמק בי� יערות מבנה בודד של מפעל 
במקו	 מבודד . המעבד חומר גל	 לסחורה שתישלח לאחת מערי האזור

צריכה כל עיר גדולה , במרחק חצי שעה נסיעה או יותר מחו� לעיר, כזה
פר אלו נית� ס�בבתי. ספר יסודיי	 ותיכוניי	�להקי	 קריית חינו� ע	 בתי

האנושי כדי שאפשר יהיה " חומר הגל	"יהיה לעבד ללא הפרעה את 
יקר ושימושי ומהסוג הטוב , בעתיד להחזירו לחברה כמוצר בריא ורענ�

  . ביותר
למחנכי	 , בתו� פארק גדול ויפה יוקמו בתי מגורי	 מרווחי	 למורי	

י	 על ג	 התלמידי	 יגורו במקו	 בתנאי פנימייה מלא. ולעובדי המקו	
הורי	 בעלי אמצעי	 יצטרכו להשתת� בשכר . חשבו� קופת המדינה

  .הלימוד

  
  .78–77' עמ, ע"תר, )12הערה , לעיל(דור הול� ודור בא , גאלדפאדע�  15
  .72–71' עמ, ש	  16
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ילדי	 בני שש לער� יילקחו מבית הוריה	 ויובאו לבית	 השני בקריית 
הדבר נשמע . החינו� ולא יחזרו לבתיה	 עד שיגעו לרמת השכלה מסוימת

לו לכ� ראוי להסביר לאי, הורי	 יחשבו שרוצי	 לגזול את ילדיה	, מפחיד
המדובר בילדי	 להורי	 חסרי אמצעי	 . הורי	 ולאילו ילדי	 מתכווני	

אלה , הורי	 הזקוקי	 בעצמ	 לחינו�, כלכליי	 העובדי	 רוב שעות היו	
המגרשי	 את , שאינ	 מקיימי	 חיי משפחה מוסריי	 והורי	 חורגי	

. לא כדי שילמדו אלא כדי להיפטר מה	 לכמה שעות, ילדיה	 לבית הספר
לה צרי� להסביר שהילד שיי� לחברה בדיוק כמו שהוא שיי� להורי	 א

לכשיחזור יהיה . מה	 לזמ� קצר כדי ללמדו ולחנכו" יושאל"ושילד	 , לה	
, הוא יביא הרבה אושר וכבוד להוריו. הילד אינטליגנטי ומחונ� בקפידה
הורי	 רגישי	 שירצו בכ� יוכלו לבקר . ויהיה אזרח מועיל ונאמ� לחברה

מי שירצה לחנ� את ילדו .  ילדיה	 בימי שבת או ראשו�ולהשתעשע ע	
מסודרת , מוסרית, בבית יוכל לעשות זאת רק אחרי שיוכיח שאשתו חכמה

 ...ואשת חיל

3.  ÌÈ˘„Á‰ ˙Â„ÒÂÓ· Â‚‰�ÂÈ˘ ÌÈÈÎÂ�ÈÁ ÌÈÏÏÎ  
היחס בי� מספר המורי	 המקצועיי	 בבית הספר למספר המחנכי	   .1

 .שובי	 שבעובדי המדינההמחנכי	 ה	 בעצ	 הח. חייב להיות זהה

, והוא צרי� ללוות	 בשעות הלימודי	, אסור למחנ� להיפרד מתלמידו  .2
 .בזמני האוכל והשינה, אחר שעות הלימודי	

יכולותיו , להכיר את אופיו, המחנ� חייב להכיר כל ילד באופ� אישי  .3
מחובתו להקנות לחני� דרכי מוסר ומידות טובות בדרכי . ונטיותיו

 חייב לרכוש את אמונו של החני� ולגרו	 לו שיתייחס אליו הוא. נוע	
 .וירגיש בטוח לספר לו על מצוקותיו, כמו אל אח גדול

לא להתרגז : המחנ� צרי� לתרגל ע	 חניכיו התנהגות חברית הולמת  .4
עד שתכונות אלו יהפכו אצל , לא לרמות ולא לשנוא את החבר, ולצעוק

ת להיטמע בו כ� שבעתיד לא תכונות אלו צריכו. החני� כטבע שני
 ."ואהבת לרע� כמו�"יצטרכו להטי� לו 

לפקח על ספרי הקריאה , מחובת המחנ� להקשיב לשיחות התלמידי	  .5
תלמידי	 כישרוניי	 יכולי	 . שלה	 ולא לאפשר קריאת עיתוני	 יומיי	

בזמנ	 החופשי יכולי	 . לכתוב בעצמ	 כתבות ולערו� עיתו� ילדי	
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התלמידי	 יכולי	 לעסוק . בדרמה ובספורט, סיקההחניכי	 לעסוק במו
 .לארג� אסיפות פוליטיות ולנאו	 בה	, לדוגמה, במגוו� פעילויות

. לקלל או להכות ילד עקש� ובעל אופי רע, לנזו�, חס וחלילה, אסור  .6
עד שיחזור הנער למוטב חייבי	 המחנ� . העונש היחידי יהיה הרחקה

לא לאפשר לו , דבר אתולא ל, ושאר התלמידי	 להתעל	 ממנו
המוסד . להשתת� בפעילויות מהנות ולא לאכול עמו באותו השולח�

החינוכי צרי� להצטייר בעיני החניכי	 לא ככלא אלא כג� עד� שאליו 
צרי� ליצור אווירת חופש א� לא אווירה של . באו כדי ללמוד ולהנות

 .פראיות והפקר

ליד	 המסכני	 מחוסרי אחד הדברי	 החשובי	 ביותר הוא להתייחס לי  .7
בשו	 אופ� לא להתייחס לילדי	 באכזריות ; ההורי	 ביחס של אהבה

 .הנהוגה לפעמי	 בבתי יתומי	

מחובת המחנ� לאבח� את כישוריו ויכולותיו של כל תלמיד ולהתאי	   .8
לראות תלמיד חלש שצרי� להתמודד . לו מערכת לימודי	 לפי יכולתו

מחובת המחנ� לחלק את ". יי	צער בעלי ח"ע	 תלמיד	 חזקי	 זה 
תלמידי	 רגילי	 ותלמידי	 , תלמידי	 מצטייני	: התלמידי	 להקבצות

  .את החלשי	 ראוי להפנות למעט לימודי	 ולעבודה פיזית. חלשי	
על ,  מהמחנ�–האחת . בסיו	 הלימודי	 יקבל הבוגר שתי תעודות  

, כמקובל, ובה יפורטו,  ממוריו המקצועיי	–והשנייה , התנהגותו
17.הישגיו הלימודיי	

 

‰ .‰˜È¯Ó‡· È„Â‰È‰ ÍÂ�ÈÁ‰  
ÍÂ�ÈÁ· ˜ÂÒÚÏ ˙„ÁÂÈÓ ‰·ÂÁ ÌÈ„Â‰ÈÏ  

. לע	 ישראל חובה ראשונית להציל את כבודו ואת גאוותו הלאומית
מחובתו להציל את עתיד בניו שבריצת	 קדימה במהירות יכולי	 להידרדר 

ולקבור לתהו	 עמוקה ולגרור עמ	 את העבר הזוהר של סבותיה	 הגאוני	 
  . אותו את	 לעולמי	

ע	 ישראל מוק� בלגיונות . העיסוק בחינו� הוא חובה יהודית בסיסית
שונאי	 מבית ומחו� המאשימי	 אותו בכל דבר רע ומעלילי	 עליו עלילות 

ואת , "יהודי חטא"אלא " נער חטא"כשנער יהודי חוטא אי� אומרי	 . ד	
  
  .83–79' עמ, ש	  17
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ואולי כל , ות אמריקהסטירת הלחי לא מקבל רק הנער עצמו אלא כל יהד
שנאת היהודי	 בעול	 גדולה כל כ� שכאשר יהודי מצטיי� . יהודי העול	

בתחומי התרבות וההשכלה אומרי	 שהוא יחיד ומיוחד במינו ואת השאר 
כל היהודי	 : "עשה יהודי אחד טעות מיד צועקי	 כול	. אפשר לחסל

ראל ערבי	 כל יש, כל האומה אחראית למעשיו של כל אחד מבניה". רמאי	
  .זה לזה

לע	 ישראל חובה מוחלטת יותר מעמי	 אחרי	 לחנ� את בניו 
חובה זאת נובעת . למידות טובות ולאנושיות אמתית, למוסריות טהורה

והפי� בי� ,  התורה–מכ� שע	 ישראל היה הע	 שחיבר את ספר החיי	 
היו אלו אבות . עובדי האלילי	 את האלוהיות הטהורה ואת האנושיות

המוסר הקדוש . נו שהביאו לאחר שני	 את הספר לאירופה הפראיתאבותי
לאבירי	 , � העניקו את התרבות לשודדי הדרכי	"ואהבת האד	 שבתנ

  . ולרודני	
מחובתנו לטעת זרעי	 רענני	 של מוסר ורוח יהודית ג	 באדמתה 

אמריקה הטובה פתחה את שעריה . הדשנה של אמריקה המטריאליסטית
דפי	 ומוכנה לחלוק עמ	 את אוצרותיה ולחיות עמ	 לאחינו העניי	 והנר

  .  חופש–היא מציעה לה	 את האוצר הגדול שאד	 יכול לזכות בו . בשלו	
אוצר , מנגד אנו היהודי	 חייבי	 להציע לאמריקה את אוצרנו הרוחני

מחובתנו לעזור בעיבודה של . שיש לע	 ישראל יותר מלכל אומה אחרת
זרעי	 של חיי , בה זרעי	 מלאי חיותאדמת אמריקה הרעננה ולזרוע 

18!!מידות טובות ומעשי	 טובי	, משפחה טהורי	

 

˙È‡˜È¯Ó‡‰ ˙Â·¯˙·Â ‰�È„Ó· ·Ï˙˘‰Ï ÌÈÎÈ¯ˆ ÌÈ„Â‰È‰  
ברוסיה . יהודי אמריקה אינ	 צריכי	 לחשוש מכ� שילדיה	 ירכשו השכלה

ש	 שנא . יכולי	 היו יהודי	 לחיות כל חייה	 בלי לדעת מילה ברוסית
; באמריקה המצב שונה. שהתנהג עמו בברבריות" טר�" הגוי ההיהודי את

עוד לפני שתספיקו לפנות כה וכה ישלטו ילדיכ	 באנגלית שליטה מלאה 
פה אי� מגרשי	 את הילד לחדר אלא הוא הול� בשמחה . ויאהבו את השפה

המדינה מאפשרת לילדי	 חופש רב ופותחת לה	 שער נרחב . לבית הספר
. תקופת הלימודי	 דואגת המדינה ג	 למעט פרנסהובסו� , לידע והשכלה

  
  .89–87' עמ, ש	  18
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בזמ� הבחירות רצי	 ילדיכ	 ע	 דגלוני	 וחצוצרות ומתענייני	 מאוד לדעת 
ג	 ללא התערבותכ	 יהפכו הילדי	 לפטריוטי	 אמריקאי	 . מי ייבחר

 .וידקלמו את חוקת ארצות הברית ואת ההיסטוריה האמריקאית

˙È¯·Ú‰ ‰Ù˘‰ ˙‡ ÁÙËÏ ‰·ÂÁ  
תלמודי תורה וישיבות שבה	 משתדלי	 כמה שאפשר , רי	באמריקה חד

למרות זאת העברית . לנטוע בלב הילדי	 את השפה העברית ואת היהדות
יורק נראי	 לילד היהודי כמו גלידה בתו� �המועטה והיהדות הנלמדי	 בניו

  . מחבת לוהטת
השפה העברית אינה דומה לשאר השפות החיות הנלמדות א� ורק 

הלומד שפה אינו חייב להיות פטריוט של הע	 הדובר . לש	 ידיעת השפה
אול	 א	 רוצי	 לדעת עברית חייבי	 ג	 לדעת להיות . את השפה הנלמדת

מלומדי אומות העול	 שלמדו עברית לשמה . יהודי ולאהוב את היהודי	
  . הפכו לאוהבי יהודי	 מובהקי	

העברית המבושמת בדת היא תמצית של . העברית היא שפה קדושה
הוצא ממנה את הבשמי	 והיא . מוסר ואהבת האד	, דאלי	 נשגבי	אי

גולדפד� התנגד באופ� עקרוני ! דיאלקט, דברי חול, נשארת שוממה ודלה
19.להפו� את העברית לשפה שידברו בו דברי חול

 

¯·Ú‰ ˙ÂÈÂÚË ÔÂ˜È˙  
לש	 כ� צרי� ! גולדפאד� קורא להציל את הילדי	 כל זמ� שיש עוד זמ�

הגדולות והרועשות בטר	 התקלקלו ולבנות לה	 להוציא	 מהערי	 
במוסדות אלו . באוויר הנקי בטבע, בשדות וביערות, מוסדות לחינו� ולימוד

, יזכו התלמידי	 לאותה השכלה ולמדנות כמו בבתי הספר בערי	 הגדולות
שבשו	 פני	 ואופ� אי אפשר להנחילו בערי	 , אבל ג	 בחינו� מוסרי יהודי

  . הגדולות
בישיבות ליטא אסרו בכל תוק� . לו יימנעו מטעויות העברבמוסדות א

התוצאה הייתה שבחור ישיבה . לשבב השכלה לחדור מבעד לדלתותיה�
שיצא לעול	 ונש	 את משב אוויר הרענ� של הספרות הזרה מיד התאהב 

, הוא התחלחל כשהוא נזכר באפלת הישיבה". עבודה זרה"ונצמד בחיבה ל

  
  .108–103' עמ, ש	  19
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הוא ביזה או שנא את כל מה . תו היפותבמקו	 שבילה את שנות צעירו
  .במקרה הזה איבדנו באיש ההשכלה את היהודי. שפע	 נחשב בעיניו קדוש

בעוד בפריז . בתי הספר הציבוריי	 באמריקה שוני	 מבתי הספר בפריז
באמריקה לומדי	 ילדי	 , אסורה הכניסה על אנשי הדת מהדתות השונות

הילד היהודי לומד את . וליתיהודיי	 אנגלית ביחד ע	 עיקרי הדת הקת
צופה בתמונות מעניינות המתארות את הדת הנוצרית ולומד , סיפורי ישו

  .במקרה כזה איבדנו בילד המשכיל את היהודי. לשבח את השילוש הקדוש
השאיפה היא שהחינו� היהודי והלמדנות ישולבו ע	 השכלה כללית 

 .שכילי	כדי להצמיח יהודי	 מ, ולימוד שפות מיד מראשית הדר�

ÌÈ„Â‰ÈÏ ˙„ÁÂÈÓ‰ ˙ÈÎÂ�ÈÁ‰ ˙È�Î˙‰  
תלמודי התורה והישיבות חייבי	 להיות ממומני	 מימו� , כל ילדי החדרי	

מימו� זה צרי� לכלול ג	 אוכל . מלא של ועדי הקהילות בערי	 הגדולות
המורי	 ילמדו . המלמדי	 יהיו אחראי	 על הלימודי	 בעברית. וביגוד

כל רב . יעסקו בעיקר בחינו� יהודי) תיבתאריש מ(	 "באנגלית ואילו הרמי
יישב בשבת ובחג ע	 כיתתו ליד השולח� וידרי� אות	 במנהגי	 יהודיי	 

לימוד ושינו� זה לא יזיק להשכלה ולחינו� . ובתפילה בבית הכנסת
בסו� הלימודי	 יחזרו . המקצועי והמדעי שירכוש התלמיד בבית הספר

י	 וכאזרחי	 אמריקאיי	 הבוגרי	 לערי	 הגדולות כיהודי	 מוסרי
20.משכילי	

 

ÌÂÎÈÒ  
אבחיבור  ב ר  ו ד ו  � ל ו ה ר  ו  התווה גולדפאד� תכנית חירו	 חינוכית ד

ההגירה ההמונית . שמטרה הצלת יהדות אמריקה מהתבוללות וכליה
לאמריקה גרמה למשבר חינוכי עמוק בחברה הכללית והיהודית שנבע 

דור ההורי	 שחיו בראש ובראשונה מאיבוד הסמכות ההורית ומנתק בי� 
במנטליות של ארצות מוצא	 לבי� דור הבני	 שהתחנ� בחברה 

  .המטריאליסטית באמריקה
ליברלית הדומה לחינו� �גולדפאד� הציג בחיבורו גישה חינוכית דתית

הוא מעמיד בראש . דתי במדינת ישראל ולדג	 הישיבה התיכונית�הממלכתי

  
  .110–109' עמ, ש	  20
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ורק , ית ומצוותיהאת לימודי הקודש ואת החינו� לערכי הדת היהוד
  .לאחריה	 את שאר לימודי החול ואת העיסוק במדעי	

אברה	 גולדפאד� ידוע לקהל קוראי היידיש ולקהל חובבי התיאטרו� 
, מעטי	 יודעי	 שעסק ג	 בכתיבה פובליציסטית. כחלו� התיאטרו� ביידיש

חינוכי מקי� שבו הציע פתרונות �ועוד פחות ידוע שכתב חיבור היסטורי
  .	 למשבר הזהות היהודי לאור המפגש ע	 המודרנהחינוכיי

     כגו�, גולדפאד� רצה שיזכרהו יותר כמחבר� של דרמות לאומיות
א� רב ב כ ו ת וכ י מ ל ו וכמי שפעל למע� חיזוק הדת והלאומיות , ש

מאמר זה . קלילות ביידיש�ופחות כמחבר� של דרמות וולגאריות, היהודית
ל אברה	 גולדפאד� המוכר פחות יהודי ביצירתו ש�מדגיש את הפ� הלאומי

  .ממפעלו בתחו	 התיאטרו� היהודי


