
פרישמן דוד של שכוח ,׳מכתב
גלבוע מנוחה

 הספרות׳ דבר על ׳מכתבים של הראשונה למידרה למעשה שייך כאן המובא המכתב
 זה שמכתב אלא ובמקלט(, בהחקופה ופורסמה תר״פ בשנת נכתבה השנייה )הסידרה

 שנה, באותה טכנית. היא שהסיבה דומה, ׳המכתבים׳. כרך שהוא א/ בכוץ־ מכונם אינו
 (,21,2.1914) תרע״ד באדר ח׳ מיום מ׳, שנה ,45 גיליון בהצפירה, זה מכתב פורסם שבה
 י״ז שהם ספרים, בעשרה בוורשה, מרכז בהוצאת יובל במהדורת פרישמן כתבי כל יצאו

 דבר על החדשים המכתבים פרישמן(. יצירת על הבקורת׳ ׳כרך הוא האחרון )הכרך כרכים
 לחובר בידי לאור יצאו ולמעשה דווי, ערש על פרישמן כבר היה כאשר נאספו, הספרות

 ברבים נתפרסם לא נשכח, האמור המכתב אם פלא אפוא אין פרישמן. של מותו אחרי
 הצפיוה. דפי בתוך חבוי ונשאר

רבה: זה מכתב של חשיבותו
ספציפית. ביצירה עיון ולא כללי דיון בו יש )א(
 ובסיגנונו קלילה בדרך כי אם אסתטי, מופשט, בנושא לדון נסיון בו יש )ב(

פרישמן. של הידוע הפיליטוניסטי
 בביקורת. פרישמן של דרכו את שגרתית בלתי הארה להאיר כדי זה, במכתב יש )ג(

האמנות בביקורת העליון העקרון הוא שבעיניו הטעם, בעקרון זה במכתב דן פרישמן
 לו יש הספרות, בביקורת השעם של במקומו פדישמן, של הדיון בפרט. והספרות בכלל
 כווו בכיקורת שנוסתו הטעם למשפטי ובעיקר קאנט של האסתטית למשנתו זיקה

השיפוט.'
 אין וריח טעם ׳על ההמונים, בין הנפוץ הפתגם בהפרכת דבריו את פותוו פרישמן
 לפי טהור. טעם ולא 2 1ניסיוני׳ ׳טעם שהוא החושים׳ ׳טעם על המדבר משפט - להתווכח׳
 טעם של בגדר כלל אינו הניסיוני׳ ׳הטעם או החושים׳ ׳טעם קאנט, במשנת וכמו פרישמן,
 כלליות, בו למצוא ואין הטעם כפיית כדי בו אין אישי, הוא החושים משפט בעוד 3אסתטי.

 בעלת אסתטיח איכות בו כרוכה ומובייקטיבי, אישי הוא כי אם האסתטי, הטעם משפט הרי
של כתלמיד פרישמן, הגדרת לפי גם 4אחד. כל לגבי תקף הוא אחר, לשון כללי. תוקף

 - הטעם הגדרת .68-37 ,1969 ביאליק, מוסד :ירושלים השיפוט. כוח גיקורח קאנט, עמנואל .1
.37 שט,

 מוסד תל־אביב: היפה, )על נילווה׳ כ׳טעם זאת מגדיר צמח שלמה קאנט. הגדרת לפי .2
 מגדירם שהוא בדכרים צמח פתח בקאנט הדיון שאת להעיר, אולי כדאי תרצ״ט(. ביאליק־דביר,

 כמו בדיוק להתווכח/ אין ריח ועל טעם ׳על העממי הפתגם של בהפרכתו וכן נילווה׳, כ׳טעם
כאן. המובא במכתב לפניו, פרישמן

המכתב. של בסופו פרישמן דברי בסוף סתירה יש הזאת בנקודה כי אם .45 שם, קאנט, .3
.8 סעיף ,47 שם, .4



גלבוע מנוחו!

 משמעות בבוזיגת הוא הטעם של הכללי והתוקף אחד׳, הוא ׳הטעם זה, בעניין קאנט
 במשפט־טעם אותה מדמים הפקת־נחת של ׳הכלליות קאנט, של בלשוגו אובייקטיבית.

 כללי ׳כתוקף זאת לעומת קאנט מגדיר כאן, הנזכרת ה׳כלליות׳ את בלבד׳. כסובייקטיביות
 5העברית. הספרות וכשופט כמבקר כוחו את פרישמן שואב הכללי התוקף מן אובייקטיבי׳.

 של טעמם את ׳טועם שאינו אחר׳ בית־מדרש ׳מתוך מבקר בו הרואים מתנגדיו, עם לוויכוח
 הטעם למשפט זיקה להם שגם דברים זה( פרישמן)במכתב עונה החדשים/ המדרש בתי

 לשון בלתי־ז׳אנריסטי. והוא אחד הוא אסתטי, ערך הוא שהטעם מכיון קאנט. של השני
 מהותם מעצם הם נימוקים כי אחרים, או לוגיים־ז׳אנריסטים בנימוקים לנמקו אין אחר,

 לאסתטיקה, מבחן כלל אינם ולכן אינטלקטואליים, הכרתיים, מושגים על״ידי נעשים
 לו המקנה היא הזה, הטעם במשפט פרישמן של אחיזתו לוגיקה. נטולת היא קאנט שעל־פי

 כביכול, שייכותו, משום כוחו את למעט שניסו הסופרים, צעירי עם בוויכוח מוסרי כוח
 של הביקורתית במשנה הסוזירות מן חלק להסביר ניתן כך ואכן, אחר׳. ׳לבית־מדרש

 שאינו דבר ריאליסטי/ ׳טעם כאילו לבין רומנטי׳ ׳טעם כאילו בין שניטלטלה פרישמן,
 6בלתי־ז׳אנריסטית. שהיא פרישמן, של האסתטית תפישתו מעצם להיות יכול

קאנט: של הטעם משפטי לשני הזיקה אפוא בולטת כאן עד
 ללא אי־נחת או נחת מתוך אופן־דימוי של או מושא של ההערכה כושר הוא הטעם )א(

(.43 שם, )קאנט, יפה קרוי כזאת נחת הפקת של מושא חפץ־עניין.
 בעל אך סובייקטיבי, אמנם הוא מושג, ללא חן שמוצא מה הוא וזיפה :השני היסוד )ב(

(.48-44 אובייקטיבי)שם, תוקף
 תפישת לבץ פרישמן של הפופולרית ראייתו בין זיקה שאין לציין, הראוי מן זאת, עם
 פרישמן אצל בעוד אסתטי, איננו החושים׳ ׳טעם קאנט אצל החושיס׳. ׳טעם בעניין קאנט
לשעוריך. ׳טעם מעין הטהור, האסתטי הטעם של חלקיק הוא ,החושים ׳טעם

 לקאנט זיקתו בהבנת מכרעת חשיבות לו יש פרישמן של השכווז המכתב בסיכום,
הספרות. בביקורת ועמדתו

 תל״אביב אוניברסיטת תל־אביב: לרומאנטיקה, דיאליזט ין3 גלבוע, מנוחה ראה; כך על .5
.138-137 תשל״ה, המאוחד, והקיבוץ

.138-126 שם, .6
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פרישמן דוד של שכוח ׳מכתב׳

הפ&רות דפר על מכתכים

ידידתי,
 כמדומני, כלל. שאלה אמה השאלה - לכלן הוא שאחד דבר, הוא הטעם האם

 פסוק הלא לכל! אחד אינו הטעם לא, לענות: יודע כבר בעריסה תינוק שאפילו
 התלוים בדברים מתווכחין ׳אין בארץ: המתהלכים הפסוקים מאותם הוא מפורש
 הפסוקים אותם הוי באלה. וכיוצא - טעמים׳ ויש טעם ׳יש שונה׳, ׳הטעם בטעם׳,

לעולם! אלה הביאו כבר הערבוביה מן כמה בארץ, המתהלכים המפורשים
 שעברה מכיון כזו, ואמרה שלה, הלשון גאוצר כזו קבועה אמרה לה יש אומה כל
 הלכה למין אגב דרך נעשתה לפתגם, שנעשתה עד לאיש, מאיש שנים אלפי איזו

 השני את או האחד את פעם לבדוק אדם של דעתו על עלה כבר האם מסיני. למשה
 אם לדעת כדי הנכון, ערכו על ולהעמידו לבחנו מנת על האלה, ׳המפורסמות׳ מן

 בן פעם יגש שבאם מאד, חוששני סמיז הוא סיני אותו ואם הלכה היא ההלכה אותה
 הישנים, הפתגמים ואת המקובלים ציוני־הדמר את קצת לבדוק המלאכה, אל אדם

 האמתיות מן הרבה כי פתאם, יתגלה אמשי׳, דאמרי ׳הני של האוצר לתוך שנכנסו
 ׳כל כי למשל, יודע, אחד כל כן. כל אמתיות כלל אמן והמפורסמות המקיובלות

 מן לא סוף סוף כי מאד, אני ירא ואולבו - אחריו׳ רודף הכבוד הכבוד, מן הבורח
 המפתיע, הגילוי אותו לידי הזמנים מן זמן באיזה לבוא אד□ יכול שעוד הוא, הנמנע

 ולהכינו לעצמו הכבוד את בעצמו לעשות אבריו וברמ״ח ובפ׳ץ בידיו טרח שלא שמי
 ימלט שלא כדי זרועותיו, בשתי בחזקה בו ולתפוש בממון לקנותו או שהוא אופן בכל

 בא הוא לשמה שלא ש׳מתוך למשל, יודע, אחד פל לעולם. אליו יגיע לא זה ממנו,
 קטן בית־מדרש אלא זה קדוש פתגם אין סוף סוף כי מאד, אני ירא ואולם - לשמה׳

 סופו לשמה, שלא מתוך שמתחיל מי וכי והונאה, וצביעות גנבת־דעת מיני לכל
 כי למשל, יודע, אחד כל ירידים. בשעת סוסים לגונב נעשה שיהא סוף־כל־סוף

 עד כך, כל עדיין מוכח זה דבר אין סוף סוף כי מאד, אני ירא ואולם - שונה׳ ׳הטעם
עליו. להשבע שאוכל כדי

 הטעבז שונה. אינו הטעם כי אצלי, ומבורר ברור אדרבא, עליו. אשבע לא אני לא
 מוצאים אנו האחד שאצל אלא יוצא, בלי אדם לכל בעצם בעולם הוא ויחיד אחד
 ושלם מתואר כבר הוא האחד שאצל או אותו; מוצאעז אנו אין השני ואצל אותו

 לידי ובא הולך ומתפתח, עדיין הולך רק הוא השני ואצל השלמות, כל בתכלית
ת - תיאור א  כי אניח, רק אם אבל האטתיטיים. הסכסוכים אותט לכל הסבה היא ״
 שמוצא אנשים, על בטענות לבוא לי יש זכות איזו כלל, יודע אני אין אז שונה, הטעם

 למשל, בעיני, יוד׳. ׳פמטילי איזה או שמ״ר מספורי ספור איזה דווקא בעיניהם חן
 מוצאת קטרזינה שלנו השפחה ובעיני בטהוון, של התשיעית הסימפוניה חן מוצאת

 שדוקא ואפשר שמוז, הטעם כי - החצר בתוך המנגנת הנגינות של התבה דוקא חן
 מין הוא הזה הדבר כי ידענו, כלנו הלא ואולם והאמתי. הנכון הטעם אותו לה יש היא

ק הצדקה לנו יש וכי אבסורדום עו אותן ואל שמ״ר ממקורבי היהודים אותם אל א

וכו׳. הניהוד הוזסר, הכתיב כולל - במהור כמו סודר פרישמן של הטקסנז
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גלבוע מנווזה

 מחונכים להמת תחלה אתם ומוכרחים טעם שוס עדיין לכם אין אתם הקמרזינות:
 יוז־ע, אני אין אז - הוא כך ואם שיהיה. צ\עם לאיזה שתבואו עד קצת, ומגודלים

 הקטרזינות ואותן־ היהודים אותם אצל דוקא הגבול את לי לעשות מחוייב אני מדוע
 כי רואה, שאני בשעה הסופרים, וחברינו אדונמו אל גם כך לדבר הצדקה לי אין ומדוע
 בכחי שיהיה הוא, העיקר תבת־נגמות. של ספרות מין לידי עד באו הקלוקל בטעם

שהוא. אופן באיזה הדבר את להוכיח
 לשמוע לי נזדמן כבר פעמים שהרבה משום כאן־, הקדמתי האלה הדברים את
 חדש, זרם בני חדשים סופרים בטרמיה,עם לבוא הצדקה לי שאין התוכחה, אותה
 שונה. אדם בני של שטעמם - משום חדש, וחומר רזדש וסגנון חדשה דרך להבז שיש
 של טעמם את טועם אני ואין אחר בית־מדרש מתוך אני בא הלא אומרים, הם אני,
 מתוך כלל בא אני אין בי! טועים אתם גדולה טעות לא, החדשים. המדרשים בתי

 הדרכים פל ואת המדרשים בתי כל את טועם אני עתה ועד ומעודי אחר, בית־מדרש
 טעם. להם שיהיה מתנה: אני אחד תנאי ורק - החמרים ל3 ואת הסגנונים ל3 ואת

 אנשים ברובם הם שלנו החדשים האמנים שאותם היא, גדולה היותר התקלה
 מבקר איזה של עליון בחסד הם ״עשויים״ ורק לגמרי אמנות חוש וחסרי חדלי־טעם

 בעלי שצעירים לומר, דעתי על יעלה לא לעולם ואולם ריקים. והם בידים, ונעשים
 עתה פוגשם שאני כפי אמתים, חלומות ובעלי אמתי טמפרמנט ובעלי אמתי רוח

 אפשר מלפניו. אותם שידחה כמוני לאדם שאפשר אנשים הם אצלנו, לפעמים
 דים למדו לא הרענניס הכשרונות בעלי האלה הרעננים שהצעירים על שאצטער

 אותם על אשפוך חמתי את כלום. לומדים הם אין עתה שגם על אותם ואבכה
 הם גסה טפשות מפאת או ריקה קומדיה לאיזו נטיה איזו שמפאת האנשים,
 והם ובספרות, שבאמנות דברים על גם דוקא לפטפט החובה שעליהם מאממים,

 או־נ התעו שלהם הריקים הקילוסים ידי שעל הם והם יום, יום ומפטפטים באים
 מומים ולבעלי לבעלי־מומים אותם ועשו באמת, תקוה איזו לנו היתה שמהם אלה,

 יום להם להטיף שלנו הכשדונות מבעלי השלשה או השנים אל באו לא להצאין.
 לעומת ואולם ולקמול. ולהתעקל להתנונה אותם ונתנו והעבודה, הלמוד על ולילה

 שהם ״הגאונימ״, אותם של גדול היותר החלק כי ולילה, יום אחדל ולא אקרא אלה
 צרופים עליהם ועושים תמיד בסלודים עליהם עומדים והם יום, יום לנו מגלים
 אפילו שוים אינם - צוענים, של משונות ובהעויות למרום נשואות בעיגים וכונות

 על הממונה המבקר, שאותו ספור, אותו ידי לתוך אטול נפוחה. ביצה של שויה
 מי ואומר: עליו, וממליץ ברבים עליו מכריז יום, יום לנו חדשים בשרונות הספקת
 כל על הגשמיות התפשטות לידי ובא אמנות, מלאכת שהוא זה, כמו דבר על שכותב

 גאופן משם מבצבצת שהטפשות במקום ודוקא - אות בכל ורואה אות כל ועל אלה
 הלשון בשביל חדשות ותקופות תורה סתרי מיני - השמים לב עד וצועקת גס היותר

 הצדקה כלל לו אין כזה ואדם תכלית, לאין עד חסר־טעם הוא זה והתחיה, והספרות
 איזה למקרא לי אקח ספרותי. חזיון איזה על שידובר ביום דברו את הוא גם לדבר

 וגומרים ברבים כך כל עליהם עתה שמכריזים המשוררים, מאותם אחד של שיר
 כשר כיהודי עמיו, את שמעוות מי ואומר: יום, בכל הלל מיני ושבעה שבעים עליהם
 אדם, הוא זה שבמרגליות, מרגלית שהוא שכזה, שיר על וכותב ״תזכרו״, בשעת

באפריקה כושי איזה של טעמו עומד שעליה המדרנה, באותה שלועומד שטעמו
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 בן־לילה טפרות לבנות קבלנות איזו מצמו על שקבל גונב־דעת, שהוא או הפנימית,
 וגס־רוח. ץוט9פ שוטה שהוא או לידו, הבא מכל לוקח והוא כשרונות, לה ולהספיק

 הדבר, בשביל אחריות של חוש להם שאין הוא, גדול היותר מומם כאלה אדם בני
 עצמם על בזה שקבלו לעצמם, מבררים הם ואין - מדברים מפיהם. מוציאים שהם
 על מלכים הם ממליכים דורות. ושלשה שנים בפני וגם הבא הדור בפני אחריות איזו

 על כלל מתיראים ואינם יודעים הם אין הוד־מלכות זה ומה מדי, יותר קצת נקלה
 עליון חסד זה ומה מדי, יותר קצת ראש בקלות משוררים הם מנשאים מכזבים, שהם
 את מרמים שהם על כלל חוששים ואינם יודעים הם אין אלהים מיצוץ קודש ואש

 אין גודל זה מה תחלה, הרבה חשוב ובלי, יד כלאחר ״גדולים״ הם מפטמים הבריות,
 המחשבה עולה אינה לבם ועל - יודעים, שאמם על כלל דואגים ואמם יודעים הם

 הבא הדור של השחוק אותו הוי לשחוק. עצמם את עושים שהם אחד, לרגע אפילו
 בחסדעליון עתה שנעשו האלה, הגדולים כל יהיו איה אותו. שומע אנכי כבר אחרמו!

שוטה? מבקר איזה של
 ככל עצמה, הספרות כנגד כך כל מכונות טענותי אין בעצם אבל הדברים. מצב זהו

הספרות. את 0שי1הע אלו כנגד מכונות שהן
 הייתי לא ואני - חדשה ותנועה תנועה בכל תמיד לרועץ הרב הערב לנו היה מאז זה

 הייתי לא שלנו. ובאמנות בספרות גם שוב אלינו יחזור המעציב החזיון שאותו !־־ז-יצה,
כנופיה. או חברה מין שוב אצלנו שתקום רוצה,

 ורק אחד. הוא והיופי אחת היא האמת שגם משום - אחד הוא הטעם הפעם: ועוד
 לחצאין רק אותו יודע והשני לשלמותו עד הגיע כבר האחד לשעורים. נתן שהוא

אדם. פרא עדיין והשלישי
שלך הנני

פרישמן. דוד

.21.2.1914 תרע״ד, אדר, ח׳ מ׳, שנה ,45 גליון הצפירה לראשונה: נדפם
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