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פתח״דבר
 עברית לספרות החוג ממורי ז״ל, שהם אורי ד״ר חברנו של לזכרו מוקדש זה קובץ

 בלבד. שנים 54 בן והוא קשה, מחלה לאחר כשנתיים לפני שנפטר תל־אביב, באוניברסיטת
 והתקנתו עריכתו של המוקדמים בשלבים פעיל חלק ונטל זה, קובץ מיוזמי היה שהם אורי

 זכרון. לספר הקובץ הפן ומשנתחדשה הספר, הכנת את קטעה פטירתו המדעית.
 הזרמים, התקופות, את המקיפה העברית, הספרות בחקר מאמרים של רחבה קשת בקובץ
 מאמרים כולל הקובץ וצעירים. ותיקים חוקרים של עניינם שבמ״רכז והתחומים הסוגים

 עיסוק ובצד החדשה; העברית וחספרות ההשכלה תקופת ימי־חביניים, ספרות בחקר
 דיון גם בו כלול בספק, מוטל אינו העברית הספרות בתולדות שמעמדם המרכזיים, ביוצרים
 ספרות חטיבות על פאנוראמיים דיונים בצד ל״קאנון״. נכנסה שטרם החדשה ביצירה
 או תיאויטית מוצא מנקודת הספציפית, ביצירה המתמקדים דיונים גם בקובץ יש רוובות,

 הספרות חקר של היריעה ורוחב הפנים ריבוי את לשקף מבקש הגיוון טקסטואלית.
 המאמרים של הרחב במגוון ובמחקר. בביקורת השונות האסכולות ואת כיום, העברית

 ושנושאי צר, ספציפי לתחום עצמו צמצם שלא אורי, של מרוחו מעט לא יש בקובץ הבאים
 לדמותו. ציון בבחינת זה ספר יהי ומגוונים. רבים תמיד וזיו התעניינותו

 מעודכנים איגם הביבליוגראפיים הציונים מן חלק הקובץ, בהוצאת העכוב מפאת לצערנו,
האחרונות. לשנים

העורכיםתשמ״ו ניסן תל־אביב,




