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דבר פתח

 באוניברסיטת היהדות למדעי הספר בית של המחקרי השנתון תעודה, של זה בכרך
 הביניים ימי של העברית בספרות חדשים מחקרים ושניים עשרים נאספו תל־אביב,

 בחוג המורים מוותיקי דוד, יונה פרופ׳ לעמיתנו מוקדש הכרך הרנסנם. ותקופת
ובספרד. באיטליה העברית הספרות של המובהקים החוקרים ומן עבר׳־ת לספרות
 (.1919 בספטמבר 8)תרע״ט באלול בי״ג רומניה בביוולארי, נרלר דוד יונה

 באוניברסיטת כללית והשכלה ביאסי אהרך ״בית בישיבת מסורתי חינוך קיבל
 לאחר ובפילולוגיה. באסתטיקה מוסמך בתואר 1946ב־ זכה בה בוקרשט,

 ותרבותית חינוכית בעבודה ועסק ב׳ עלייה מפעילי היה השנייה העולם מלחמת
 התקופה באותה ברומניה. הציונית וההסתדררת ״הבוניס״ תנועת במסגרת ענפה

 ואנתולוגיה (1945 )ביטערניש, ביידיש שירים קובץ הראשונים, ספריו הופיעו
ק חבר והיה 1949ב־ ארצה עלה (.1947)העברי ההרמור מן בררמנית ב  עין קי

 וספררת מקרא לשוץ, למד בירושלים. מתגורר הוא מאז לפירוקו. עד זיתים
 בן־חיים זאב את מצייץ הוא ורבותיו מוריו וביץ העברית, באוניברסיטה עברית

 זליגמן וי״א קויפמן יחזקאל קאסוטו, מ״ד את הלשק, בתחום טור־סיני ונ״ה
 דוקטור התואר את קיבל 1965ב־ בספרות. הלקין ושמערן שירמץ חיים במקרא,

 יותר ובמשך 1966 משנת לוצאטו. חיים משה ר׳ בשירת מחקרו על לפילוסופיה
 שפרש ומאז תל־אביב, באוניברסיטת עברית לספרות בחדג לימד שנה מעשרים

השקודה. המחקרית בעבודתו ממשיך הוא לגימלאות
 הביבליוגרפית ברשימה משתקפת העברית הספרות לחקר דוד יונה של תרומתו

 של האיטלקי מקורו על הראשין, המחקרי מאמרו זה. כרך החותמת כתביו, של
 הצנוע ביטאונה לקראת, בכתב־העת 1953ב־ פורסם לרמח״ל, עוז מגדל המחזה

 בספרות ונמשך עמוק חותם לטבוע עתידה שהייתה צעירים סופרים חבורת של
 ענפה מחקרית פעילות של שנים ליובל המוצא נקודת הייתה זו הישראלית.

 של המדעית ולההדרתן לחשיפתן דוד יונה הקדיש חילו עיקר את ופורייה.
 בולטת הקדומה. העברית והפרחה הדרמה השירה, מן גנחות יצירה חטיבות
 מחזותיו שלושת ההדרת על־ידי הן רמח״ל, לחקר והמתמשכת העקבית תרומתו

המגרונת. יצירתו של השונים לאגפים שהקדיש ומאמרים ספרים בסדרת והן
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 של ארוכה שורה מאת וסיפורים שירים פיוטים, של מהדורות התקין בד־בבד
 בידיו שזכו ועלומים נידחים מהם ומאיטליה, מספרד בעיקר עברים, יוצרים

 הרים אלה כל בצד הגניזה. מן ראשונה ולגאולה דיוקנם של ראשון לשרטוט
 השיטתיות הביבליוגרפיות בשורת העברית הביבליוגרפיה למדע ניכרת תרומה

 המעוגנים שונים דעת ולתחומי לנושאים לחוקרים, ליוצרים, שהקדיש והמועילות
 ממשיך דרד פרופ׳ הרנסנס. ותקרפת הביניים ימי של העברית ביצירה

 הפייטנים בלשון הכינויים לקסיקון אור ראה כבר לא חה הפורייה בפעילותו
 לתועלת שהכין והלימוד העזר ספרי בסדרת מרוכזת הפדגוגית תרומתו (.2000)

 הספרות בתחרמי מהם התיכץ, הספר ובבית באוניברסיטה הספרות תלמידי
הכללית. בספרות ואף החדשה העברית בשירה ומהם הקדומה
המתהווה, בספרות מעורב דוד יונה היה והפדגוגית האקדמית עבודתו בצד

 תשכ״א(, אהבה, לא על שירים תשט״ז; כמכחול, שיריו: )קבצי כמשורר אם
 עקד: ;תשי״ט בשירה, בחרתי אשר )את ואנתולוגיות כתבי־עת של כעורך אם

 כויליר, שירת לתרגומי אנתולוגיה המקוללים: ;1961-1960 לשירה, רבעון
 מוסדות של בעבודתם השנים כל שמשתתף כמי אם תשכ״א(, ורימבו, ורלין

והישראלית. העברית התרבות של וטיפוחה שימורה על המופקדים שונים
 מאוניברסיטת דוד יונה פרופ׳ של חבריו תרמו בזה המוגש תעודה בכרך

ס הביניים ימי ספרות לחקר עמיתיו וכן אביב, תל א  מפירות לים, ומעבר ב
 בהם נוכחים רברת. מחקריות חלקות מקיפים כאן המובאים המאמרים מחקריהם.
 המאוחרים הביניים בימי העברית הספרית של השונים והמרכזים האסכולרת
 הספרדית האסכולה של שלוחותיה והנוצרית(, )המוסלמית ספרד וברנסנס:

 והם כרונולוגית סרדרו המאמרים ואיטליה. אשכנז אפריקה, ובצפון במזרח
 לסף עד כלרמר הי״ח, המאה ועד הי״א המאה למץ התקופה את מכסים
 וחול, קודש בשירת נוגעים המאמרים של ענייניהם באיטליה. ההשכלה תקופת

 לדפוס מביאים המאמרים מן מחצית ועוד. חידות עממית, סיפורת מקאמות,
לראשונה. בזה המתפרסמים גנוזים חרמרים

 רבת עבודתו על בהוקרה דוד ליונה אותו מגישים רמשתתפיו הספר עורכי
 של נוספות רבות לשנים לב מקרב רבאיחולים והמוזקר, הספרות בשדה השנים
וידידיו. משפחתו בקרב רוח ונחת בריאות סיפוק, מתוך וכתיבה מחקר קריאה,

 ברגר אהרון ולמר תמיכתו, על היהדות למדעי הספר לבית מודים העורכים
המסורה. העריכה עברדת על

תשס״ב טבת תל־אביב, אוניברסיטת
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