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ה וורםן ק. ד״ר פאת הקדפה

ז סדן דב פרום* פאת ו פבוא

ם תרס״ז) - (תרפייה בוצ׳ץ' : 1 שולחן

* תרס״ז) - (תרסייג ראשונות יצירות - טשאטשקיס ש״י : 2 שולחן

יג תרע״ג) - (תרסייז ישראל - ארץ : 4 - 3 שולחנות

ים הרפ״ה) ראשיה י- (תרע״ג גרפניה : 6 - 5 שולחנות

כז תר״ץ) - תרפייה (ראשיה ישראל לארץ שיבה : 7 שולחן

כה הרצייה) - (תרייץ ויצירה כינוס : 8 שולחן

לד תשייו) - (הרצייה שלשום" ייתפול עד ללון" גטה פ״אורח : 9 שולחן

לז פכונסות ובלתי פכוגסוה חדשות, יצירות :10 שולחן

ם הלשון ואפן פכגם חכם, הלפיד :11 שולחן

פא הפות") (ייפחולת אחד ספור של נוסחאות גלגולי שפונה :12 שולחן
פב עגגון על וביקורת פחקר :14 - 13 שולחנות
פז תרגופים :15 שולחן
סם נובל פרס :16 שולחן
סם 15 ־ 1 לוחות
52 - 1 נוסח;אנגלי





ה מ ד ק ה

 ההולמת הדרך אה הספרים ביס מצא ויצירותיו הסופר ?ל מקיפה הערוכה בעריכת
 גדול את לכבד אגו מבקשים זו בתערוכה עגגון• שייי לסופר גובל פרם הענקת את לחגוג
הספרים• בית של ותיק ידיד שהוא ישראל, סופרי

וכתבי-עת, עתונים ומכתבים, כתבי-יד מוצגים, מאות ערוכים בתערוכתנו
 עגגון של העגפה יצירתו מכלול את המקיפים ותעודות, תצלומים וספרים, ספרונים
 בוג׳ץ* בעיר הסופר של ילדותו בימי פותחת התערוכה ורקעה• התפתחותה את ומבהירים
 מוקדש רובה והדיו• לספרות גובל פרם במתן ונחתמת הספרותיות ובהתחלותיו בגאליציה
 משל וביוגרסי ארכיוני תומר מלווה כשהן ובגלגוליהן, בהתפתחותן עצמן ליצירותיו

 בסדר ערוך זה חלק יצירתו• וסביב סביבו אחרים משל ועדויות מקורות או עצמו הסופר
 ומחקר לביקורת הוקדש יותר קסן חלק בולמים• ביוגרפיים חתכים על״-פי כרונולוגי
 בעתונות גובל פרם הענקה הדי על רבים לוחות בתערוכה מוצגים כן כמו ולהרגומים•

מקוריים• ותצלומים העולמית

עגגון; של פרסומיו כל את מהקיף פצעה קצר התערוכה של הגדול היקפה אף על
 התערוכה אין זו בדרך בלבד• מבחר ולהציג סלקציה לערוך אנוסים היינו כרחנו על

 החשובים מן רבים פרסומים היא מחזיקה אך בכתבי-עת, הפרסומים כל אה כוללת
 חלק אפילו להציג מאתנו נבצר הבקורת שבמדור לומר, צריך אין שבהם. וההסמוריים

 במבחר נסתפקגו לפיכך ויצירותיו. הסופר על שנתפרסמו והמחקרים המאמרים ממאות קסן
 עגנון בחקר מחקרי-פפגה עגגון, מבקרי חשובי ראשונות, ביקורות שעיקרו מצומצם,
 והמלווה המפורט ובקמלוג פוצגיה מאות על בתערוכתנו יש זאת עם שלמים. וספרים
 בהעדר למדיי. רחבה וביבליוגרפיה ידועה במידה כשלעצמו מחקר משום רבות הערות

 לחקר לסייע הקטלוג עשוי עגנון יצירות על מקיף מדעי ומחקר כוללת ביבליוגרפיה
 מצוטטים מהם שחלקים הרבים, למכתבים נודעת מיוחדת חשיבות ולהוראתו. עגגון

השובים• ביוגרפיים צדדים להבהיר כדי בהם יש ואשר בקטלוג,

 הספרים, באוסף ביה-הספרים, באוצרות כל קודם גסתייענו התערוכה בעריכת
 דב וארכיון קלוזגר ארכיון בובר, ארכיון (כגון שברשותו הספרותיים בארכיונים

 רבים כתבי-יד אף אלא מכתבים רק לא שבו שבדרון), (אוסף האוטוגרפיס ובאוסף סדן)
 פרטים רבים, מידי מחיץ, גם ובחומר בעצה גסמייעגו אולם עגנון• יצירות של

עזרתם• על להם להודות לגו היא נעימה חובה ומוסדות•

ה



 לסייע שנאות עצמו, עגגון ש״י לפר ותודה סובה אנו מכירים ובראשונה בראש
 שקבלנו המוצגים מן הלק ולחפשו. למרוח מעצמו עמל חסך ולא אישי חומר במתן לנו

 (תצלום),114 #101 יא(תצלום)67 #43 מם' (מוצגים לתערוכה במיוחד הושאלו מידיו
 ברכה ומכתבי רבים תצלומים ,282 ,281 ,279 ,278 ,273/221 ,155 #138 ,135

 עגגון לארכיון כיסוד בבית-הספרים שהופקד חומר מתוך הוא מהם חלק שבלוחות).
 יועבר שבעתיד כוונה מתוך )149 #134 א,124 המנעול), כפות (על124 (מס' בספרייתנו

 לעיון ויועמד בבית-הספרים ולעיבוד לסידור למשמרת, החשוב ארכיונו כל בהדרגה
ישראל. וכלל החוקרים

 הנוגע בכל לעצה לגו שהיה על מלוס-אנג׳לס בגד א' לד״ר מודים אגו
 הקמלוג של האנגלי הנוסח קרא אף הוא עבודתנו• מהלך בכל הביבליוגרפיים לעניינים

 אוספו מתוך אחדים מוצגים לרשותנו העמיד כן כמו המועילות. הערותיו את והעיר
 לנו שהרשה על שוקן, ג' למר נתונה תודתנו ).203 ,204/25 ב14# (מס' צילום לצורך

 ,92 ,72 #70-68 #65 #64 (מם' ז״ל שוקן ש״ז מר לאביו עגנון מכתבי בצילומי להשתמש
 חייו ולתולדות עגנון להבנת ביותר חשובות תעודות - )147 ,119 #117 #116 ,100 ,96

 על בשוודיה ישראל לשגרירות אנו תודה אסירי עזרתה• על שוקן ולספריית - ויצירתו
 תל- ביאליק, מבית אונגרפלד לפר מודה רבים. ועתוגים תצלומים של הזריז המשלוח
)•131 #113 #89 (מס' מכתבים צילומי על אביב,

 (אוסף החוץ במשרד תרבות לקשרי למחלקה מודים אנו לתערוכה חופר השאלת על
 ),168 ,143 #84 #52 מם' (מוצגים ירושלים שלום, ג' לפרום' עולמית), עתונות קסעי

 לבית- ונמסר ההולך לארכיונו משתייכים המוצגים מן שחלק ירושלים, סדן, ד' לפרום'
 מתוך וחלקם נובל) פרם על וביידיש בעברית העתונוח וקסעי 144 ,137 (מם' הספרים
 ירושלים שטיינשניידר, ק' לגב' ),182 ,173 #169 נוסף), (עותק138 (מם' אוספו
 א,91 #74 (מם' ירון אמונה גב' עגנון, מר של לבתו ),262 מם' צילום ,83 (מם'
 השאלת על שסרסבורג, נהר, א' לפרום' ),195 (מס' ירושלים בניהו, מ' לדייר ),126

 תצלומים משלוח על שטרסבורג, לזר, ל' למר בסורבון, עגנון לכבוד מהעצרת תצלומים
נהר. פרום' של בקשתו לפי )7 מס' (לוח שטרסבורג באוניברסיטת עגנון לכבוד מהעצרת

 להרחבת שלו בדרכו בית-הספרים יתרום התערוכה הצגת שעל-ידי מקווים, אגו
בהן. העיון ולהעמקת עגגון יצירות ידיעת

 וורמן ק• דייר

הספרים בית מנהל

ו
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 והולכת גוברת התעגינות לו ונמשכת נמשכה בספרות ן ו נ ג ע ש״י של פעלו

 של והולכת גוברת הדיינות לו ונמשכת שנמשכה כשם והמעיינים, הקוראים קהל של
 נפלגת והיא הגיעה, ממש של ספריה כדי עליו הספרות והחוקרים• המבקרים ציבור

 ובכיווני- ביסודי-תפיסתם אף אלא עוסקיה, של וייחוד-טעמם בשיעור-קומתם בלבד לא
 אחרונים של ופירושיהם ראשונים של שפירושיהם הגיעו, הדברים היכן ועד ראייתם•

 סתירת- אלה את אלה סותרים הם ,ן מלי השלמת-גו אלה את אלה משלימים משהם יותר
 רבים, אלא אחד אינו נדונם אף אלא רבים הם הדיינים בלבד לא שנדפה,כי עד הדדין,

 ספרים הוא שלו ספר וכל זה, את זה הסותרים הרבה סיפורים הוא שלו סיפור וכל
 זה הסותרים סופרים פקעת אלא הוא אחד סופר לא ונמצא זה, את זה הסותרים הרבה

 וההכרעה , שפיצלוהו המבקרים כמספר הוא להם, שנתפצל , הסופרים ומספר זה, את
 אף נועדה ואולי רחוקה, ממילא היא שליט, ובמאמר פוסק בגזירת לא לקרבה שאין
רחוק. לדור

ב

 על לקרבה הידיעה מחובת פוטר אינו קרובה, הכרעה בו שאין מעמד, גם אבל
 מה ועל כתב הפוסקים במחלוקת שהשנוי פה על נכונה ידיעה שעיקרה בדיקה, דרך

 ואינפורמציה כך, על פלאה אינפורמציה קודם פירושה נכונה ידיעה עליו• שנכתב
 ודרכיו דרכו על בנותן-הארה בה שיש ותעודה תעודה כל של שלפה צבירה פירושה פלאה

 יצירתו בתהליכי מעשיו, ובסדר במעשיו ביחוסיו, חייו,ברקפתה, במערכת הסופר של
 שהיא כשם תעודה והגדרת באלה. כיוצא וכל וגלגוליהם העשייה ובאפני לתתנותיהם,

 בדפוסים שנתקיימו כדרך , מהדורותיהם על סיפור דברי - מלפניו שיצא פה על חלה
 אימתי וסיפור, סיפור של תולדתו ללמוד שניתן באופן בכתבי-יד, שנשתמרו וכדרך
 ותר ובי,דולו גי היה ואיך ואימתי טיפוחו על בא ואיך ואימתי גרעינו בו נזרע ואיך
•תשלוס-פלאכתו וממילא גמר-בישול, בו ראה שמחברו עד עליו עברו מחזורים כפה

 הרישא ידיעת ונמצאת בראשונותיו, נשוכות שאחרונותיו החוזרת דרכו שכן
 בה, מחוייב המבקר שאם בו, ממצה ידיעה של לאפשרות כתנאי והסיפא הפצעתא
 בלבד לא הגירסה שינויי בחינת - פערכת-מישגה מצטרפת לכך שכן. כל לא החוקר

 בין עיקר של שינוי בין למהדורה, מהדורה בין אלא ודפוס, כתב-יד טיוטה, בין
כעיקר. כמותה הרבה שפעמים לעיקר, טפלה של שינוי

ז



 לעת אבל כזאת, בחינה של גסיונות וכמה כמה בו נעשו כבר עגגון של מחקרו אמת,
 לומר, צריך ואין למסת-קבע. ראשית-שביל כוסחים אף שהם ,נסיוני-עראי אלה עתה
 אבטוביוגרפיות, כדמות אם - עצמו הסופר של לעדויות נודעת מיוחדת חשיבות כי
 שבין הייחוסים מערכת את מכאן לבדוק שניתן באופן ושאליו, שלו אגרות כדמות אם

 לבדוק שניהן כשם בה, מתנגשים וחילופו שתואם מסכת והיא יצירתו, לבין חייו
 כפי דמותו ובין עובדה של בגופה קיימת שהיא כפי דמותו שבין הזיקות מערכת אה

 בה• מתנגשים וחילופה שקירבה מערכה והיא יצירתו, בגופי ועומדת נטועה שהיא
 הייחוסים מערכת לבדוק שניתן אליו,באופן לאגרות נודע חשיבות של צד וכאותו
 כדי בה יש אך בה, מתנגשות ודחייה שמשיבה מערכה והיא דורו, לבין שבינו

 מלפני העולה הכלל שביניהם. שחוק-הקרב ועל יצירתו ורקע חייו פצע על להעמידנו
 על והמהימנה המוספכה הידיעה של לאישורה לסייע בהם שיש אלה, תעודה מיני

 התובעת סירה, של וסודה דרושה ובין אמת של ורמזה פשוטה שבין מפלאות-המתיחות
יותר. ותחתית יותר עילית אמת של מעמד לעצמה

 שבין הייחוסים מערכת לה נסמכה יצירתו לבין שבינו הייחוסים מערכת ידיעת
 רב־־גווגים, קאליידוסקופ - אחרוניהם עד ראשוניהם, לפן מעריכיה לבין יצירתו
 לקיימה ודין גדולה, פצוה היא קצירו, את במזרעו שהבחינו ממש, הראשונים והבלטת

הראויה. בשליפות

ג

הלאומי, הספרים בית - מוסדות בכמה צבורים לסוגיהם האלו התעודות מיני
 יחידים ובידי עצמו, המספר - אחרון ואחרון ברש, אשר שם על ”,"גנזים שוקן בית

 מאורע בין הביניים בשעת עתה, ביחוד נחשבה תעודה היא וכינוסם וצבירתם רבים,
 ספה, על עומד שהוא הגבורות שנת ובין גובל פרם מתן בין הסופר, בחיי למאורע

ויצירתו. חייו של מהימנה ידיעה של בסיסה על בו ההתענינות לתגבורת היפה שעה והיא

 את שריכזה באופן הזאת התעודה את לקיים ראתה הלאומי הספרים בית הנהלת
 חומר מחושב דרך על בו ולברור באוצרה, הספון ועליו, עגנון ש״י של החומר כל
 עגנון. ש״י של ודרכו לחייו מחכימה פתן־־דוגמה כדי בה שיש תערוכה כדי ומשופע רב

 כפין הוא שביקורה באופן התערוכה את לסדר שהשכיל בית-הספרים של טירחתו ויפה
 שנתנו לכל חן ותשואות עגנון, ש״י בפרשת עיניים, ומאיר דעת מרחיב סמינר-זוטא,

לכך. ידם

סדן דב #סרופ תשכייז א' אדר תודש ראש

מ



1 שולחן

חרסי•ז) - (תרמ״ח ך #1ו ג
 • עבודתו שולחן ליד עגגון ש״י תפוגת 1

הרצ״ו• לערן

 בקשת לפי שנכתבה קצרה אוטוביוגרפיה 2
 שנמסר בעזבונו ונמצאה ק#ז פ״א

 בשנת הנראה כפי נכתבה .”ל״גגזים
 • 209 ע' ,(תשי״ח) ז פאזניס תרפייז•
 של השבעים ליובל הוקדשה החוברת
עגנון•

 לרגל נכתבה קצרה. אוטוביוגרפיה 3
 תרצ״ד לשנת ביאליק פרם הענקת

 אביב תל עירית ידיעות לעגגון.
.200-199 ע' ,6 חוברת ,(תרצ״ה)

 אברהם בידי שנכתבה קצרה ביוגרפיה 4
 שנים כ״ה מלאת לרגל ז*יל יערי

 פורסמה .לא״י עגגון של לעלייתו
לשנת ישראל ארץ של השגה בספר

• 282-275 ע' תרצייד,

 ב' כרך פתוך עגגון שייי על הערך 5
 העברית הספרות לכסיקון” של

 קרסל• לג* האחרונים" בדורות
 פרופסור באגד, אברהם בידי נכתב

 השוקד קליפורניה, באוניברסיטת
 ופורסם עגגון, חקר על שנים זה

 על לסופר• גובל פרס הענקת לרגל
 ולאמנות, לספרות דף המשפר,

•6-5 ע' ,28.10.66

 ,#בוצ*ץ העיד של תצלומים שני 6
מתוך: עגנון• של הולדתו מקום
תשט״ז• תל-אביב, בוטשאטש, ספר

 בוצ״ץ״ העיד מיאור עירי• בתוך 7
 ספר מתוך: עגגון• ש״י ידי על

,תשט״ז תל-אביב, בוטשאטש,
•14-9 ע'

 מתוך שלישית פרשה ילדותי; יםי 8
 פאת זכרונות פרקי וכסא". "הדום

(תשי״ם), יז מולד עגנון• ש״י
•639-619 ע'

 שיבה לאחר אבא, בבית שבת ליל תיאור 9
 מתוך שמיני פרק התפילה• מבית

 של סיפוריו כל המטפחת, הסיפור
 בשובה ששי, כרך עגגון, יוסף שמואל
הרצייה, ברלין, שוקן, הוצאת ונחת,

קעו-קעח• #ע

 ידי מעשה ממונה המדרש• בבית שיעור 10
ממוך: מרס״ו• קרסטין, אליעזר הצייר
 המדרש בית באותו בוטשאטש• ספר

 לאחר מחדש נבנה שכנראה הישן,
 וספג בלע” תרכ״ה, בשנת הדליקה
 ורכש ידיעותיו את בילדותו עגנון

 בכמה בהורה יסודית בקיאות
 נאמן למקור לו ותהי מקצועותיה
 את וחורז דולה הוא שממנו ומעין...

 רבינוביץ, (מיכל יצירותיו" פניני
 כרך ולמועדים, לשבתות מוסף דבר,
תרצ״ח). אלול י״ב ,42 גליון יג,

 כל ללון", גטה "אורח הרומן מתוך קטע 11
 כרך עגגון, יוסף שמואל של ספוריו
ע' שלישי, פרק ת״ש, ירושלים, שביעי,

יט.
 שיבתו בעת הישן המדרש בית תיאור

 לאחר מולדתו, לעיר המספר של המאוחרת
 של והרוחנית החומרית ההתדלדלות

 הקצר ביקורו בגליציה. היהודי הישוב
 גליציה ובערי בבוצ׳ץ* עגנון של

 8 שולחן (ראה 1930 בשנת ופולין
 גרעינו הוא )121-119 פס' להלן,
 בכללו: והרומן התיאור של הריאלי
 ולא צורתו נתעברה הישן המדרש "ביה
 מלאים שהיו ארוגות מראהו• ניכר

 עמד המדרש בית נתעלמו... ספרים
 שני שם היו אס ספק ריקן• כמעט

טלית• בלא התפללו ורובם מניינים,

 "מכתבים במדור פבוטשאסש ידיעות 12
 (תרס״ד), א המצפה המדינה", מערי
 ט• י• ש• חתום .4 #ע ,9 #פם גליון

 טשאטשקיס]• יוסף [שמואל
 מצבה מצאתי הקברות "...בשדה
 שגה חצי לפגי צ״א... משגת עתיקה...

 "קורס" רוזנמאן פר העברי הפורה יסד
לנערים בעברית, עבריה שטת ע"מ עברי

ט



בעמלו•••". פרי רואה והוא ולנערות,

 שחוברו גמרא, חידושי ספרים, שני 13
עגנון: ש״י של זקניו על-ידי

ף ד י א• ס ו  בן יוזפא יוסף לד' י
 בבא מסכת על חידושים [שסרן], שמואל
 קרוי עבנון תקפ״ם. זולקווא, פציעא,

שפו• על
 לד' ף י ש ם ר" ה פ על חידושים ב.

 זולקווא, הלל, בן פרדוש מרדכי
• ו תקפי*

 למלאות קובץ שנה; ארבעים חמדת. א13
 הצעיר", "הפועל להופעת שנה ארבעים

תש״ז• תל-אביב,
 זה, ספור של האוטוביוגרפי הרקע
 "תשרי" הספור של גלגולו אלא שאינו

 (ראה (תר״ע) ה הצעיר בהפועל שפורסם
 ביותר• בולט ),46 מם' ,3 שולחן
 חפדת־-עגנון של בחרותו תיאור בראשו

 וההחלטה כתיבתו, התחלת ,בבוצ׳ץ'
ישראל• לארץ עליתו בדבר הכמוסה

2 שולחן

תרסייז) - (תרס״ג רא״זונות יצירות - סשאסשקיס י ש"
עיבדפדם. עסו ביכורי ו 4

 לדבריו, תשע, בגיל לכתוב החל עגנון
 פרסומיו אולם בלבד. שירי□ בתחילה

 שנח בסוף רק הופיעו בדפוס הראשונים
 לפגי ובעברית, ביידיש ),1903( תרס״ג
 בבירור לדעת אין שנים• ט״ו לו פלאות
 הפרסומים שגי מבין קדם פרסום איזה

הראשונים:
 יהודה מנחה ספר על בחרוזים הסכמה א•

 מוגקאטש, געלבארד, צבי ליהודה
 טשאטשקים, יוסף שמואל חתום: תרס״ג•

תרס״ג• סיון בוטשאטש,
 שיר ריינה. דילה יוסף רבי ב.

 יידישעס בשבועון נדפס ביידיש•
 ,8 גליון א, שנה וואכעגבלאטם,
 תרס״ג תפוז כ״ב סטאניסלויא,

 תמוז א' הכתיבה: האריך )•17.7.1903(
תרס״ג•

 ש״י של הראשון העברי שירו קסן. גבור 15
 בעפר בל״ג נכתב בדפוס• טשאטשקים

 בעריכת המצפה, בשבועון נדפס תרס״ד;
 ,6 ע' ד, גליוז א, שנה לאזר, ש"מ

)•6.5.1904( תרסי!ד אייר כ״ד קראקא

 הראשון בעמוד נדפס שיר• ירושלים; 16
אב #ג יד, גליון א, שנה המצפה של
).15.7.1904( "דסהר

 "אורח ברומן הקודם השיר של גלגולו 17
 •89-88 ע' עשר, שבעה פרק ללון" נטה

 שעלה הספר, פגבורי חפשי, ירוחם
 שיר כי טוען לעירו, וחזר לארץ-ישראל

 פחתו לא״י עליחו לפני המספר שחיבר
 השיר את פצמם הוא לארץ. לעלות

 המספר של התנגדותו חרף נוסח בשינויי
 זה ששיר "יודעני מוסיף: מכן ולאתר
 ונמאסו טעמך נשתבח עליך, חביב אינו
שפים"• ירושלים חרוזים עליך

 שפרסם הראשון העברי הספור הרהוריס. 18
 גליון ב, שנה המצפה טשאמשקיס. ש״י
 ).27.8.1906( תרס״ו אב כ״ד לד,

 מרובה המוקדמים כבשיריו בסיפוריו
החברתית• הביקורת

 על סדן דב מאת מאפר אחת. שנה 19
 - עגנון של הראשונות היצירות

 בשנת שנדפסו בעברית, משאטשקיס
.219-210 #ע (תשי״ח), ז מאזנים תרס״ד,

 המצפה קצר• ספור לעריות; הסרסור 20
תרס״ה• אלול כ"מ ,3 ל יל« ב« שנה

 מאת מאמר עגגון. הירתו לפני עגנרן 21
 של העבריים סיפוריו על בגד אברהם

(תשכ״ג-כ״ד), כא מולד צ׳אצ׳קם• ש״י
.63-54 ע'



i ביאור

 חברתי אשר חנד. בר בר רבה אגדות
לאדם החונן בעזר מצאתי ויגעתי

;1ראשון חלה

המחבר
געלבארד צבי יהודה

יע״א. בנאליציען יאזלאוויטץ סעיי

 ציי• טשאטשקיס יוסח שמואל פדה ועדות תורה שוחר מהם^־כיל
ד! בשם

^ פחוכמים חיבורים חובר המעולה החכם אל רב שלום
נ״י געלבארד י״צ ם״ר תפארתו כשמו אלקים דורש סשכיל

הניוניך! נשגבו מה אמרותיך! נמלצו מה
 שאבת קודש ססקור ובחכמה בתורה

 שסך את יוקירין .ספר יודעי כל
כתבת אשר הרבים ספריך על

אהללך.־־ סה סעשיך אבאר סה אך
ורכיבים״ מלקוש כאל לדבריך נפשי צמאה

 יחנך אליך - פניו ה׳ יאר
בכתובים. אתך אשר ספריך שאר להוציא

תרס״ג. סיק בוטשאטש
טשאטשקיס. יוסף שמואל רבנן סוקיר

א14 מם'

יא
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 ז עגנו שירי על עגנון. «ל מראעיתו 22
 הפועל סדן• דב פאת ביידיש הראשונים

• 11-9 ע' ,37 מם' ,(תשיייד) פז הצעיר

 בעל- קצרים: ספורים שלושה ספוסים. 23
 השבורה• הפגתא הורה, אור ביה,

 #כ מם, גליון שלישיה, שנה הפצפה,
•3-1 ע' ),7.12.1906( הרםייז כסלו

 מתקופה האהרונים העבריים הספורים מן
 האחרונים הספורים שגי .#ץ#בוצ

 חזר עגגון מיוחדת• לב לתשומת ראויים
נוסח• בשינויי אחרוה פעמים ופרסמם

 הספור של האחרון גלגולו תורד!• אור 24
 של סיפוריו כל פולין, בתוך: • הג״ל
 תל- ואלו, אלו שגי, כרך עגנין, שייי

• שפא ע' השי״ט, אביב,

 ביידיש מקיפה יצירה סויסען-םאנץ• 25
 לא״י, עגנון של עליתו לפגי שגכהבה

פורסמה אך ),1907( תרס״ז בשנה לערך

 בארץ, כבר בהיותו תרע״ב, בשנת רק
 ג' בעריכת פאלקסקאלעגדער ביודישער

 יז. שנה למברג, בדר,
 על להורוה כדי אף בו שיש זה, בספור

 הניאורומנטיה לספרות קרבה על
 פוטיווים ניצני גנוזים כבר הגרמגיה,
 ונכלל יותר, מאוחר להתפתח שעתידים

 הסופר" "אגדת של ראשון נוסח אף בו
היתד. הפות"• "מחולת הספור וגרעין

ביידיש; שנכתבה האחרונה היצירה זו
 עברית עגנון כתב לארץ עליתי מאז

• בלבד

 עגגון יצירות של ביבליוגרפיה 26
 טשאטשקיס♦ ש״י תקופה - בוצ׳ץ' מתקופת
 א״ם הוא ירושלמי, הימן בידי נתקנה
 -471 ע' (תרצ״ח), ז גליוגות הברמן,

472 •

שנה• 18 בן בהיותו עגגון תפוגת 27

4-3 שולתנות

תרע״ג) - (תרס״ז ישראל ארז
3 שולתן

 - ראשון פרק ראשון, ספר חפץ. ארץ 28
 הרומן מתוך - ישראל ארץ אדמת על

 ש״י של ספוריו כל שלשום, תמול
 40 ע' תשי״ט, תל-אביב, עגגון,
ואילך•
 הרומן גבור של הראשונים ימיו היאור
 התיאור פן ישראל• בארץ קומר, יצחק

 בעת העברית יפו של דמותה מצטיירת
 לארץ עלה עגנון אליה• עגנון הגיע
 והתישב תרס״ז, בעופר בל״ג ישראל
• ביפו

 דברים• והמשך פהתגלרתר מהתחלתו, 29
 לאחר מיד ביפו הצעיר עגגון תיאור
זכרונות" "נטף בתוך לארץ. עליתו
 יהושע הוא בנימין, #ר1 ב• ר׳ פאת

 לשבתות מוסף דבר, רדלר-פלדפן].
ניסן, ב׳ כא, גליון ז, ולמועדים

 כמעט צעיר••• "בחור •1 ע' תרצ״ב,
 - גייר פסה זולת זכויות שום בלי

 ליפשיץ••• פ• א• פאת אלי המלצה מכתב
 מתובל ליצן, גם הוא••• ביישן

 הוזה גם אך דאורייתא• בפתגמים
בהקיץ•••"•

 ונתפרסם שנכתב הראשון הספור עגונות. 30
 "עגנון" בחתימת לראשונה ישראל, בארץ
 .65-53 ע' א* חוברת (תרס״ט), ב העמר

 בן-ציון. ש' ע״י נערך הספרותי הקובץ
מר.יהע במערכה מזכירו אז היה עגנון

 בובר פרפין ד״ר אל ץ עגנו מאת מכתב 31
 הספור של גרמני הרגום לפרסום בקשר

 יפו פילר• ארגסם ד״ר מידי "עגונות"
 של סופם על כתוב המכתב •3.2.1909

בהיותו ישראל• ציון״בארץ "חובבי משרד
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 חיסין ח' של כמזכיר עגגון שימש ביפו
זה• במשרד
 ש״י מכתביו על חותם עדיין עגגון

 כינוי שימש עגגון השם טשאטשקיס.
 נעשה עת תרפ״ד, לשנת עד בלבד ספרותי

%•הרשם שמו

 ארגסט מידי גרמני בתרגום עגונות 32
 •4.3.1910 ,14 שגה Die Welt פילר•

 עגנון יצירות של הראשון התרגום
 עגנון של שהותו לפגי עוד שפורסם

בגרמניה•

 ובתוכם "העמד" קובץ על ביקורת דברי 33
 [יוסף חבר יוסף מאת "עגונות" הערכת
ב, שגה הצעיר הפועל ברגר]• חיים
תרס״ם אייר י״א ירושלים, ,13 #פם
•8-7 ע׳ ),2.5.1909(

 עוסק ברגר עגגון. על ראשונה ביקורת
 בקובץ כדרכו, חריפה, בביקורתיות

 ברותחים, אותו ודן החדש הספרותי
 עגנון, ש״י של יצירתו אה להוציא
 לא ההלל:״וכלום את גומר הוא שעליה

 ש״י של היצירה אותה קראנו ב״העמר"
 כח והמלאה האפתית היצירה זו עגנון,
 העגון - בעיקר ותכנה רב... מקורי
 וקשורות אוהבות גשמות בין המיסטי

 - פסיכולוגי ענין הוא - בזו זו
 - "עגונות" היצירה עולמי? ריאלי

 יודעים פקוראינו הרבה אם מסופקני
 נכתבים שאינם מהדברים היא - זאת
 זכוה נתגלגלה חודש!••• ראש ערב בכל
 לנו וניתנה "העפר"] ידי [על ידו על
ה דבר ל ו ע ל ה ל ע ה כ  פ

ס פ ד נ ו ש נ ל צ י א ג ד • ל" כ

 מתקופת שלשום" ב״תמול ברגר תיאור 34
 - ג חפישי, פרק שלישי, ספר יפו•
.391-381 ע' השי״ז, מהדורת ששי, פרק
. ברנר בין דו-שיח :382 ע' ת ד מ ח ל

 יצחק של עיניו זזו לא שעה אותה "כל
הנדכאים, של אחיהם זה, גדול מסופר
 בשום ולא במלבושיו לא גצסיין שלא
 הפועלים כל משאר חיצוני דבר

הפשומים"•

 בהפועל בהמשכים נדפס פדי□• של בארה 35
 חרס״ס סיון א ,14 #םס ב, שנה הצעיר

תמוז כז ,18 פס' - )21.5*1909(
).16.7.1909( תרס״ם

 ,sd* 14 גליון הספור, התחלת מוצגת
 כונס לא תפדה על זה ספור •7-5

מחדש, עובד לא ואף עגנון כתבי בין
 ספורים גרעיני בו נכרים כי אם

הסופר״• 'אגדת חתימת כגון יומר מאוחרים

 "לוז": מחור ה פרק מרים, של בארה 36
 אלא שאינו ספור בהוך ספור בתוך ספור

 הפועל הסופר״• "אגדת של חתימתה
תפוז י״ב ,17 פס' ב, שנה הצעיר,
.10-8 ע׳ ),1.7.1909( מרס״ם

 דוד המשורר בחברת עגנון ש״י תפוגה 37
 רבינוגיץ ז• א• והסופרים שפעונוביץ

•1909 יפו, ברגר, חיים ויוסף (אז״ר)

 "הגדח"• הספור של גרעינו בשמה• עלית 38
 .445-443 ע' ,(מרס״ס-תר״ע) כא התקופה
בן-ציון"• ש• רבי "לשם הקדשה: בראשו

 ע-ן• בחתימת קצר ספור .משפתי□ 39
 כ״ט ,18 מם' ג, שגה הצעיר הפועל
•10-9 #ע ),6.6.1910( תר״ע סיון

 מתוך ביפו עגנון תאור עגנון. עם 40
 ההד בנימין. ר' פאת זכרוגות פרקי
כ• ע' ב, חוברת (חרצ״ם), יד

 פיוסי מאפר ודברים. קו בן-ציון; ש. 41
 הסופר. רבו על הצעיר עגנון שפרסם
,11 מם׳ (תר״ע), ג שגה הצעיר, הפועל

 ).12 מם' בגליון (ההמשך 9—8 ע*
 על אף פעם לא ללמוד ניתן זה ממאמר

 עצמו המחבר של ודעותיו רוחו הלך
ההיא. בתקופה

 תשייד. תל-אביב, כצנלסון. ברל על 42
 שבו עגגון, מאת זכרונות קונטרס

 ופתוארות יפו תקופה בעיקר משורטטת
 העבודה מתנועה ידועות דמויות

 שבהם 7-6 ע' מוצגים: בראשיתה•
 יוסף כצגלסון, ברל ברגר, מתוארים

 ודוד גורדון א״ד אהרונוביץ,
 המחבך מאת הקדשה עם עותק שמעונוביץ;

(שבדרון). שרון לא'

 כצנלסון, ברל בחברת עגגון תמונת 43
).1936( תרצ״ו דגניה,



4 שולחן

ל ארז א ר ש י
 חשוץ ם' ד, שגה הצעיר, הפועל אחרת• 44

• 14-12 ע' ),11.11.66( תרע״א

 הקודם הספור של וליטושו עבורו אחרת. 45
 עשרים עגגון כתבי של הראשון בכינוס

 סיפוריו כל הראשון• הפרסום לאחר שגה
 תרצ"א,כרך ברלין, ן, עגנו ש״י של

רכס-רלג• #ע אהבים, םפורי רביעי,

 של הראשון הגוסח נקרא זה בשם תשרי• 46
 בהפשכים פורסם החוליי• גבעת” הספור

תשרי ל ,1 פס׳ ה, שגה הבעיר, בהפועל
 כה ,5 פס׳ - )22.10.1911( תרעייב
• )16.12.1911( תרעייב כסלו
 הראשון בנוסח הספור גבור של שפו
 ).1״אחותי בספור (בפו געפן הוא

 מופיע ,,החולי ב״גבעת הגבור שם חמדת,
הספור. בתוך פיוטית בתמונה

 ,3 פס' ה, הצעיר הפועל קסע. תעדי; 47
.11-10 #ע ),7*11*11( מרעייב חשון סז

 גצגייי ייפקורות חיות ליעל מספר געפן
 מצויירים שבה פיוטית, תפוגה - גזעו
 פגבורי סלסבילה, ואהובתו חמדת

 ספור אותו בסגנון "לילותיי, הספור
 פס' (ראה פכן לאחר מה זמן שפורסם

56.(

 שגה הצעיר, הפועל הספור. סוף תשרי; 48
 הרע״ב כסלו כה ,5 פס' ה,
 השווה .12-11 ע׳ ),16.12.1911(

• הבאיס ס צגי הפו

 של ידו בכתב "השרי" לסוף מקביל קטע 49
החול"; "גבעת נוסח - הנוסח הפחבר•

 נראה "נעפן". עדיין - הגבור שס
החול" "גבעת של יז̂י)־• לפגי היה שכה״י
 לסופי המקבילים העפרון קווי לפי

 (ראה החול" "גבעת דפוס של השורות
הבא). הפס'

תר״ם ברלין, ,Jtidischer Verlag מהד׳ הסיום. החיל; גבעת 50

j (המשך)

)1919.( ■
 שם מלבד ),49 (פס' לכתב-היד שווה

 חמדת. אלא געמן עוד שאינו הגבור,
ההגהה• בעת השם את שנה שהמחבר מסתבר,

 פרסום לאחר פיד למישור. העקוב והיה 51
 בהמשכים זה ספור להופיע החל "תשרי"

 חמישית, שנה הצעיר הפועל דפי פעל
 תרע״ב סבת ים ,7 מם' ן ו בגלי לראשונה

 סיון ג ,16 פס׳ ועד )9*1*1912(
).19*5*1912( תרע״ב
 הקוראים, קהל את שהרשים זה, בספור
ן העגגוני הייחוד לראשונה נתגלה

 וברבוי בסגנון הספור, באומנות
j חרע״ב בחורף כתבו עגגון הפנים.
 בלבד• יפיס ארבעה במשך אחת, בנשיפה

 I מבין היחידי אולי הוא זה ספור ואכן
 j כלל, כמעט עובד ולא שונה שלא ספוריו
 אל לשוב עגגון של לדרכו בניגוד
 ללטשם - הקדומים בעיקר - ספוריו

 לעתים בספר, כינוסם לפני ולשכללם
אחדות. פעמים

 י״ח מהדורת למישור. העקרב והיה 52
תרע״ב. יפו, ברנר,
 על שהופיע הספור מן מאד התפעל ברגר
 מספר קפחי ד׳ הצעיר־. "הפועל דפי

 הקרשים ספת על בחדרו ברגר ישב "היאך
 את באי-ביתו לפני וקרא מתיבות-גפם

 בנגון מטעים והוא שורה שורה הספור
 ז היום, (דואר בתורה" שקורא כמי

 מן התרשם כה ברגר תרצ״ג). אלול
 את והוציא כסף שלווה עד הספור,
 לשם שיסד בהוצאה וחד פי בספר הספור

 המהדורה ברגר". ח. י. "הוצאה כך,
 מעטים. שבועות במשך כולה נמכרה
 עם שלום #פרופ מספרית עותק גס מוצג

 שלום "לגרשם שיר: בצורת הקדשה
למישור/ העקוב והיה ספרי לך הגה
 כריכה בלא עיטור ובלא עיטוף בלא

 בו יש כן פי על אף קישור/ ובלא
 תחפשגו כי גס יהירה/ תשיבות

 ש״י במהרה/ תמצאהו לא במטמונים
עגנון".

גרמני תרגום למישור. העקרב והיה 53
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 עגגון את שפרסם שטרוים, ם׳ מידי
 הוצאת ברלין, המערב. יהודי בקרב
1918 ,JUdischer Verlag• תורגם מאז 

 הונגרית, פולנית, לשבדיה, גם הספור
ואיטלקית. רומנית

 לאתר שנים שבע לפישור. העקוב והיה 54
 מהדורה לאור יצאה ברנר מהדורת צאת

ידי מעשה פימוחי-גחושת עם שניה,
 JUdischer Verlag בהוצאת בודקה #י

.1919 ברלין,

 מאמר ובמותו. בחייו ברגר חיים יוסף 55
 מאת ברגר על זכרוגות פרקי - ארוך

 #ע ,(משכ״א-כ״ב) ים מולד עגגון•
 גס מצטיירת המאמו* פן .290-171

 היהודי הישוב הווי מתואר יפו, תקופת
 עגגון של עיסוקיו ונזכרים הצעיר

).281-280 (ע* משרדים בשלושה כמזכיר

 שהוצא ספרותי קובץ בינתים, לילות. 56
 בנימין], #[ר פלדמן יהושע יייע

 בראש •31-13 ע' תרע״ג, ירושלם,
לוילמה החולה, יילדגסה הקדשה: הספור

 לירי ספור המתה". ולםיה גידרהם פון
 רופנטית-ארוטית, עדיין שאוירתו זה,

 כנראה נכתב בעיקרה, מקראית ולשונו
 הסגנון התגבשות לפגי לכן, קודם עוד

 ביטוי לידי שבא כפי המיוהד, העגגוגי
למישורי*. העקוב ב״והיה

 הנורווגי הסופר פאת ספור אבק. 57
 של בתרגומו בירנסון בירנסטירנה

 תרע״ג. יפו, ג, קובץ יפת, עגגון.
 שיוחד בקובץ זה תרגום פרסם עגנון

 ע. ש. בשם העולם מספרות לתרגומים
 ע-ן ובשם הכללי) הענינים (בתוכן
 יש זה הרגום לתרגום). מיוחד (בשער

 עגגון של קרבתו על להעיד כדי בו
הסקנדינאוית• הספרות אל הצעיר

מאת רשימה עגנון. התעגנן כיצד 53
 הסגנוני החתך על העומד בגד, אברהם

 בתקופת עגגון של ביצירתו והאמגותי
 -1908( בארץ-ישראל הראשונה ישיבתו
 הרעייב בשנת במלואו שנתגלה ),1913

 העקוב **והיה פרסום עם )1912 (ראשיה
וספרות, מרבות הארץ, למישור".
.11-10 #ע ,26.7.63

6-5 שולחנות

תרפ״ה) ראשית - (תרע״ג יה נ פ ר ג
5 שולחן

 אל 9.5.1913 מיום מברלין מכתב 59
 בדבר "השל׳ח" עורך קלוזנר, יוסף

 כי אםי, שחורה". "חופה ספורו הדפסת
 את אוציא לשוא כי מראש אני יודע

 באשר המשלוח על המצומצמות פרוטותי
 עגגון דברי". את ידפיס לא אדוני
 מיהר קלוזגר הספרותי. בשמו חומם

 הסופרים שכר את הצעיר לעגגון לשלוח
 המכתב בשולי הספור, הדפסת לפני עוד

 תאריך על-פי פארק". 35 "נשלח גרשם:
 - לגרמניה יצא שעגנון מסתבר, המכתב
 של האביב בראשית - לברלין תחילה

 מאחת לפעלה שהה בגרמניה תרע״ג• שגת
 במקומות שם והתגורר שגה, עשרה

עשה הראשונות השנים את שונים•

 בהרצאות ביקר אף השאר ובין בברלין,
באוניברסיטה• שונות

 ברלין, קלוזגר, אל נוספת גלויה 60
 שכר קבלת את מאשר עגגון •3.6.1913
 להדפיס נפשו את יש ("כנראה הסופרים

 קצרה פסקה להוסיף ומבקש דברי"), את
השחורה". "החופה לסיפורו

(תרע״ג־ע״ד), כס השלח הטהורה. החופה 61
. ״ .35־32 ע'

 (ראה דודים" "חופת הספור של גרעינו
 הנוספת הפסקה עם להלז), 84 ,81 #םם
).60 (מם* בגלויה כמו

ים



[ברלין?], בובר, מרמין ד״ר אל גלויה 62
22.3.1913•

 לביבר• עגגון נתקרב בגרמניה בשבתו
 אסופה לכנס כדי השנים נתתברו לימים
 אני נוסע ״אדוני, תסידים. ספורי

 ומשם הקונגרס יפי כל למשך לוינא,
 לאתר ואיייה מולדתי. עיר בוצצה, אלך
לברלין•••״• אשוב יפים חדש

 תרע״ו, אלול ברלין, בובר, אל גלויה 63
 להוציא שלא ״וכדי בסופה: •20.9.1916

 דבר לאדוני לרשום אמרתי חלק הניר את
הבעש״ם...״• בשם נאה

 החולים בבית בשכבו פעגנון מכתב 64
 תשון יח שוקן, שייז אל בברלין היהודי
).14.11.1S16( תרע״ד
 לראשונה עגנון נפגש 1915 שגה בסוף
 העסקים איש שוקן, זלמן שלמה עם

 ההדוק הקשר החל ומאז התרבות, שוחר
 בכשרונו שהבחין שוקן, ביניהם.

 ליצירה להתמכר לו סייע הבלתי-רגיל,
 כל אה שוקן הוציא לימים ספרותית•

 הראשונים כספרים עגנון של כתביו
 ופרסמה הוסיפה ומאז שיסד, בהוצאה
 יצירותיו. כל את שוקן הוצאת
 יפה ספרות החולה לעגנון שלח שוקן

 על מגיב ועגגון לקריאה לועזית
הספרים:

 פן הספרים... מן נהניתי ...הרבה”
 על בריותיו את ומניף העומד בלזק

 בשלו העושה כאיש בהן ועושה ידו כף
 הבריות אבל העשה? פה לו יאמר ופי

 חיים יצורים כסבע צומחות גדלוה,
 מוכרח והוא כבדות נעשות הן ופתאום
 ודוססויבסקי... פתאום. אותן להוריד

 סכניקה לו שיש החרוץ הפשסן וקלר
שניהם..." משל סובה

 מבת ג ברלין, שוקן, לש״ז מכתב 65
).27.12.1916( הרע״ז

 היהודי החולים פביח נכתב זה מכתב אף
 חודשים כארבעה שם שהה עגגון בברלין.

 בבדיקה צבאי לגיוס שנפסל לאחר
המלחמה. בתקופה הרפואית

 כבודו הואיל אשר היפים הספרים את”
 מאד... עליהם ושמחתי קבלתי לי לשלוח
 על נוגע אודותיו על אשר וכל פלובר
 הרוב על בהדר, שוכב אני לבי...
החולים חדר חדרי: ופול יחידי,

 יחידי שוכב אני ובלילה למות ההולכים
 ואה הגוסס נחרת את שופע ...ואני
 הרחפניה האחות רחש ואת הרופא לחישת
 ולעבוד לעבוד אותי תוקף נפרץ וחשק
יכבה". במרס אלקים נר

 יוסף שמואל של סיפוריו כל הנה. עד 66
 ירושלים-תל-אביב, יא, כרך עגגון,
ה-קע. ע׳ תשי״ב,

 מלחמת ביפי גרמניה - הספור של רקעו
 "בימות מתחיל: הראשונה. העולם

ברלין? של במערבה דרתי הגדולה המלחמה

DAS BUCH VON DEN POLNISCHEN JUDEN, 67 
•Berlin ,1916

 כעורך עגנון שימש הראשונות בשנים
 JUdischer Yerlag בהוצאת
 את ערך אליאסברג א' עס יחד בברלין

 זה בספר בגרמנית. פולין יהודי ספר
 בתרגום פולין מאגדות שתים גם הובאו

 שותקו העולם מלחמת מחמת גרמני.
 העבריים הדפום בתי לגמרי כפעם

 כל עגנון פרסם לא ולפיכך בגרמניה,
 של הראשונות בשנים בעבריה יצירה

 "נפלאות של המקורי הנוסח המלחמה.
 פולין, (מתוך: הישן" המדרש בית שמש

 ליד ואילך) 30 ע' (תד״ף), ה התקופה
 שנים ארבע שפורסם הגרמני, התרגום

 127 (ע' פולין יהודי בספר לכן, קודם
.ואילך)

 שמואל של ספוריו כל ערים. עתי בין א67
 ונראה, סמוך עשירי, כרך עגנון, יוסף

 •91-78ע' תשי״א, תל-אביב, - ירושלים
 בעיר עגגון התגורר 1918 באביב

 לימים שתוארה בריקגאו, באד המרחצאות
 קציגאו)• (בשם הנ״ל בספור
 שתי "בין אנשי הפוגת גם ברצגה
 למזכרת לעגגון שנשלחה ערים",

מבריקגאו•

 22.6.16 ברלין, שוקן, ש"ז אל גלויה 68
תרע״ו). סיון (כא
 ונקי צח אוירו מאד• יפה דירתי "חדר

 ספורי את ומעתיק יושב •••ואני
 החסידות• צמיחח ימי מראשית "הגדמיי

 פעמים• כמה יודע מי העתקתי זה ספור
 כמספר אותיות בו יש אס מסופקני,
שהעתקתיו״• הפעמים

כ
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 ד* לייפציג, שוקן, ש״ז אל גלויה 69
).12#4*17( תרע״ג הוהמ״פ

 השפש השלמתי. הקסן הדרי עם • "••
 כל עבדתי ואנוכי בהסדה לי האירה

 או **הנדה ספורי את גפרתי הימים•••
• 11נשפה••• עליה

 אדר [לייפציג], שוקן, שיי? אל פכתב 70
• )1919 (פברואר תרע״ס #א

 בהעתקת עכשיו אני עסוק אבל "•••
• להפסיק•♦••* לי וקשה "הגדח" ספורי

 •54-1 ע' ,(תרע״ם) ד התקופה הנדה. 71
 החותם נשפה", "עלית התשיעי, הפרק

 כא ב״השלח" כבר נדפס הספור, את
 5 שולחן לעיל (ראה (מרס״ס-מר״ע)

 בכתיבת אפוא החל הסופר )•38 פס׳
 שנהג וכדרך באר^-ישראל, עוד הספור
 פעמים בו ועסק חזר ספורייו ברוב
 (ראה ממושכת תקופה במשך רבות

 פרסומו לאחר גם הקודמות), הגלויות
הבאים). הפוצגים (ראה הראשון

 שוקן ש״ז אל ן עגנו פאת מכתבים שגי 72
 לדפוס• המקובצים כתביו הכנת בעני?

תרפ״ו סיוז] [כו קרח ג' ירושלים,
)•25.1.27( תרפ״ז שבס כב );8.6.26(

 דברים כתבתי לא האחרון "בזפן א•
 רצופים חדשים שלשה כי חדשים,

 עתה כי כפדופני ב״הגדח"• התעסקתי
משוכלל• יצא
 שני היום לב׳ שולח "•••הנני ב•

 העקוב והיה )2 הגדח )1 ספורים
ת העיכוב: סבת לפישור••• מ ח  מ

י ע ב ן ס ק ת ר ל ו ז ח ל  ו
• ן ק ת ל  פוכן היה הזה "הגדת" ו

 יכולתי לא שקראתיו כיוז לדפוס.
ותקנתי... וחזרתי [יצרי] על להתגבר

 חדשים, דברים ולכתוב לעבוד רוצה אני
יתברך••• השם בעזר בכחי מרגיש ואני
י אבל ר ו פ י ם ס י מ ד ו ק  ה

ם י ד מ ו י ע ד ג נ ד ל י מ  ת
ם י ש ק ב מ ת ו ו א ק י ם••" נ ח

 כרך כתביו, כל אחרון♦ נוסח הנדח; 73
 תל-אביב, - ירושלים ואלו, אלו שני,

• ה-גו ע' תשי״ס,

 פוסו גרמניה• בתקופת עגנון תמונת 74
דמיין• פרנקפורס הס,

 שיצא (ירחון גבולוח ומורדות. מעלות 75
 וצ. שופמן ג. בעריכת בוינה לאור

,106-97 ע' (תרע״ם), א דיזנדרוק)
144-135•

 מדוברת בלתי בשפה מקום יש "אם
 ש״י הרי ,עממי-אמנותי לאפוס בשפתנו
 כתב יוצריו" מגדולי אתד הוא עגגון
 על בביקורתו הספור בעקבות ברנר י״ח

יב, הצעיר (הפועל "גבולות" חוברות
הרע״ס, אב כה ,26-25 #פם ן ו גלי
)•15 ע׳

 בבתב-יד. הספור סיומת ומורדות. מעלות 76
 מצויים הדפום לבין כתב-היד בין

 כנראה, שמקורם, קלים, גרסה שינויי
ההגהה. עלי על הסופר שהעביר בקולמוס

הוצאת למיעור. העקוב והיה 77 JUdischer Verlag
•1919 ברלין,
 מחלקה {פתחה עגנון ספורי בהדפסת
 הוצאה זו. בהוצאה עבריים לספרים

 התרגום את הקודמת בשנה פרסמה זו
 לפישור" העקוב "והיה סל הגרמני
 ההוצאה ).53 ,מם ,4 שולחן (ראה
 הוצאת בדבר עגגון עם חוזה על חתמה
העולם• מלחמת לפני עוד כתביו

 ,JUdischer Verlag הוצאת החול• גבעת 78
 מאת הקדשה עם •1919 סר״ף ברלין,
בובר• למרמי? המחבר

 נדפס •1921 תרפ״א ,,ברליןJUdischer Verlag הוצאת המציק. מחמת 79
 העת בכתב כהן יעקב ע״י לראשונה

• 92-68 #ע ,(תרע״ז) ב הע־גן

 תרפ״א ,ן ,בדליJUdischer Verlag הוצאה מעשיות• ספורי יעדים; בסוד 80
1921 •

 הספורים: את הכוללת ספורים אסופת
 ומורדות, מעלות הסופר, אגדת עגונות,

עצים• תוסב

 ויסבדן, בובר, מרסין אל מכתב 81
 הנני הבע״ל בשבוע "••• .24.1•1921

 "החופה ספורי העתקת את מסיים
 כפות "על גקובע יבוא אשר השחורה",
 ספור פרלג. ביודישער היוצא המנעול"

ל ב ו ס ה שהוא זה כ י מ ר ו ס  ס
ר ש י א מ ב ת ד כ ה ע ג כבר ה

כב



 המלחמה קודם עוד מקצתו פרסמתי
 • לעיל) 61 ,מם (ראה ••"ב״השלוח".

 דודים" "חופה בשם בקובץ נדפס הספור
הבא)• המוצג (ראה

הוצאת אהבים• ספורי המנעול; כפות על 82
JUdischer Verl&g, ,תרפ״ג ברלין 

1922 •
 אחות, הספורים: אה כוללת האסופה
 יעקב, שלפה של מסתו וגדולה, תורה

ת מום, בעל עובדיה מסובין, מ ו  ח
ם י ד ו השחורה")• "החופה (הוא ד

S. J. AGNON, DER VERSTOSSENE, 83 
•Berlin, 1923

של שסרוים] מקם [מאת גרמני תרגום

 בהוצאת לאור יצא הוא שאף "הגדח",
JUdischer Verlag • עם נוסף עותק 

 גב* של לאחייניתה המחבר מאת הקדשה
 (כיום פארכס לבית קיסי גב* עגגון,

 של הנודע המתרגם אשת שמייגשגיידר,
תרפ״ד• הומבורג, לגרמנית), עגגון

 מתוך תדפיס ובזקנינו. בנערינו 84
 עם ,94-23 ע׳ (תר״ף), ו התקופה
 הרפ״ג• תפוז ז״ך שלום, לגרשם הקדשה

 שלום ג* לבין עגגון בין הידידות
 של הראשונות בשנותיו עוד ראשיתה
 בברלין התגורר עת בגרמניה, עגנון
).102 מם* הבא, השולחן (ראה

6 שולחן

ה י נ מ ר (המשו) ג

DIE GESCHICHTE VON RABBI GADIEL 85
•DEM KINDE

 של העברי היד כתב כתוך גרמני הרגום
 מעשה התינוק, גדיאל רבי מעשה הספור

)#Der Jude 5 )1920 שלום, ג* ידי
.34-31 ע׳

 שנדפס קודם נתפרסם הגרמני התרגום
העברי• המקור

 ד מקלם התינוק• גדיאל רבי מע״ה 86
•409-406 ע* (תר״ף),

 מהדורה התינוק. גדיאל רבי מעשה 87
 להברי מנחה ביבליופילית, זעירה
 של הדפוס בית פאת שוגצינו חברת

תרפ״ה• בברלין, ושותפו פארכם

 ג, חוברת א, רמון ואלמנה. יתום 88
 רוב לח-לם• ע* [תרפ״ג], ברלין,

 גרמניה מתקופת עגגון של סיפוריו
 עולם ועולמם גליציה התרחשותם מקום

היראים•
 השבורה", "הפנחא הספור של גלגולו
j)23 ,מם'2 שולחן (ראה בוצ*ץ* מתקופת

 לגבי הופבורג ביאליק, נייח אל מכתב 89
 תרפ״ב]• [ראשית ה״א,
 לבית אסתר את עגגון נשא 1920 בשנה
 בויסבאדן בבריקנאו, והתגורר פארכם
 תרפ״ב ראשית או תרפ״א שנת ומסוף

 ישיבתו את קבע )1921 (ספסתבר-אוקטובר
 פרנקפורט ליד מרחצאות עיר בהומבורג,

 עח אותה התקבצו בהופבורג דמיין•
 בעיקר ומשכילים, דעות הוגי סופרים,
העם, אמד כגון אירופה, ממזרח

רבניצקי, פיכמן, י* בירנבוים, ג*
 כותב עגנון פרסיץ• גב* בן-ציון, ש*

 ואכן, להופבורג♦ ומזמינו לביאליק
 ביאליק עקר מכן לאחר אחדים חודשים
 עד בה והתגורר להומבורג מברלין
לא״י• עלותו

 בחרוזים: ערוך רובו המכתב
 מיד בדעתי היה לברלין שבאת "כששמעתי

 ולבשתי פניך••• להקביל כדי לשם לילך
 ותרמילי מקלי את ולקחתי חורף כלי

 בי שנתקיים אלא נוסע, כאיש ערוך
ממש• שנסע ולא לנסוע שהוכן חז״ל מאפר
 בליל/ זמירות חיל בת בתי נתנה פעם

 דואב/ גופי וכל כואב/ ראשי היה ולמהר
 ביחי בגי והיו התנורים/ נתקלקלו ופעם
לבדם ישאו איכה ואפרתי יסודים/ פלאי

כג



 אורח/ לרוץ אשיש ואני הטורח/ אח
 יגעתי/ ובגעגועי נסעתי/ לא כן כי הנה

 ישריס/ בסוד הקונטרס שיצא וכיון
 שבח ונתתי האכספפלרים/ אחד לך שלחתי

 זכרוני• לפניך להעלות שסובב לקוני/
 ובשפה השירה/ מחלצות את אפשוט ועתה
 לתפארת תאפר שלא אכבירה/ מלין קלה

 העגין••• כל את הסבתי והבנין/ המשקל
 מיום אומי המוצאות כל ואודיעך
 וכו' וכו* —בויגאי ממך שפרשתי

 אנשי כדרך המניעות כל על והתגברתי
 והתגלגלתי ובו' וחברתי הקודש, לשון
 הטרדות בכל ונפרדתי גלגולים כפה
 בייהומבורג ישיבתי אה וקבעתי וכו*
 עמנו להתגלגל רצונך ואם ה״איי, לגבי

 מן דבר מבשלים אנו אין כי בעדשים,
/ ברוך בוא החי,  לפניך ביתי כל ה

 תמצא ספרים גס שב! חדרינו במבחר
 תגוח/ אז טוב/ אויר גם לרוב/ אצלי
 הרוח• אתך יהיה כאשר לשות/ ותלך
 לפרנקפורט סמוכה הומבורג כי ודע

 ספרים וכמה כמה יש ובפרנקפורט
 יד כתבי גס יקרים/ ים0דפו1[ו

 בכל כמוהם אין אהובים/ כולם חשובים/
 בהוצאת לעיגים לך יהיו והבה עיר/

••יי. הדביר•

P. KAHN, GENERATION IN TURMOIL, 90 
.New York, I960 p. 106-107

 רוסית, למשפחה בה של זכרונות פרקי
 בעיר התישבה אחרים שכפליטיס
 התגוררו באשר הומבורג, המרחצאות

 פיכמן, עגנון, הסופרים חבורת שם
שונים. ספרות ועסקני ביאליק

 שקט "היה כי המחברת אופרת עגגון על
מבדידות״• ונהנה מטבעו,

 לבית אסתר עגגון, גב* ממונח א. 91
בצעירותה• מארבם,

 בהומבורג הסופרים חבורת של תסוגה ב.
 במקום• לביקור שבא אוסישקין, עם

 עגנון, לימין): (משמאל עומדים
 מ* צמח, נחום פרסיז, שושנה פיכמן,

 גליקסון• פ* סיפיטיצקי, בן-אליעזר,
 ביאליק, בורוכיב, א"מ יושבים:

• ברוך יייל בן-ציון, ש* אוסישקין,

לגבי הומבורג שוקן, ש״ז אל גלויה 92

 ).30.12.1921( הרפ״ב חנוכה ה* ה״א,
 שעגגון נדירים בעיקר ספרים, בענין
 שוקן• לספרית לרכוש שקד
 הפרופסור לי הציע העבר בשבוע "...

 מקיצי לחברת למזכיר להיות פרייפן
 לך ששבק פוזננסקי הד״ר תחת נרדפים
 החלטה"• לידי באתי לא עוד חיים•

 לשמש עגגון הסכים דבר של -בסופו
 הבא)• המוצג (ראה זה בתפקיד

 חודש בעוד "ואפשר הגלויה: בסוף
 שנים פי גדול• ספור אגמור ימים

 מודרני, במקצת למישור", העקוב כ״והיה
 לה שבמאיס המודרניות אותה לא אמנם

החדשה"• ספרותנו פטרוני כך כל

 יא חי בר אברהם לרבי המגלה מגלת 93
 ברלין, פוזננסקי, ז* מהד* וזנשיא,
תרפ״ד•
 חברת בהוצאת לאור שיצא הראשון הספר

 נתפנה ן שעגנו לאחר נרדפים", "מקיצי
 מעבר פרם• לקבל מנת על שלא מזכירה,

 ,סיפאנסען דוד החברה: "ראשי לשער:
 פריימאנן, אהרן ראש; יושב קאפינהאגין,

 יוסף שמואל ראש; היושב סגן פפד״ם,
• מזכיר" ה״א, לגבי הו.פבורג, עגגון,

 (תשרי-כסלו ז י התקופה ימיה. בדמי 94
.124-77 ע* תרפ״ג),

 קוראי על ביותר האהובים הספורים פן
 בהוצאת שיצא בכתב-העת נדפט עגנון•

 באותה שתמך הידוע, המו״ל שטיבל, א״י
 חתם שסיבל רבים• עבריים בסופרים עת

כתביו• הוצאת בדבר עגנון עם חוזה

 לבין דביר - מוריה הוצאת בין חוזה 95
 עריכת בדבר עגנון וש״י בובר פרטין
 ספורי מיטב כינוס - החסידות" "ספר

 לגבי הומבורג תורתם• ויסודי החסידות
תרפ״ג• תפוז כ״ה ה״א,

 ובשם עגגון ש״י בובר, פרפין חתומים:
, ביאליק• נ• ח• ההוצאה

 [הומבורג], שוקן, ש״ז אל מכתב 96
 תרפ״ד)• חשון (כא 31*10.23
 פן הרבה השם ברוך עובד אני "...

 אני עכשיו לילה••• חצות ועד הבוקר
י וגם לדפום• כתבי כל את מסדר ר פ ס י ב ד י ס ח ר ה ש א , ם י  נ ר א י ד ס ם מ י ר, ב ו ב ע נ ק א ו ס ב ע ו • ר ס י מ י ח

כד



 וכתבתי רצון עת לי היהה העבר בשבוע
 ובהמה אדם או לסוגקה, בשם חדש ספור

 ספר כלה" ב״הכנסה יותר מאוחר [נכלל
 עשרים קבלתי יג]••• פרק ראשון,
 לי שלתה אשר שוידים כתרים וחפשה
 את תרגמה כי האיזראליסן מערכת

לשוידית.*•״ הסופר" "אגד[ת]

 החסידים ספורי כאסופת חריר קסע 97
 הטיוסה מן חלק ,עגנון של ידו בכתב

 הדליקה פן פליטה החסידות• ספר של
 עגגון של דירתו באש עלתה שבה

 ובתבי- העשירה ספרייתו על בהומבורג
 השריפה, אור• ראו שלא יצירות של היד

 מלבד כלתה ,4.6.1924 ביום שפרצה
 המציאות, יקרי מהם ספרים, 4000

 את גם באשכנז, קהילות של ופנקסים
 יסוד בעל הגדול ספרו של היד כתב

 על החיים״• ״בצרור אוטוביוגרפי
 גליונות 60כ- שהחזיק זה, גדול רופן
 (ראה רבות שנים עגגון סרח דפוס,
 בהוצאת לצאת עמד והוא הבא), המוצג

 כתב-היד באש עלה כן כמו ״שטיבל״•
ה ואסתר״, "רפברגדם ז ח  במערכה מ

• אחת

 מינכן, בובר, פרטין אל גלויה 98
 "בצרור הרומן את המזכירה ,27.8.1919

החיים״•
 אדם בגי אלף שם (על האלף ״•••ברומן

 כל עסקתי לא החיים" "בצרור בו) שיש
האהרונה••.״• העת

 הספור של הקרוב פרסומו על הודעה 99
 הוצאת ידיעות מתור החיים" ״בצרור
(תרע״ט)• ד ל״התקופה" שנספחו שטיבל

 אחרי [הומבורג, שוקן, ש״ז אל מכתב 100
 אובדן השריפה• דבר על ],4.6.24

עגנון: את זעזעו והספרים כתבי-היד
 מבית שיצאתי יפים כמה זה ״•••

לאדוני כתבתי לא ועדיין החולים

 אוכל ולא יבהלוני רעיוני כי דבר,
 רואה אני היום כל לדבר• דבר לצרף

 פורחות ואותיות נשרפים גוילים
 לבי•••״ ישכב לא בלילה וגם

 בסיפורי אף ניכרים השריפה רישומי
מוצג: יותר• מאוחר שנכתבו עגנון,

 שגי, נוסח שלפה", "פת מתוך קטע
,4 ע' י(לד), חוברת (ת״ש), ג גזית
 במזיד שהוצתה האש על מסופר שבו
התחתונה• בקומה אריגים סוחר ע״י

ברלין עגנון, אל פביאליק מכתב 101
23.7.1924.

 וגחומיו העמוק צערו את מביע ביאליק
 מכתבו על בתשובה הדליקה אסון על
 את בעיקר הטעים שבו עגנון, של

 ביאליק החיים". "בצרור הרומן אובדן
 צוארך על דומם הנאנק "והנני חותם:

 זה מכחב בדמעות". ומנשקך והמחבקך
 באגרות החתימה, דברי ללא פורסם,

ע' מרצ״ח, הל-אביב, ג, ביאליק, • י-יא
 שהעלה זכרוגות בגרמניה; עגנו! יפי 102

 לכבוד במסיבה שלום ג' פרופסור
 16.11.66 ביום הנשיא בבית עגגון
 מוסף דבר, גובל• פרם הענקה לרגל

 .8-7 '7 ,9.12.66 ולאמנות, לספרות
 מצטייר הגלבבים הזכרוגות מדברי
 בעיני המזרח-אירופי עגנון של קסמו

הגרמני. היהודי הנוער

כה
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7 שולחן

ה ב י ץ ש ר א ל
תרם (ראשית

 לארץ עגגון של שובו על ידיעה 103
- תרפ״ה ן חשו ה הארץ ישראל• 2.11.1924.

)31.10.1924( תרפ״ה חשוץ ג בערב-שבת
בירושלים, והתיישב ארצה עגגון חזר

היום. עד מושבו מקום

 בארץ- באמצע) (עומד עגגון תמונת 104
 יעקב שמעונוביץ, דוד בחברת ישראל
 בן- וש. ביאליק גחמן חיים פיכפן,
 יהודה לשמאל): (מימין יושבים ציון;
 גולדברג, ל. י• (גרזובסקי), גור

ד.ילין.

 סיון ט דבר, קצר• ספור אהבה; ברית 105
.2 ע' ,1.6.1925 - תרפ״ה
• ״דבריי עתון של הראשון הגליון

 והנעימים. הנאהבים או הפרת מחילת 106
,37 מם' גליון יח, הצעיר הפועל

.13-12 ע' ,24.6.25 - תרפייה תמוז ד
 ספר "מתוך הספור: בשולי הערה

 בהוצאת בקרוב שיצא פולין״,” האגדות
״הדים״•

 תל-אביב, אגדות, ספורי פולין; 107
תרפ״ה.
 כתיבתן שראשיה יצירות כינוס

 ה (התקופה גרמניה בתקופת ופרסומן
ועוד). 36-23 ע' ,(תר״ף)

ירושלים, בובר, למרטין הקדשה עם
תרפ״ה• אלול

 "פולין״ מאגדות סמור העז. מעשה 108
 ירושלים, לילדים. מצויירת בהוצאה
תרפ״ה•

 ארץ-ישראל של השנה ספר צפירי. 109
ע' נתרפ״ו], (תרפ״ד-פ״ה) ב-ג

215-209.

בתוך לראשונה נדפס זוגית. שני 110

ל א ר ש י -
'ה-תר"ץ)

 בירושלים נתחדשה שהופעתו השלה,
תרפ״ו) ( מה כרך קלוזגר, יוסף בידי

 מכן לאחר לאור ויצא ,463-456 ע'
 שלא מצומצמת במהדורה לעצמו, כספר

 בר ליום שוקן, לש״ז שי - להפצה
 שוקן !!גרשם] מרדכי בגו של מצוה

תרפ״ז. ליפסיא, תרפ״ה),

 יצא הספור הסוברת. השנים ספרר 111
 הרב ״מעשה עם יתד נפרד, בספרון

 ספריה גינזבורג, פ• בהוצאת והאורה״
תרפ״ז• תל-אביב, כב, קטנה

 לעגנון ביאליק נ• ח• מאת הקדשה 112
 בצלות "אלוף ספרו על ולרעייתו

 בתוך תרפ״ח. תל-אביב, שום", ואלוף
 תל-אביב, ה, ביאליק, נ. ח. כתבי

צב• #ע מצוא, לעה חרוזים תרצ״ח,
(שם, כתביו כל על ההקדשה גם מוצגת

 שתילי ולאסתר, עגנון "לש״י צד): ע'
אצילים•••״

 מאת בחרוזים, רובו תודה, מכתב 113
הנ״ל• ספרו על ביאליק אל עגנון
התחכמוגי/ כמו האלחריזי אכן ״•••
 מפניני יעטו הצפרוני/ עמנואל ורבי

 ויאמרו ענקים/ גרגרותיהם על אמריי
 ביאליקים/ הרבה אין כי באלקים נשבענו
 ונצורי לישנה השיר עטרת ״להשיב
 משלים ממשל וכל להקים״/ המליצה
שועלים/ משלי עד'בעל יוהם מימות
..."נכד לנו יולד האח אחד/ פה יאמרו

 כבש עם זאב וגר פרשת זוסא; מדרש 114
 תמימים• שנה בני כבשים ופרשת

תרצייא, חשון כג כח, גליון ב, מאזנים
.4-3 #ע

 באיצטלה ציבורית-פוליטית ביקורת
 בעקבות שנכתבה אליגורית, מדרשית
 .4יות מאוחד ופורסמה תרפ״ס אב פרעות

 של הקודם ביתו ונשדד נחרב בפרעות
 תמונת גם מוצגת בתלפיות• עגנון
הפרעות• לאחר עגנון של חדרו

כז



 סוף מגנם, ד״ר אל עגגון מאת מכתב 115
תרצ״א. ץ תשו

זוטא" "מדרש בעגין מכתב על תשובה
"ל. ג ה

 לא ישראל וכל אני מקום מכל "...
 היא ישראל שארץ מלהאמין פסקנו לא

 אינם כאן שיושבים האומות וכל שלנו
 עד כאן הושיבם שהקב״ה שומרים אלא

 ואין ישראל לארץ ישראל את שיחזיר
אף פשוטם... מידי יוצאים הדברים

 ואיני העולם מתיקון נתייאשתי לא אני
 הנצחיים באידאלים המאמינים את תושב
 פסוק לפרש שידענו אנו ו...יית שוטים

 ודאי ורעותא בצלותא ובקשתי בתרבי של
 את ובקשתות. בחרבות רוצים אנו שאין
 לאחר שבועות כמה כתבתי סיפורי שגי

 פרק באותו אותם פרסמתי ולא הפרעות
 בענייני ראשי להכניס חפצתי שלא

 שאני מייסרני התחיל שלבי אלא השעה,
..״.לדבר• שיש בשעה שותק

8 שולחן

ס ו נ י ה כ ר י צ י (תר״ז-תרצ״ה) ו
 בענייני מאיר דייר אל עגגון מאת מכתב 116

 שוקן, בהוצאת לדפוס יצירותיו הכנה
תרפייז ב' אדר ג' ירושלים,

)7.5.27( .
 את לערוך עגנון החל 1926 בשנת עוד

 ש״ז ביוזמת לדפוס ולהתקינם כתביו
 )72 <םס'5 שולחן {השווה שוקן

 התקנת ליסד. שעמד הספרים בהוצאת
אחדות, שנים ארכה הישנים הספורים

 ולעבד לחזור עגנון של נטייתו בגלל
שם). גם (ראה כתביו את
 שבת מיום חוץ יום, בכל קם אני ...”

 1 שעה עד ועובד בבוקר חפש בשעה
 לי שיש ה' וברוך הצהרים, אחרי

 אני כראוי. לעבוד דשפיא סייעתא
המציק, מחמת ספורי את ומתקין מתקן
 שכבר פי על אף מחדש, ו כתבתי אשר

.,1פעמיים... נדפס

שוקן, ש״ז אל עגגון פאת מכתב ו
תרפייז שבועות של חג אסרו ירושלים,

 כתביו התקנת במלאכת . )7.6.27(
 רחב האפוס כתיבת נשתלבה הישנים
כלה״; הכנסת” היריעה

 כח לי נתן אשר השם ברוך "...
כלה. הכנסת הגדול ספורי אה וסיימתי

 בשנת ב״מקלטיי נדפס הספור מן מקצה
 ישבתי זו שנה סיון ועד ומשבט 1919
 לצהרים עד בבוקר 5 משעה יום יום

 לא טיולים נפלאה. בשקידה ועבדתי
 רדפתי, לא הזמן תענוגי אחרי טיילתי,
עד מספורי דעתי הסתתי שלא וכפעם

 להעתיקו עלי ועתה טוב. בכי שגמרתיו
 הולך סובב הספור תוכן הנקי... על
פ שנה בין " ק א ח ״ פ ק ת  בעיר ו

 וסביבותיה..." בראד
 כמעט זו ביצירתו לעסוק הוסיף עגגון

 מונח כלה ("הכנסת ההדפסה להתחלת עד
 לי נראה בינתים לדפוס... מוכן אצלי

 שהוא זמן שכל ידי תחת שיהיה שמוסב
 - בשכלולו" מתעסק אני ידי תחת מונח
).4.2.29 - תרפ״ס שבם כד מיום מכתב

 לייפציג, ליפשיץ, א"מ לידידו מכתב 118
23.6.30.

 חדשים שם ושהה ללייפציג נסע עגנון
 כתביו הדפסת התחלת לרגל אחדים

 של בטבורה יושב "אני שוקן. בהוצאת
 אוטומובילים סיגי וכל לייפציג
 עוברים ומרכבות וקרונות ועגלות

 בקולם לבי את ומרעישים חלוגותי לפני
 יושב ואני ליום סיום מוסיף והחום
 קורת של שעה לי ואין ומגיה ומזיע
 מכל ליפטר היחידה תקותי רק רוח,
 לאהייק ולחזור והבלבול והמהומה הרעש

 כי ביתי... בתוך לעבודתי ולחזור
 גדולה עייפות אלא כלום עמי אין באמת

א״י...". על וגעגועים

 ב׳ זולקוב, שוקן, ש״ז אל גלויה 119
)•1.9.30( תר״ץ תצא כי

 בלייפציג ההגהה מלאכת גמר לאחר
 סיור ובפולין. בגאליציה עגנון ביקר
ללון" נטה "אורח לרומן יסוד שימש זה

כח
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 הייה* בשבת • "•• הבא)• השולחן (ראה
 מושבו עיר את לראות ושפחתי בבראד

ד ל י ד ו י ר' של י ס ח  ז״ל ה
 כמו שם הלכתי כלה״)• "הכנסת (גבור
 שאני חשבו העיר זקני ביתי• בתוך
 סעיתי שלא השם ברוך בראד יליד

כלום•••״• בספודי

מומושוב, בובר, פרמין אל גלויה 120
2.9 .3  הגלויה כתיבת (למחרת 0

 אפילו ילך אספר פה "... הקודמת)•
 אני חסידות• פה מפספסות המקום אבני
 יהודים שלשה ורואה הבאר אגל עומד
 מלאכים של עינים ״פים שואבי

גדיקים•••״• של ותנועות

זאמושץ, ליפשיץ, א״ם אל גלויה 121
3 .9 .3  הגלויה כתיבת (למחרת 0

הקודמת)•
 "•••אני פולין: בערי פסיורו רשפים

 החיים בבתי פולין בערי מסתובב
 נדמה לפעמים ובירידים••• ובשווקים

 להבדיל הגויים וגם היהודים שגם לי
 פי על חייהם וסידרו בסיפורי קראו

 וראיתי בסופשוב הייתי אתמול ספרי•
נ&לאות•••״• שם

 ׳7 (™״ף), ב מקלט כלה. הכנסת 122
נוסח .416-401 ,276-259 ,85-75
כלה״• "הכנסה האפוס וגרעין ראשון

 כלה", "הכנסת של בכתב-יד סיוסה 123
ב״פקלס"• שנדפס כפי ראשון, נוסח

 עגנון, יוסף שמואל של סיפוריו כל 124
 כרך תרג״א• שוקן, הוצאה ברלין,
 הכנסת שני: כרך כלה•- הכנסת ראשון:
 (כולל: ומעתה מאז שלישי: כרך כלה.-
 סיפורים למישור, העקוב והיה הנדת,

 אהבים סיפורי רביעי: כרך קסגים)•-
 בנערינו ימיה, בדפי ;כולל:

 סיפורים החול, גבעת ובזקנינו,
•שונים)
 שוקן ש״ז הוציא ממושכות הכנות לאחר

 כתבי של הראשונים הכרכים ארבעת את
 בבית הראשונים כספרים עגגון,
 היה רב חידוש שיסד. החדש ההוצאה
 הספרים, של החיינונית צורתם בעיצוב
קפדנות והדר, פשסות בה שנכרכו

 הכרכים ישנים• ספרים של ומסורת
 הכנסה היצירה את מחזיקים הראשונים

 גרעינה אמנם הגדול• בהיקפה כלה
 בה הותכו וכן לכן, קודם כבר נדפס

 בכללה אולם קודמים, קצרים ספורים
הקוראים• לצבור חדשה יצירה הימה
 ספוריו כונסו האמרים הכרכים בשני

 בנוסח ככולם רובם עגנון, של הישגים
חדש•
 "חופה מתוך חמישי פרק גם מוצג

 המנעול, כפות על מהד' דודים",
 תיקונים עם ),1922( תרפ״ג ברלין,
 כל מהדורת לצורך בכהב-יד רבים

• סיפוריו

 שני של ההגהה גליונות ביתי• באהל א124
כלה")• ("הכנסה הראשונים הכרכים

 10.10.29 התאריך הראשון הגליון על
 הכולל השם .6.5.1930 האחרון ועל
 ההגהה בגליון עגגון של ספוריו לכל
 כך נקרא (לימים בימי״• "באהל היה

 מהדורת כתביו, בכל ספורים מחזור
ואלו). אלו שני, כרך משי״ג,

 עגנון. ש״י של הכרכים ארבעת עם 125
 ז ולמועדים לשבתות מוסף דבר,

 כולו הוקדש כא גליון (תרצ״ב),
 זה בגליון הכרכים• ארבעת להוצאת

 "לחקר סדן דב של הידוע מאמרו נדפס
• )222 ,מם'13 שולחן (עיין עגנון"
 מאת רשימה הלבוש, וכן: השער מוצג

 של החיצונית צורתה על קלורי פ'
).8 (ע' המהדורה

 ביתו שבחצר בגנה עודר עגגון תמונת 126
 לידו ).1932( תרצ״ב בתלפיות, החדש
אמונה• בתו

 של בכתב-יד סיומה לאוהב. מאויב 127
 כל ואלו, אלו בתוך: (כונס הספור

 ירושליס-תל-אביב, שני, כרך סיפוריו
תפ-תפב). ע' משי״ג,
 היה תלפיות נבנתה שלא "עד פותח:
הארץ..." בכל שם מושל הרוחות מלך
 של הקודמים בתיו את שהרס הרוח על

 גדול בית שבנה עד בתלפיות, המספר
 ("לקחתי גן בחצרו ונסע בפניו, שעמד
 התמונה השווה - בקרקע" ועדרמי מעדר

 ולבסוף הכריחוהו שאילנותיו הקודמת),
לאוהב• מאויב והפך רוחו גתגמכה

>
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אליגורית• משמעות גס שבספור מסתבר

 עגנון יוסף שמואל פאתי המספחת; ספר 128
 גדעון הבחור ידידי בן ידידי לשם
• לו•• במלאת יצ״ו••• שוקן שלמה בייר
 ברביעי בסבת בששי שנה עשרה שלש

 הרצ״ג ה״א בשנת אליו ויגש לפרשת
 בכל ספסים עשר בשלושה נדפס לב״ע
 ירושלים פה שורות••• עשרה שלש עמוד
• תייו קדשנו עיר

 הקודס, הספור של בכתב-יד סיומה 129
שלישי• פרק ראש
 שונה בדפוס, המקביל הקמע לידו

בנוסחו•

 כח־-כם גליון ד, מאזנים שלפה. פת 130
 תרצ״ג סבת י ביאליק), (גליון

•53-50 ע׳ ),8.1.33(
שנה• ששים לו במלאת לביאליק הוקדש
 שחמשה המעשים", "ספר מספורי ספור
חרצ״ב• דבר במוסף כבר פורסמו מהם

 שנסתמנו עגגון ביצירת אחרות פנים
יומר, קדומים בספורים כבר ברמיזה

 אז• כבר אלו בספורים לקורא נגלו
 לידי בא לא שוב התפהוגיים בספורים

 לכאורה - התמים היראים עולם בימוי
 ותהומי, מסוכסך מודרני עולם אלא -

הלומי• בסיוס כרוכה מציאות

 ביאליק, של הששים יובל לכבוד חרוזים 131
)•8.1.33( תרצ״ג בסבת עשרה ירושלים,

 #י בעריכת ביאליק ספר יפים. בלבב 132
ב, מחלקה תרצ״ד, תל-אביב, פיכמן,

.42-3 ע׳
 בימוי עגנון. של המפורסמים מספוריו

 החסידים של הגאולה לכיסופי אגדתי
לארץ• שעלו הראשונים

 לשנת תל-אביב עירית של ביאליק פרס 133
 "בלבב ספורו על לעגגון הוענק 1934

 ו תל-אביב עירית ידיעות ימים".
 נוסח כולל .199 #ע ,(תרצ״ה-צ״ו)

• ן עגנו מאת התודה מכתב

 ברלין, שוקן, הוצאת יפים. בלבב 134
מרצ״ה•
נכלל ואף נפרד כספר יצא הספור

 סיפוריו כל של ששי בכרר שנה באותה
 של פרסי עותק מוצג להלן)• 138 #0(מ

 לצורך בכמב-יד תיקונים עם עגגון
סיפוריו• כל מהדורת

 אל שגשלהו שירים של יד כתבי שגי 135
 ההנאה על ואוה-תודה כהוקרה עגגון
ימים״• "בלבב ספרו קריאת שהסבה

 ספרד משוררי בנוסה שקול שיר א•
 חיים ד״ר הבינים ימי שירת חוקר מאת

תרצ״ה. וירא עש״ק תל-אביב, בראדי,
אלול כס בדבר, מכן לאחר נדפס

•23 #ע ),27.9.35( מרצ״ה
 שמעונוביץ דוד המשורר מאת שיר ב•

 תרצ״ד אדר יד תל-אביב, (שמעוני),
 ביאליק). בספר הספור פרסום (לאחר

 ש״י!/ כמר הממלא החסיד "לידידי
 ואם אנשי!/ והם שלומך אנשי ראיתי

 אבל מלבושי/ שונים לבושיהם כי
 קראתי לכן שרשי!/ גם הם שרשיהם
 אבישי!/ וברוך השי ברוך רגשי/ מנהמת
 ממני בן-ישי/ לביאת ותזכה הלואי
 תבוא מתי אגב: "בחשי"/ בעל ידידך
 לתל- ,למהגי רשי)/ אני לשאול (אם

 גר אני בחמשי/[הערה: ותבוא אביב,
 כרה לך ואכרה ]50 שיינקין ברחוב
סשי". כוס ואשקך

 שמואל של סיפוריו כל פשוס. ספרר 136
 שוקן, הוצאת חמישי, כרך עגנון, יוסף

 ארבעת לאחר נוסף כרך תרצ״ה• ברלין,
פשוס", "סיפור לרומן הוקדש הכרכים

 קהל על ביותר האהובות היצירות מן
 הפנים רבת הסיפור אמנות הקוראים•

 בדפוס בימוי לידי באה עגנון של
 האירופי• הרומן של המופתי האפי

 הסופר של המוצק גידולו קרקע תיאור
 נסערת התרחשות על מכסה המאה בראשית

פנים• כפולת - המציאות ומעורערת;

 שבת ערב ירושלים, סדן, דב אל מכתב 137
הרצ״ד• בהעלותך

 נכתב וההמשך רווחות בשורות כתוב
 במהופך• השיסין בין

 כתבי• של #ו כרך לסדר עומד "•••אני
 י כפעם ימים"] ["בלבב הגדול הסיפור
 הכרך שם שוקן• להוצאת כולו נשלה

ה אגדותי הכולל ב ו ש ת ב ת נ  ו
במקצת, מליצי - השם על דעתך מה שמו•
לענין•••" נאה שהוא דומני אבל

לג



כל אגדות. ספורי וברות; בשובה 158
 כרך עגגון, יוסף שמואל של סיפוריו

הרצייה. ברלין, שוקן, הוצאת ששי,
 ששי כרך אף יצא החפישי הכרך עם יהד
 אה שהחזיק הפקובצים, כתביו של

 וספורים ,"הםםפחמ"”ימים "בלבב
אחרים. קצרים
 בצורה הקדשה עם נוסף עוהק גם מוצג
[סדן]* שטוק לדב המחבר פאת שיר

נגערתי/ לא פעצבי כי ואם ...”

 הפשוט סיפורי לקחת/ היום באתי
 (בית ונחת..." בשובה עם שחיברתי/

 של ההומוריסטית תשובתו ולידו שגי),
מחורז. שיר בצורת היא אף שמוק, דב

 הספור, של כתב-היד המתה. הילדה 139
 בתוך הדפום כנגד המחבר, בחתימת

 ניחן קפח-קנא. ע' ונחת", בשובה”
 אדר בכ״ג שבדרון) (לאברהם במתנה
תרצייג.

9 שולחן

שלשום״ ״תמול עד ללון״ נסה פ״אררח
(תרצ״ח-הש״ו)

 היום, דבר .המשים בן עגנון ש״י 140
 י מיום דבר ון עת של המערכת מאפר
 ליובלו הוקדש )7.8.38( תרצ״ח באב
הסופר. של

 פורסמו עגגון של הולדתו יום לרגל
 יצירתו על הערכה מאפרי עשרות

 ספרותיים גליונות לו והוקדשו
שלמים.

 שנה, חמשים לו במלאת עגגון תפוגת 141
 ל' ידי מעשה תרצ״ח, אב ירושלים
לנדאויר.

 החמשים. בן עגנון יוסף לשמואל 142
 אב כט ולמועדים, לשבתות דבר מוסף

 לעגגון כולו הוקדש )26.8.38( תרצ״ח
וליצירתו.

 דב פאת ברכה למכתב קונצפט בראשו:
• I[סדן שסוק
הססוך. בלוח ״הארץ" גליון גם ראה

 שלום גרשם לכבוד עגנון פאת שיר 143
 ירושלים שגה, ארבעים לו במלאות
תרצ״ח. חנוכה
המשים/ בן ואני ארבעים בן ״אתה
בקשישים^ קשיש ואני לימים אמה צעיר
 של בפכללה תשכון פרומים אתה

 בין בקלויז אשב ואני ירושלים/
 מקשיבות לקולר ולכירים// תגור

ואני תלמידים/ לחכפתך תלמידות

 של מעשיות בסיפורי ימי מוציא
 אותה לך, ימירה מעלה עוד חסידים^

 לשנותי הגעת אתה המניע/ ממני אלקי
 הואיל אלא אגיע// לא לשנותיך ואני

בינה/ לשגות ואתה עצה לשנות והגעתי
 דברי בין אתה ועתה עצה איעצך הגה

 השמים פן לך יוסיפו עוד והאזינה//
 ברכה שנות חיים שנות הנעים/ ידיד

 שנים בעיניך יהיו וארבעים^ ארבעים
 אינן כאילו בתורה/ עברו כי גם שעברו
אורה// לשערי (ופבוא) פרוזדור אלא

פניפו^ ההיכל אל גם יביאוך כי והיה
 כי אנעיפה// נפשי עם אשב פה תאמר אל
 אין ולהיכלות מהיכל לפנים היכל יש

 אל הגעתי מאפר אשר יום יהי אל סוף/
 כל על שלום כנפיך הרם כגשר החוף^
סלה". אפן חלקך פנת ושפרה אלה/

 ק שטו דב אל מכתב ן.1לל נטה אורח 144
 [תר]צ"ח אלול כו ירושלים, [סדן],

)22.9.38.(
 ביום באלול בכ״ה אתמול הטוב ״ידידי
 המשים את הכשרתי תוהו לשנות ראשון
 הגדול סיפורי של הראשונים הדפים
 אותם שלחתי והיום ללון נמה אורח

היין...". למערכת

משרי כג האיז, ללון. נסה אורח 145
.4 ע' )18.10.38( תרג״ס
שעבר היומי, העתון של זה ון בגלי

לד





 הקטע נדפס שוקן, שייז של לבעלותו
 ואילך מכאן הגדול• הרומן של הראשון
 עד ביומו יום מדי בהמשכים נדפס
• הומו

 גיסן יז הארז, ללון. נטה אורח 146
•4 ע' ),7*4*39( הרצ״ט
•138 מם' קטע הרומן, של פרסומו סיום

 שוקן, ז שיי אל מכהב ללון• נסה אורח 147
 • 13.4.39( תרא״ט ניסן] [יד פסה ערב

 ככרך לדפוס שהוכן הרומן הגהוה בענין
שוקן: בהוצאת עגנון כתבי כל של נוסף
 אה שכהבהי ומחצה שנה במשך "...

 יום עלי עבר לא לדפוס וערכהיו הספור
 שש וער שעוה עשר בו נהעסקהי שלא
 בריאות על השגהתי לא שעות• עשרה
 ולא הרופא לאזהרת שמעתי ולא גופי

 לחוץ יאאהי ולא שיני את תיקנתי
 רעדתי אהה• שעה אפילו בחמה לטייל
 בחום וגתייסרהי הקור בימות מקור

 באהבה הכל עלי וקיבלתי החום בימות
 זכיתי והנה הזה• הספור למען

בספר•••" להדפס ועומד נגמר שהסיפור

 של סיפוריו כל ללין• נטה אירח 148
 שביעי, כרך עגגון, יוסף שמואל

 הרומן ה״ש• שוקן, הואאת ירושלים,
 ספר, באורה בהמשכים, שפורסם הגדול,
 מעובד בנוסח הסופר, של וכדרכו

 כיבוש אף בו שיש בימוי, ומלוטש•
 והרוחני המוסדי לחורבנה חדש, אמנותי

 עגנון של החטוף ביקורו היהדות• של
 בשנת מולדתו ובעיר גליאיה בערי
),121-119 מם' 8 שולחן (ראה 1930
 של המאיאותי גרעינו כנראה הוא

 וסמליות שריאליזם המזעזע, הרומן
 את זיכה הספר בערבוביה• בו משמשים
•1950 (בשניה), ביאליק בפרס עגגון

 מעובדים נוסחים 3 ללון• נטה אורח 149
זה: ליד זה
 מכונת הראשון• הנוסח של טיוטה א•

 (לא יד בכתב תיקונים עס כתיבה
עגנון)• מידי

העתון), מן (גזור ״הארז" נוסח ב•
 ידו בכתיבת ושינויים תיקונים עם
הרומן• הדפסה לאורך עגנון של
 תיקונים עם (ת״ש) הדפום עמודי ג•

השי״ג• מהדורת לצורך

 שמואל של סיפוריו כל ואלר• אלו 150
 ירושלים, שמיני, כרך עגגון, יוסף

• תש״ב שוקן, הוצאת
 ייספר שעברויי, ייימים סיפורי כינוס

• ונשים** ייאנשים המעשים",

 ארבעה של כתבי-יד המעשים* ספר 151
 אבא, לבית המעשים": "ספר מספורי

 מוצג הושר• אשר השיר הבית, ידידות,
 מתוך בדפוס, "ידידות" הספור גס

(תרא״ס- ט גליונות המעשים", "ספר
•202-188 ע' ה"ש),
 ואלו, אלו כתביו, כל של השמיני בכרך
 של התמוהים הספורים לראשונה כונסו
 וסמלי סבוך ביטוי המעשים", ייספר

 פרסומם אולם הנבוך• המודרני לעולם
 משנת כבר החל עת בכתבי הספורים של

ואילך• תרצ״ב

 ארבעה של כתבי-יד • שעברר ימים 152
 "אלו בכרך שכונס זה מחזור מסיפורי
 כיבוד קבר, אחוזת צדק, גר ואלו":

השלום• עליו זקני של מקטרתו אב,

 ,בן-זמנו מאסף בכור; וגרושתו• הרופא 153
•192-181 ע' תש״א, תל-אביב,

 כתבי של השמיני בכרך הוא אף כונס
עגנון•

 אביב, ירושליס-הל אמוני□• שבועת 154
תש״ג• שוקן, הוצאת
 ביפו המתרחש סמלים, גדוש אהבה ספור

הצעיר• עגנון של

 אהרוגוביז, יוסף בחברת עגגון תמונת 155
הרא״ו• דגניה, הצעיר", "הפועל עורך

 גליון מאזנים פורקן• יקום גרונם רבי 156
 קצר, קטע •7-5 ע' תרצ״א, איר כז א,

שלשום״• "המול הרומן של הקדום גרעינו

 ישראל איז של השגה ספר בלק. 157
•24-11 ע' תרא״ה, ברש), א' (בעריכת

 הרומן םתוך בלק פרשת של קדום נוסח
שלשום"• "המול

 שמואל של סיפוריו כל שלשו□• תמול 158
- ירושלים תשיעי, כרך עגגון, יוסף

לו



• תש״ו שוקן, הוצאת הל-אביב,
 מתקופת רחב-יריעה וסמלי סטירי רומן

 החדש הישוב את המקיף השניה העליה
ותעייתם• נגעיהם את וחושף כאחד והישן
אוסישקין• בפרס זכה

פרק של בכתב-יד סיומה שלשום• תמול 159

 עשר [=תשעה שני ספר מתוך עשר חמשה
שנדפס• הנוסח מן שונה נוסח בדפוס]•

 תמול של קטנה פרשה חוצות; בלב 160
 אביגדור מאת עיטורים עם שלשום,
 תרשיש, הוצאת ירושלים, אריכא,
1960.

10 שולחן

ובלתי-מכונסדת מכונסות חדשות, יצירות
 תשייח• ששים, בן עגנון יוסף שמואל 161

בדפוס• וכותרת תפוגה

 שמואל של סיפוריו כל ונראה. סמוך 162
 - ירושלים עשירי, כרך עגגון, יוסף

• תשיי״א שוקן, הוצאת תל-אביב,
 אחדים, חדשים ספורים כונסו זה בכרך
 מחודש בכינוס ”המעשים "ספר ספורי

”המדינה ספר של פרקים” וכן ומורחב
הבאים)• המוצגים (ראה

).22.12.39( תייש מבת י הארז, הזהב. תפוח קליפת 163
 שכונסו המדינה, ספר פרקי מתוך פרק

 עשרה אחת פורסם ונראה", "סמוך בכרך
 בדוי שם תחת כפילימון לכן קודם שנה

שמואל]• יוסף עגגון ת”[ר ש" י ע”

 של בכתב-יד מיוטה לפנים. הפנים 164
 שקובצו המעשים, ספר מספורי ספור
הג״ל• העשירי בכרך

 הספור של כתב-היד והרוכל• האדונית 165
ונראה? "סמוך כרך מתוך הדפוס, כנגד

 יוסף שמואל של סיפוריו כל הנה• עד 166
 - ירושלים עשר, אחד כרך עגגון,

חשי״ב• שוקן, הוצאת מל-אביב,
 הספורים מן אחדים כונסו זה בכרך

 כמחציתו עגנון• של ביותר המפורסמים
הנה", "עד הארוך הספור את מחזיקה

 העולם מלחמה מתקופת רומן, כעין
התגורר אשר עת בגרמניה, הראשונה

 בכרך כונס כן כמו בעריה• המחבר
 לכן קודם שנדפס אמונים", "שבועת

הבאים). המוצגים (וראה נפרד כספר

 משי"א לשנת האיץ לוח ועינם. עידו 167
 הספורים מן •141-106 #ע ),1950-1(

 כונס עגנון{ של הנודעים המאוחרים
סתום, ספור הנ״ל• הגה" "עד בכרך
מסתורין, אפוף וארוטיקה, סמליות טעון
 של עולמם לנבכי ביטוי ואבדון• סיום

ירושלים• מלומדי

 שלום, ג' פרום' אל עגנון מאת מכתב 168
 מש״ט סיון] [ג ההגבלה לימי #א
)29.5.1949.(

 עגנון, דר המכתב כתיבת בתקופת
 בדירתו השחרור, במלחמת ניזוק שביתו

 בארצות זמן פרק שעשה שלום, #פרופ של
הברית•

 חומר עגגון אסף שלום בבית בהמגוררו
 את וכתב וסיפור" סופר "ספר לספרו
ועינם"• "עידו ספורו
 גדולים רעשים היו ובלילה "...

 וגפחדתי שגתייראתי עד מראשי למעלה
 ימים לאחר למעלה• שרוי שד ח״ו שמא

 ואין שם שרויה רעשנית שבחורה נתגלה
 להתייאש אני צריך אלא להתיירא, לי
 והתחילו הגשמים משפסקו השינה• מן

 משכני את קבעתי מתייבשים החדרים
 שכנים שיחות מלבד האוכל• בחדר

 הכל שנתי שמערבבים רעים וחלומות
ספריך• לעגין עמה ...ויפה טוב
שכזו• נאה ספריה ראיתי לא מימי
ר לשם צריך שאגי מה כל כמעט פ  ס

ר פ ו ר ס ו פ י ס  מוצא אני ו
•״•••אצלך

לז
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 שכונס הספיר, של תדפיס המלבוש. 169
 י”תש אלול כס הארץ, מתוך הנ״ל, בכרך

)9.5  הקדשה עם תס״י. ירושלים, ),9*0
השנונה בהקדשה סדן. לדוב בחרוזים

 לאתר ה״צנע׳״ לתקופת הומוריסטי הד
המדינה: הקפת

 דוב/ יוסף של חמתו ועל אפו על
 משמץ נקי סוב/ מלבוש לגלדי תפרתי
 ומחוץ מבית חמודות/ כולו שעטנז
 בלא שהוא פי על ואף ואחור/ מפנים

השחור״. בשוק קניתיו לא נקודות/

 וחפש עשרים במלאת מאסף דבר, תהלה. 170
ע' תש״י, תל-אביב, לדבר, שנים

129-115.
 קוראי על האהובים הספורים פן

הג״ל. ”הנה עד” בכרך כונס עגנון.

 עגנון. יוסף ״מראל *ל סיפוריו כל 171
 - ירושלים שביעי, כרך י- ראשון כרך

 תשי״ג. שוקן, הוצאת תל-אביב,
 כל של מחדש, ערוכה שניה, מהדורה

 הכנסת א. כרכים: בשבעה עגנון כתבי
 כפות על ג. ואלו.- אלו ב. כלה.-

—.ן ללר גסה אורח ד. המנעול.-
 ונראה.- סמוך ו. שלשום.- תמול ה.
 חזרה תשי״ג משנת הנה. עד ז.

אחדות. פעמים זאת מהדורה ונדפסה
 ישראל פרם לעגנון הוענק תשי״ד בשנת
יצירתו. מכלול על

 ”״פולין כאגדות אגדה והעינים. הלב 172
 של תשי״ג במהדורת למחזור שנוספה

ואלו, אלו שני, כרך עגנון, כתבי
כתב-היד. כנגד שס-שסא ע'

 בספריית שהגדתי דברים עצמי; לכבוד 173
 ואתחנן פרשת ד' ליום באור שוקן

 חרבות הארץ, מתוך תדפיס השי״ח.
 של תשובה דברי .8.8.58 וספרות
השבעים, יובלו לכבוד במסיבה עגגון

 סדן דב לפרופ* מחורזת הקדשה עם
הסמוך)• בלוח הארץ גליוץ גס (ראה
 למדינת העשור שגת תשי״ח, בשנת

 ישראל פרס לעגגון הוענק ישראל,
 שהן יצירותיו על” השניה בפעם

ביותר והאינטימי העמום התיאור
 ביהדות שנתגבשה כפי עמנו רוח של

השופטים). (מהחלטות ”אירופה מזרח
האוניברסיטה הכתירתו לכן קודם

השי״ח אדר, ז דוקטור, בתואר העברית

 שמואל של סיפוריו כל והעצים. האש 174
 [במהדורת שפיני כרך ^גנון, יוסף

 הוצאת אביב, תל - ירושלים תשי״ג],
 כתבי של אחרון כרך תשכ״ב. שוקן,
שוגים, ספורים כולל עתה. עד עגנון
 של מולדתו ומעיר היראים מעולם רובם

 בפרס מחברו את זיכה זה כרך עגנון.
 ניו-יורק, אוניברסיטת מטעם ניומן
הסמוך). בלוח תמונות (ראה תשכ״ב

וספרות תרבות הארץ, עולם. עד 175
16.4.54•

 לא כי אם בנושאו, דופן יוצא ספור
 בכרך שכונס ובמשמעותו, בסגנונו

.”והעצים האש”

 במסיבה ברכה דברי נושא עגגון תמונת 176
בובר, מרטין של השמונים יובל לכבוד

1958 •

 על רומן מתוך ראשונים פרקים שירה; 177
 המתרחש הרבסם ודוקטור שירה האחות

 חברת בקרב בירושלים המגדם בתקופת
 לשנת הארץ לוח האוניברסיטה. אנשי
.239-209 ׳y ),1948-9( תש״ם

 בספר. עתה עד כונסו שלא היצירות מן
 הארץ בלוחות פורסמו נוספים פרקים
 השיי״ד ),193-171 ע'( תשי״ג לשנת
 ).191-146 (ע' ותשט״ו )212-161 ״,(ע

 שהרחיבה היצירה, כלל של כהב-היד
 המחבר בידי מצוי עדיין קוראיה, את

בכתובים.

 ג הארץ ראשונה. פרשה וכסא; הדרם 178
•9-8 ע' ),23*4.58( תשי״ח אייר

עדיין. כונסו שלא היצירות פן

בביתו עפוד-הכתיבה ליד עגגון תפוגת 179

 ע׳ ,(תשכ״ג) ה קשת הראשונה. הנשיקה 180
8-5•
האחרונים. הספורים מן

 ),1963( כא מולד הסעודה. לאתר 181
•299-291 ע׳
האחרונים• הספורים פן

לם



 בר- שנתון פוווך תדפיס בביס&אסש. שהיו הסבלים ושני זהב טורי הרב 182
•275-272 ע' (תשכ״ד), ב אילן
,,ה״מודרניים הספורים כתיבת עם בבד בד

 את האחרונות בשנים לתאר עגגון מרבה
 דב לפרופ* הקדשה עם פולדתו• עיר
 גובלים עלים שבגן/ השלכת "פן סדן:

 ברכה בסימן סדן/ מר קהם שעפדי/
מידי•••".

 על זכרונות פרקי בקראו עגגון תמונת 183
 בבית לזכרו תערוכה בפתיחת קוק הרב

 סז והאוניברסיטאי, הלאומי הספרים
)•1•9.66( השכ״ו אלול

 של ההגהה עלי סיפור. על פרקים 184
 בכתב מוגהים שנדפס, האהרון הספור

 מ קשת בתוך נדפס עגגון• של ידו
•18-5 #ע ,(תשכ״ו)

11 שולחן

ד י פ ל ן 0 נ ב פ ,0 ב ח ה פ ה ן ו ו ש ל ה

 על סיפורים וסיפור; סופר ספר 185
 ידי על חוברו ספרים ועל סופרים
.1[מרצייח בחרת בנו כי ירושלים, עגנון, יוסף שמואל
 התכם ידידי למעלת ברכה ״מנחת
 לו למלאות שוקן שלפה ה״ר והנבון
 נדפס שנה"• ששים ארוכים לחיים

עותקים• 120ב-
 התלמוד, מן ספורים של מעובד כינוס

 ספרי הרבנית, הספרות המדרשים,
השמועה• ומפי חסידים

 ומדרשות מנהגות ספר נוראים; יפים 186
 לראש והסליחות הרחמים ליפי ואגדות

 ולימים הכיפורים וליום השנה
 עגגון, יוסף שמואל הסדיר שביגמים,

 תרצייח. [ברלין], שוקן, הוצאת
 וערך כיגם ליקם, רק לא עגגון

 עיבדם: אף אלא המקורות, את בספריו
 קצת אספתי ורעי••• אחי "למען
 בבלי מתלמוד התורה••• פן דברים

 ומדרשי הלכות מדרשי וירושלמי,
 ספרי ומשאר הזהר, ומן אגדות

 ארמית שנכתב את רבותינו•••
י ת מ ג ר  שבא ואה לעבריה ת

 צורך ראיתי קיצרתי••• באריכות
 לשון קצה ת ו ג ש ל לפעמים
האחרונים•••״• חכמים

DATS OF AWB, New York, Schocken 187 
.Books, 1948

• הנייל של מקוצר אנגלי תרגום

 המשנה לשון אוצר על רצנזיה הערה; 188
 קסובסקי ח״י מאת (קונקורדנציה)

• הלוי] ן עגנו [שמואל שעייה בחתימה הרע״ד-תרפייו) (ירושלים,
 סיון א לא, גליון א, לדבר מוסף

.4 ע' תרפ״ו,

 ומגוגיי ייגוג ממוך קטע של סיומה 189
 תיקונים עם בובר, פרמין של ידו בכתב

בעפרון• עגנון של

 מסודרים ודרשים פשתים ראיתם; אתם 190
 ספר עגנון• יוסף שמואל ידי על

 - ירושלים תורה, מהן פרשת ראשון:
תשי״ח-ם• שוקן, הוצאת תל-אביב,

 היצירה מלאכת ניכרת זה בספר אף
המכנס. של והעיבוד

 מעיין עבודתו, בחדר עגגון תפוגת 191
תימני• בכתב-יד

 זהר על אהרן" "פרישת פירוש יד כתב 192
"לה* עגגין: מאה בעלים ציון עם חדש
ירושלים עגנון, ש״י ומלואה, הארץ 1• % nnו ת •
 הלאומי הספרים לבית עגגון מתנת

 תרפ״ח. והאוניברסיטאי,
 וזיקתו העברי לספר עגנון של תיבתו

באו העברית ז היציר למקורות העמוקה

מ



 של נלהבת באספנות אף ביטוי לידי
 בגרמניה. שהחלה וכתבי-יד, ספרים
 שהכילה עגנון, של העשירה ספריוזו

 ונדירים, יקרים מהם ספרים, אלפי
 שובו עם בהומבורג. בדליקה נשרפה
 מהדש. ספרייתו את עגגון הקים לארץ

 וספרייהו ביתו נשדד תרפ״ט במאורעות
שנית• נפגעה

 ,עי״ן עלי מתוך: תרפים ספרים. עניני 193
 שוקן, זלמן לשלמה דברים מנחת

•383-371 ע׳ תס״ח-תשי״ב, ירושלים
 גם ...” סדן: לרב בחרוזים הקדשה עם
הנדן/ יתרוקן לא חרבו/ ישלוף כי

מרובה". ברכה עם קטנה/ מתנה

 סיפורים מאה שלצדיקים; ספריהם 194
 הבע״שט תלמידי של ספריהם על ואחד
 שוקן הוצאת תל-אביב, - ירושלים ז״ל,

השב"א.
וספור". סופר "ספר החיבור מתוך לוקח

 ב׳ ירושלים, בניהו, פ' אל מכתב 195
תשכ״ב• חנוכה
 בספר שוגים למחקרים ותיקונים הערות
 את המגלים זונה, לישעיהו הזכרון

 במקורות עגגון של הרבה בקיאותו
 סנהדרין במסכת כ׳ יעיין” התלמודיים:

 פירושם וימצא בסופו שם ב עמוד צח דף
 רמז שם והתוארים... השמות כל של

 של הכתיב את הדפום לבית המביא מתקן
 תושבחות... ובאמת לתשבחות תושבחות
 נדמה שא בעמוד מר של שבמאמרו אדב״ע

בעריות". דורשין אין של הוא שר״ת לי

 הדפים ע״ה. בוסשאסש אנשי של ספריהם 196
 השס״ז. הל-אביב, בוטשאטש, ספר מתוך

עגנון. מאת ביבליוגרפיה

 בעירנו; שהיו חכמים תלמידי שני 197
 אורבך• א• אפרים מאת ופירוש מקורות
 הסופר על דברים שי; לעגגון בתוך:

•25-9 #ע השי״ט, ,ירושלים וספריו,
וההלכתיים התלמודיים המקורות על
הספור• של

 גרשם פאת הקבלה בספרות התינוק׳ גדיאל רבי 'מעשה של מקורותיו 198
ירושלים, שי, לעגנון בתוך: שלום.

•305-289 ע' משי"ט,

 ח׳ בעריכת לשון עניני שלחני. מעם 199
•39-38 ע׳ מש"ג, ילון,
 המופלגה בקיאותו על המעידה רשימה

 בענייני הסגנון, אמן עגנון, של
 דרך ועל לרבדיהם ובמקורות לשון

הקפדנית• כתיבתו

 ש"י של ו נומי ללשו וספר; סופר לשון 200
 לשוננו סדן. דב מאת וסביביהם עגנון
 •269-241 ע' (תשי״ח), ם לעם

 כל הוקדש סדן פרופ׳ של לחקירתו
הקונטרס•

 מאת רשימה עגנו!. אצל לשון חידושי 201
וספרות, תרבות הארץ, זיידמד, י״א
•8 ע ,1.8•58

 שלשום״; ב״תמול הפעלי הפסוק 202
 • עגנון ש״י של התחביר בחקר פרק

 דוקטור תואר קבלת לשם חיבור
 מנצור, יעקב פאת לפילוסופיה

משכ״ד• ירושלים,
כתיבה• במכונת דיסרטציה

12 שולחן

אחד ספרר על נוסחאות גלגולי עפונה
הסרת") ("מהולה

הובא בוב׳ץ״ פתקופה זה בספור לבוג, גדר), גרשם (בעריכה העה הפנס. 203
הספור. של גרעינו לראשונה .6-5 ע' יז, גליון הרס״ז,



יודישער סויטען-טאנץ. 204
בדר) גרשם (בעריכת פאלקסקאלענדער

 תרע״ב. למברג, ,יז
 המקיפה ביצירה הספור של גרעינו

 של עלייתו לאחר שנתפרסמה ביידיש,
 קודם נכתבה אך ישראל, לארץ־ עגגון

 המחבר בעשות לעורך וניתנה לכן
.(תרס״ז) לארץ דרכו

TOTENTARZ ODER DIE HOLDSELIGEN 205 
UND LIEBLICHEN. In: Treue, 

.Berlin, 1916, p. 67-73
 מחולת” הספור של הראשון הנוסח
 בשלמותו ”והנעימים הנאהבים או המות
 מתוך גרמני בתרגום לראשונה פורסם

 הציונית ההסתדרות בקובץ היד כתב
 מלחמה בגלל הרמן• ליאו בעריכת
 העבריים הדפוס בחי שותקו העולם

 ״פולין" מאגדות ואחדות בגרמניה
 גרמני בתרגום לראשונה פורסמו
)•67 פס' 5 שולחן גם (ראה

 והנעימים. הנאהבים או המות מחולת 206
 ה התקופה "פולין", מחזור מתוך

•27-24 ע' ,(תר״ף)
 הספור של הראשון העברי הנוסח

• בשלמותו

והנעימים. הנאהבים או המות מחולת 207
תמוז ד ,37 מם' יח, הצעיר הפועל
.12 ע" ),24.6.25( תרפ״ה
 ספר "מתוך הספור: בשולי הערה

 בהוצאת בקרוב שיצא "פולין" האגדות
"הדים״.

מרצ״ח• עגגון, ש״י תמונה 212

 למישור״. העקוב ״והיה לחובר: פ. 213
 תרע״ב אלול ג ,175 מם' לח, הצפירה

.3 ע' ),16.8.1912(
קובץ על ברגר ח. י. של ברשימתו

 מעמים לא גרסה שינויי זה, בנוסח
הקודם. הנוסח לעומת

 והנעימים. הנאהבים או המרת מחולת 208
 הדים, הוצאת תל-אביב, פולין, בתוך:

יד-ים. ע' תרפ״ה,
 הצעיר" ב״הפועל שנתפרסם הנוסח בין גם

 הנוסח ובין הספר מתוך פוקדם כפרסום
 מכן, לאחר מיד לאור שיצא שבספר,
קלים. גרסה שינויי מצויים

 והנעימים. הנאהבים או המות מחולת 209
 של פרמי עותק בנ״ל, פולין בתוך

 לצורך יד בכתב תיקוניו עם המחבר
 המכונסים סיפוריו בכל הסיפור הדפסת

הבא). ״,המם (השווה

 והנעימים. הנאהבים או המות מחולת 210
 יוסף שמואל של ספוריו כל בתוך:

 ברלין, ומעתה, מאז שלישי, כרך עגנון,
קסס-קעד. ע' תרצ״א, שוקן, הוצאת
 "פולין" אגדות בכינוס מתוקן נוסח

המקובצים. בכתבים

 והנעימים. הנאהבים או המות מחולת 211
 יוסף שמואל של ספוריו כל במוך:

 ירושלים- ואלו, אלו שני, כרך עגנון,
 ע׳ תשי״ג, שוקן, הוצאת תל-אביב,
שנו-שנט•
 חזר כתביו כל של השניה במהדורה

 שינויי ניכרים ספורו. את וערך עגגון
קלים. גרסה

ן ו נ ג ע על

 על הראשונה הביקורת נכללה "העומר"
 שולחן ראה "עגונות", הספור (על עגגון

 פאות נכתבו ואילך מאז ).33 מם' ,3
 על שלמים ספרים ואף ומחקרים מאמרים
 ויצירותיו. עגנון
הראשונות הביקורות אחת מוצגת

 14-13 שולחנות
ר ק ח ת מ ר ו ק י ב  ו

13 שולחן

מב



 ושממות* תורנן גורסים הם באשר קדושים, ישראל ל3נקהל,~ק

נרנא המדמה ראש אל ובד,שלח ישראל. של סרונם וסבלים \ » y.
 .הבקשה את''אגרת *4שלח המלבה לגבירה 3שםילובקא־ו דסלכא

דונוהמוד ל  ברבת ברנח\ השע-להם הסדנה ראש .והרשאה תר-

 הגביר אנשי נדד. לפרוץ ,.שלא התיר לא סשי ובגדי טוב, טול
w* הבלה של וקרובותיה שארוודה משים ובל ראשם הורדו i■ 

 ני האר»£—-האלופים-.,והקצעיס^סנהינג לפני הסס <§יי*נז-לזעוק

מביר נלולותד. ביום ותפארת משי בנדי הסדנה ראש סמנה סנע r . . . . , . י׳ . .1WI1 1׳
עפ-טורת שלם לנו שאץ נינר היה ידו מהנעת' אד* שתק^ דקר

 נלד, בתי ויאמר® -יפיח צניעות אתו -הרגת ־בתו את ודאי הסנמט

 דוהץ אץ בנדיס סשום אם הפשוטים. בננדם נם וחםודה נאה

 עשה הלבנה ולמלוי נצחונים®. לאלקים —נצחץ סשום ואם התמה

 היקרים הבנדים ואת ובננור. בתוף ונשירים נשמחה החופה את

 עניות. בלות להכנסת המעות את ונתן מעות על י חלל המשי. בנדי

 ובננורא בתוף ונשירים בשטחה והדד פאר •ברוב נעשתה והחתונה

ד עליו. הטובה הי נ

 על סודר פרשו העיר חשובי לחופה. ובלה חתן הולינו בקיצור״

 לבן בנד החתן את הלבישו והשושבינים ד,נלד, ראש

 על דמעותיה תעדה העץ תפילין. מחת במקום בראשו אפר ונתנו

הכרתה. יום לזנר בחשובה מתעורר והלב נאש השדופה ירושלים

ב

דנלד. את מוליכות והשושבינות החופה תחת עומד החתן הקיצור,

 וחוזרים אליה מתקרבים לקראתד* הולנים השושבינים

 פעמים. שלש החתן אח הבלה עם מסובבות והשושבינות לאחוריהם

 נתתן *והוא סננן והוא נקנה ואגודלו אזנו על ימינו החץ

 באים ונשים טף נשיר. יוצאים השיר בעלי ונל מחופתו• יוצא

ונלד. חתן במזסוטי לדאות ו^נה רחוב מנל
טו

209 פס׳

פג



 הנודע המבקר של רשימתו הראשונות,
 בורשה שיצא היומי בעתון להובר

 הביקורת סוקולוב• ג׳ בעריכת
 הספר על ההלל את גמרה בראשיתה
 הבחינה לא אך ,ן עגנו של הראשון

 האינטלקטואלי ובצד הכפולה בקרקעית
 היראים, מעולם זה ספור של המהופה
 לחובר שלמה"• עממית כ״יצירה שהובן
י הוא הזה הקטן "הספר חותם: ל  ב
ק פ ח ס ח ת א ו ר י צ י  ה

ר ת ו י , ה ת ו פ  שנוצרו י
• האחרוגוהיי בשנים בספרותנו

 בליון ס, המצפה למיגור. העקרב והיה 214
),25*10,1912 ( תרע״ג חשון יד פא,
• 5 ע"

 שנדפסה בלתי-חתומה קצרה רצנזיה
 על בקראקא• לאור שיצא בשבועון,

 ראשונות יצירות נדפסו זה כתב-עת דפי
 שולחן (ראה בוצ׳ץ׳ מתקופה עבגון של
2.(
 שהספר הרשימה, בעל סבור כי אם

י ו א ר ת " ו י ה ב ל ש ח ם נ  ע
ב ט י ת מ ו ר פ ס ת ה י ר ב ע  ה

ה י ס ו ר ב " ש א ב ש  הריהו י" ו
 ראוי ש״אינו סופו, על אותו מגנה
 ולא הכהן חיים כמנשה וחרד ירא לאיש
 חשף בכך כזה"• ובסגנון בלשון למספר

 הפנימית והפתיחות הפרובלמטיות את
 היראים מעולם גם עגגון ספורי של

 על עמדה שהביקורת לפגי שנה עשרים
כי.

 ש״י על אחדות מלים שטריים: שלום 215
(תרע״ג), ג-ד רביבים עגנון*•

.43-38 ע׳
 ו״והיה "עגונות" על נלהבת ביקורת
 שיצא קיבץ בתוך לפישור" העקוב
 ברנר• בעריכת ביפו

 "לילות", הספורים פן מסתייג המבקר
 שהסגנון מרים", של ו״בארה "משרי"
 הופעת על הולמס• אינו העגנוני

 עבר חשמל ש״זרם מספר "עגונות"
 על לקריאתו• שלנו" הקריה בתוך

 בהמשכים למישור" העקוב "והיה הופעה
 ידע "אל הצעיר": "הפועל דפי מעל
 והמשך"• המשך כל לקראת המה פה ללב

 כזה ספר "הופעת הרשימה: ובחתימת
 ותהי שלנו ספר בקרית היא חידה

 יעמדו בשנים רבות ועוד למידה•
זה, למראה ומרעידים מתמיהים אצלנו

ספרות ספק חדשה, ספרות ספק שהוא  
ם ספרות בכלל• א " א - ה ל ל ע פ ל

ה ז מ •••"•

BUBER: UBER AGNON• In: Treue, 216 Berlin, JUdischer Verlag, 1916,*P* 59 .!-:ל
 על בובר מרטין של זו קצרה רשימה
 ההסתדרות מטעם בקובץ שנדפסה עגנון,

 עשתה הרפאן, ליאו בעריכת הציונית
 זכרונוה (ראה הנוער על רב רושם
).102 #מם ,6 שולחן שלום, #פרופ
 אשר המעטים אחד הוא עגנון "•••

ו ש ד ק ו  החיים של מהותם לתפיסת ה
היהודיים•••"•

 טיוטה זי• בשעה המספר ברבר: פ' 217
 בתוך שנדפסה רשימה של בכתב-יד

 עגנון, לש״י יובל ספר שי", "יובל
•12-11 ע' תשי״ח, רמת-גן,

 הראשונה רשימתו אח מזכיר בובר
 צעיר עברי "סופר על לעיל) 216 (מם׳
עגגון"• ששמו

F. M. KAUFMANN: VIER ESSAIS UBER 218 OSTJ&DISCHE DICHTUNG־ UND KULTUR, •Berlin, 1919
 יוחד הספר פרקי ארבעת מתוך שלם פרק

•1919 בשנה כבר בגרמנית בספר לעגנון

 ברלין, עגנו!• ע״י ליפשיץ: ם. א• 219
 בשלמותו שיוחד הראשון הספר חרפ״ו•
וליצירותיו• לעגנון
(תרפ״ו)• מה השלח בתוך תחלה גרפם

עברי• פייטן ביק: פרידריק פרום' 220
תרפ׳יז. ניסן כז הארץ,
 על לעברית משווידית מתורגם מאפר

 מבקר מאת למישור" העקוב "והיה
 האקדמיה חבר ידוע, שורדי וסופר

 גובל, פרסי את המחלקת השווידיה
 לשווידיה הספור תרגום בעקבות
)•1925 בשנת (נדפס

JEREMIASZ FRENKEL: SZEMUEL JOSEF 221 AGNON. Miesî cznik Zydowski 2 .(1932), p. 519-535
בפולנית. כרקטריסטיקה ונסיון סקירה

מד



 תרגום גם פרנקל פרסם תוברת באותה
״עגונות"• של פולני

 דבר, עגנון. לחקר [סדן]: שסרק דב 222
,(תרצ״ב) ז ולמועדים לשבתות מוסף
.8-5 ע' כא, ן ו גלי

 לרגל לעגגון כולו שהוקדש בגליון,
 כל של הראשונים הכרכים ארבעת הוצאה

 סדן, של מאפרו פורסם ספוריו,
 הקסם חומת את [לראשונה] ש״הבקיע•••

 פן היצירות של העומק ברבדי בחשפו
 מפוקפקת בלתי זיקה הישנים החיים

 המעורערת הנוכחית, להוויתגו
 הספרות של היסודיים ולמוסיבים

 חקר על טוכגר, (ם' החדשה" העברית
 יא מולד עגנון, ש״י של יצירתו

 מכן לאחר שנהיים ).270 ע' ),1953(
 הספורים של טיבם על אף סדן עמד כבר

 הראשונים פרסום עם המעשים, מספר
מביניהם•

 עיון מסה עגנון; י ש״ על סדן* דב 223
 )•1959( תשי״ס [תל-אביב], וחקר,
 של הרבים וחקירותיו מאמריו אסופת
עגנון• יצירות על סדן פרופ׳

 הסיפור בצידי דברים ומעלה, מורד עגנרן; ש"י מאת סיפור הטובות, השנים 224
עתידות, מתוך: תדפיס □דן. דב מאת
תשי״ם• וחורף סתיו

(תרצייח), ז מאזנים עגנון. ביצירות המרכזית הבעיה קרויאנקך: ג. 225
•619-611 ע׳

 על שעמדו הראשונים המבקרים אחד
 המודרני, העולם פן הספורים של סיבם

המעשים"• "ספר ספורי בעקבות בעיקר
 בדמויות וצייר שחזר המשורר "...
עצמו את רואה העם בטחון את רבות

שולחן

ר ק ח ת מ ר ו ק י ב ו
Q. KROJANKER: WINKEL UND WELT; 230 E. SIMON: AGNON UND DIE

 מבשר התהומי••• היאוש במצודת נאחז
 הערירות אה חוזה ההשגחה תשועת

מבשרו"•

B. KTJRZWEIL: DIE JUDISCHE 226 NACHKRIG GSGENERATION IN AGNONS H0REACH NATA LALUN". Jerusalem.1941
 הראשון חיבורו כתיבה• במכונת חוברה

 עגנון, על קורצווייל ברוך של
בגרמנית•

חוברת (תש״א-ב), ד גזית עגנון. לש״י שלמה״ ״בת קורצווייל: ברוך 227
.147-145 ע' ז-יב,
 קורצווייל, של הראשון העברי מאמרו

 המפנה••• מחולל האופיני "הפירוש
בהבחנתו" ומעמיק מרעיש גילוי•••

).275 ע׳ ),1955( יא מולד סוכנר, (פ׳
 עגגון יצירות על קורצווייל פרסם מאז

 על שהשפעתם ומחקרים מאמרים עשרות
מרובה• היהה והמחקר הביקורת

 אביב, תל •ד ירושלים עגנון• ש״י סיפורי על מסות קורצווייל: ברוך 228
תשכ״ג• שוקן, הוצאת
 קורצווייל פרופ* של מסותיו אסופה

 והמחקרים המאמרים מן הלק עגנון. על
 הרומן" "מסכת בספרו לכן קודם כונסו

תשי״ג•
 את לזקוף יש קורצווייל פרום* לזכות
 בעיקר בארץ, עגנון של הרחב פרסומו
ף הצעיר, הדור בקרב א ץ. ו ר א ל - ? חו מ

 • 284-268 ,ע')1953( יא מולד עגנון. ש״י של יצירתו חקר על סוכנר: משולם 229
 ראשיתה מאז עגנון על הביקורת ביקורת

 של המקוריים המבקרים מן אחד מאת
 לחקר רבות שנים שהקדיש המחבר, עגגון•

האחרונה• בשנה עת ללא עגגון,נפםר

14

(המשך) ן ו נ ג ע על

WESTJTTDEN• JUdische Rundschau 42,Nr.62, 5.8.1938, p.3-4.

מה



עגנון. של הוזטשים ליובל

231 "C. VORMANN: "GESTERN UND EINST 
VON AGNON; BIN HBBRXISCHBH ROMAN 

*25 DBS WBLTLITBRATURE. MB
•no* 20! 2016*1947! P• 7״8

 הסיפור, אמנות ספרה: בתוך עגנון. לט״י אחרות״ ״פנים גולדברג: לאה 232
.221-204 ע' ,1963 תל-אביב,

 ממש - ן עגנו של סיפורו ניתוח
 העברית באוניברסיטה הרצאות

•1956 בירושלים,

 ספרו: בתוך עגנו!. י. ש. הלקין: ש. 233
ע׳ תש״ב, גיו-יורק, וקבע, עראי

146-139.

 עגנון. יוסף שמואל שה-לבן: יוסף 234
ז. תש" תל-אביב,

 עגנון; ש״י של יצירתו פנואלי: ש״י 235
.1960 תל-אביב, מחק!. מסת

 האיש עגנון; ע״י צורף: אפרים 236
)•1957( תשי״ח תל-אביב, ויצירתו.

 הזז; חיים עגנון, ש״י בהס: יעקב 237
תשכ״ב. חיפה, מקרא• עיוני

 מספורי שלושה על צימרמן: דויד 238
תשכ״ב. ירושלים, עגנון.

 עמזה עדיאל שבחי מוקד: גבריאל 239
•1957 תל-אביב,

 פהפבקרים אחד פאח פקורי פתקר
אחד, לספור שיוחד בישראל הצעירים

עולם״. ״עד - לפדיי קצר

 יוסף שפואל לכבוד פאפרים שי; יובל 240
 באב ם ביום לשיבה בהגיעו עגגון
 קודצווייל. ברוך בידי ערוך השי״ח,

תשי״ח. רםת-גן,
 אוניברסיטה שהוציאה יובל ספר
אילן. בר

 וספריו, הסופר על דברים שי; לעגנון 241
 ליובל הצבורי הועד ע״י לאור יוצא

 ירושלים, עגנון. ש״י של השבעים
תשי״ם.

 לאור יצאה בינתים שני. יובל ספר
 בפורפאס זה, ספר של שניה פהדורה
יוחר. גדול

G. SCHOLEM: UBER EINEN ROMAN VON 242 S• J. AGNON. Neue Rundschau 76 •(1965), p. 327-332
 תרגופו צאת לאחר ללון", גטה "אורח על

.1964 בשנת הגרפני

A. GOLEK: LE MESSAGE DE JOSEPH 243 AGNON. Nouvelles Litt&raires, .27.10.1966, p. 1, 10
 הבטאונים מן אחד של הגליון בראש

רבתי: כותרת בעולם החשובים הספרותיים
הכפול". גובל פרם אודות "הכל

Nobelpreis fur literatur 1966 an 244 Agnon und Nelly sachs. Neue Zuricher Zeitung, 22.10.1966,p. 22.
שבו, הספרותית התוספת על העתון,
בעולם. החשובים העתונים לאחד נחשב

5. WILSON: THE INVISIBLE WORLD 245 OP S. T. AGNON. Commentary 42,no..6, December 1966, p. 31-32
 האפריקאים. המבקרים זקן פאת מאמר
 ספורים שלושה גם הובאו גליון באותו

אנגלי. בתרגום עגנון של

(תש״ו-הש״ז) א לקורא יד ביבליוגרפיה. - עגנרן ש״י אלקושי: גדליה 246 .22-13 ע'
 עגנון כתבי של חלקית ביבליוגרפיה

 כוללת תרס״ט-תש״ה• לשנים עגגון ועל
 תשעת לתוך כונסו שלא יצירות רק

סיפוריו. כל של הכרכים

 עגנון; על חדשים חיבורים פרי: ן מדלי 247
 אלקושע של הביבליוגרפיה להשלמת חופר

 ביה בפסגרת עבודה כתיבה. במכונת
 האוניברסיטה ליד לספרנות הספר

•1959 העברים,

פו



15 שולחן

ם י מ ו ג ר ת

SEELENVERBANNUNG. Die Welt 14 248 .(1910), p. 189 ff.
 עגנון. מאת יצירה של ראשון תרגום

 שפורסם הראשון הספור **עגונות",
 מידי גרמני בתרגום בארץ־ישראל,

פילר. ארגסם
 תורגמו כאן המוצגים התרגומים מלבד

 פינית, לרומניה, עגנון יצירות
 רוסית, הולנדית, ספרדית, נורווגיה,

הודית. טורקית, יוגוסלבית, ערבית,

DIE ERZAHLUNG VOM T0RASCHREIBER. 249 Der Jude 2(1917), p• 253.264־
" מאת גרמני בתרגום הסופר" אגדת  

שטראום מקס . 
בתב־״יד מתוך תורגם .

DIE ERZiHLUNG VOM TORASCHREIBER. 250Berlin, Verlag Marx, 1923•
הג״ל. הסיפור של ביבליופיליה מהדורה

UND DAS KRUMME WIRD GERADE. 251Berlin, Jiidischer Verlag, 1918.
למישור" העקוב "והיה של גרמני תרגום

 עגנון של ראשון ספר שטראום. פקס פאת
בתרגום.

 התרגום של שלישית מהדורה נוסף:
 מאת נחושת פיתוחי עם הוצאה, באותה
 שניה מהדורה .1925 ברלין, בודקה,
. 1920ב״- לאור יצאה

UND DAS KRUMME WIRD GERADB. 252Berlin, Schocken Verlag, 1934•
 בהוצאת הנייל הספר של נוספת מהדורה
שוקן.

DER VERSTOSSENE. Der Jude 5 253(1920/21), p. 404500-511 ,413583.721,־ ־594, 658-669, 704־
הוא אף "הגדת", של הגרמני התרגום  

מעל תחילה נתפרסם שטראוס, מקס מאה  
יצא 1923 בשנת בהמשכים. הירחון דפי  

שולחן (ראה לעצמו כספר לאור 5  
מם׳ 83).

DER VERSTOSSENE. Frankfurt a. M,, 254 Insel-Verlag, 1964•
 בגרמנית "הנדת" של שלישית מהדורה
שפיצר, ום' גלצר ג. של החדש בתרגומם

 הוצאת ברלין, השניה, המהדורה כמו
*1938 שוקן,

AUFSTIEG UND ABSTIEG. Der Jude 8 255
(1924), p. 38-57•

 מעשה גרמני בתרגום ומורדות" "מעלות
שלום. גרשם ידי

IN DER GEMEINSCHAFT DER FROMMEN. 256 Berlin, Schocken Verlag, 1933״
מידי לגרמנית מתורגמים ספורים קובץ  

תרגום גם כולל גלצר. ונ' שלום ג*  
ג מאה ומורדות" "מעלות של מחודש '
המקור של החדש לעיבוד בהתאם שלום .

DAS SCHASS MEINES GROSSVATERS. 257.Berlin, Marx, 1925
 במהדורה זקני" ביה של שיים’8

ביבליופילית.

DIB ERZAHLUNG VOM KOPFTUCH. 258 .Berlin, Schocken Verlag, 1934
 של מצומצמת ביבליופילית מהדורה

 הנוסח גרמני* בתרגום המטפחת" "ספר
 (ראה שנה באותה לאור יצא העברי
).128 מם' ,8 שולחן

NUR WIE EIN GAST ZUR HACHT. 259 Frankfurt a. M., Fischer Verlag,
.1964
 המרכזית היצירה של גרמני תרגום
 קרל ידי מעשה ללון" נטה "אורח

 התרגומים כאחד נחשב שסייגשניידר.
עגגון. כתבי של המעולים

DER TREUSCHWUR. Frankfurt a. M., 260 .Fischer Verlag, 1965
אמונים" "שבועת של גרמני תרגום
ריבנר. טוביה ידי מעשה

מז



IM HERZEN DER MEERE. Ztirich, 261 
.Manesse Verlag, 1966

 וספורים יפים״ "בלבב של גרמני תרגום
 כמו שטיינשניידר. קרל מידי אמרים

 "והיה של הישן התרגום בספר נכלל כן
שטראום• מאת לפישור" העקוב

DIE HERRIN UND DER HAUSIERER• 262 
.Die Welt, 10.12.1966, p. 8

 עתוגי בגדול והרוכל" "האדונית
 נובל פרם הענקת לרגל תורגם גרמניה•
 שטיינשגיידר, קרל בידי לעגגון
הפרס• תלוקת ביום ופורסם

THE BRIDAL CANOPY. New York, 1937 263
לאסק. מאת אנגלי בתרגום כלה" "הכנסת

METAMORPHOSIS. In: A whole loaf, 264 
New York, Vanguard Press, 1957,

.p. 139-162
 קובע בהון באנגלית, אחרות" "פנים
 ספור בשם הנקרא ישראליים ספורים

 "פת בתוכו הנכלל ן עגנו של אחר
שלמה".

•IDDO AND •EYNAM. Ariel 11(1965) 265
•p• 27—68

 מאת ועינם" "עידו של אנגלי תרגום
לויאנס• קורס

TWO TALES. New York, Schocken 266 
.books, 1966

ואינם" "עידו של אנגלי תרגום
• לוור ולטר מאת "0 אמוני עת ו"שבו

 ן עגנו תרגומי של ביבליוגרפיה 267
לאנגליה•

 בידי נערכה כתיבה• במכונת טיוטה
הספרים• ביה גואלמן, י'

CONTES DR JERUSALEM. Paris, 268 
.Albin Michel, 1959

 מאת אחדים ספורים של צרפתי תרגום
 הספודיס אה כולל קאזאריל• וג׳ ר'

 ,"כלב שלמה" ועינם","פת "עידו
ועוד• תוגות"

LB VENT ET MOI. In: Pages Juives, 269

.Jerusalem, 1964, P• 221-222
בצרפתית• לאוהב" "מאויב

MA IL TORTO DIVENTErX DIRITTO. 270 
.Fierenze, 1935

למישור" העקוב "והיה של איטלקי הרגום
לאטם• דנסה מאת

RACCONTI DI GBRUSALEMMB. Verona, 271 
.Mondadori, 1964

 על-ידי לאיטלקית שתורגם ספורים קובץ
 כלב הספורים: את כולל אומולגגי•

תהילה, לאוהב, מאויב שלמה, פת חוגות,
 אמונים, שבועת ועינם, עידו עולם, עד

לדירה• מדירה זהב, תפוח קליפת

TENGEREK SZIVEBEN. Budapest, 272 
•ca. 1940

 ימים" "בלבב של בהונגרית תרגום
 בן גרשון מאת אחרים קצרים וספורים

• יוסף

ACTNOT• Miesiqcznik zydowski 273 
.2(1932), p. 536-545

פרנקל. י' מאת פולני בתרגוס "עגונות"

VAD KROKOT Xr SKALL RAKT VARDA. 274 
Stockholm, Norstedt <fc Sbners 

.Verlag, 1925
למישור" העקוב "והיה של שווידי תרגום
 ארנפרייז פ' מאת קצרים ספורים ועוד

רפאל-ליגדן• ואולגה

I HAVETS MITT. Stockholm, 1964 275
 שלפה" ימים","תהילה","פת "בלבב
 בתרגום עולם" "עד ועינם" "עידו

וילהלם. קורס מאת שווידי

EVIG FRED. Kjtfbenhaven, 276 
.Hasselbalchs Forlag, 1966

 שיר אנה מאת דני בתרגום ספורים קובע
יערי• ואורי

עגנון תרגומי של ביבליוגרפיה 277
 של ביולטין סקנדינאוויות• ללשונות

מם' בשטוקהולם, הישראלית השגרירות
24, 10.12.1966.
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TROSKAPSEDEN. Oslo, Aschehoug, 278
• 1966
אפונים" שבועת” של נורווגי תרגום

הולמבו• ל• פאת

USKOLLISUUDEN VALA• Helsinki, 279
.1966
 מאת אמונים" "שבועת של פיני תרגום

 פרם פתן לאחר לאור יצא ארו. י•
העטיפה). על (כתובת גובל

 .1958 גיו-יארק, מעשה. פשוסע א 280
 א. מאת ליידיש בתרגום פשוט" •יספור

 הקדמה נוספה לתרגום רובינשטיין.
פרופ׳ מאת ומחקר עגגון מאת ביידיש

ביידיש, עגגון יצירות על סדן דב
 יוטל מאת ברישומים מלווה והוא

ברגנר•

שולתן

נ פרם
הראשוני היפים בשלושת (מוצג

 1966 לספרות נובל פרם תעודת 284
• עגגון לשייי שהוענקה

מתוך "מסובין" של יפני תרגום 281
 Tsutomu Okajima פאת כלה" "הכנסת

,7 מם׳ ,TSUKUE ,(Yajino Fumio 10(־
•7-3 ע'

.TILSIM TS SOZLU. Istanbul, 1966 282
 אמונים" ו״שבועת ועינם" "עידו

 יצא ארגין• מ• מאת סורקי בתרגום
 ן לעגנו נובל פרם הענקת לאחר לאור

הכריכה)• על (כתובת

M3 HEJttPyTA B JlPyrA. McKatejUi 283 
xeiinyra, Mo c k b s , 1966, p. 27-29

 בקובץ לאוהב" "מאויב של רוסי תרגום
הישראלית. הסיפורת פן תרגומים

16

ל ב ו
בלבד) התערוכה פתיחת של

ת ו ח ו ל

(הפוגות) יום יום עגנון :2-1 לוחות

נאומים יובל, גליונות :4-3 לוחות
),12.8»1938( תרצ״ת אב סו "הארץ", של מוגדל ספרותי מוסף :3 לוח

עגנון. של התמישים ליובל כולו שהוקדש
 אב מ עגנון, של הששים יובל לכבוד "הארץ" של ספרותי מוסף א) :4 לוח

).13.8.1948( תש״ת
עגנון, של השבעים יובל לכבוד "הארץ" של ספרותי מוסף ב)

1.8.1958.
ישראל, פרס קבלת עם ;1946 אוסישקין, פרם קבלת עם נאומים: ג)

 4 האוניברסיטה של דוקטור-כבוד תואר קבלת עם );1954( תשי״ד
).1958( משי״ה העבריה,

(תמונות) בסקסים עגנון :5 ת ו ל

מט



)1958( וזשי״ח העברית, האוניברסיטה של כבוד—וו קם דו תואר פתן סקס א)
"ב תשב ופגילת-הכבוד, ירושלים העיר של כבוד אזרחות הענקת טקס ב)

)1962(
 ספרו על ניו־־יורק אוניברסיטה מסעם לספרות ניומן פרס חלוקת מקם ג)

)1963( תשכ״ג ההוקרה, ואות ”והעצים "האש
1965 מדע, ואנשי רוח אנשי כנס ד)
 תשכ״ו הספרים, בבית התערוכות באולם קוק הרב תערוכת סקס בפתיחת ה)

)1966(

ס :15-6 לוחות ר ל ב ר נ פ

 המסע ופן בסטוקהולם נובל פרם הענקת פמקסי הפוגות :7-6 לוחות
שמרסבורג) פרים, (לונדון, הפרס פתן לאחר באירופה

ח ו 5 ל נובל פרם פתן בעקבות ומברקים ברכה פכתבי פבחר 8

לעגנו־! נובל פרס מתן על עתונות קטעי :15-9 לוחות

ח ו  פלטה יוון, איטליה, פורטוגל, ספרד, צרפת, :9 ל

ה ו  אוסטרליה אנגליה, קנדה, ארצוח-הברית, :10 ל

שוודיה :11 ח ו ל

ח ו ישראל :12 ל

ח ו  הולנד, אוסטריה, גרמניה, שויצריה, פינלנד, נורווגיה, :13 ל
פולין צ׳כיה, יוגוסלביה,

ח ו  ציילון, הודו, תאילנד, פיליפינים, הדרומית, קוריאה יפן, :14 ל
טוגו טנזניה, קמרון, קניה, בורונדי, טורקיה,

ח ו  קולומביה, סאן־-סלוואדור, קוספה-ריקה, פנמה, פקסיקו, :15 ל
אורוגוואי, ברזיל, אקוואדור, בוליביה, וונצואלה,
פרו צ׳ילה, ארגנטינה,



Stand 14 : Japan, South Korea, the Philippines, Thailand,
India, Ceylon, Turkey, Burundi, Kenya, Cameroun, 
Tanzania, Togo

Stand 15 : Mexico, Panama, Costa Rica, San Salvador, Columbia,
Venezuela, Bolivia, Ecuador, Brazil, Uruguay, 
Argentina, Chile, Peru.
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Stand 4: a) Literary supplement of Ha-arets, published in
honour of the 60th birthday of Agnon, (13.8,1948)•

b) Literary supplement of Ha-arets, published in 
honour of the 70th birthday of Agnon, (1.8.1958)•

c) Speeches: On receipt of the Ussishkin Prize, 1946; 
on receipt of the Israel Prize, 1954; on being 
made an Honorary Doctor of the Hebrew University, 
1958.

Stand 5: AGNON ON CEREMONIAL OCCASIONS (Photographs)

a) On being awarded the title of Honorary Doctor of 
the Hebrew University, 1958.

b) On being made an honorary citizen of the city of 
Jerusalem, and the Scroll of Honour, 1962.

c) On the award of the Neuman Prize for Literature 
of the University of New York for his book Ha*esh 
weha*et8im. and the award certificate (facsimile), 
1963.

d) Conference of Humanities and Sciences, 1965*
e) At the opening of the Rav Kook Exhibition in the 

exhibition foyer of the Jewish National and Uni- 
versity Library.

Stands 6-15: N O B E L  P R I Z E

Stands 6-7: Photographs of the Nobel Prize ceremonies in
Stockholm and of Agnon*8 visit to Europe after the 
award (London, Paris, Strasbourg).

Stand 8 : Selection of congratulatory letters and telegrams
on the award of the Nobel Prize.

Stands 9-15: NEWSPAPER COMMENT ON THE AWARD OP THE NOBEL PRIZE TO AGNON

the

France, Spain, Portugal, Italy, Greece, Malta 

United States, Canada, England, Australia 

Sweden 

Israel

Norway, Finland, Switzerland, Germany, Austria, 
Netherlands, Yugoslavia, Czechoslovakia, Poland

Stand 9 

Stand 10 

Stand 11 

Stand 12 

Stand 13

51



a study by Professor Dov Sadan 
of Agnon*s works in Yiddish•
The translation itself is illu- 
strated by Yossel Bergner.

281 Japanese translation of Mesubin 
 from Hakhnasat (״Reclining״)
kala. by Tsutomu Okajima
(« Yajino Pumio) TSUKUE 10, 
no• 7» p• 3-7•

282 TILSIM VB SOZLU, Istanbul, 1966. 
Ido we*eynam. and Shevu>at 
emunim in a Turkish translation 
by M. Ergin. Published after 
the award of the Nobel Prize, 
(cover title)•

283 H3 HEHPyrA B JlWTk. HcKETexb 
zeicwyra, Mockbs, 1966, p, 27-29•
Russian text of ״Meoyev leohev״ 
in a collection of 1966, 
p• 27-29• Israeli short 8tor- 
ies in translation•

277 Bibliography of translations of 
Agnon in Scandinavian language a 
Bulletin of the Israel Embassy 
in Stockholm, no• 24♦ 10•12•1966.

278 TROSKAPSEDEN• 0810, Aschehoug, 
1966•

Norwegian translation of 
Shevu*at emunim• by L• Holmboe.

279 USKOLLISUUDEN VALA. Helsinki,1966.
Finish translation of Shevu’at 
emunim- by J• Aro• Published 
after the award of the Nobel 
Prize (cover title).

280 A POSHBTB HA'ASE• New York, 
1958.
Simir nashut translated into 
Yiddish by E. Rubinstein• The 
volume also contains an intro- 
duction in Yiddish by Agnon and

Table 16

N O B E L  P R I Z E

(Exhibited only during first three days of exhibition)

284 Nobel Prize for Literature,
1966, presented to S.Y• Agnon•

S T A N D S

Stands 1-2: AGNON IN HIS DAILY LIFE (Photographs)

Stands 3-4: JUBILEE PUBLICATIONS AND SPEECHES
Stand 3: Enlarged literary supplement of Ha-arets• (12.8.1938), 

entirely devoted to Agnon on the occasion of his 50th 
birthday.
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269 I׳E VENT ET MOI. l m  Pages 
Juives, Jerusalem, 1964, 
p. 221-222.
French translation of "Meoyev 
leohev* by J. Milbauer.

270 MA IL TORTO DIVENTERA DIRITTO. 
Fierenze, 1935•
Italian translation of Vehava 
he’aaov lemishor. by Dante 
Lattes.

271 RACCONTI DI GERUSALEMME.
Verona, Mondadori, 1964.
A collection of stories trans- 
lated into Italian by 
B.M. Ottolenghi.

272 TENGEREK SZIVEBEN. Budapest, 
ca• 1940.
Hungarian translation of 
Bilvav vamim and other short 
stories by G. Ben-J08zdf.

273 AGUNOT. Miesiacznik zydowski 
2(1932), p. 536-545•
•Agunot in a Polish translation 
by J. Frenkel.

274 VAD KROKOT SR SKALL RAKT VARDA. 
Stockholm, Norstedt and SSners 
Verlag, 1925.
Swedish translation of Vehava 
hataQ0v lemishor and some 
short stories by H. Bhrenpreis 
and Olga Raphael-Linden.

275 I HAVETS MITT. Stockholm, 1964. 
Bilvav vamim. Tehila.Pat shelena 
Iddo wefeynam. ,Ad ,01am. 
Translated into Swedish by 
Burt Wilhelm.

276 EVIG FRED. K^benhaven, Hassel- 
balchs Forlag, 1966.
Collection of stories trans- 
lated into Danish by Anna Schier 
and Uri Yaari.

262 DIE HERRIN UND DER HAUSIERER. 
Die Welt, 10.12.1966, p.8. 
fla^adonit weharokhel published 
in the important German news- 
paper. Translated by K. Stein- 
Schneider on the occasion of 
the award of the Nobel Prizs
to Agnon and printed to co- 
incide with the award ceremony.

263 THE BRIDAL CANOPY. New York, 
1937.
Hakhnasat kala in an English 
translation by I.M. Lask.

264 METAMORPHOSIS. In: A Whole 
Loaf, New York, Vanguard Press, 
1957, p. 139-162.
Panim aherot in English in a 
collection of Israeli stories 
called Pat shelema after a 
story by Agnon included in the 
volume.

 EYNAM. Ariel 11י IDDO AND״ 265
(1965), p. 27-68.
English translation by Kurt 
Leviant.

266 TWO TALES. New York, Schocken 
books, 1966.
English translation of Iddo 
we*evnam and Shevu’at erounim 
by Walter Lever.

267 Bibliography of English trans- 
lations of Agnon.
Typed draft. Compiled by 
Y. G081 (Jewish National and 
University Library).

268 CONTES DE JERUSALEM. Paris, 
Albin Michel, 1959.
French translation of various 
stories, by R. and G. Casaril. 
Includes יי י Iddo we״eynam״״,
"Pat Shelema*, *Kelev hutsot* 
and others.
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German by Gershom Scholem.
256 IN DER GEMEINSCHAFT DER PROM- MEN. Berlin, Schocken Verlag, 

1933.Collection of stories trans- lated into German by G. Scholem and N.N. Glatzer. Includes a revised translation of Ma * alot umordot by G. Scholem made in accordance with the reworked version of the original•
257 das schass meines grossvaters. Berlin, Marx, 1925•Shas shel bet zekcni in a bibli- ophile edition.
258 DIE ERZXHLUNG VOM KOPPTUCH. Berlin, Schocken Verlag, 1934. Limited bibliophile edition of Sefer Hamitpahat in a German translation• The Hebrew text was published in the same year, (see Table 8, no. 128).
259 NUR WIE EIN GAST ZUR NACHT. Frankfurt a.M., Fischer Verlag, 1964. German translation of the important work Oreah nata laInn by K. Steinschneider,' thought to be one of the finest translations of Agnon*s works.
260 DER TREUSCHWUR. Frankfurt a.M., Fischer Verlag, 1965. German translation of Shevu* at emunim, by T. Rttbner.
261 IM HERZEN DER MEERE. ZUrich, Manesse Verlag, 1966.German translation of Bilvav yamlm and other stories, by K. Steinschneider. The old translation by Max Strauss of Wehaya he*aqov lemishor was also included in this volume.

249 DIE ERZAHLUNG VOM TORASCHREIBER. 
Per Jude 2 (1917), p. 253-264. Agadat Hasofer in a German translation by Max Strauss. Translated from the manuscript.

250 DIE ERZAHLUNG VOM TORASCHREIBER. Berlin, Verlag Marx, 1923• Bibliophile edition of this story.
251 UND DAS KRUMME WIRD GERADE. Berlin, Jiidischer Verlag, 1918. German translation by Max Strauss of Vehaya he*aqov lemishor. The first book by Agnon to be translated.Also shown: third edition of the translation, with etchings by Budko, Berlin, Jiidischer Verlag, 1925• The second edition appeared in 1920.
252 UND DAS KRUMME WIRD GERADE, Berlin, Schocken Verlag, 1934. Another edition of this book, published by Schocken.
253 DER VERSTOSSENE. Per Jude 5 (1920/21), p. 404500-511 ,4135 ,־ 8 3 7 2 1 ־594, 658-669, 704־ .German translation, also by Max Strauss, of Hanidah appear- ed first in monthly install- ments, and then in book form, in 1923 (see Table 5, no. 83).
254 DER VERSTOSSENE. Frankfurt a. M., Insel-Verlag, 1964.Third edition of Hanidah in German, in the new translation by N.N. Glatzer and M. Spitzer done for the second edition, Berlin, Schocken, 1938.
255 AUFSTIEG UND ABSTIEG. Per Jude 8 (1924), p. 38-57.Ha*alot umordot translated Into
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••Tout sur le double Nobel" - 
Heading on the front page of 
this issue of the well-known 
literary magazine•

244 NOBELPREIS PUR LITERATURE 
1966 AN AGNON UND NELLY SACHS• 
Neue Zuricher Zeitung.
22.10.1966, p.22. This news- 
paper, together with its lit- 
erary supplement, is consid- 
ered one of the more important 
in Europe.

245 B. WILSON: THE INVISIBLE WORLD 
OF S.Y. AGNON• Commentary 42, 
no. 6, December 1966, p. 31-32. 
Article by the doyen of 
American critics• Three 8tor- 
ies by Agnon translated into 
English were published in the 
same issue•

246 G• ALKOSHI: S.Y. AGNON - BIBLI- 
OGRAFHY. Yad Lakord 1 
(1945/47), p. 1 3 2 2 .־
Selective bibliography of works 
by and about Agnon for the 
years 1909-1945• Lists only 
works not included in the 9 
volumes of the collected works.

247 MADELEINE PERI: "New Works on 
Agnon". A supplement to 
Alkushi's bibliography, in type, 
compiled as a student project 
for the Graduate Library School 
of the Hebrew University, 1959•

238 DAVID ZIMMERMAN: "Three Stories 
by Agnon". Jerusalem, 1962.

239 GABRIEL MOKED: SHIVHEY *ADIEL 
•AMZE. Tel-Aviv, 1§57.
Original essay by a young 
Israeli critic, devoted to one 
story - ",Ad 01יam״•

240 YUVAL SHAY; Essays in honour 
of Shmuel Yosef Agnon, on his 
70th birthday, 26.7.1958, 
edited by Barukh Eurzweil. 
Ramat-Gan, 1938.
Jubilee volume published by the 
University of Bar-Ilan•

241 LE*AGNON SHAY; On the Writer 
and his Works, published by the 
Public Committee for the 70th 
Anniversary of S.Y. Agnon. 
Jerusalem, 1959•
The second jubilee volume. A 
second edition appeared later 
in a larger format.

242 G. SCHOLEM: UBBR EINEN ROMAN 
VON S.J. AGNON. Neue Rundschau 
76 (1965), p. 327332־. On 
Oreah nata lalun after the pub- 
licationJof the German trans- 
lation in 1964.

243 A. GOLEK: LE MESSAGE DE JOSEPH 
AGNON. Nouvelles Littdraires, 
27.10.1966, p. 1,10.

Table 15 

TRANSLATIONS

German by Ernst Miiller. Apart 
from the translations shown 
here, Agnon'8 works have also 
been translated into Rumanian, 
Spanish, Dutch, Arabic, Yugo- 
slavian, and Hindu.

248 SEELENVERBANNUNG. Die Welt 14 
(1910), p. 189 ff.
The first translation of a work 
by Agnon. *Agunot. the first 
story by Agnon published in 
Palestine, was translated into
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1953• The widespread knowledge of Agnon in Israel, especially among young people, and also abroad, is largely due to Prof. Kurzweil.
229 MESHULAM TOCHNER: ״On Agnon Research״. Molad 11 (1953), p. 268284־. A criticism of Agnon criticism from its begin- nings by one of the original critics of Agnon. The writer, who devoted many years to re- search on Agnon, died pre- maturely last year.

227 B. KURZWEIL: ״״PAT SHELEMA״ BY S.T. AGNON". Gazit 4 (1940/42), no. 712־, p. 145-147.Kurzweil’s first article in Hebrew, ״This characteristic commentary is of seminal im- portance ... astounding and profound in insight״ (M. Tochner, Molad 11 (1953) P• 273). Since then Kurzweil has published a large number of articles and essays on Agnon which have con- siderably influenced criticism and research.
228 B. KURZWEIL: "Essays on Agnon*8 Stories״, Jerusalem-Tel-Aviv, Schocken, 1963•Collection of Professor Kurz- weil״s essays on Agnon. Some of these articles and studies had been collected earlier in his work Treatise on the Novel.

Table 14
AGNON RESEARCH AND CRITICISM (CONTINUED)

233 S. HALKIN: S.Y. AGNON. From his book: ,Aray Weqeva*, New York, 1942, p. 139-14'S.
234 YOSEF SE-LAVAN: SHMUEL YOSEF AGNON. Tel-Aviv, 1944.
235 S.Y. PENUELI: "S.Y. AGNON’S WORKS: A Research Essay״. Tel-Aviv, I960.
236 EFRAIM TSOREF: "S.Y. AGNON: The Man and His Work.״ Tel- Aviv, 1957•
237 YA'AQOV BAHAT: ״S.Y. AGNON, Hayim Hazaz; textual study״, 

1962.

230 G. KROJANKER: WINKEL UND WELT; E. SIMON: AGNON UND DIE WEST- JUDEN. Jiidische Rundschau 42, Nr. 62, 5.8.1938, p. 3-4•On Agnon50 8יth birthday.
231 C. WORMANN: ״GE3TERN UND EINST" VON AGNON; EIN HEBRKISCHER ROMAN DER WELTLITERATURE. MB 25, no. 20, 20.6.1947, p. 7-8.
232 L. GOLDBERG: ״PANIM AH3R0T (״Other Faces") BY S.t. AGNON. From her book ״The Art of the Narrative". Tel-Aviv, 1963,p. 204-221.Analysis of Agnon*s story - five lectures given at the Hebrew University of Jerusalem in 1966.
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to our contemporary uneasy con- dition, and to the basic mot- ives of modern Hebrew literat- ure". (M. Tochner, article on Agnon research, Molad 11 (1953), p. 270). Two years later Sadan was already considering the character of the stories from Sefer Hama*asim on their first publication.
223 BOV SADAN; יי On S.Y. Amon;Research." [Tel-Avivj, 1959•A compilation of Prof. Sadan*s many articles and studies on Agnon*s works.
•HASHANIM HATOVOT: Story byS.Y. AGNON;*MORAD UMA’ALE, notes on the story by DOV SADAN. Off-print from *Atidot. Autumn/Vinter, 1958/59 ־224
225 G. KROJANKER: "The Central Problem of Agnon*s Work." Moznavim 7 (1937/38), p. 611- 619•One of the first critics to have considered the character of the stories reflecting the modern world, especially those in Sefer Hamatasim. "... The poet who returned to and port- rayed with a multiplicity of images the secure base of the people now sees himself incar- cerated in a prison of chaotic despair ... The announcer of redemption by God himself ex- periences his nakeaness."
226 B. KURZWEIL: DIE JUDISCHE KACH- KRIEGSGENERATION IN AGNON *S *OREACH NATA LALUN", Jerusalem, 1941•Typed pamphlet. First essay by Barukh Kurzweil on Agnon, in German.

218 F.M. KAUFMANN: VIER ESSAI3 ftBER 0STJUDISCHE DICHTUNG UND KULTUR, Berlin, 1919•One entire chapter of the four composing the book was devoted to Agnon as early as 1919 in Germany.
219 E.M. LIPSCHUTZ: S.Y. AGNON, Berlin, 1926.The first book entirely dev- oted to Agnon and his works first appeared in Hashiloah 45 

(1925/26).

220 PROP. FREDRIK B0(k: "Hebrewpoet", Ha-arets ,9.5.1927.Hebrew translation of article on "Wehaya he’aqov lemishor" by the well-known Swedish wri- ter and critic, member of the Swedish Academy, written after the publication in 1925 of the Swedish translation of the story.
221 JEREMIASZ FRENKEL: SZEMUEL JOSEF AGNON. Miesleznik Zvdowski 2 (1932), P• 519-535• Survey and attempt at character- ization of Agnon*s work, in Polish. A translation of ",Agunot" by Frenkel was inc- luded in the publication.
222 DOV SHTOK (SADAN): "Research on Agnon". Davar. Saturday and holiday supplement 7 (1935/36), no. 21, p. 5-8.This issue, which was entirely devoted to Agnon on the publi- cation of the first four vol- umes of his collected works, included an article by Sadan which "made a breach [for the first time]... in the magic wall, and by exposing the pro- found strata of these creations drawn from the old world laid bare their undeniable relevance
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received close critical attent- ion.
215 SHALOM STREIT: "Some comments on S.Y. Agnon". Revivim 3-4 (1913), p. 38-43.An enthusiastic review of ״*Agunot" and "Wehaya he'aqov lemishor" published in a col- lection edited by Brenner in Jaffa. The writer criticizes the stories "Leylot", "Tishri" and "Be-era shel Miryam", argu- ing that Agnon״s characteristic style does not suit them. Eut he says of "״Agunot" that "an electric current ran through our community" at its reading, and of "Wehaya he״aqov lemishor", serialized in Hapo'el Hatsa״ir: "The appearance of this book is a puzzle in our literature and it will remain a puzzle. And for many years we will stand trembling and astonished before this phenomenom, which is per- haps a new literature, perhaps not literature at all. Liter- ature - ״if not even higher...״".
216 M. BUBER: TJBER AGNCN. In:Treue, Berlin, Judischer Verlag, 1916, p. 59•This short essay by Martin Buber on Agnon, published in a volume issued by the Zionist Or- ganization and edited by Leo Hermann, made a deep impression on the youth (see the remini- scences of Professor Scholem, Table 6, no. 102).
217 M. BUBER: "The writer at this hour"; manuscript draft of an essay published in Yuval Shay, volume in honour of S.Y. Agnon, Ramat-Gan, 1958, p. 11-12.Buber refers to his early essay (no. 216 above) on "a young Hebrew writer called Agnon".

Hatsefira 35, no. 17516.8.1912 י, p. 3. Y.H. Brenner״s review of the collection Ha״omer includes the first criticism of Agnon (of the story "״Agunot" - see Table 3» no. 33)• Since then hundreds of articles and stud- ies and even full scale books have been written on Agnon and his works•Shown: one of the first criti- cisms, a review by the well known critic Lachover in the Warsaw daily paper edited by N. Sokolow. This early notice praised Agnon״s first story but did not realise the ambivalence and underlying intellectualism of this story of the world of the God-fearing, taking it to be "an entirely popular work". Lachover concludes: "This small book is without doubt one of the finest works to have appeared in our literature in recent years".
214 WEHAYA HE״AQOV LEMI3H0R.Hamitspe 7, no. 41, 25.10.1912, page 5•Short unsigned review appearing in the Cracow weekly which pub- lished Agnon*s first works of the Buczacz period (see Table 2). The writer of the note was con- vinced that the book "d e s e - r v e s  to be c o n s i d -  e r e d  w i t h  the b e s t  H e b r e w  l i t e r a t u r e  of R u s s i a  and E r e t s  Israel". But he objects to the conclusion of the story, saying that "It is not appropriate to a pious and God- fearing man like Menashe Hayim Hacohen and not to one who writes in this style and lang- uage". This comment reveals the difficulty and internal tension of Agnon״s stories, even those of the world of the God-fearing, twenty years before his work

44



208 MEHOLAT HAMAWET 0 HANE-EHAVIM WEHANE״IMIM. Polin, Tel-Aviv, Hedim, 1925, p. 14-17.There are further slight chan- ges in the story in book form as compared with the advance publication in Hapo’el hatsatir.
209 MEHOLAT HAMAWET 0 HANE-EHAVIM WEHANEיIMIM. In: Polin. The author’s private copy corrected by hand for the collected edi- tion (cf. no. 210).
210 MEHOLAT HAMAWET 0 HANE-EHAVIM WEHANE״IMIM. In: Collected works of S.Y. Agnon, v.3, Berlin, Schocken, 1931, p. 169- 174.Amended version included in the cycle of legends Polin in the collected works.
211 MEHOLAT HAMAWET 0 HANE-EHAVIM WEHANE’IMIM. In: Collected works of S.Y. Agnon, v.2, Jerusalem-Tel-Aviv, Schocken, 1953, P. 456-457.Agnon revised the story for the second edition of the collected works. Slight variants can be noted.

He had written the story earl- ier and gave it to the editor on his way to Palestine (1907).
205 TOTENTANZ ODER DIE HOLDSELIGEN UND LIEBLICHEN. In: Treue. Berlin, 1916, p. 67-73•The first complete version of the story nMel?0 1at hamawet o hane-ehavim wehane’imim", first published in a German trans- lation from the manuscript in a volume issued by the Zionist Organization and edited by Leo Hermann. Hebrew publishing came to a standstill in Germany during the first world war and some of the stories of Polin were first published in German translation (see also Table 5, no. 67).
206 MEgOLAT HAMAWET 0 HANE-EHAVIM WEHANE״IMIM.From the cycle Polin. Hatequfa 5 (1919/20), p. 24-27.The first complete Hebrew vers- ion of the story.
207 MEHOLAT HAMAWET 0 HANE-EHAVIM WEHANE•IMIM. Hapo’el hatsa’ir 18, no. 37 (24.6.1925), p. 12. Marginal note: "From the book of legends Polin. shortly to be published by Hedim." This text shows a number of variations in comparison with the former version.

Tables 13 - 14
AGNON RESEARCH AND CRITICISM 

Table 13
212 S.Y. Agnon in 1938. 213 P. IACHOVER: "WEHAYA HE’AQOVLEMISHOR" (״•And the crooked shall be made straight").
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literature by Gershom Schclem• From Le*Agnon Shay, Jemsalem, 1959» p. 289305־.
199 ME’IM SHULHANI (״From my desk״). *Inyeney lashon. edited byH. Yalon, 1943, p. 38-39.A note confirming the expert knowledge of Agnon, master of style, of matters of language, of its sources at many levels, and his accuracy and precision in writing.
200 LESHON SOFER WASEFER. On Agnon’s linguistic usages, by Dov Sadan. Leshonenu la*am 9 (1957/58), p. 241-269.The entire issue is devoted to Prof. Sadan’s study.
201 HIDUSHEY LASHON ETSEL AGNON(״Agnon*s Linguistic Innovat- ions״)• Note by Y.A. Seidman, Ha-aret2 . cultural and literary supplement, 1.8.1958, p. 8.
202 HAPASUQ HAPO’OLI BI״TEMOL SHILSHOM" (״The verbal clause in ’Yesterday*״); a chapter from a research work on Agnon*s syntax, thesis for doctorate in philosophy, by Y. Mantsour, Jeru salem, 1964.Typed dissertation.

With a rhymed dedication to Dov Sadan.
194 SIFREHEM SHEL ZADIQIM; 101 stories about the books of the disciples of the Besht, Jeru- salem-Tel-Aviv, Schocken 1961.A part of the compilation Sefer aofer wesinur.
195 Letter to M. Benayahu, Jeru- salem, December, 1961. Notes and emendations on the various studies contained in the memo- rial volume to Sonne, showing Agnon’s expert knowledge of Talmudic literature.
196 SIFREHEM SHEL ANSHEY BUTSHATSH. Offprint from the Buczacz Book, Tel-Aviv, 1956.A bibliography by Agnon.
197 SHENEY TALMIDEY HAKHAMIM SHEHAYU BE * IRENtF (״Two Talmudic Schol- are of our Town״); Source and commentary by Efraim A, Urbach- From Le*Agnon Shay; on the wri- ter and his work, Jerusalem, 

|QROh 9--?, רלn hie Talmudic and Halakhic sources of the story.
198 MA’ASE RA3X GADIEL HATINOQ; its sources in Cabbalistic

Table 12
EIGHT VARIANTS OF ONE STORY (MEHOLAT HAMAWET)

204 TOITEN-TANTS (״Dance of Death״) Judischer Volkskalender (edited by Gershom Bader) 17, Lemberg, 
1911/12.Nucleus of the story in a com- posite work in Yiddish, publi- shed after Agnon’s emigration.

203 HA?ANAS (״The Torch״). Ha’et •edited by Gershom Bader)j Lwow, 1903/04, no. 17, p. 56־. 
In this story of the Buesacz period the nucleus of the story 13 yrssented for the first time.
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Table 11

TALMUDIC SCHOLAR, COLLECTOR AND LINGUIST
190 ATEM REITEM (״You have seen״); Exegesis and homiletics com- piled by Shmuel Yosef Agnon. Book 1: the Portion ״Matan Torah״, Jerusalem, Tel-Aviv, Schocken, 1957-58•Here too the compiler’s crafts- manship and art in adaptation can be seen•
191 Agnon in his study, looking at a Yemenite manuscript•
192 Manuscript: the commentary "Perishat Aharon" on part of the Zohar literature showing Agnon*s mark of ownership:"The earth is the Lord’s and the fullness thereof, S.Y* Agnon, Jerusalem, 1926״.Gift of Agnon to the Jewish National and University Library, 1928• Agnon’s love for the Hebrew book and his deep affi- nity to Hebrew creative sources has also found expression through his enthusiastic col- lecting of books and manu- scripts which begun in Germany• His rich library, consistingof thousands of books, some of them rare and valuable, was destroyed by fire in Homburg.On his return to Palestine Agnon again began collecting• His house was ransacked in the 1929 riots and the library was damaged•
193 ’INYENEY SEFARIM ("Concerning Books"). Offprint from *Alev *Avin. in honour of S.Z. 

Schocken, Jerusalem, 1948- 1952, p. 371-383.

185 SEFER SOFER WESIPUR ("Book writer and story); stories about writers and books col- lected by Shmuel Yosef Agnon, Jerusalem, [1938]• Compiled in honour of S.Z. Schocken on his sixtieth birthday. 120 copies were printed•The author’s adaptation of stories from the Talmud, the Midrash, rabbinical literature, hasidic literature and oral ־tradition •
186 YAMIM NORAIM ("Days of Awe״); a book of Minhagim, Midrashim, and legends for Rosh Hashanah and Yom Kippur and the days between them, compiled byS.Y. Agnon. (Berlin), .Schocken, 1938.Agnon did not only select, compile and edit his sources, but also adapted them•
187 DAYS OF AWE, New York, Schocken Books. 1948. English trans- lation of the collection des- cribed in no. 186.
188 HE’ARA (״Note״); Review of the concordance to the Mishna by H.Y. Kassowsky (Jerusalem, 1914-1926). Signed S.’A.H. (Shmuel Agnon Halevi). Supple- ment to Davar 1, no. 31* 14.5.1926, p. 4.
189 Manuscript draft of section of "Gog Umagog" in Martin Buber’s handwriting with notes by Agnon in pencil.
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178 HADOM WEKISB (״The Footstool and the Throne״); first part. Ha-arets. 23.4.1958, p. 8-9•A work not yet issued in book form.
179 Agnon next to the writing-stand at his home.
180 HANESHIQA HARISHONA (״The First Kiss״). Qeshet 5 (1962/63),p. 5-8.A recent story.
181 LE-AHAR HASE’UDA (״After the Banquet״). Molad 21 (1963). p. 291-299.A recent story.
182 HARAV TUREY ZAHAV USHNEY HASABALIM SHEHAYU BSBITSHATSH. Offprint from the Bar-Ilan University Yearbook 2 (1963/64), p. 272-275, with a dedication to Professor Dov Sadan.Side by side with his writing of ”modern״ stories, Agnon in recent years has devoted much time to descriptions of the town of his birth.
183 Agnon reading his reminiscences of Rabbi Kook at the opening of the exhibition in the Rav*s memory at the Jewish National and University Library, 1.9.1966.
184 PERAQIM SHE! SIPUR (״Chapters of a Story״). Page proofs of the most recent story by Agnon to appear in print. Correct- ions in the author״s hand.

Qeshet 9 (1965/66), p. 5-18.

works to appear to date. It contains various stories, most of them set in the world of the pious and God-fearing and in the town of the writer*s birth. On the basis of this volume he was awarded the Neuman Prize by the University of New York in 1962. (see photograph in ad- joining stand).
175 *AD •OLAM (״For Ever״). Hâ  arets. cultural and literary page, 16.4.1954.Story unusual in theme, if not in style and intention, later included in the volume Ha-esh weha* etsim.
176 Agnon presenting congratulat- ions at the reception in honour of the eightieth birthday of Martin Buber, 1958.
177 SHIRA; first chapters of the novel about the nurse Shira and the doctor Herbst, set in Jerusalem university society during the period of the Man- date. Luah ha-arets 1948/49, p. 209-239?A work not yet issued in book form. Further chapters were printed in Luah ha-arets for 1952/53 (p. 171-193); 1953/54 (p. 1 6 1 1 9 5 4 / 5 5 .The manuscript of the complete work, that its readers found of great interest, is still in the author’s possession, in writing.(p. 146- 191) ־212); 
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Aviv* 1950, p. 1x5-129*One of Agnon*s best-liked stories. Included in the vol- ume ,Ad hena.
171 Collected works of S.Y. Agnon, vol. 17־, Jerusalem-Tel-Aviv, Schocken, 1953•Second edition, revised, of the complete works, in seven vol- umes. The edition was reprinted on several occasions after its first appearance.In 1954 Agnon was awarded the Israel prize for his work as a whole.
172 HALEV WEHA*ENAYIM ("The Heart and the Eyes"). Legend from the collection Polin. added to the cycle in the 1953 edition of the collected works, in vol. 2, Elu we-elu, p. 36061' ״־. Shown next to the manuscript.
173 LIKHVOD *ATSMI ("In Honour of Myself"); things that I related in the Schocken library. Off- print from Ha-arets. cultural and literary page, 8.8.1958. Agnon’s reply at a reception held in honour of his seventieth birthday, presented with a rhymed dedication to Professor Dov Sadan (see also page of Ha-arets in the adjoining stand) In 1958, ten years after the founding of the state, Agnon received the Israel Prize for the second time, and the Hebrew University made him an honorary doctor on 27.2.1957.
174 HA-ESH WEHA*ETSIM ("The Fire and the Wood"). Collected works of S.Y, Agnon» vol* 8 of the second edition, Jerusalem-Tel- Aviv, Soho-H'-n, 1962״The last voiume of the collected

Agnon*8 best-known stories. About half the volume consists of the long story ",Ad hena", almost a novel, set in Germany in the period of the first world war. The story "Shevu&t emunim", printed originally as an independent work* was also included in this volume (and see following exhibits),
167 ,IDO WEיENAM. Luah ha-arets 1950/1, p. 106-141:One of the well-known later stories of Agnon, included in the volume ,Ad hena. An ob- scure story, filled with sym- holism and eroticism, an epic of mystery, nightmare and ruin. An expression of the dark places of the learned world of Jerusalem.
168 Letter from Agnon to Professor Gershom Scholem, 29.5.1949•At the time of writing Agnon, whose house had been damaged during the War of Independence, was living in Professor Scholem98 apartment, while the owner was away in the United States. During this period Agnon collected material for his hook Sefer, sofer wesipur ("Book, writer and story"), and wrote the story ",Ido we* enam".
169 HAMALBUSH ("The Garment") Offprint from Ha-aret9-9.1950 י. Jerusalem ' ׳With a rhymed dedl׳' : toDov Sadan, The story was included in vol. 11 of the col-״ lected works.
17G TEKILA. Davar» compilation in celebration of the twenty-fifth anniversary of the paper, Tel-
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ses both the new and the old settlements and lays bare their shortcomings and gropings. Received the Ussishkin prize.
159 TEMOL SHILSHOM. Manuscript draft of chapter fifteen of part two ( = nineteen in the printed edition). Version differing from that printed.
160 KELEV HUTSOT (״Alley Dog״); brief incident in Tempi shil- shorn, illustrated by Avigdor Ariha, Jerusalem, Tarshish,

I9 6 0 .

156 RABBI GERONAM TEQUM PURQAN. Moznayim no. 1, 14.5.1931» p. 5-7. Fragment, earliest indication of the novel Temol shilshom.
157 BALAQ. Sefer hashana shel Erets Israel (edited A. Barash), 1934/35, p. 11-24.First version of the Balaq affair from the novel Temol shilshom.
158 TEMOL SHILSHOM (״Yesterday״). Collected works of S.Y. Agnon, vol. 9, Jerusalem-Tel-Aviv, Schocken, 1945-1946.A satirical and symbolical novel, based on a wide personal knowledge, set in the period of the Second Aliyah. It discus

Table 10
AND UNCOLLECTED

collected works, as it was pub- lished eleven years before under the pseudonym AYSh (Agnon Yosef Shmuel).
164 HAPANIM LEFANIM (״The Face Within״). Manuscript draft of a story from Sefer hama’asim which was included in vol. 10 of the collected works.
165 HA-ADONIT WEHAROKHEL (״The Lady and the Peddler״). The manuscript compared with the printed version in the volume Samukh wenire.
166 ’AD HENA (״To This Point״). Collected works of Shmuel Yosef Agnon, vol. 11, Jerusalem-Tel- Aviv, Schocken, 1952.This volume contains some of

NEW WORKS, COLLECTED
161 Shmuel Yosef Agnon on his six- tieth birthday, 1947 or 1948. Photograph with printed caption.
162 SAMUKH WENIRE (״Nearby and Visible״). Collected works of S.Y. Agnon, vol. 10, Jerusalem- Tel-Aviv, Schocken, 1951•This volume contains some new stories, the stories of Sefer hama’asim in a new revised and enlarged compilation and also Peraqim shel sefer hamedina. (״Chapters from the Book of the State״). (see following ex- hibits).
163 QELIPAT TAPUAH HAZAHAV (״The Orange Peel”). Ha-arets.22.12.1939•Chapter from Sefer hamedina. included in vol. 10 of the
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made during revision for the 
1953 edition.

150 ELU WE-ELU (״These and These״). 
Collected works of S.Y. Agnon, 
vol. 8, Jerusalem, Schocken, 
1942.
Compilation of the stories in 
Yamim she’avru. Sefer hama’asim. 
and Anashim wenashim.

151 SEFER HAMA*ASIM (״Book of 
Stories״). Manuscripts of four 
stories from this collection. 
Also shown: One of these stor- 
ies, ״Yedidut״, as printed in 
Gilvonot 9 (1939/40), p. 188- 
202.
The strange stories of Sefer 
hama*asim. complicated and 
symbolic representations of the 
confused modern world, were 
presented in collected form for 
the first time in vol. 8 of the 
collected works, Elu we-elu. 
They had appeared in various 
periodicals from 1932 onwards.

152 YAMIM SHE * AVRU (״Days that have 
passed״). Manuscripts of four 
stories from this cycle, col- 
lected in the Elu we-elu volume.

153 HAROFE UGERUSHATO (״The Doctor 
and his Divorcee״). Bakur. 
Tel-Aviv, 1941, p. 181-192.
Also included in vol. 8 of the 
collected works.

154 SHEVU * AT EMUNIM (״Vow of fidel- 
ity״). Jerusalem-Tel-Aviv, 
Schocken, 1943•
Symbolical love story, set in 
the Jaffa of Agnon*s youth.

155 Agnon with Yosef Aharonowitz, 
editor of Hano’el hatsa*ir. 
Degania, 1936.

for publication a day did not 
pass when I did not work on it 
for ten and even sixteen hours. 
I paid no attention to my bod- 
ily health and did not listen 
to the doctor*s warning and did 
not have my teeth seen to and 
did not go out to walk in the 
sun even for one hour. I shud- 
dered on cold days and sweated 
on hot days and accepted every- 
thing gladly because of this 
story. And now I have succeed- 
ed and the story is finished, 
and will be printed in a book

148 OREAH NATA LALUN. Collected 
works of Agnon, vol. 7, Jeru- 
salem, Schocken, 1940. The 
long novel, first published in 
instalments, now appeared in 
book form, and, as usual with 
this writer, in a revised vers- 
ion. It is an expression, 
showing a ,fresh acquisition of 
artistic force on the part of 
the writer, of the material and 
spiritual degradation of Jewry. 
Agnon*s brief visit to Galician 
towns, including his birthplace, 
in 1930 (see Table 8, nos. 119- 
121), appears to have provided 
the factual nucleus for this 
disturbing work, where realism 
and symbolism mingle. The work 
gained for him the Bialik Prize 
for 1950.

149 OREAH NATA LALUN. Three vers- 
ions:
a) Typed draft of the first 
version, with corrections in 
handwriting (not the author’s).
b) The Ha-arets text (a cutting 
from the paper) with correct- 
ions and alterations in Agnon*s 
hand made in preparation for 
publication in book form.
c) Page of the published vers- 
ion (1940), with corrections
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139 HAYALDA HAMETA ("The Dead Girl״). Manuscript signed by the author, presented to Abraham Schwadron, 21.3 •1933• Compared v/ith the printed version in Beshuva wanahat. p. 148-151.

TO "TEMCL SHIL3H0M"
144 OREAH NATA LALUN (״A Guest for a Night"). Letter to Dov Shtok (Sadan), Jerusalem, 22.9-1938."My good friend, yesterday the 21st I achieved the first fifty pages of ray long story Oreah nata lalun and today I sent"them to the editor of Ha-aretz ..."
145 OREAH NATA LALUN. Ha-aretz, 18.16.1938, p. 4.The first part of the novel was published in this issue of the daily newspaper, which had passed into the ownership of S.Z. Schocken. Daily instal- ments appeared until the con- elusion of the work.
146 OREAH NATA LALUN. Ha-aretz,7.4.i939*, p. 4• Final instal- ment, part 138.
147 OREAH NATA LALUN. Letter to S.Z. Schocken, 3-4.1939, con- cerning the proofs of the novel which was being prepared for the collected edition: * ... During the year and a half that I wrote the story and edited it

Schocken, 1936.Vol. 6 appeared together with vol. 5 in the collected edition. It contained "Bilvav yamim", "Hamitpahat" and other short stories.*Also shovm: additional copy with dedication in verse form to Dov Shtock [Sadan], and Shtock*s humorous reply, also in verse.

Table
FROM ,*OREAH NATA LALUN יי

140 S.Y. AGNCN ON HIS FIFTIETH BIRTHDAY. Editorial in Davar, 7.8.1938, in honour of the fiftieth birthday of the writer.A large number of articles on Agnon’s works were publishedon the occasion of his fiftieth birthday, arid entire issues of literary journals were devoted to him.
141 Agnon on his fiftieth birthday, Jerusalem, August 1938. Photo- graph taken by L. Landauer.
142 TO STIMTTEL YCSEV AGNON, FIFTY YEARS OLD. Davar, Saturday and holiday supplement,

26.8.1928, devoted entirely to Agnon and his works.Front: "Concept for a congrat- ulatory letter", by Dov Shtok [SadanSee also copy of Ha-arets in the adjoining stand.
143 Poem by Agnon in honour of Gershom Scholem on his fortieth birthday, Jerusalem, Hanukah,1938.
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א272

Spanish translation of Panim aherot• The whole Issue 18 dedicated to 
Agnon and Includes translations of other stories, such as Hamltoahat.

r2a A HAlALTANC VAGI A SZBRBLMESEK IS KEBVESEK• In: Mult 4m J8v8 24 
(1934), p. 4-5•

משבי• י* מידי והגעיפים" הנאהבים או הפרה ״מחולת של הונגרי תרגום
Hungarian translation of Meholat hamawet. by 1• Tlshbi.

33a * o[r^ 283א
השער על ]•1966[ סהרן, הממי• פסעוד מאת ועינם" "עידו של פרסי תרגום

נובל פרם כתובת: 1966•
Per8Ian translation of *Iddo we^vnam. Teheran, [1966]• Published after 
the award of the Nobel Prize (cover title)•

לוחות פס: #ע
 פגיני עתון "המגן", גליון ראש ד:4 לוח

 פגחם־־אב סו ,19 פס' ירושלים,
 של הששים ליובל שהוקדש תש״ח,

עגנון•

P• 511 Stands 
tand 4d: First page, dated 20.8.1948 

of Hamagen. a newspaper 
published by the defenders 
of Jerusalem, devoted to 
the celebration of Agnon18 
sixtieth birthday•
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CorrigendaErrata
P• 13 no. 18: 27.8.1966 27.8.1905
P• 16 no• 38: Hatequfa Hashlloah

Rabbi _ .
P• 21 No. 121 Ho. 63

Ho. 63 Ho. 121
P* 24 no. 89: Brikenau Bad Briickenau
P. 46 no. 231: WELTLITERATURB WELTLITERATUR
P» 47 no. 246: ALKOSHI ELKO SHI

no. 247: Alkushi Blkoshi

Addendaתוספות
BEN SHETEY fARIM (Between two towns)• Collected works 
of S• Y• Agnon, ▼0  .Jerusalem-Tel Aviv, 1951, p י10 •1
78-91.
In the spring of 1918 Agnon spent time in the watering 
town of Bad Briickenau, which he described in this 
story (under the name of Katzenau).
Also shown! Photograph of the people of ״Ben shetey 
farim״f sent to Agnon as a souvenir of Bad Briickenau•

p. 22 no• 67a:

p• 49-50: Translations תרגומים מח-מם: #ע
258a BIN GANZER LAIB BROT.In:3.Fischer Verlag Almanach 77(1963), p. 90-106. *258

. שפיינשניידר #ק פאת שלפה״ "פת של גרמני תרגום  
German translation of Pat shelema (״A Whole Loaf״) by K• Steinschneider.

267a DE OMSLAGDOEK. In: Eeuwig Israel, 1949, p. 60-72. 267א
מלקפן יוסף מידי "הפספחח" של הולנדי הרגום •

Butch translation of Hamit־pahat. by J. Melkman•
268a TEHILA• In: Pages isradliennes• Paris, Pierre Severs, 1956, p. 9-42• *268

פילבאואר• יוסף פאת גרפתי בתרגום "תהילה"
A French translation of Tehila. by J. Milbauer.

269a LB COSTUME.In:Israel almanach 5712(1951-52), p. 14-25, 31. *269
• קסן פשה פאת "המלבוש" של צרפתי תרגום

French translation of Hamalbush. by M. Catane•
271a DESPUES DEL DIVORCIO. In: Juventud 15 (1966), p. 8-19• *271

 החוברת בל גובל• פרם הענקת לרגל אמרות", "פגים הספור של ספרדי תרגום
"הפמפהת". כגון נוספים, ספורים של מרגופים בה ומובאים לעגנון, הוקדשה



Shown: Agnon*s private copy with manuscript corrections for the collected edition•
135 Two manuscripts of poems sent to Agnon in sign of appreciat- ion and gratitude for the plea- sure afforded by the reading of his story "Bilvav yamim״.a) Measures in the manner of medieval Spanish poets byDr. Hayim Brody, Tel-Aviv, 1934. Later printed in Davar. 17.9.1935, p. 23.b) Poem by David Shimonowitz (Shimoni), Tel-Aviv, 1.3.1933 (after publication of the story in the Bialik Jubilee volume)•
136 SIPUR PASHUT ("A Simple Story"). Collected works of S.Y. Agnon, vol. 5, Berlin, Schocken, 1935•A further volume in the col- lected edition, devoted ent- irely to the novel Sipur nashut. one of Agnon*s best-loved works. In this work Agnon*s many- faceted narrative art was cast in the mould of the traditional European epic novel. The power- ful rendering of the background of the narrator*s youth and development at the beginning of the century is a medium for the presentation of storm and in- stability; reality is ambiguous.
137 Letter to Dov Sadan, Jerusalem,1935• "... I am about toorder my writings .•. the name of the book containing my leg- ends will be "Beshuva wanahat". What do you think of this name - slightly literary but I think it suits the purpose ..."
138 BESHUVA WANAHAT ("In Peace and Joy"); legends. Collected works of Agnon, vol. 6, Berlin,

130 PAT SHELEMA ("A Whole Loaf"). Moznavim 4, no. 28-29 (Bialik issue),8.1.1933, p• 50-53• Dedicated to Bialik on his sixtieth birthday. Story from the collection Sefer hama*asim ("Book of Stories"), five itera3 of which had already been prin- ted in the supplement to Davar in 1932. A new aspect of Agnon*8 art, only hinted at in earlier works, was now rev- ealed to the reader. These strange stories did not con- tinue to present Agnon*8 usual world of the pious and appa- rently innocent, but instead reflected a modern universe of chaos and complexity, reality allied with nightmare.
131 Verses on the sixtieth birth- day of Bialik, Jerusalem, 8.1.1933.
132 BILVAV YAMIM ("In the heart of Seas"). Bialik Jubilee Volume, edited by Fichman, Tel-Aviv, 1933, part 2, p. 3-42. One of Agnon*s best-known stories. An expression of the messianic yearnings of the first Hasidim who emigrated to Palestine.
133 The Tel-Aviv Municipality Bialik Prize for 1934 was awarded to Agnon for his story "Bilvav yamim". Yedi*ot1Irivat Tel-Aviv 6 (1935/36), p. 199• Includes the text of Agnon*s letter of thanks.
134 BILVAV YAMIM. Berlin, Schocken, 1935.The story was first published independently, and then inc- luded in volume 6 of the col- lected work, also published in 1935. (see no. 138, ff.)

32



Shown: Front page and art id,■: "Halevush” (”The Garment"), a review by M. Calvary of the external presentation of the set.
126 Agnon hoeing in the garden of his new house in Talpioth,1932. With him is his daughter Emuna.
127 MEOYEV LEOHEV (”From Foe to Friend”)• Author*s manuscript draft (the story was included in Elu we-elu. Collected works, vol. 2, Jerusalem-Tel-Aviv, 1953, p. 480-482).Opening: ”Until Talpioth was built the king of the winds was the ruler of all that covin try the wind who destroyed Agnon’s former houses in Tal- pioth, until he built a great house that withstood the wind, and he planted a garden round his house - (”and I took a hoe, and I hoed the ground”) (see photograph no. 126), - whose trees put the wind to flight and finally his spirit was softened and he was transformed from foe to friend. It would seem that the story also has an allegorical significance•
128 SEFER HAMITPAHAT (״Book of the Kerchief")! Story printed as a book of thirteen lines to the page, in thirteen copies• Pre- sent by the author to Gideon Ben Shlomo Schocken on his thirteenth birthday, Jerusalem

1933.
129 Manuscript draft of the above story, beginning of chapter 3• Also shown: The corresponding passage in the printed version, the text differing somewhat•

124 COLLECTED WORKS OF SHMUEL YOSEF AGNON, Berlin, Schocken, 1931. Vols. 1 and 2: Hakhnasat kala. ("The Bridal Canopy")Vol• 3ג Me-az ume *ata ("From Then and From Now")Vol• 4: Sipurey ahavim (”Love Stories"*)After prolonged preparation Schocken issued the first four volumes of Agnon's collected works, these being the first publications of the new house. The books were finely produced, allying contemporary simplicity with the sumptuous appearance and careful traditional crafts- manship of old books. The first two volumes contain Hakhnasat kala in its entirety. Earlier short stories had been incorporated in the work, which, in its complete form, was new to the reading public. (The kernel of the story had been published before). The other two volumes presented a col- lection of Agnon*s older sto- ries, most of them in new versions.Also shown: Chapter 5 of "Hupat dodim", Berlin, 1922, heavily corrected in the authors hand for the Schocken edition•
124a BEOHEL BETI (״From my Horae”). Galley proofs of the two vol- umes of Hakhnasat kala. The first galley is dated 10.10.1929 and the last 6.5.1930. Beohel beti was the collective name given to Agnon*s stories on the galleys.
125 ”S.Y. Agnon*8 four volumes”. Davar. Saturday and holiday supplement 7 (1931/32), no. 21, which was devoted entirely to discussion of the collected edition.
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Table 8

Israel shall return to the 
Land of Israel ..."

COLLECTION AND CREATION (1930-1935)

when Schocken started on the 
printing of his works.

119 Postcard to S.Z. Schocken, 
Zolkiev, 1.9.1930.
After he finished reading his 
proofs in Leipzig, Agnon visi- 
ted Galicia and Poland. This 
trip served as basis for the 
novel Oreah nata laiun ("A 
Guest for a Night"), (see 
Table 9).

120 Postcard to Martin Buber, 
Tomashev, 2.9.1930.

121 Postcard to E.M. Lipschiitz, 
Zamosc, 3*9.1930.
Impressions of his tour of 
Polish towns: " ... I am wan- 
dering about the towns of 
Poland ... and the markets 
and the fairs ... sometimes it 
seems to me that the Jews and 
even the non-Jews have read my 
stories and arranged their lives 
according to my books ..."

122 HAKHNASAT KALA ("The Bridal 
Canopy").
Miolat 2 (1919/20), p. 75-85, 
259-276, 401-416.
First version, and germ of the 
longer work.

123 Manuscript draft of Hakhnasat 
kala. first version, as pub- 
lished in Mialat.

116 Letter from Agnon to Dr. Mayer 
concerning the preparation of 
his works for publication by 
Schocken, Jerusalem, 7.3.1927.
On Schocken*8 urging, Agnon 
began in 1926 to arrange his 
writings and to prepare them 
for publication by the house 
that Schocken was planning to 
establish. The preparing of 
his earlier stories took some 
years, because of his habit of 
continual revision, (see also 
Table 5).

117 Letter from Agnon to S.Z. Schock- 
en. Jerusalem, 7.6.1927.
While he was preparing his ear- 
lier writing for publication, 
Agnon was engaged in work on a 
full-scale book - Hakhnasat 
kala ("The Bridal Canopy").
" ... Blessed be His Name who 
gave me strength and I have fin- 
ished my long story Hakhnasat 
kala ... From Shevat onwards 
and until the end of the year I 
sat daily from five in the mom- 
ing until the afternoon and 
worked with a wonderful dili- 
gence. I did not go for walks,
I did not look for the amuse- 
ments of the time, and my 
thoughts were almost never di- 
verted from my tale until I 
finished it ..."

118 Letter to his friend 
E.M. Lipschtitz, Leipzig, 
23.6.1930.
Agnon went to Leipzig and re- 
mained there for some months
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Mordechai Gershom Schocken, in 
1925. Leipzig, 1927.

111 SIPUR HASHANTM HATOVOT (״Story 
of the Good Years״). Appeared 
in book form together with 
״Ma*ase harav weha-oreah״
("The Rabbi and the Guest"). 
Published by P. Ginsburg,
Sifria qetana 22, Tel-Aviv,
1927.

112 Dedication by H.N. Bialik to 
Agnon and his wife on Aluf
batslut we-aluf shum. Tel-Aviv,
1928.
From: Bialikיs collected works, 
vol. 5, Tel-Aviv, 1938, p. 92. 
Also shown: Dedication on the 
Collected works, 1933 (Ibid., 
p. 33).

113 Agnon*s letter of thanks to 
Bialik for the above book, 
written chiefly in rhymes.

114 MIDRASH ZUTA (״A Little Fable״). 
Moznayim 2, no. 28, 14.11.1930, 
p. 3-4.
Political criticism in the gui® 
of an allegorical legend, writ- 
ten after the riots of August 
1929, and published some time 
later. Agnon’8 former house in 
Talpioth was plundered and des- 
troyed in the riots.
Also shown: Agnon*s room after 
the riots.

115 Letter from Agnon to Dr. Magnes, 
written in November 1930, in 
answer to a letter concerning 
.("Midrash zuta״
 In any case neither I nor ... ״
Israel have ceased to believe 
that the Land of Israel is ours 
and that all the people who live 
here are no more than guardians 
whom God has placed here until

104 on (centre) in Palestine, with David Shimonowitz, Jacob 
Fichman, H.N. Bialik and
S. Ben-Zion;
Seated: (right to left): Yehuda 
Gur (Grazowsky), J.L. Goldberg, 
D. Yellin.

105 BRIT AHAVA ("Covenant of Love״); 
short story. Davar. 1.6.1925,
p.2.
First issue of the newspaper 
Davar.

106 MEHOLAT HAMAWET o hane-ehavim 
wehane*imim (״Dance of Death, 
or the Beloved and the Pleas- 
ant"). Hano*el hatsa*ir 18, 
no. 37, 24.6.1925, p. 12-13. 
Marginal note: "From the col- 
lection of legends Polin 
shortly to be published by 
Hedim."

107 POLIN; Legends. Tel-Aviv. 1925• 
Collection of stories that 
Agnon had begun to write and 
publish in Germany. (Hateoufa
5 (1919/20), p. 23-36, etc.). 
With a dedication to Martin 
Buber, Jerusalem, September 
1925.

108 MA*ASE HA * EZ (״Story of a Goat״). 
Story from Polin in an illust- 
rated edition for children. 
Jerusalem, 1925•

109 TSIPORI (״My Bird״); Sefer 
hashana shel erets-israel 2-3 
(1923/25), p. 209-215.

110 SHBNEY ZUGOT ("Two Pairs״).
First published in Hashiloah 
45 (1925/26), p. 456463־, and 
later independently, in a lim- 
ited edition hors commerce, in 
honour of S.Z. Schocken, for 
the barmitsva of his son
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much later.
Shown? Part of Pat shelema 
("A Whole Loaf”), second ver- 
sion, Gazit 3 (1939/40), 
no. 10 (34), p. 4• Account of 
a fire deliberately started in 
a basement textile warehouse•

101 Letter from Bialik to Agnon, 
Berlin, 23.7.1924.
Bialik expresses his deep 
sorrow and offers consolation 
in reply to a letter from 
Agnon in which the writer part- 
icularly stressed the loss of 
the novel Bltsror hahavim. 
Bialik ends: ”And see, I am 
sobbing silently on your neck 
and I hug you and kiss you with 
tears•" This letter was pub- 
lished, without the conclusion, 
in Bialik’s letters, vol• 3• 
Tel-Aviv, 1938, p. 10-11•

102 AGNON IN GERMANY; reminiscences 
of Professor G. Scholem, at a 
reception held at the home of 
President Shazar on 16.11.1966 
to celebrate the award of the 
Nobel Prize to the writer•
Davar literature and art supple 
ment, 9.12.1966, p. 7-8• 
Professor Scholem’s cordial 
account evoked the charm that 
the East European Agnon held 
for German Jewish youth•

burnt down Agnon’s home in 
Homburg, with his rich library 
and unpublished manuscripts.
The fire, which broke out on 
4.6.1924, destroyed not only 
4000 books, some of them rare 
editions, and minute-books of 
German Jewish communities, but 
also the manuscript of the long, 
autobiographical novel Bitsror 
hahavim. Agnon had laboured 
for many year3 on this work, 
which ran to about 60 galleys 
(see following exhibit), and it 
was about to be published by 
Stybel. The manuscript of a 
one-act play, Rembrandt and 
Esther, was also destroyed.

98 Postcard to Martin Buber, Munich, 
27.8.1919• mentioning the novel 
Bitsror hahavim.
" ... the novel *thousand* (so 
called because of the thousand 
characters in it) Bitsror 
hahavim) ... I have not worked 
at'all on it recently ...

99 Announcement of the forthcoming 
publication of Bitsror hahavim 
in Stybel’s news sheet, at- 
tached to Hatequfa 4 (1918/19).

100 Letter to S.Z. Schocken [Homburg, 
after 4.6.1924], concerning the 
fire. The loss of his manu- 
scripts and books profoundly 
affected Agnon, and the impress- 
ion the disaster left on him can 
be seen even in stories he wrote

Table 7

RETURN TO ERETS ISRAEL (1924-1930)

103 News of Agnon’s return to 31.10.1924• He settled in
Palestine. Ha-arets. 2.11.1924. Jerusalem where he has remained
Agnon arrived on Friday
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Edited by Dr. Poznansky, Berlin, 
1924.
First book published by "Mekitse 
Nirdamim” after Agnon became 
honorary secretary. At the back 
of the title-page: ”Directors of 
the Society: David Simonsen, 
Copenhagen, Chairman; Aharon 
Freimann, Frankfort-am-Main, 
Deputy Chairman; Shrauel Yosef 
Agnon,Bad Homburg vor der HUhe, 
Secretary.״

94 BIDMI YAMEHA (״In the Midst of 
her Days״). Hateaufa 17, 
(September-November 1922),
p. 77-124.
One of Agnonיs most-loved 
stories. Appeared in a period- 
ical published by A.I. Stybelwho 
signed a contract with Agnon 
for the publishing of his work.

95 Contract between the publisher 
Moriah-Dvir and Martin Buber 
and S.Y. Agnon concerning the 
editing of the Book of Hasidism 
- a collection of the best 
Hasidic stories and their 
sources. Homburg 9.7.1923 ••• 
The signatories: Martin Buber, 
S.Y. Agnon, and, on behalf of 
the publishers, ?.N. Bialik.

96 Letter to S.Z. Schocken,
[Homburg], 31.10.1923• "... I
am working much, thank God ... 
from morning until midnight ... 
Now I am arranging all my writ- 
ings for publication, and I am 
busy nearly every day with the 
hasidic books that I am editing 
with Buber.״

97 Charred fragment from a col- 
lection of hasidic stories, in 
Agnon*s manuscript, part of the 
draft for the Book of Hasidism.
A survivor of the fire*that

And in fact, a few months later 
Bialik left Berlin, and remained 
in Homburg until his emigration 
to Palestine. Most of the letter 
is written in verse.

90 F. KAHN: GENERATION IN TURMOIL. 
New York, I960, p. 106-107. 
Reminiscences of the daughter
of a Russian family, refugees in 
Homburg when the group of 
writers Agnon, Fichman, Bialik, 

and others lived there.
She says of Agnon: He ״was 
silent by nature and enjoyed 
solitude."

91 a) Agnon*s wife Esther, n£e 
Marx, as a young woman.
b) Group of writers in Homburg, 
with Ussishkin, who was visiting 
the town.
Standing (left to right): Agnon, 
Fichman, Shoshana Persitz,
Nahum Zemah, M. Ben-Eliezer, 
Simititsky^ Glickson.
Seated: A.M. Borochov, Bialik, 
Ussishkin, S. Ben-Zion,
L . Baruch.

92 Postcard to S.Z. Schocken, 
Homburg, 30.12.1921.
Concerning the books, especi- 
ally rare ones, that Agnon was 
assiduous in acquiring for 
Schocken*s library. "... Last 
week Professor Freimann sug- 
gested that I should be secret- 
ary of "Mekitse Nirdamim”, 
[society for the publishing of 
rare and forgotten works] in the 
place of Dr. Poznansky, who has 
died. I have not yet reached a 
decision." Agnon finally agreed 
to serve in this capacity (see 
following exhibit).

93 MEGILLAT HAMEGALLE by Rabbi 
Abraham Bar Hiya Hanasi.
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now Steinschneider), wife of 
the well-known translator of 
Agnon into German, Homburg,
1924•

84 BIN*ARENU UVIZQBNENU (״With our 
Youth and with our Aged״). Off- 
print from Hatequfa 6 (1919- 
1920), p. 23-94, with a dedi- 
cation to Gershom Scholem,
16.6.1923•The friendship between Scholem and Agnon dates to Agnon*s first years in Germany, when he lived in Berlin, (see Table 6; no• 102).

(continued)

Version of the story "Hapinha 
hashevura״ of the Buczacz period 
Most of the stories Agnon wrote 
while he lived in Germany are 
set in Galicia, and their world 
is the world of the pious.

89 Letter to H.N. Bialik. Bad 
Homburg vor der Hdhe [towards 
the end of 1921].
In 1920 Agnon married Esther 
Marx and lived for a while in 
Brikenau, then in Wiesbaden, 
and in September or October of 
1921 established himself in 
Homburg, a watering place near 
Frankfurt-am-Main. At that 
period Homburg was a centre for 
writers, thinkers and scholars, 
especially from East Europe, 
such as Ahad Ha *am, N. Bimbaum, 
J. Fichman, Ravnitzky, Shoshana 
Persitz. Agnon writes to 
Bialik inviting him to Homburg.

before the war, in Hashiloah 
..." (see no. 61). The story 
was published by the Jlidischer 
Verlag under the name of Hu pat 
dodim (see next exhibit).*

82 *AL KAPOT HAMAN’UL (״On the 
Bars of the Lock״)• Berlin, 
Jlidischer Verlag, 1922. The 
collection contains the story 
 Hupat dodim", i.e. "Hahupa״
hashehora״.

83 S.J. AGNON. DER VERSTOESSENE, 
Berlin, Jttdischer Verlag, 1923• 
German translation of ״Hanidaty", 
by Max Strauss. Copy with dedi- 
cation by the author to his 
wife*s niece, Kitty (n£e Marx,

Table
G E R M A N Y

85 DIE GESCHICHTE VON RABBI GADIEL 
DEM KINDE. German translation 
by G. Scholem from the Hebrew 
manuscript of "Ma*ase Rabbi 
Gadiel hatinok" ("Story of Rabbi 
Gadiel the child״)• Der Jude 5 
(1920), p. 31-34. The trans- 
lation was published before the 
Hebrew original.

86 MA*ASE RABBI GADIEL HATINOK. 
Mjqlat 4 (1919-1920), p. 406-409•

87 MA*ASE RABBI GADIEL HATINOK. A 
miniature edition for bilio- 
philes, presented to the members 
of the Soncino Society by the 
printers Marx and partner,
Berlin, 1924-1925•

88 YATOM WE-ALMANA (״Orphan and 
widow״). Rimon 1, no. 3* Berlin 
(1922/23), p. 38-39.
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S.Y. Agnon is one of the great- est of its creators", wrote Y.H. Brenner in his review of this issue of Gevulot (Hano * el hatsa*ir 12, no• 25-26,21•8•1919* p. 15.
76 MA’ALOT UMORDOT. Manuscript draft•There are slight variations between the manuscript and the printed version, made, it seems, at the proof-reading stage•
77 WEHAYA HE*AQ7V LEMISHOR.Berlin, Jiidischer Verlag, 1919• The printing of Agnon*s stories inaugurated the Hebrew division of this publishing house, which issued a German translation of "Wehaya he*aqov lemishor” the year before• (see Table 4, no• 53). The publisher had signeda contract with Agnon before the war•
78 GIV*AT HAHOL. ("The Sandhill"). Berlin, Jiidischer Verlag, 1919•
79 MEHAMAT HAMETSIK. ("Because of the Oppressor"). Berlin, Jiidi- scher Verlag, 1921.
80 EESOD YESHARIM ("Among the Pious"); Berlin, Jiidischer Ver- lag, 1921• Collection of stories•
81 Letter to Martin Buber, Wiesbaden, 24.1.1921• "...next week I hope to finish copying out my story,"Hahupa hashehora", which will be included in the collection *A1 kapot haman*ul that is to be published by the Jiidischer Verlag. This story, w h i c h  is the b e s tI h a v e  yet w r i t t e n ,  was published in part even

(see postcards shown above), and 
again after the first printing 
(see following exhibits)•

72 Two letters from Agnon to S.Z. Schocken, concerning the preparation for the press of a collection of his writings. Jerusalem, 8.6.1926 and 25.1.1927.a) "Recently I have not written anything new, because for the last three months I have worked on "Hanidah". It seems to me that it is now better."b) "I am sending you today two stories: 1. ״Hanidah", 2. "We- haya he’aqov lemishor" ... the reason for the delay -my n a t u r e  to c o r r e c t ,  and r e t u r n ,  and c o r r e c t  again. "Hanidah" was ready for the printer. But when I read it I could not overcome my [desire] and went back and revised •..I want to work and to write new things and I feel that my efforts will be blessed, with the help of God ...but my old s t o r i e s  s t a n d  f a c i n g  me a l w a y s  and a s k  to be c o r -  r e c t e d ..
73 HANIDAH; last version• Col- lected״works, vol. 2, Jerusalem- Tel-Aviv, Schocken, 1959, p. 555־־<
74 Agnon in Germany. Photo Hess, Frankfort-am-Main.
75 MA*ALOT UMORDOT ("Ascents and Descents")• Gevulot (monthly published in Vienna, edited by G. Schofman and Z. Diesendruck),

1 (1918/19), p. 97-106, 135-144• "If there is a place in a non- vernacular language such as ours for epic writing that is both artistic and popular, then

23



Shown: The original version ofwNifleot shamash bet hamidrash hayashan” (”The Wonders of the Shamash of the old Bet Midrash”). (In: Polin, Hatequfa, 5 (1919/20), p. 30 ff.) next to the German translation, published four years earlier, in Das Buch von den polnischen Juden. p. 127 ff.
68 Postcard to S.Z. Schocken,Berlin, 

22.6.1916.
 The room in my apartment is״
very pleasant. The air is soft 
and clear ... And I am sitting 
and copying out my story 
 Hanidah" (”The Banished One")״
of the first days of Hasidism.
I have copied this story who 
knows how often. I doubt if it 
has as many letters as times I 
have written it out.”

69 Postcard to S.Z. Schocken, 
Leipzig, 21.4.1917.
 I have become reconciled ... ״
to my little room. The sun 
wakes me with her charity and 
I work all day ... on my story 
"Hanidafy" or on ",Aliyat 
neshama".

70 Letter to S.Z. Schocken,
Leipzig, February 1919•
 But I am busy now copying ... ״
out my story "Hanidah" and it 
is hard for me to stop ...”

71 HANIDAH ("The Banished One"). 
Hatequfa 4 (1918/19), p. 1-54. 
The ninth chapter, ",Aliyat 
neshama", which concludes the 
story, had already been printed 
in Haehiloah 31 (1908/10) (see 
Table 3, no! 38). Agnon 
therefore began work on this 
story while he was still in 
Palestine, and, as was his 
habit, revised it a number of 
times over a prolonged period

in the palm of his hand and 
handles them like a man dispos- 
ing of his own and who shall 
say to him, what do you do?
But the characters grow like 
living things and suddenly they 
turn heavy and he is forced to 
lower them. And Dostoyevsky ... 
and Keller, the simple and in- 
dustrious who has more technique 
than the two of them ..."

65 Letter to S.Z. Schocken, Berlin, 
27.12.1916.
Also written from the Berlin 
Jewish hospital, where Agnon 
spent about four months after 
being exempted from army service 
for health reasons.
"The books that you were so good 
as to send me ... I received 
them and was very glad ... 
Flaubert and everything about 
him touches me closely ..."

66 •AD HENA ("Until now"). Col- 
lected works of S.Y. Agnon, 
vol. 11, Jerusalem-Tel-Aviv, 
Schocken, 1952, p. 5-170. The 
story is set in Germany during 
the first world war. It begins: 
"In the days of the Great War 1/ 
lived on the west side of Berlin."

67 DAS BUCH VON DEN POLNISCHEN 
JUDEN, Berlin, 1916.
During his first years in 
Germany Agnon worked as an 
editor for the JUdischer Verlag 
in Berlin, and edited a book on 
Polish Jews in Germany together 
with E. Eliasberg. The book 
contained two legends from the 
Polin cycle in German trans- 
lation. Hebrew publishing in 
Germany came to an almost com- 
plete standstill because of war 
conditions, and Agnon did not 
have anything printed in Hebrew 
in the early war years.
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Tables 5 and 6

G E R M A N Y  (1913 - 1924) 

Table 5

Germany, and the two formed a 
close association in their col- 
lecting of Hasidic stories•
 Sir, I am travelling to״1
Vienna, for the whole period 
of the congress, and from 
there to Buczacz, my birth- 
place, and if God wills I shall 
return to Berlin after a month.«.״*

63 Postcard to Buber, Berlin,
20•9•1916. At the ends ״And 
in order not to leave a blank 
page I write down a pleasant 
saying by the BESH״T..."

64 Letter from Agnon to
S.Z. Schocken, 14.11.1916, 
written while he ־sms in the 
Jewish hospital in Berlin.
At the end of 1915 Agnon met 
Solomon Zalman Schocken, cul- 
tured man of affairs, and a 
close relationship developed 
between them. Schocken, who 
understood Agnon8״ unusual 
gifts, helped him to devote 
himself to literary creation.
In later years Schocken pub- 
lished Agnon'6 works - the 
first books to be published by 
the house he founded, and 
 have continued to ״Schocken•״
publish everything he has 
written.
Schocken sent the sick Agnon 
European literature to read, 
and Agnon responded thus:
 I enjoyed the books very ...״
much ... Prom Balzac who 
stands and threshes his people

59 Letter from Berlin dated 
9.5.1913♦ to Josef Klausner, 
editor of Hashfloah. concerning 
the publishing of his story 
*Ha^upa hashe^ora" ("The black 
canopy"). "And I will know in 
advance that I have spent my 
limited pennies in vain on the 
postage, for you, honoured sir, 
will not print my words".
Agnon signed the letter with 
his literary name. ELausner 
hastened to send the young 
Agnon his writer’s fees even 
before the story was printed; 
there is a note in the margin 
of the letter - "sent 35 marks". 
It would appear from the date 
that Agnon left for Germany in 
the spring of 1913• He remained 
there for over eleven years, 
living in various places. He 
spent the first years in Berlin, 
and attended certain lectures
at the university.

60 Further postcard to Klausner, 
Berlin, 3.6.1913• Agnon ac- 
knowledges receipt of his fee, 
and asks to have a short add- 
ition made to the story "Hahupa 
hashe^ora".

61 HAHtJPA HASHEHORA. Hashlloah 39, 
(1912-1914), *p. 32-35•

* 62 Postcard to Dr. Martin Buber, 
[Berlin], 22.8.1913• Agnon 
became better acquainted with 
Buber during his stay in
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ר ב ד ף ו ם

 בעלד- על אסרה ולא העולם מן חייו טרף ודים מנשה
 חתים עשתנותמ נעלה. ומשל בידו מפתחותיו אדם

 וגבורתו תקפו מעשי וכל המיתר-" מם ומכור מבשלים
ערק בזה איתא. ו

10. 54
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offices (p. 280-281).
56 LET10T ("Nights"). In Beyntayim, a literary col- lection published by Yehoshua Feldman (Rabbi Binyamin), Jerusalem, 1912/1913, P• 13-31• This lyrical story, still in the romantic-erotic manner,and written in largely Biblical language, seems to have been composed at an earlier date, before the crystallization of Agnonיs special style as it appears in "Wehaya he*akov lemishor".
57 AVAQ("Dust"). Story by the Norwegian writer Bjornsterne Bjornsen, translated by Agnon. Yefet vol. 3, 1912/13•Agnon published this trans- lation in a collection devoted to translations from world literature under the initials S.A. (in the list of contents) and A-N (on the title-page of the translation). This trans- lation indicates the affinity of the young Agnon to contempo- rary Scandinavian literature.
58 HOW AGNON BECAME AGNON. Article by Arnold Band, analyzing the artistic and stylistic pro- cesses seen in Agnon״s work at the time of his first settle- ment in Palestine (1908-1913), which reached their full devel- opment at the beginning of 1912 with the story "Wehaya he’akov lemishor".

improve them before they ap- peared in collected form, some- times doing this several times over.
52 WEHAYA HE'AQOV LEMISHOR. Jaffa, published by Y.H. Brenner, 1912. Brenner was astounded by the story as it was serialized in Hapo'el Hatsafir. David Kimche relates ״,how Brenner sat on a sofa made of packing cases and read the story line by line to his guests, intoning it as if he were reading the Tora".(Doar Hayom. 29*8.1933)• He was so impressed that he bor- rowed money and published the work on its own, establishinga publishing house for the pur- pose. The impression was sold out in a few weeks.Shown: Copy belonging to Prof- essor Scholem, with a dedication in verse.
53 WEHAYA HE״AQOV LEMISHOR. German translation by M. Strauss, who made Agnon known among western Jewry. Berlin, Judischer Verlag, 1918. The story has since been translated into Swedish, Polish, Hungarian, Rumanian and Italian.
54 WEHAYA HE י AQOV LEMISHOR. A second edition, with etchings by J. Budko, appeared seven years after the Brenner publi- cation. Berlin, Judischer Verlag, 1919•
55 YOSEF HAYIM BRENNER IN HIS LIFE AND IN*HIS DEATH. Long article - reminiscences of Brenner by Agnon. Molad 19 (1961),p. 271-290. The article also describes the Jaffa period, the experiences of the young Jewish settlement, and records Agnon*s activities as secretary of three
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43 Agnon with Berl Katznelson• 
Degania, 1936•

Table 4

B R E T S  I S R A E L  (continued)

49 Excerpt corresponding to the 
end of ״Tishri" in the 
author’s hand• The text is 
that of ״Giv’at hahol"; the 
hero’s name is still Na’aman. 
This manuscript seems to have 
been the copy used by the type- 
setter of ״Giv’at hahol״, as is 
indicated by the pencil marks 
corresponding to the ends of 
the lines of that story as prin- 
ted (see next exhibit)•

50 GIV * AT HAHOL; the end. Publi- 
shed by the Jlidischer Verlag, 
Berlin, 1919• Corresponds to 
the manuscript (no• 49), except 
for the hero’s name, that has 
here become Hemdat• It seems 
that the author changed the 
name at the proof-reading stage.

51 WEHAYA HE’AQOV LEMISHOR (”And 
the Crooked shall be made 
Straight״); serialized immedi- 
ately after the publication of 
 •Hapo’el hatsa’ir .״Tishrl״
vol• 5 , no. 7 (9 *1 •1912) to 
no• 16 (1 9.5 .1912)•
In this story, which made a 
deep impression on its readers, 
Agnon '8 special art in narration, 
style and variety of expression 
was revealed for the first time• 
He wrote it in the winter of 
1911-1912, in four days• It is 
perhaps the only story that he 
did not alter, and indeed hardly 
retouched, in contrast to his 
usual custom of returning to 
his works - especially the ear- 
lier stories - to polish and

44 AHOT (״Sisters״)• Hapo’el 
hatsa’ir• vol. 4 (1 1.1 1.1910), 
p. 12-14•

45 AHOT. Revised version of this 
story in the first collected 
edition of Agnon*s works, twenty 
years after the original publi- 
cation• Collected works of 
S.Y. Agnon, Berlin, Schocken, 
1931, vol. 4, p. 229-233•

46 TISHRI• Title of the first 
version of the story ״Giv’at 
ha^01 ״ ״) The Sandhill״)• Seri- 
alised in Hapo’el hatsa’ir• 
vol. 5, no. 1 (22.10.1911) to 
no. 5 (16.12.1911). The hero's 
name in the first version was 
Na’aman (as in ״Ahot״). Hemdat, 
name of the hero in ”Giv’at 
hahol״, appears in the poetic 
vision that forms part of the 
story•

47 TISHRI; excerpt. Hapo’el 
Hatsa’ir, 701• 5, no• 3
(7.11.1911) , p. 10-1 1.
The poetical description of 
Hemdat and his beloved 
Selsebila, characters from the 
story ״Leylot״ (”Nights'*), is 
in the style of that story, 
which was published some time 
later (see no• 56).

48 TISHRI; end of the story•
Hapo’el Hatsa’ir. vol. 5, no. 5
(16.12.1911) , p. 11-1 2. (Com- 
pare with the following exhibik).
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(1.7.1909) , p. 8 1 0 .־

37 Agnon with the poet David 
Shimonowitz and the writers 
A.Z. Rabinowitz (AZaR) and 
Yosef Hayim Brenner, Jaffa, 1909•

38 *ALIYAT NESHAMA (״Ascent of the 
Soul״). Basis of the story 
"Hanidah" ("The Banished One"). 
Hatequfa... vol. 21 (1909-1910) 
p. 443-445. Dedicated to Rabbi 
S. Ben-Zion.

39 MISHPETAYIM ("Sheepfolds").
Short story signed A-N. Haסס*el 
hatsa'ir, vol. 3 , no. 18,
(6 .6.1910) , p. 9-1 0.

40 WITH AGNON. A description of 
Agnon in Jaffa in the remini- 
scences of Rabbi Binyamin.
Hahed 14 (1938/39), no. 2, p. 20.

41 S. BEN-ZION; LIFE AND WORKS. 
Poetical essay by the young 
Agnon on this writer, whom he 
regarded as his teacher. Ha1ססel 
hatsa'ir. vol. 3 (1909/19107,
no. 1 1, p. 8-9 (continued in 
no. 1 2).
This article also gives some 
information on Agnon*s ideas 
and opinions at that period.

42 ON BERL KATZ NELSON. Tel-Aviv, 
1944.
Collection of reminiscences by 
Agnon, depicting his Jaffa per- 
iod and describing well-known 
figures of the early labour 
movement.
Shown: p. 6-7, with accounts of 
Brenner, Katznelson, Yosef 
Aharonowitz, A.D. Gordon and 
David Shimonowitz. Copy with 
author*8 dedication to A. Sharon 
(Schwadron).

33 Review of the collection 
Ha*omer. including ״*Agunot", by 
Yosef HaVeR [ Yosef Hayim Brenner], 
Hano*el hatsa*ir. vol. 2, no. 13, 
Jerusalem, 2.5.1909, p. 7-8.
First critical mention of Agnon. 
Brenner reviews the collection 
rather sharply, as was his wont, 
and more or less condemns it,
but he makes an exception for 
Agnon*8 contribution, which he 
praises: "And have we not read 
also this work by S.Y. Agnon, 
this truthful work, of great 
original force ... This work 
 Agunot" - I question whether*״
many of our readers realize 
this - it is not the kind of 
thing that is produced every 
day! ... something has been 
given to us that surpasses by 
far everything that is usually 
published among us."

34 Description of Brenner in his 
Jaffa period in Temol shilshom. 
Book 3, Chapter 5, part iii 
(Chapter 6 in the 1957 edition), 
p. 381-391•
Shown: p. 382. Dialogue between 
Brenner and Hemdat.

35 BE•ERA SHEL MIRYAM (Miriam*s 
Well). Published in serial form 
in Hano*el hatsa*ir. vol. 2,
no. 14 (21.5.1909) to no. 18 
(16.7.1909).
Shown: the beginning of the 
story (no. 14, p. 5-7). This 
story about Hemdat was not inc- 
luded in Agnon*s collected 
works, and was not revised by 
him. Seeds of later stories 
can be traced in it, such as the 
end of "Agadat hasofer".

3*6 BE *ERA SHEL MIRYAM. Chapter 5 
of "kuz": Story within a story
within a story that is in fact 
the ending of "Agadat hasofer". 
Hano*el hatsa*ir. vol. 2, no. 17
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26 Bibliography of Agnon*s works 
in the Buczacz period - the 
S.Y. Czaczkes period• Compiled 
by Reiman Yerushalmi (i.e.
A. M• Habermann), Gilyonot 7 
(1937/38), p. 471-472.

27 Agnon at the age of eighteen•

affinity to German neo- 
romanticism, one can see indi- 
cations of motifs that were 
later to find development. It 
even contains the first version 
of "Agadat hasofer" ("The Legend 
of the Scribe") and the nucleus 
of the story "Mefyolat hamawet" 
("Dance of Death")• It was 
Agnonיs last work in Yiddish; 
after his emigration to Pales- 
tine he used only Hebrew•

Tables 3 and 4 

BRETS ISRAEL (1907-1913)

 .AGUNOT ("Forsaken Wives") י 30
First story written and pub- 
lished in Palestine, and the 
first to bear the signature 
"Agnon"• Ha * omer 2 (1908/09), 
no. 1 , p. 53-65.
A literary collection edited 
by S. Ren-Zion. Agnon was then 
secretary to the editorial 
board•

31 Letter from Agnon to
Dr. Martin Buber, concerning 
the publication of a German 
translation, by Dr. Ernest 
Miiller, of "*Agunot". Dated 
Jaffa 3 .2 .1909, and written on 
the letterhead of the Hovevei 
Zion society, whose secretary 
Agnon was while he lived in 
Jaffa• At that stage he still 
signed himself S.Y. Czaczkes, 
using Agnon as a literary 
pseudonym pnly until he adopted 
the name formally in 1924•

32 *AGUNOT in a German translation 
by Ernest Wilier in Die Welt, 
vol. 14, 4.3.1910. The first 
translation of Agnon*8 work, 
published before his German 
period•

28 ERETS HEFETS ("The Desired Land"). 
Book 1, chapter 1, of the novel 
Temol shilshom ("Yesterday")• 
Collected works of S.Y. Agnon,
Tel Aviv, Schocken, 1959,
p. 40 ff. An account of the 
first experiences of the hero of 
the novel, Yits^ak Kummer, in 
Palestine, from which a picture 
emerges of Jewish Jaffa at the 
time of Agnon*8 arrival. He 
reached Palestine on Lag Ba’omer 
1907, and settled in Jaffa.

29 HIS BEGINNINGS, HIS FAME, AND 
OTHER THINGS. Description of 
the young Agnon in Jaffa immed- 
iately after his arrival in 
Palestine, in reminiscences by 
R. B. (Rabbi Binyamin, pseudo- 
nym of Yehoshua Radler-Feldman). 
Davar. Saturday and holiday 
supplement 7, no. 2 1, 9.4.1932,
p. 1 .
"A young boy . •. with almost no- 
thing but a scrap of paper - a 
letter of recommendation to me 
from E.M. LipehUtz ... he was 
shy ... and also talked jokingly 
... with folk proverbs, salted 
with biblical expressions. And 
he was a dreamer awake ..."
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• הרהורים.
בעיר, היהודים בין יושב גדליה-חגוך כשהיה

 בבונה התפלל השחר, עמוד לפני לעמוד גווע היה
 גדליה- על קשה דבר הפרנסה הפרנסה. על ויבקש
 ההולכים ובניו ששה, ובנים אשד. ליפרנם עליו חנוך,

 וכשעשה ולנעלם. להלבישם נס צריבים בודאי החדר אל
 צרורו וישם קמעא אבל תפיליו. ויחל״ן למקום חובתו

 ובכפרים בעירות המחזיר הוא רובל כי — שבטו על
 וטרחא עבודה ואחר כפר אל ובשבא לעבודתו. וילך—

 מסלו, פתו היציא האברים, אחד בבית ישב הרבה
 משליכים שהיו הגוים, לפי־חי ויאכל. קשיא לקח
 חולימיי״ ״זשיד בגון בזיונות, מיני של מביל עליו

 לרו, את גדדיה-חנוך שם לא אבנים, גם ולפעמים
 ? לי איכפת כה באלה, ביסירים בבר היא לכוד
לשאת עצמו הרגיל וכה ? אחרות דאגות לו האץ

 ולדאוג עמו וחרפה חרפתו לשמוע בבפרי_ם, ולחזור
הפרנסה. על

 ובשנשרפה בעיר שהיתר. הגדולה השרפה אחרי אך
 מאין לו, שבר יעקב-שמשון, של במרתפו דירתו גם

 גחת-רוח הנוים. ברחוב לעיר מחוץ דירה ברירה,
 בשבת בקיץ יושב כשהיה לגדליה-חנוך, לי היתד.
 האצטבא, על אשתו עם שינתו אחר הצהרים אחרי
 להסית ומקשיב מאזין הרעננים, העצים ריח את מריח

 הצפרים זמרת שומע קל, רוח עליהם בנשוב העלים
 הרבה באויר, השולט הטהור, מהרוח מתעדנה ונפשו
 היו העיר חשובי כל שעה. באותה חש היה תענוג

 ומזועים, עיפים ערב לפנות בשבת ביתו לפני עוברים
 ,שפרינצה מים. מעט ויבקשו לפניו עמדו ולפעמים

 לשבת נעים ומה טוב מה — לאשתו אמר —הביטי״
 באהבה ויסתכלו בפיה לו הודתה הוא ונם פה״

 עורת, בפרה המשחקים הקטנים, ילדיהם על ובחמלה
 הגם :במוחם שאלה עולה לפעמים ? סופם יהיה מה

 ולעבוד כאביהם עניים רובלים להיות מובנים המה
ומחסור? בפן ולסבול אפם בזיעת

 ויעמד תפיליו הניח בבקר, הראשון ביום וכשקם
 חלונו ודרך גוי״ עשני ״שלא לברכת וכשהגיע בתפלה
 הביתה נפש משיבות נעימים רוחות נושבות הפתוח

ועל העצים על הסתכל הנוי, שבנו של ושדיתיו מגניו

 ובמעט בטחו הרהור נצנץ ומיד בקמה הביט פירותיהם,
 ברבה עולם, של ,רבונו מעלה: כלפי דברים שהטיח

 במשמני בכל, ברכת הנוי את באה, היא למת זו
 ואותי לתם ישבע וכשיעבור ופירות, דנן ברוב ארץ,

 ויתחל הללו הרעים מהרהוריו פסק אך היהודי...״
 רוצים שהצעירים ישראל, בארץ מושבות בדבר חושב
 הלכות טוב. היה זה דבר ישראל, את בהן לזכות
 ולא שדה לי היה לו למשל נדליה-חנוך. ידע עבודה
 רעב, ולסבול לבוז ולהיות כך כל לעמול צריך הייתי

 צריכים היו לא — הלאה חושב היה כה — ובני
 מעוטף נדליה-חנוך עמד כה עבודה. מבלי בטל ללכה

 על שאלות ושואל ומהרהר בתפיליו וחבוש בטליתו
הוא. ברוך הקדוש

כן? יעשה לא ומדוע —
 יתנגדו העלית בני — שואל הנך ? מדוע —

נו‘’
 של בצערם מרגישים היו לו העלית, בני —

כך. אומרים היו לא ישראל, עניי
 תפלתו מתוך הפסיק כי אירע, אחת פעם ולא

הללו. בדבר־ם ומהרהר
. י. ש. ם י ק ש ט א ש ט
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20 HASARSUR LA'ARAYOT ("The 
Procurer״); short story.
Hamitspe. vol. 2, no. 39, p.3, 
19.9.1905•

21 AGNON before he became a g n o n. 
Article by Arnold Band (In 
Hebrew) on the Hebrew stories 
of S.Y. Czaczkes. Molad 21 
(1963/64), p. 54-63.

22 MERESHITO SHEL AGNON ("Agnon״s 
first works״״)• On Agnon'8  
first poems in Yiddish, by 
Dov Sadan. Hapo״el Hatsa״ir 
47 (1953/54), no. 37, p. 9-11.

23 TIPUSIM ("Characters"). Three 
short stories: "Ba*al-bayit 
("The Landlord"), "Or Tors'*
("The Light of the Law"),
"Hapinha hashevura" ("The 
Broken*Pitcher"). Hamitspe• 
vol. 3 , no• 4 9, 7 .1 2.1906,
p. 1-3.
Among the last Hebrew stories 
of the Buczacz period. The two 
latter stories deserve special 
attention. Agnon republished 
them several times in different 
versions.

24 OR TORA ("The Light of the Law״)• 
Last version of this story. 
Collected works of S.Y. Agnon, 
vol. 2, Tel-Aviv, Schocken,
1959, p. 381.

25 TOITEN-TANZ ("Danse Macabre"). 
Composite work, in Yiddish, 
written about 1907, before 
Agnon*s emigration, but published 
in 1911, when he was already in 
Palestine, in the Jiidischer 
Volkskalender. vol. 17, edited
G. Bader, Lemberg.
In this work, which shows some

15 GIBOR KATAN ("Little Hero"). 
First poem in Hebrew by
S.Y. Czaczkes to be printed. 
Written Lag Ba’omer 1904; pub- 
lished in the weekly Hamitspe. 
edited by S.M. Lasar, vol. 1, 
no. Af p. 6 , Cracow, 6.5.1904.

16 JERUSALEM; poem. Printed on 
the front page of Hamitspe. vol. 
1 , no. 14, 15.7.1904.

17 New form of the poem "Jerusalem" 
in the novel Oreah nata lalun 
("A Guest for a Night"), chap- 
ter 17, p. 88-89 * Yeruham 
gofshi, a character in the book, 
who emigrated to Palestine and 
then returned to his home town, 
complains that the poem, writ- 
ten by the narrator before 
Yeruham*s emigration, seduced 
him into going to the Land of 
Israel. He quotes the poem in 
an altered version in spite of 
the narrator’s protests, and 
adds: "I know that you do not 
like this poem, your taste has 
become refined, and you have 
become bored with such rhymes.."

18 HIRHURIM ("Meditations").
First story in Hebrew by 
Czaczkes. Hamitspe. vol. 2, 
no. 34, 2 7.8 .1906. There is 
considerable social criticism 
in Agnon*8 early stories and 
poems.

19 SHANA AHAT ("Year One").
Article by Dov Sadan on Agnon- 
Czaczke8*8 earliest Hebrew 
works, those published in 1904. 
Moznavlm. 7 (1957/58),
p. 210-219.
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13 Two books on the Talmud writ- 
ten by ancestors of Agnon:
a) TAD YOSEF by R. Yosef 
Yosefa ben Shmuel (Stern), 
Zolkiev, 1829•
b) Study of MHR’M Shif by
R. Mordekhay Mardus ben Hilel, 
Zolkiev 1826•

13a HEMDAT.In:Arba*im Shana; a 
collection issued to corcmemo- 
rate the fortieth anniversary 
of Hapo*el hatsa*ir. Tel-Aviv, 
1947•
The autobiographical back- 
ground of this story, which is 
in fact a variant of **Tishri", 
published in Hapo*el hatsa*ir 
in 1910 (see Table 3, no. 467 
emerges quite clearly in the 
description of Hemdat-Agnon*s 
youth, his first attempts at 
writing, and his carefully 
concealed decision to emi- 
grate to the Land of Israel.

11 Passage from Oreah nata lalun 
 -Des .־־("Eight״ A Guest for a״)
cription of the old Beit Midrash 
as it appeared to the narrator 
visiting his birthplace after 
Galician Jewry had suffered mat- 
erial and spiritual impoverish- 
ment. Agnon*s visit in 1930 to 
Buczacz and other Galician and 
Polish towns provided the real- 
istic base on which this de- 
scription and the novel as a 
whole are built• Collected 
works of S.Y. Agnon, vol. 7, 
Jerusalem-Tel-Aviv, Schocken, 
1940, chapter 3, p• 17.

12 News of Buczacz in the feature 
"Mikhtavim me’arey hamedina**, 
Hamitspe. 1 (1903/0 4), no. 9 , 
p. 4, signed S.Y.T. (Shmuel 
Yosef Czaczkes).
 In the cemetery I found an ... יי
old tombstone ... of the year 
1331 •.• About six months ago the 
Hebrew teacher, Mr. Rosenman, 
started a *course* of Hebrew 
through Hebrew, for boys and 
girls, and he is seeing the 
fruits of his work ...**

Table 2

S.Y. CZACZKES - FIRST WORKS

praise of) in Minhat Yehuda 
by Yehuda Zvi Gelbart, 
Munkacz, 1903• Signed Shmuel 
Yosef Czaczkes, Buczacz, 1903 
b) RABBI YOSEF DELA RAIMA. 
Poem in Yiddish. Published 
in the Yiddish weekly **Jud- 
isches Wochenblatt**, vol. 1 , 
no. 8 , Stanislaw, 17.7.1903• 
Date of writing: 17.6.1903•

14 First published works
Agnon began to write, according 
to his own words, at the age of 
nine, at first only in verse. 
His work, in Yiddish and in 
Hebrew, first appeared in print 
towards the middle of 1903, be- 
fore he reached the age of fif- 
teen. It has not been possible 
to establish the precise order 
of precedence of the first two 
works published: 
a) Rhymed haskana (statement in

1 2



Table 1

B U C Z A C Z  (1888 - 1907)

6 Two photographs of Buczacz, 
Agnon*s birthplace. From:
Sefer Butshatsh. Tel-Aviv, 1955•

7 Description of the town of 
Buczacz, by Agnon. From:
Sefer Butshatsh. Tel-Aviv, 1955, 
p. 9-14.

8 YEMEY YALDUTI (״Days of my Child- 
hood״); third chapter of Hadom 
wekhise, reminiscences by Agnon. 
Molad 17 (1958/59), p. 619-639.

9 Description of Friday evening at 
father*s house, after the return 
from the synagogue. Chapter 
eight from Sipur hamitnahat 
("Story of the Kerchief"). Col- 
lected works of S.Y. Agnon, 
vol. 6 , Berlin, Schocken, 1935, 
p. 176-178.

10 SESSION IN THE BEIT MIDRASH, by 
the painter Eliezer Krastin, 1905• 
From: Sefer Butshatsh.
In this Beit Midrash, which 
appears to have been rebuilt 
after it was burnt down in 1865, 
Agnon "in his childhood and youth 
absorbed a knowledge of and ach-. 
ieved an expertness in Judaic 
studies that were to be faithful 
and continually renewed sources 
of inspiration for his work".
(M. Rabinowitz, in Davar. Satur- 
day and holiday supplement, 
vol. 13, no. 42, 7.10.1938.)

1 Agnon at his desk. About 1936•

2 Brief autobiography written,
apparently in 1927, at the request 
of M.A. Jack. Found among the 
papers left at his death, which 
were handed over to "Genazira". 
Moznavim 7. (1957/58), p. 209.
The entire issue was devoted to 
Agnon, in celebration of his 
seventieth birthday.

3 Brief autobiography, written on 
the occasion of the presentation 
of the Bialik Prize for 1934. 
Yedi*ot *iriyat Tel-Aviv (1934/35) 
no. 6 , p. 199-200.

4 3rief biography written by the 
late Abraham Ya'ari to commemorate 
the twenty-fifth anniversary of 
Agnon*s arrival in Israel. Pub- 
lished in Sefer hashana shel Erets 
Israel. 1933/34, p. 275-282.

5 Item on Agnon for Lexicon hasIfrut 
ha'ivrit badorot ha-ahrcnim. 
(edited by G. Cressel), written 
by Arnold Band, professor at the 
University of California, who has 
devoted a number of years to re- 
search on Agnon. Published in 
"A1 hamishmar", literature and art 
supplement, 28.10.1966, p. 5-6, on 
the occasion of the award of the 
Nobel Prize to Agnon.
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emphasis on the earliest, who divined his greatness in his beginnings•

C

Agnon documentation is preserved in various places - the Jewish 
National and University Library, the Schocken Library, and the Asher Barash 
 Genazim", and in the possession of the writer and many private individuals״
Its collection and preservation is a task of especial significance at the 
present moment, when the writer stands between two major events in his life 
the award of the Nobel Prize and his eightieth birthday, making an appro- 
priate season for the presentation of accurate and well-documented inform- 
ation on his life and work•

The Jewish National and University Library has shown itself ready to 
undertake and carry out this task, by means of a carefully selected and 
well-thought-out exhibition portraying the life and works of the writer•
The documentation has been organized with intelligence and insight, and 
makes a genuine contribution to knowledge of the work of S,Y• Agnon.

Prof. Dov Sadan

10



in manuscripts 80 that the inception of each can be recognised, when and 
how its seed was sown, when and how it was fostered, when and how it grew 
and what metamorphoses it underwent until its author saw that it had ripened, 
and that his labour was at an end.

Since with this writer his endings are to be found in his begin־־ 
nings, a knowledge of inception, growth and final achievement is a necessary 
precondition for serious criticism, and to an even greater extent for 
exhaustive scholarly study. To this examination of development must be 
added a further requirement - the printed editions as well as draft and 
manuscript versions must be analysed, for these show variants ranging from 
the striking to the deceptively slight.

It is true that some attempts at such examination have been made in 
the course of Agnon research, but these have been tentative experiments, 
clearing the way for a‘more conclusive study. It is hardly necessary to 
point out that a special importance attaches to the testimony of the writer 
himself ־ presented through the personage of an autobiographical hero, or 
as it appears in letters by and to him, making possible an examination of 
the relation between his life and his work, an area where harmony and die- 
cord are in conflict, and of the affinity between his images in fact and in 
artistic creation, which sometimes draw close to each other and sometimes 
draw apart. Similar importance can be ascribed to letters written to him, 
which make it possible to trace the ambivalent relationships, moving from 
attraction to repulsion, that existed between him and his contemporaries.
Such letters contain material that throws light on his life and work, and 
the combat ground on which they meet. The marvellous tension created in 
his work between the truth and simplicity of the surface expression and the 
hidden force of the poetry, both higher and lower than truth, is confirmed 
and illuminated by this documentation, contributing its expert and faithful 
testimony.

A knowledge of the system of affinities between the writer and his 
works can be enriched by a knowledge of the relationship between the work 
and its critics, from the first to the most recent, with perhaps an

9



Introduction

A
Agnonfs work has aroused a steadily increasing interest, both in 

the general public and in more specialised readers. Critical and scholarly 
discussion has similarly undergone an enlargement of volume and scope, and 
can be classified not only according to the importance and specific 
intention of those engaged in it, but also according to their basic con- 
ceptions and attitudes. A point has been reached where the interpretations 
of various critics not only complement but contradict each other, so that 
it seems that not only are there many judges but that the object of judge- 
ment is multiple, and every story is many opposing stories and every book 
is many opposing books, and the writer is not one writer, but a complex 
tangle of writers, and the number of writers whom the critics have divided 
among themselves is as the number of the dividing critics, and the truth 
emerges that there is no one truth that can be arbitrarily captured and 
authoritatively set down, for the truth itself is remote and destined for 
future generations.

B

The problem is far from finding solution, but this does not 
absolve us from the duty of attempting an examination having for its 
chief aim the establishment of correct knowledge concerning the subject 
of the argument - the work and what has been written on it. Correct 
knowledge means first of all complete information, an exhaustive collect- 
ion of all elucidatory documentation on the writer8״ life, relationships, 
acts and manner of performing them, and his work in all its stages of 
development and transformation. Document, then, is everything that origin- 
ated with the writer - his stories and all their versions, in print and

8



Agnon to his father, the late S.Z. Schocken (nos. 64, 65, 68-70, 72, 92, 96, 
100, 116, 117, 119, 147) - documents important for the understanding of Agnon's 
life and works - and to the Schocken Library, for its assistance. We owe 
especial thanks to the Israel Embassy in Stockholm for its prompt dispatch of 
many photographs and newspapers, and to Mr. Ungerfeld, Beit Bialik, Tel-Aviv, 
for facsimeles of letters (nos. 89, 113, 131)•

We would like to thank the following for loan of material: the Depart- 
ment of Cultural Relations of the Foreign Ministry (collection of newspaper 
clippings), Professor G. Scholem, Jerusalem (nos. 52, 84, 143, 168);
Professor Dov Sadan, Jerusalem, partly for exhibits drawn from his archive 
which is progressively being handed over to the Library (nos. 137, 144 and some 
of the newspaper commentary, in Hebrew and in Yiddish, on the Nobel Prize 
award) and partly for items from his personal collection (nos. 138 (additional 
copy), 169, 173, 182); Mrs. K. Steinschneider, Jerusalem (nos. 83, facsimile 
no. 262); Agnon's daughter, Mrs. Emuna Yaron (nos. 74, 91a, 126);
Dr. M. Benayahu, Jerusalem (no. 195); Professor Andrd Neher, Strasbourg, for 
the loan of photographs of the gathering held in honour of Agnon at the 
Sorbonne; Mr. L. Lazar, Strasbourg, for photographs of the gathering held in 
honour of Agnon at the University of Strasbourg (Stand no. 7) sent at the 
request of Professor Neher.

We trust that with this exhibition the Jewish National and University 
Library will make its contribution to wider knowledge and more profound study 
of Agnon'8 work.

Dr. C. Wormann
Director, Jewish National and University 
Library
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limitations notwithstanding the exhibition itself and the detailed and 
annotated catalogue accompanying it, have considerable research value in 
themselves in their setting out of a bibliographical survey of a certain 
comprehensiveness• Since a complete bibliography and a detailed scientific 
study of Agnon1s work are lacking, this catalogue may be of use in teaching 
and research• A special importance attaches to the many letters, selectively 
quoted in the catalogue, which present much fresh biographical material•

In organizing this exhibition we have drawn first of all on the col- 
lections of the Jewish National and University Library, - the book stock, the 
literary archives in our possession (such as the Buber archives, the Klausner 
archives, and the Dov Sadan archives), and the autograph collection (Schwadron 
Collection), which includes not only letters but also many manuscripts of 
works by Agnon• But we have also to a great extent called upon counsel and 
material from outside sources, from both individuals and institutions. It is 
our pleasant duty to express our appreciation to all these for their ready 
assistance•

First and foremost our thanks are due to Hr• S.Y• Agnon himself, who 
with great kindness agreed to let us have some personal material, and did not 
grudge the work and effort entailed in arranging it for our use• Some of the 
items that we received from him were especially lent for this exhibition 
(nos• 43, 67a (photograph), 101, 144 (photograph), 135, 138, 155, 221/273, 278, 
281, 282, other photographs, and many letters of congratulation shown in the 
stands)• Other items belong to material placed for preservation in the Library 
as the basis of an Agnon archive there (nos• 124 (,Al kapot haman1!!!)• 124a, 
134, 149) the intention being that his entire important archive should be 
gradually arranged and organized for safekeeping in the Jewish National and 
University Library for the use of scholars and public.

We would like to thank Dr• Arnold Band of Los Angeles for his advice 
and assistance on all bibliographical questions encountered in the course of 
our work• He also read the English text of the catalogue and offered useful 
comments• Dr• Band further allowed us to photograph several items from his 
own collection for the purposes of the exhibition (nos. 14b, 25/204, 203)•
Our thanks go to Mr• 0• Schocken for permission to photograph letters from
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P r e f a c e
The Jewish National and University Library has organised this extensive 

exhibition on S.Y. Agnon and his work in the belief that this is the most 
appropriate manner of celebrating his Nobel Prize award, and of honouring a 
great Israeli writer.

The exhibition consists of hundreds of items - manuscripts and letters, 
newspapers and periodicals, books and pamphlets, photographs and document# 
covering the entire area of Agnon* 8 many-sided work and illuminating its 
background and development. It opens with the writer*8 childhood in the town 
of Buczacz in Galicia and his first attempts at literary creation, and closes 
with the award of the Nobel Prize. Most of the exhibition is devoted to the 
works themselves, as they developed and were transformed, presented together 
with elucidatory and illustrative archival or biographical material either on 
the writer himself, or testimonies from his contemporaries. This section is 
arranged in chronological order, according to distinctive biographical divi- 
810ns. A smaller section is devoted to criticism, research and translations.
A number of display stands have been added holding exhibits portraying inter- 
national report and reaction on the Nobel Prize award, and also original photo- 
graphs.

Although the exhibition was designed to give as wide a coverage as 
possible, limitations of space made it impossible to include all Agnon*s works, 
and we were forced to present a selection only. Thus, for instance, the 
exhibition does not include every work that appeared in periodical form, but 
strives to present a sufficient number of the important and historically si&ii- 
fleant among them. It is hardly necessary to point out that it was not pos- 
sible to show even a small part of the hundreds of articles and research works 
that have appeared on Agnon and his work, and we have restricted ourselves to 
a modest selection, concentrating on the early criticism, the work of important 
Agnon critics, research work of pioneer value, and full-scale books. These
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