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אלחנן לייב לוינסקי  -האיש ופעלו
יו"ר המושב :א .אלקד-להמן
מכללת לוינסקי לחינוך ,תל אביב ,ישראל
במושב המוצע אנו מבקשים להפגיש את משתתפי הכנס עם דמותו של האדם
שהמכללה קרויה על שמו :אלחנן לייב לוינסקי.
המפגש עם האיש לוינסקי יהיה מתוך התבוננות בפועלו ,במה שכתב ,ובמה שכתבו
עליו ,מארבע נקודות מבט:
 .1ביוגרפית וחינוכית  -אביבה אבידן
 .2אידיאולוגית  -ד"ר רפי שיניאק
 .3ספרותית  -פרופ' אילנה אלקד-להמן
 .4בלשנית  -פרופ' רחל חיטין-משיח
נקיים ארבע הרצאות של  20–15דקות ,ולאחר מכן שיחה עם הקהל ב 20-הדקות
שיוותרו.
אלחנן לייב לוינסקי -נקודת מבט ביוגרפית/היסטורית /חינוכית
א .אבידן
מכללת לוינסקי לחינוך ,תל אביב ,ישראל
"מכללת לוינסקי לחינוך" נוסדה בנוה-צדק שביפו בשנת  ,1912כשנתיים לאחר מותו
של א"ל לוינסקי .החלטה זו של הועד האודסאי של "חובבי-ציון" נבעה מהרצון
"...להקים מצבת-זיכרון לא"ל לוינסקי על-ידי יצירת מוסד תרבותי הארץ-ישראל
הראוי לשמו ,אשר יצעיד במידה הגונה קדימה את החינוך הלאומי בארץ-ישראל,
שהיה כל כך קרוב ללב המנוח .וכך הועד החליט לספק צורך הכרחי ולייסד בארץ-
ישראל לזכרו של לוינסקי בית חינוך למורות בבתי-ספר עממיים ובגני ילדים"....
)'העולם' .(17.9.1910 ,אלחנן לייב לוינסקי נולד בשנת  1857במחוז וילנה באימפריה
הרוסית )כיום ליטא( .הוא היה סופר עברי ויידי ,פובלציסט ועורך עברי ,עסקן ציוני
ופעיל נלהב למען השפה העברית .היה מראשוני אגודת "חובבי-ציון" ברוסיה ,מו"ל
עברי ,מסופריה הנכבדים של העיר אודסה ומנהל סניף 'כרמל ארץ ישראל' בעיר.
לוינסקי נודע כידיד קרוב של אחד העם ,הוא השתתף במספר קונגרסים ציוניים וקנה
את שמו בפרסום מאמרים שונים בעיתונים "הפרדס" ,ה"-מליץ" ו"-השילוח" על
אודות מאורעות הזמן תוך שהוא משתמש בפולקלור ובמדרש )אלבוים-דרור ,תשנ"ג(.
לוינסקי הגיע לארץ-ישראל בשנת  ,1881יחד עם ראשוני הבילויים ורוחה של תנועת
"חובבי-ציון" ,שאליה הצטרף עם שובו לארצו .לאחר מסע של חודשיים ,שב לאירופה
משוכנע בצורך להקים בארץ-ישראל מרכז יהודי .עד יום מותו ,המשיך לוינסקי לחלום
ולהגות על ארץ ישראל ,אך הוא לא זכה לראות את התגשמות חלומותיו הציוניים.
לוינסקי נפטר באודסה בשנת ) 1910מדרשי .(2012 ,ההרצאה תציג את האדם מאחורי
השם הידוע לכל מנקודת מבט ביוגרפית -היסטורית-חינוכית .ידונו הנושאים הבאים-
השקפת עולמו הפלורליסטית ,פועלו החינוכי-תרבותי ,פרסומיו בנושאי חינוך,
התייחסותו להוראה בכלל ולהוראת השפה העברית בפרט .כמו כן ,תנסה ההרצאה
לבחון מה היה לוינסקי -חולם חלומות בהקיץ? פותר חלומות? חוזה? רואה? או שמא
חכם עדיף מנביא )רב צעיר ,תש"ה.(176 ,
מקורות :אלבוים-דרור ,ר' )תשנ"ג( .המחר של האתמול .ירושלים :הוצאת יד יצחק בן
צבי.
מדרשי ,נ' ) .(2012סמינר לוינסקי -סיפורו של הסמינר העברי הראשון .אוניברסיטת
תל-אביב ,מכון מופ"ת ומכללת לוינסקי לחינוך -אגודת השוחרים.
רב צעיר )תש"ה( .כל כתבי רב צעיר :מסכת זיכרונות .ניו-יורק :ועד היובל.
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אלחנן לייב לוינסקי -משכיל ציוני מתון ורב סתירות
ר .שיניאק
מכללת לוינסקי לחינוך ,תל אביב ,ישראל
ההרצאה תעסוק בתיאור השקפת עולמו היהודית -ציונית של אלחנן לייב לוינסקי
)פודברזיה פלך וילנה  -1857אודיסה  .(1919השקפתו היא ,מצד אחד ,הגישה המאפיינת
יהודי משכיל ממזרח אירופה שפנה לכיוון הלאומי .כרוב משכילי מזרח אירופה גדל
לוינסקי בבית שומר מצוות והתחנך במוסדות לימוד מסורתיים ,נחשף לספרות
ההשכלה העברית ,לא הצליח להתקבל כתלמיד מן המניין ללימודי רפואה
באוניברסיטה .תוך כדי היותו תלמיד שלא מן המניין ,נחשף לניצני התנועה הלאומית
כפי שבאה לידי ביטוי באגודת ביל"ו ,והחל לעסוק בהקמת אגודות של חובבי ציון והיה
לעסקן ציוני פעיל ולסופר עברי מחוגו של אחד העם ופעיל באגודת הסתרים "בני משה"
)קלויזנר ,תרצ"ו; אלבוים-דרור .(1993 ,מצד שני ,יש בו קווי יחוד האופייניים לו
ולאישיותו .אחד העם ,מורו הרוחני ,בדברי ההספד שלו עליו ,מציין את הרבדים שבנו
את השקפת עולמו מבלי שהאחד מוציא את השני ויצרו דמות הרמונית .ללימוד בחדר
ובישיבה התווספו עולם ההשכלה ואידיאלים אנושיים כלליים ,ועליהם נבנתה קומת
התנועה הלאומית ,מבלי לסתור את הקומות הקודמות "כך היה כל ימיו הולך ובונה
קומה ...מבלי לחסר כלום מן הישנים .תורה ,השכלה ,חבת ציון ,ציונות רוחנית ,ציונות
מדינית ,ישוב ארץ ישראל ,אמיגרציה לאמריקא ,עבודה לאומית בגלות ,הספרות
העברית ,הדבור העברי ,הז'רגון וכו' וכו' -את הכל קלט לתוכו ...ולא התנגשו האלים
השונים ולא צערוהו באיבתם זה לזה" )אחד העם ,תרע"א( .לאחר הבנת מרכיבי
תפיסת עולמו ,השאלה אותה ננסה לבדוק היא :האם באמת חיו כל אלה באופן הרמוני
באישיותו ,או שמתחת לפני השטח היו סתירות ואף ניגודים .הדבר יעשה באמצעות
בדיקת מרכיבים שונים בחייו ובאישיותו ,כפי שבאו לידי ביטוי בכתביו
הפובליציסטיים ,סיפורי המסע ,הפיליטונים ,ההגיגים הפילוסופיים ובעיקר האוטופיה
"מסע לארץ ישראל" .מתוכם תעלה האפשרות שמאחורי התדמית של אדם הרמוני
ומתון ,יש סתירות ולבטים .למשל :ביחסו לשפת היידיש ,לחיים בגולה ,לציונות
המדינית ,לארץ ישראל )אליה עלה וחזר לרוסיה לאחר זמן קצר( ואף למורו אחד העם.
הדבר מתמצה בשאלה ,איזה מודל של "יהודי חדש" בא לידי ביטוי באישיותו ובכתביו
)רוזנשטיין ,תשמ"ח; שפירא .(1998 ,האם תפיסת העולם שבאה לידי ביטוי באוטופיה
שכתב ,באמת משקפת השקפת עולמם של חובבי ציון מזרח אירופה וביקורתם כנגד
הציונות המדינית של הרצל ושל יהודי מערב אירופה ,כפי שרצו לראות בני דורו )אחד
העם ,תרע"א; קליינמן ,תר"ע; זיפרשטיין ,(1998 ,או שהתמונה הרבה יותר מורכבת
ואינה חד משמעית.
מקורות :אחד העם )תרע"א( .הראשון )על מות רא"ל לוינסקי( .השילוח ,כ"ג  ,ו'.
אלבוים דרור ,ר' ) .(1993המחר של האתמול .ירושלים :יד בן צבי.
זיפרשטיין ,ס' ) .(1998נביא חמקמק-אחד העם ומקורות הציונות .תל אביב :עם עובד.
קלויזנר י' )תרצ"ו( .אלחנן לוינסקי ,בתוך :י',ח' ,רבניצקי ,וא' ,דרויאנוב )עורכים(,
כתבי א.ל .לוינסקי )כרך ראשון ,עמ' א-מב( .תל אביב :גוטנברג.
קליינמן ,מ' )תר"ע( .שתי אוטופיות .השילוח ,כ"ג.510- 498 ,
רוזנשטיין מ' )תשמ"ח(" .היהודי החדש" :האידיאל של מפעל החינוך הציוני בארץ
ישראל עד קום המדינה .עיונים בחינוך היהודי,ג' ,עו-קא.
שפירא א' ) .(1998המיתוס של היהודי החדש ,בתוך :יהודים חדשים יהודים ישנים
)עמ'  .(155-174תל אביב :עם עובד.
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"מסע לארץ ישראל בשנת ת"ת" מאת אלחנן לייב לוינסקי :סיפור מסע ואוטופיה
א .אלקד-להמן
מכללת לוינסקי לחינוך ,תל אביב ,ישראל
ההרצאה תעסוק ביצירה "מסע לארץ ישראל בשנת ת"ת" )לוינסקי (1892 ,מנקודת
מבט ספרותית .הספר ייבחן תוך זיקה לשתי סוגות :ספרות מסע )נווה (2002 ,כפי
שנכתבה בסוף המאה התשע עשרה באירופה הקולוניאליסטית (Pratt, 1992; Siegel,
) 2002ולאור מסורת ספרות המסעות לארץ ישראל; וכן לאור המסורת הקלאסית של
ספרות אוטופית )שפיגל (1998 ,1986 ,ולאור המסורת הימי ביניימית בה הפנייה
לאוטופיה הייתה חלק מז'אנר המניפיאה ,הכוללת לעיתים אלמנטים של אוטופיה
סוציאלית ,המובאים בצורת מראה-חלום או מסעות לארצות לא נודעות )באחטין,
 ,(1978בהם מתרחשת תנועת הגיבור בכרונוטופ נכסף ואידיאלי )בכטין.(2007 ,
ההרצאה תבחן את היצירה כיצירת ספרות ,בזיקה לקהל היעד עבורו נכתבה ,על רקע
תקופתה ולאור הבחירה הסוגתית .כל זאת ,תוך מבט ביקורתי על מימוש הפוטנציאל
הספרותי בכתיבתו של לוינסקי ותוך בחינת רלבנטיות היצירה לזמננו .ככל הידוע לי
זהו עיסוק ראשון ביצירה מנקודת מבט של מחקר הספרות.
מקורות :באחטין ,מ' ) .(1978סוגיות הפואטיקה של דוסטויבסקי .תרגום :מרים
בוסגנג .תל אביב :ספרית פועלים.
בכטין ,מ' ) .(2007צורות הזמן והכרונוטופ ברומן :מסה על פואטיקה היסטורית.
תרגום :דינה מרקון .תל אביב באר שבע :דביר ,הקשרים ,אוניברסיטת בן גוריון בנגב.
נווה ,ח' ) .(2002נוסעים ונוסעות  -סיפורי מסע בספרות העברית החדשה .תל אביב:
אוניברסיטה משודרת ,משרד הבטחון ההוצאה לאור.
שפיגל ,נ' ) .(1986מלחמה ושלום בספרות היוונית העתיקה .ירושלים :מאגנס.
שפיגל ,נ' ) .(1998מילים מספרות .ירושלים :מאגנס.
Pratt, M. L. (1992). Imperial Eyes: Travel Writing and Transculturation.
London: Routledge.
Siegel, K. (ed.) (2002). Issues in Travel Writing: Empire, Spectacle, and
Displacement . New York: Peter Lang.
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'מסע לארץ ישראל בשנת ת"ת לאלף השישי' :על מאפייני העברית הספרותית של
אלחנן ליב לוינסקי
ר .חיטין-משיח
מכללת לוינסקי לחינוך ,תל אביב ,ישראל
הסיפור האוטופי על מסע לארץ ישראל בשנת ת"ת ) (2040התפרסם בשנת  ,1892בשלהי
תקופת ההשכלה ,היינו בתקופה שהיא שלב מעבר מלשון הכתיבה של מקורותינו ללשון
עברית חיה .בתקופה זו ,שבה הכתיבה אמורה לשקף מציאות מודרנית ,הכותבים
נוטלים לעצמם חירות לשונית ונאחזים בלשון העברית על כל רבדיה .לשונם מושתתת
על אוצר מילים הלקוח ממקורותינו השונים )לעתים בשינוי משמעות( ועל שיבוצים,
ובעת הצורך )משום המחסור( משולבים בה מילים וצירופי לשון שנתחדשו בעת החדשה
ומילים לועזיות .לשונו של אלחנן ליב לוינסקי היא לשון השכלה מאוחרת טיפוסית.
נמצא בכתיבתו יסודות מקראיים בולטים הן בתחום אוצר המילים והביטויים והן
בתחום המורפולוגיה והתחביר .לוינסקי מרבה להשתמש בוי"ו ההיפוך )המאפיין
הבולט ביותר של לשון המקרא( ובעתיד מקוצר .לדוגמה ,בהתייחסו להחייאת הלשון
העברית ,הוא אומר" :ויחלו להחלימה ,להחזיקה ולרפאותה – ותחי ותיף ותגדל
ותפרח" .גם ה"א המגמה חוזרת בכתיבתו ,כגון" :כי באו פריזה ויתמהמהו שמה",
כלומר ,באו לפריז .סיפורו משופע בשיבוצים מקראיים ,והדמויות הפועלות קרויות
ברובן בשמות מקראיים )לעתים על שום תפקידן( ,כגון" :לעת סעודת הצהרים פגשנו
פה ] [...את הפרופיסור יהושע בן נון מהאקדימיא לחכמת הנטעים והצמחים בראשון
לציון ,עבדון הפרעתוני ראש בית המשפט לדיני ממונות ] [...אבנר בן נר שר לגיון צרפתי
] [...אבישי בן צרויה שר צבא מאיטליא ,ברוך בן נריה סופר כה"ע 'בית ישראל'" .עוד
נמצא בכתיבתו שימוש במילים ובביטויים בתר מקראיים ,כגון" :רק משום מראית עין
היתה כל זאת" )רווח הרבה בפרשנות ובתלמוד( ,ואף בצורות דקדוקיות שנתחדשו
במשנה ,כגון "כמו מעצמה נתגדלה ונתרחבה ונתיפה")בניין נתפעל( .גם השימוש
בחידושי לשון ובלועזית אינו זר לו .מילים לועזיות כמו "מודה"" ,קולוניליסטים"
)בתי"ו ובטי"ת(" ,אימיגרציא" משולבים אי-פה אי-שם ,וכך גם חידושי לשון כמו
"מורה שעות" ]=שעון[" ,מכתב עתי" – כתוב בראשי תיבות ]=עיתון[" ,מגדל הפורח"
]=כדור פורח?[ .עירוב הלשונות זו בזו ניכר ממבט ראשון ,שכן כל לשון נושאת
מאפיינים ייחודיים בולטים .שילובן של הלשונות הללו יחדיו יוצר פסיפס לשוני בלתי
שגרתי ומפתיע בעבור הקורא בן ימינו.

