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היחלשות בית האב והתפתחות קשרי שארּות בספרות האגרונים 

העבריים במזרח אירופה במאה התשע עשרה

תמר שלמון־מאק

לקראת סוף המאה התשע עשרה, לצד התפתחות הפרוזה העברית, יצאו לאור במזרח אירופה 

עשרות רבות של ספרוני איגרות לדוגמה )אגרונים(. המטרה המקורית של הסוגה, שראשיתה 

בספרות הקלסית היוונית והרומית, ואשר הענף העברי שלה קיים מאז המאה השש עשרה, הייתה 

הוראת העברית ופיתוח לימוד השפה. אבל יומרתם הספרותית של המחברים, שרובם היו מורים 

בעלי שאיפות פדגוגיות ברוח ההשכלה, הביאה רבים מהם לכלול באגרוניהם סיפורים שלמים, 

בהשראת רומנים אפיסטולריים שהיו פופולריים באירופה במאה השמונה עשרה. 

אחד המוטיבים השכיחים באגרונים היה סיפורו של נער שיצא מבית הוריו שבעיירה נידחת   

לעיר מפותחת שבה יכול היה ללמוד ולהתפתח. היציאה הזו הייתה כרוכה בהבנה שבית ההורים 

והחברתיים של הנער. נקודת המבט  יכלו לספק את צרכיו התרבותיים  ובפרט דמות האב לא 

הזו נגזרה מן הביקורת האידאולוגית של הכותבים על שמרנותה של החברה היהודית בת זמנם, 

בחברה  הישנות  המסגרות  התפרקות  של  הספרותיים  מהביטויים  גם  השראה  שאבה  וכנראה 

השינויים  מפני  חרדה  בין־דוריים,  קונפליקטים  גאוגרפי,  ריחוק  ביטאו  האגרונים  האירופית. 

בחייו ובחוג חבריו של הבן, כעס ותסכול מצד האב, שכבר לא היה שותף בכל אלה, ושאיפה 

חסרת סיכוי של הבן לַרצות את אביו. לעתים הופיעה דמות של אם חורגת שהחריפה את הנתק. 

בית ההורים התרחק והתערפל, ואת מקומו תפסו דמויות קרובות אחרות – דוד, גיס, אח בוגר 

החדש,  בביתו  הנער  התקבל  כיצד  פרטים  בפרטי  תיארו  רבים  אגרונים  משכילים.  חברים  או 

ששררו בו רווחה כלכלית וחמימות משפחתית מסבירת פנים, וכיצד נסללה לפני הנער החרוץ 

דרך ההצלחה והנאורות. בני הדוד וחבריהם הפכו לחוגו החברתי החדש, ויש שהוא נשא לאישה 

את בת דודו. כך תפסה חברת השווים את מקומה של החברה הפטריארכלית; ההוויה המשכילית 

– את מקום השמרנות; והנאורות – את מקום החשכה התרבותית. 

הכותבים השתדלו לפרוׂש עלילות מסעירות, שהיו בהן מטפורות לתהליכי שינוי חברתיים   

הושמעו  עמדותיהם  עברית.  לומדי  בקרב  הספרונים  של  מהפצתם  להתפרנס  וגם  ותרבותיים, 

של  לטעמם  לקלוע  בתקווה  גבוהה,  ובעברית  דידקטי  בסגנון  בנחרצות,  גיבוריהם  באמצעות 

קוראים צעירים ובה בעת לחנכם ברוח ההשכלה.
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The Weakening of the Parents’ Home and the 
Development of Other Kinship Relations in Epistolary 

Hebrew Literature in the 19th century

Tamar Salmon-Mack

Toward the end of the 19th century, alongside the development of Hebrew 
prose, dozens of booklets of sample letters (igronim) were published 
in Eastern Europe. The original objective of this literary genre, which 
originated in classic Greek and Roman literature and existed in Hebrew 
since the 16th century, was to teach and develop the Hebrew language. Yet 
the literary pretension of the authors, mostly teachers with pedagogical 
aspiration imbued with the spirit of the Enlightenment, drove many 
of them to include in their booklets complete stories, inspired by the 
epistolary novels that were popular in Europe in the 18th century. 
 A motif commonly found in the igronim is the story of a youth who 
leaves his parent’s home in a remote village to go to a developed city in 
which he can study and advance. This transition entails the understanding 
that the parent’s home, and in particular the personality of the father, 
are not able to satisfy the social and cultural needs of the youth. Such 
a perspective derives from the ideological criticism leveled against the 
conservatism of contemporary Jewish community, and apparently drew 
inspiration from literary depictions of the disintegration of the old order 
in European society. The igronim testify to geographical distance, inter-
generational conflict, anxiety over changes in the life and social group 
of the son, anger and frustration on the part of the estranged father, 
and the son’s unattainable aspiration to please the father. At times, the 
appearance of a step-mother exacerbates the estrangement. The tie to the 
parents’ home becomes distant and murky, and is replaced by an attraction 
to other personalities – an uncle, a brother-in-law, an older brother, and/
or enlightened friends. His cousins and their friends become the young 
man’s new social circle, and sometimes he marries one of his cousins. 
Thus, a ‘society of equals’ replaces the patriarchal society, progressiveness 
replaces conservatism, and enlightenment replaces cultural obscurity.
 The authors tried to devise plots that included metaphors for the 
processes of social and cultural change, while they simultaneously strove 
to make a living from the sale of their booklets to students of Hebrew. 
Their positions, voiced through heroes in a didactic and flowery Hebrew 
style, were written in the hope of targeting the interest of young readers 
and, at the same time, educating them in the spirit of the Enlightenment.




