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  יצירתו העברית המוקדמת של זלמן שניאור:

בעקבות הרומן האבוד 'ספר הנדודים'

לילך נתנאל

אחד   ,)1959–1887( שניאור  זלמן  של  ועברית(  )יידיש  הדו־לשונית  ביצירתו  עוסק  זה  מאמר 

היוצרים המשמעותיים ביותר – והזנוחים ביותר – שפעלו במחצית הראשונה של המאה העשרים.

המאמר מציע מיפוי ראשון מסוגו של יצירת שניאור בשתי לשונותיה. נקודות המוצא למיפוי   

וביצירתו,  בחייו  מכרעת  תקופה  הייתה  כי  שמתברר  הראשונה,  העולם  מלחמת  תקופת  הן  זה 

וכתב יד עברי מוקדם, בשם 'ספר הנדודים', שנגנז באותה תקופה. כתב יד זה נשמר באופן חלקי 

באוסף זלמן שניאור שבספרייה הלאומית, אך חלקו הגדול משוקע, כפי שיוכח במאמר, ביצירתו 

המאוחרת של שניאור, שנכתבה ביידיש.

המתווה המסועף של יצירתו של שניאור בשתי לשונותיה מאפשר לעקוב אחר התגבשותם   

של שני הנוסחים העיקריים השותפים בעיצוב הזהות היהודית המודרנית ביצירתו: נוסח המוצא 

ונוסח המרחק. אלה הם שני ביטויי משבר בעלי מסורות נבדלות של ייצוג פואטי ושל הכרעות 

בין יידיש לעברית. עניינם בירור הזהות היהודית המודרנית מכיוון המוצא הביוגרפי או הלאומי 

ומכיוון המרחק – עזיבת הבית, הנדודים והתלישות. זהו פרק ראשון בעבודת מחקר מקיפה על 

חייו ויצירתו של זלמן שניאור.
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Zalman Shneour’s Book of Wanderings

Lilach Nethanel

This article (a first chapter in an ongoing study on the work and life of 
Zalman Shneour) presents a study of Zalman Shneour’s (1887-1959) 
bilingual work, written both in Hebrew and in Yiddish. Shneour is 
considered one of the most central Modern Jewish authors during the 
early decades of the 20th century. He is also one of the less studied ones.
 The article designates a genuine mapping of Shneour’s bilingual work, 
based on an incompleted and unknown manuscript novel written before 
WWI. 
 This manuscript novel, entitled ‘The Book of Wanderings’, has been 
only partially conserved at the National Library in Jerusalem. It expresses 
two major outlines of the Modern Jewish identity as formulated in 
Shneour’s extensive literary work. These are two distinguished expressions 
of the Jewish identity crisis: The question of origin (national or biographic 
origin) and the question of distance (wanderings, alienation). 




