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 חדשות חוץ והיסטוריה
בראשית העיתונות העברית

ההיסטוריה היא סיפור דברים שקרו. העיתון — רק השמועה שנפוצה עליהם... הוא אינו משקר, אפילו כשהוא מביא ידיעה 
בדויה שנמסרה לו כאמיתית. הוא ראוי לגינוי רק על שקר שנתפר לפי מידה.

אני מבקש מן הנסיכים ומן המדינות הזרות שלא לאבד את זמנם בנסיון לחסום את מעבר החדשות שלי. על המסחר 
בהן מעולם אי אפשר היה לאסור — וכמו זרם מים, הן צוברות כוח כשהן נתקלות בהתנגדות.

אינני מוסר לכם כאן היסטוריה מושלמת, העומדת בכל התנאים הנדרשים לשלמותה, אלא רק יריעה שממנה תגזרו 
אותה. מכאן שעליכם לצפות לפחות אמנות וליותר תמימות...

לצערי, בין חמש מאות חדשות שנכתבו בחיפזון, בכל מצב רוח, לא מן הנמנע כי אחת מהן שנפלטה לכתבינו, ראויה 
לנזיפה מאביה: הזמן. אבל אולי יימצאו אנשים שימצאו עניין בכך שבזמנה, שמועה כזאת היתה יכולה להיחשב כאמת...

אם החשש שלא למצוא חן בעיני דורם מנע מסופרים טובים לגעת בהיסטוריה של זמנם, כמה קשה לכתוב את זו של 
השבוע או היום שבו היא מתפרסמת.

Theophraste Renaudot תיאופראסט רנודו
16�3-1631 ,La Gazette ,עורך שבועון החדשות הצרפתי הראשון

 בשפה עברית
אך אחד נדפס...

השניה,  השנה  של   �0 בגיליון 
מביא   ,18�8 בדצמבר   27
מטעם  רשמיים  נתונים  המגיד 
הדבר  על  המופקדים  "הפקידים 
הלשונית  ההתפלגות  על  הזה" 
של העיתונים הנדפסים בגרמניה 
או עיתוני חוץ המופצים בה. הנה 

הם:

בשפת אשכנז סך 1733
בשפת צרפת — 378
בשפת ענגלי׳ — 208
בשפה ספרדית — 3

בשפה האללאנדית — �7
בשפת שוועדיש — 21

בשפת דעניש — 13
בשפת רוסיא — 48

בשפה פולאנית — 30
בשפה עברית אך אחד נדפס 

בעיר ליק
בשפת בעהמיש — 2

בשפת ווענריש — 13
בשפת זערביש — 2

בשפת הנגרי — 8
בשפת רומאניש — 2

ובשפת איטאלקי — 19
בסך הכל 2�30 כתבי עתים 

יקראו בארץ הזאת.

הוא,  הרבה,  לגאוותו  המגיד, 
הסטטיסטיקה  בתוך  אפוא, 
שפה   — והעברית  הרשמית, 
העיתונות  במפת  רשמית 

בגרמניה בשנת 18�8.

המגיד, שבועון החדשות העברי הראשון )ליק 18�6 — לונדון 1903(

אליעזר ליפמאן 
זילברמן, המו"ל והעורך 
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