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, משורר, היה פילוסו�) 1853�1900(סולוביוב ' ולדימיר סרגייבי�

שהטביע חות  עמוק על הספרות , מחזאי ומבקר ספרות, הוגה דעות

  . והמחשבה ברוסיה

שתיאר אותו בדמות האב זוסימה , בי$ מעריציו היה ג  דוסטויבסקי

ביאליק ושלו  אש , דובנוב, ג  אחד הע . האחי� קרמזובברומ$ 

ה קוק א� ראה בו אחד מחסידי "והראי, ו בכתביה  לדעותיוהתייחס

של סולוביוב  נושאי  את עינינו אל שירתו(...) אנו . "אומות העול 

שתרג  , כתב עליו אברה  שלונסקי, "ורואי  בה פתח תקופה(...) 

  .משיריו לעברית

  

שכללה ג  , כתיבתו של סולוביוב נותנת ביטוי להשכלתו הרחבה

  . הזוהרבקיאות בכתבי  גנוסטיי  ומיסטיי  כמו ספר ידיעת עברית ו

  

הוא חיבורו ההגותי ,  הראשו$ בכתביו המקובצי  כא$, "סופיה"

החיבור . הראשו$ ונכתב בצרפתית בזמ$ מסע על פני אירופה ומצרי 

  . יד)לא פורס  בחייו ונשאר בעיזבונו ככתב

מילו$ " ערכי  פילוסופיי  ל130יי  כתיבת כתב לאחר שס, חיבורו המפורס  ביותר, "משמעות האהבה"את 

  ".טהורה"וחזר לכתיבה פילוסופית , הגדול" האנציקלופדי

והוא כתב הגנה , 1886התפרס  לראשונה בשנת " התלמוד והפולמוסי  העכשוויי  עליו באוסטריה ובגרמניה"

  .נלהב על רוחו המוסרית של החוק התלמודי

  . יוס�)בתרגומה של חמוטל בר, הזדמנות לקורא העברי לטעו  משהו משירתו ומהגותו של סולוביובזוהי 

  

  : באמצעות הספח הבאנית$ להזמי$ את הספר ישירות מהוצאת כרמל 
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  ______________תארי�

  
  '                                              לכב
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  . ולדימיר סולוביובמאתמשמעות האהבה עותקי� של הספר ___  אני מזמי� בזה  
  
  

  :שמי וכתובתי
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