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פתח דבר
ספר זה דן בקבוצה של נשים יהודיות שחיו בברלין והיו בין הנשים הראשונות בחברה
היהודית האשכנזית שהשתלבו בתהליכי המודרניזציה ובתרבות האירופית וגילו השקפה
פמיניסטית .הספר מציג את פעילותן הרבגונית בזירה האינטלקטואלית ובזירה
התרבותית והחברתית ודן בדרך מחשבתן ובקשר שלהן עם הנאורות.
הנשים הללו נולדו כולן בגרמניה במאה השמונה־עשרה ,רובן בברלין .טרם הוקדש
להן מחקר בעברית וההתעניינות בהן בארץ מועטה מאוד .אף שמעולם לא היו קבוצה
מאורגנת ומובחנת ,שררו בין הנשים האלה קשרי ידידות והיה להן רקע תרבותי־חברתי
משותף ודפוסי תרבות דומים  -למעשה ,כולן נטמעו בחברה הסובבת ומרביתן המירו
את דתן .אורח חייהן התבטא בהופעה חיצונית אופנתית ,במעבר הדרגתי לשימוש
בגרמנית גבוהה ,בהשכלה כללית ,בביקורים בתאטרון ובהתרופפות בקיום מצוות הדת.
מידת השתלבותן התרבותית משתקפת היטב בדיוקנאות שהן או בני משפחותיהן הזמינו
אצל ציירים נודעים ,כמו דיוקנה של הנרייטה הרץ ,חודשים אחדים לפני נישואיה,
המופיע בשער הספר ,ציור פרי עטה של אמנית הפורטרטים אנה דורותיאה תרבוש.
הספר שואף לתרום למגמה הקוראת לבחון את העבר ,ובכלל זה את חוויותיהם של
היהודים בעידן המודרני ,בעיניים מגדריות .מחקרים היסטורים רבים שעסקו בתולדות
היהודים בראשית העת החדשה התמקדו ,עד לאחרונה ,בעיקר בתמורות שחלו בקרב
הגברים והתעלמו במידה רבה מן השיח המגדרי שרווח בחברה הנדונה ומהשלכותיו.
גישה זו בלטה במחקר על המפגש של היהודים עם הנאורות ,ונמתחת עליה כאן
ביקורת .ספר זה מבקש להעמיד את הנשים בקדמת הבמה ,להתמקד בדבריהן ולאפשר
לקולותיהן להישמע היום .בעזרת ההתבוננות במקורות מנקודת מבט מגדרית הספר
חושף את ההיקף הנרחב של השתתפות הנשים היהודיות בשיח האינטלקטואלי ובעולם
התרבותי והחברתי בשלהי המאה השמונה־עשרה ובראשית המאה התשע־עשרה ,ומציג
תמונה מתוקנת של חיי התרבות באותה תקופה ושל מקומן של הנשים היהודיות בעולם
האינטלקטואלי והחברתי דאז .הוא גם מתאר את עלייתה של תודעה פמיניסטית בקרב
הנשים הללו.
מטרתו העיקרית של המחקר היא אפוא לבחון את השיח של הנשים עצמן ולעמוד
על השתתפותן הפעילה בעולם התרבותי והחברתי המודרני .לשם כך הוא מציע קריאה
ישירה בדבריהן של הנשים ,בראש ובראשונה בהתכתבויות הרבות שהן היו מעורבות
בהן ובטקסטים ספרותיים שהן כתבו ,כמו זיכרונות ,ספרים ,מאמרים ואפילו דברי
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פתח דבר
שירה .ההשוואות הנערכות לאורך הספר בין הנשים היהודיות הנאורות לבין קבוצות
אחרות  -גברים יהודים בתקופתן ,נשים יהודיות שחיו בהקשרים היסטוריים אחרים,
וגם נשים לא יהודיות בנות התקופה  -והצבתו של הדיון בזיקה לשיח העכשווי על
נשים ומגדר בהיסטוריה היהודית ,שיח ההולך ומתפתח בארץ ומחוצה לה ,מאפשרות
להציג את קורותיהן של נשים אלו מחדש :לא כתופעה שולית ויוצאת דופן בהיסטוריה
היהודית ,שאיננה נוגעת לרוב המכריע של העם ,אלא כחלק ממכלול התהליכים שעברו
על החברה היהודית בעידן המודרני.
כבוד הוא לי להביע את תודתי ואת הוקרתי על הסיוע והתמיכה שקיבלתי מיחידים
וממוסדות במהלך כתיבת הספר.
ספר זה מבוסס על עבודת הדוקטור שכתבתי באוניברסיטת בר־אילן בתכנית
לפרשנות ותרבות בהדרכתו של פרופ׳ שמואל פיינר מהמחלקה לתולדות ישראל.
המחקר התאפשר הודות למלגה נדיבה שקיבלתי " -מלגת הנשיא לדוקטורנטים
מצטיינים" .במהלך לימודיי זכיתי ליהנות ממענקים נוספים ,ובהם מלגה מהמרכז לחקר
האישה ביהדות על שם פניה גוטספלד־הלר באוניברסיטת בר־אילן ומלגה ממכון לאו
בק בירושלים .בשנים האחרונות השתתפתי בכמה מחקרים שעסקו ב״ספריית ההשכלה"
ובצמיחתו של שוק הספרים היהודי המודרני ,ובמסגרתם זכיתי לתמיכתן של "קרן
גרמניה־ישראל" ) (G.I.Fושל הקרן הלאומית למדע.
אני מבקשת להודות תודה עמוקה לשמואל פיינר ,חוקר דגול של ההיסטוריה
היהודית המודרנית וחלוץ במחקר ההיסטורי על נשים יהודיות ונאורות .לא יכולתי
לאחל לעצמי מנחה מומחה יותר ממנו בתחום המודרניזציה והחילון של החברה היהודית
באירופה בכלל ובגרמניה בפרט וכן בתחום ההשכלה היהודית .אני מודה לו מקרב לב,
לא רק על ההכוונה ועל הקריאה הביקורתית ,אלא גם על התמיכה והעידוד במהלך
כתיבת התזה ,וגם על המשך שיתוף הפעולה במיזמים נוספים בשנים האחרונות.
השנים שבהן השתתפתי במחקרים בחסות "קרן גרמניה־ישראל" ) (G.I.Fוהקרן
הלאומית למדע הביאו תועלת רבה לספר זה .תודה מיוחדת לזהר שביט ,אחת החוקרות
הראשיות בפרויקטים האלה ,על שקראה גרסה מוקדמת של כתב היד והעירה הערות
מועילות .תודה גם לטל קוגמן; במהלך עבודתנו המשותפת נעשתה טל לא רק לעמיתה
נאמנה אלא גם לחברה קרובה ,והיא קראה והעירה הערות חשובות על חלקים מן הספר.
המפגשים בין השותפים הישראלים במחקרים האלה ,ובהם שמואל פיינר ,שטפן ליט
וחגית כהן )נוסף על זהר שביט וטל קוגמן( ,לשותפים הגרמנים ,כריסטוף שולטה,
אנדראס קנקה וויליאם היסקוט ז״ל ,שהלך בינתיים לעולמו בטרם עת ,היו במה לדיונים
פוריים .דיונים אלו עזרו לי להציב את נושא הספר בהקשר רחב יותר וחידדו הבחנות
חשובות על הנאורות הגרמנית ועל ההשכלה היהודית.
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