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פתח דבר
מספר מפתיע של יהודים חיו ,הן במובן הממשי הן במובן הסמלי" ,מחוץ לתחום",
כלומר מחוץ לתחום המושב היהודי ברוסיה הצארית ,במהלך חצי המאה שקדמה
למהפכת  .1917ספר זה בוחן מחדש את ההיסטוריה ש ל המפגש היהודי־רוסי ,ומספר
כיצד יהדות רוסיה עוצבה באופן מכונן ,ובה ב ע ת חוותה שסע עמוק ,בשל שאיפותיה
לאמנציפציה אזרחית ולהשתלבות חברתית.
המדיניות ש ל האינטגרציה הסלקטיבית ,שנהגה בעקבות "הרפורמות הגדולות" של
רוסיה ,העניקה תנופה לניידות חברתית וגאוגרפית בקרב יהודי הקיסרות ,ושינתה מן
הקצה את יחסיהם עם החברה הרוסית ועם המדינה הקיסרית .כגורם ב ע ל נוכחות גוברת
בגימנסיות ובאוניברסיטאות בתחומים כגון עיתונאות ,בנקאות ,רפואה ומשפטים ,כמו
גם כחברים בתנועות פוליטיות שונות ,הפכו היהודים למאפיין שאי אפשר לטעות בו
בנוף הרוסי .כקבוצה האתנית הלא־סלבית והלא־נוצרית הגדולה ביותר באימפריה ,הם
נכנסו באופן בלתי נ מ נ ע לשיח הציבורי ע ל שינוי חברתי ולאומי ,כחלק מ א ו ת ה " ש א ל ה
יהודית" אשר הטרידה את אירופה כולה.
בירת הקיסרות ,סנקט פטרבורג ,הפכה בית ליהודים רבים בעלי פריבילגיות ,אשר
יצאו אל מחוץ לתחום ,פשוטו כמשמעו ,ויצרו את הקהילה היהודית הגדולה והמשפיעה
ביותר ברוסיה גופא .הספר מתחקה אחר דמויות מפתח ומוסדות חשובים בקהילה זו
בפרט וביהדות רוסיה בכלל ,ולאחר מכן משרטט דיוקנאות חדשים ומרתקים ש ל היחסים
בין היהודים לבין נתינים אחרים ש ל הצאר ,במיוחד במוסדות להשכלה גבוהה ובמקצוע
המשפטים .הראקציה ,אשר הגיעה לשיאה לקראת סוף המאה התשע־עשרה בדמות של
הגבלות אתניות בקבלה לאוניברסיטאות ,למקצועות החופשיים ולשאר המוסדות של
החברה האזרחית ,שיקפה חששות נרחבים מכך שרוסים יימצאו ב ע מ ד ת נחיתות
באימפריה שלהם עצמם .החיבור מ צ י ע מסקנות בעלות עניין על השפעת האינטגרציה
הסלקטיבית והמפגש היהודי־רוסי בתקופה מכוננת זו ,ולמסקנות אלה יש חשיבות לכל
העוסקים בהיסטוריה יהודית מודרנית ובהיסטוריה ש ל רוסיה ב ע ת החדשה.
הרשימה הארוכה ש ל האנשים שלהם אני חב תודה ע ל עזרתם בספר הזה מתחילה
בהוריי ,דניאל וגיואן נתנס .הם טיפחו בי ,בין השאר ,צימאון לרעיונות ואהבה ללשון
המקיימים אותי עד עצם היום הזה .אף כי אבי לא זכה לראות את הופעת הספר הזה
בדפוס עוד בחייו ,אני מקווה שמשהו מהלהט המרשים שלו להעמיק חקר מפעם בין
עמודיו.
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בנוסף להוריי ,חברים ועמיתים אפשרו לי בנדיבותם ליהנות מהערות שהעירו
לטיוטות ש ל הספר ,כולו או מקצתו .היו אלה ריצירד ברודי ,ירחמיאל כהן ,לויס דובין,
בן אקלוף ,שי־רן פריז ,קריסטוף גסנשמידט ,דניאל גורדון ,הרברט קפלן ,שמואל
קסאו ,גיון קליר ,הלן מוגלן ,סת מוגלן ,סוזן מוריסי ,אחי אלי נתנס ,אלכסנדר אורבך,
דרק פנסלר ,זינט רבינוביץ ,משה רישין ,הנס רוגר המנוח ,דייויד סורקין ,שאול
שטמפפר ,מיכאל סטניסלבסקי ,ריצירד סטייטס ,רוברט וינברג ,ריצירד ובסטר המנוח,
עמיר ויינר ,רגיינלד זלניק המנוח וסטיבן ציפרשטיין .ע ל העצות בנושא מחקרי ובנוגע
לאמנות הכרוכה בעבודה בארכיוני ברית המועצות לשעבר ,אני חב תודה לי"א אלטמן,
ג"מ דייץי ,ד"א אליאשביץי ,גרגורי פריז ,ג"י איפוליטובה ,ו"א קלנר ,גיון קליר וס"י
וארחובה ,כמו גם לאנשי הצוות בארכיונים השונים המופיעים בביבליוגרפיה .ספרנים
באוניברסיטת קליפורניה בברקלי ,באוניברסיטת הרוורד ,בספרייה הציבורית בניו
יורק,

באוניברסיטת

אינדיאנה,

במכון

¥1\^0

למחקר

יידיש,

במוסד

הובר

ובאוניברסיטת פנסילבניה הגישו לי סיוע חיוני .קטיה גותי־דרייפוס מבזל ,נינתו של
הוראס גינצבורג ,הייתה מקור מידע חשוב על אבותיה ,ובנדיבותה אפשרה לי גישה
לזיכרונות משפחתיים שלא פורסמו .גם הרייט פי סיגל מניו יורק נתנה לי קטעי
זיכרונות משפחתיים שלא פורסמו ,הקשורים לשאול גינזבורג ולאישים אחרים
מהאינטליגנציה היהודית ברוסיה בשלהי ימי האימפריה .לשתיהן אני מודה מעומק לבי.
מיכאל בלכר ,רוברט גייירציי ,סוזן מוריסי ,סטיבן רפפורט ותאודור ויקס עזרו לי
להשיג מסמכים ארכיוניים חשובים למחקרי או שסייעו לי בזיהוים.
הרעיון לעבודת מחקר זו נולד בשנה הראשונה ללימודיי לתואר שני בברקלי,
בסמינר שלימד רגיי זלניק .תכונותיו ש ל רגיי כמורה ,כקורא וכיועץ  -וראוי להוסיף
כיאדםי  -כבר הפכו לאגדה ,ואני מחשיב את ההזדמנות שניתנה לי ללמוד לפניו כמזל
גדול ,אחד הגדולים בחיי .העידוד המתמיד שנתן לי ,מזגו הטוב ויותר מכול הערותיו
העקביות ומאירות העיניים ע ל עבודתי ,הפכו את רגיי לדמות הקרובה ביותר לקורא
אידיאלי שניתן לקוות לה .הוא היה מופת רב השראה למשמעות המונחים חוקר ומורה.
הייתי רוצה להודות גם לרוברט אלתר ולעמוס פונקנשטיין המנוח ,שיחד עם רגיי זלניק
שימשו חברים בוועדת השופטים של עבודת המחקר שלי בברקלי ולעבודתם אני רוחש
הערכה רבה .האתנוגרפית וההיסטוריונית המוערכת נטליה ואסילייבנה יוחנבה שימשה
מנחה שלי במשך שנת מחקר ברוסיה שערכה לא יסולא בפז וסייעה לי ברוחב לב.
אני מודה לעמיתיי לשעבר בתכנית להיסטוריה וספרות באוניברסיטת הרוורד
ובאוניברסיטת אינדיאנה בבלומינגטון ע ל ידידותם ותמיכתם הנדיבה .גם בפילדלפיה
שיחק לי מזלי להיות במחיצת עמיתים שהפכו את אוניברסיטת פנסילבניה לבית
אינטלקטואלי יוצא דופן .באינדיאנה ובפנסילבניה זכיתי לעזרתם ש ל עוזרי מחקר
אחדים :לינדסי ברטון ,דינה דנון ,תמר קפלן ,מישל כץ ,דייויד חנטסיס ,גרג קליין,
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דנה אורן ,לין סרגינט ,מ א ט תורנטון ואניה וודופיאנוב .בקטגוריה שהיא כולה שלה
נ מ צ א ת דבורה ברואדנקס מהמחלקה להיסטוריה באוניברסיטת פנסילבניה ,שחריצותה
ומזגה הטוב הם פלא מתמיד.
אנשי הוצאת הספרים של אוניברסיטת קליפורניה ,סטנלי הולוויץ ,מרי סוורנס ,לורה
פסקוולה וברברה סלזאר ,עשו הכול כדי להבטיח ש מ ח ו ץ ל ת ח ו ם יחצה את תחום
כתבי היד ויהיה לספר .תודותיי גם לויקטוריה בונל ולין האנט ע ל שכללו את ספרי
בסדרתן המכובדת.
לאשתי ,ננסי סילוורמן ,אני חב את הגדולה מ כ ל התודות .היא זו שליוותה את בריאת
הספר הזה ושמרה ע ל יציבותו במהלך הפרוייקט כולו ,שידע עליות ומורדות .אהבתה
וחברתה הקלו ע ל הבדידות שדורשת כתיבה ש ל ספר ,שיכולה להיות בלתי נסבלת.
ילדינו גבריאל ,אילנה ודורה ,היו מקור לשמחה מ ת מ ד ת והסחת הדעת .אני מקווה
שיבוא יום והם יבינו מה עשה אביהם באותה עיר רחוקה שגבריאל קרא לה יפיט
סיגרסבורגי.
לבסוף ,אני מודה למוסדות הבאים ע ל תמיכתם הכספית הנדיבה :המועצה לחקר
מדעי החברה ,הוועדה למחקר ולחילופים בינלאומיים והמועצה הלאומית למחקר
אירואסיתי ומזרח אירופי ,שכולם נתמכים בחלקם בידי קרנות ש ל מחלקת המדינה של
ארצות הברית )תכנית  (¥111או המענק הלאומי ללימודים הומניים; קרן אנדרו וי מלון;
המועצה האמריקנית לחברות מדעיות; משרד החינוך של ארצות הברית )תכנית
פולברייט־הייס(; קרן הזיכרון לתרבות היהודית; קרן לוסיוס ני ליטאואר; אוניברסיטת
קליפורנייה ברקלי; אוניברסיטת אינדיאנה ,והמכון שלה ללימודים רוסיים ומזרח
אירופיים; וקרן המחקר של אוניברסיטת פנסילבניה .אף אחד מהמוסדות האלה אינו
אחראי לדעות המובעות בספר זה.

למהדורה העברית
אני שמח שספרי "מחוץ לתחום" מופיע כ ע ת בתרגום לעברית .אנשים ומוסדות רבים
אפשרו זאת .ברצוני להביע את תודתי הכנה לפרופי דוד אסף על שהביא את המחקר
שלי לתשומת לבם ש ל אנשי מרכז זלמן שזר וסייע במומחיות ובנדיבות לביאור מדויק
בעברית ש ל המונחים ההיסטוריים המופיעים בספר; למתרגמת המיומנת והסבלנית
אביבה גורן; לתלמידי לשעבר ועמיתי בהווה ד"ר עמיר מינסקי ,שערך את הנוסח
העברי בדייקנות ובכישרון; לעורכת הלשונית יהודית שמש; ולאנשי מרכז זלמן שזר,
המנכ"ל מר צבי יקותיאל ,מרכזת מערכת הפרסומים מעין אבינרי־רבהון ,והמביא לבית
הדפוס יחזקאל חובב ,שאלמלא עזרתם והדרכתם לא היה תרגום זה יוצא לאור .כמו כן
אני אסיר תודה למוסדות שתמיכתם הכספית אפשרה את תרגום הספר ואת הבאתו
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פ ת ח דבר
לדפוס :מרכז ליאוניד נבזלין לחקר יהדות רוסיה ומזרח אירופה באוניברסיטה העברית
בירושלים ,קרן לוסיוס ני ליטאואר)ניו יורק( ,וקרן המחקר של אוניברסיטת פנסילבניה.
בהקדמה למהדורה המקורית ש ל "מחוץ לתחום" הבעתי תקווה לראות "פסיפס מלא
יותר" ש ל המחקר ע ל אודות ההיסטוריה ש ל היהודים בקיסרות הרוסית ,תוך הכרה בכך
שספרי האיר אך במעט את המנעד השלם ש ל המפגש הרוסי־יהודי ומשמעותו .אני שמח
לומר כי תקווה זו התגשמה וממשיכה להתגשם בדרכים רבות .במהלך העשור האחרון
פרסמו חוקרים מישראל ,מרוסיה ,מאירופה ומצפון אמריקה מגוון מרשים ש ל עבודות
מחקר על האתרים השונים שבהם התרחש מ פ ג ש זה ,החל במקומות קונקרטיים כמו
מוסקבה וקייב ,דרך ארגונים כגון הצבא וקונסרבטוריונים למוסיקה ,וכלה בתחום
המתפתח ש ל ספרות יפה בעברית .קנת מוס פרסם סקירה מעמיקה ע ל מחקרים מן הזמן
האחרון ,אשר שמה ד ג ש מיוחד על הדרך שבה יושמו ועובדו כמה מן הטענות והמושגים
1

המרכזיים ש ל י  .האבחנות ש ל דור חדש זה במחקר ההיסטורי"תורגמו" בעצמן ,עבור
קהל רחב יותר ,בדמות המוזאון הראשון בעולם המוקדש כולו להיסטוריה רוסית־יהודית
שהוקם במוסקבה .במהלך השנים האחרונות היה לי העונג לעבוד בצוותא עם ועדה
בין־לאומית ש ל חוקרים ומומחים מוזיאליים בתכנון התצוגות השונות .בעודי כותב
שורות אלה ,המוזאון מתכונן לפתוח את שעריו לציבור הרחב ,ולהזמין יהודים
ולא־יהודים כאחד לגלות היסטוריה עשירה ומלאת תהפוכות ש ל יהדות מפוארת.

1

Kenneth B. Moss, 'At Home in Late Imperial Russian Modernity - Except When
They Weren't: New Histories of Russian and East European Jews, 1881-1914', The
J o u r n a l of M o d e r n H i s t o r y , 84, 2 (June 2012), pp. 401-452
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מבוא

המפגש היהודי־רוסי
קחני אתך חזרה ,ההיסטוריה התעלמה ממני,
] [...אין לי עניין להיות עתידך*.

׳כשהייתי ילדה קטנה היה העולם מחולק לשניים ,כלומר פולוצק ,המקום שגרתי בו,
וארץ זרה שנקראה רוסיה .כ ל הילדות הקטנות שהכרתי גרו בפולוצק ,עם האבות
והאמהות שלהן והחברים .רוסיה הייתה המקום שאבות היו נוסעים אליו לרגל עסקים.
זה היה רחוק כל כך ,ודברים רעים כה רבים קרו שם ,שאמהות או סבתות ודודות
מבוגרות היו בוכות בתחנת הרכבת ,וכאשר אבות היו נוסעים לרוסיה הילדים היו
אמורים להיות עצובים ושקטים עד סוף היום׳ .כך מתחיל ׳בתוך התחום׳ ,הפרק הראשון
ש ל ׳הארץ המובטחת׳ ,האוטוביוגרפיה הידועה ש ל משקה )לימים מרי( אנטין .בחלוף
הזמן למדה אנטין ל ד ע ת שהיה הרבה מן המשותף לפולוצק ולעיר הפלך הסמוכה לה
ויטבסק ,שוויטבסק בתורה הייתה קשורה לעיר הגדולה וילנה ,ושכל השלוש היו חלק
ממכלול נרחב יותר שהיה ידוע כתחום המושב הקבוע ליהודים ,אשר הגדיר את גבולות
ההתיישבות היהודית בקיסרות ש ל הצארים .בתודעתה זה היה הקו הבלתי נראה שהפריד
בין יהודים לגויים .עם זאת ,נזכרת אנטין ,׳כל כך רציתי לראות את רוסיה!׳.

1

׳מחוץ לתחום׳ הוא ספר ע ל חציית הגבולות הגלויים והסמויים באימפריה הרוסית
במאה התשע עשרה ובראשית המאה העשרים .נושא הספר הוא המפגש בין יהודים
לרוסים ,הדינמיקה ש ל האינטגרציה היהודית בחברה הרוסית והתפקידים שמילאו
בתהליך הזה אנשים ,קבוצות חברתיות והמדינה הקיסרית.
אנו רגילים לחשוב ש מ כ ל הקהילות היהודיות באירופה היו היהודים באימפריה
הרוסית המשולבים פחות בחברה שסביבם ,זרים מובהקים ושעירים לעזאזל ש ל משטר
שהתמוטט סופית ב־ 1917תחת משא נחשלותו .הדעה הזאת קנתה לה אחיזה איתנה
בזיכרונותיהם ש ל יותר משני מיליון מהגרים שנמלטו מפוגרומים ומעוני וקודשה

*
1

Cynthia Ozick, 'Envy; or, Yiddish in America', in: Idem, The P a g a n R a b b i a n d
O t h e r S t o r i e s , New York 1971
אנטין ,הארץ המובטחת ,עמ׳  .7-5ספר הזיכרונות של אנטין ראה אור לראשונה ב־.1912
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