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עם הספר
הספר מציג את היי היומיום של יהודי גרמניה במשך יותר משלוש מאות שנה -
מראשית המאה השבע עשרה ועד לשואה .הוא עוסק בנושאים כמו המשפהה ,הינוך,
היי הכלכלה ,היי הדת והקהילה ,היהס לסביבה ,המגורים ואמצעי המהיה ,תהומי
עיסוקים של היהודים ,פנאי והברה ועוד .ארבעת הלקי הספר הם פרי עבודתם
המשותפת של ארבעה הוקרים בולטים של תולדות יהודי גרמניה ,הפועלים בישראל,
בארצות הברית ובגרמניה .ספר זה מצטרף לקורפוס גדל והולך של מהקרים ומקורות
על יהודי גרמניה בעת ההדשה שראו אור בשנים האהרונות בשפה העברית ,ובראשם
ארבעת הכרכים של"תולדות יהודי גרמניה בעת ההדשה" ,שאף הם יצאו לאור בהוצאת
מרכז זלמן שזר .הוצאתו לאור של ספר זה ,תהילה בגרמנית ובאנגלית ועתה גם
בעברית ,התאפשרה בזכות מכון ליאו בק בניו יורק .תודה למר פרנק מקלנבורג ,ראש
הטיבת המהקר של המכון.
המהדורה העברית של הספר מבוססת על תרגום של הלקי הספר השונים משפות
המקור שבהן הוא נכתב :שלושת ההלקים הראשונים )פרקים א-יה( תורגמו מאנגלית
וההלק האהרון )פרקים יט-כה( תורגם מגרמנית .המקורות העבריים שצוטטו בשני
הלקיו הראשונים של הספר מובאים כאן בנוסה העברי המקורי.
תודה לאילנה שובל המתרגמת מאנגלית ,למיכל פרץ המתרגמת מגרמנית ,ולעורך
הלשוני אברהם בן אמיתי על עבודתם המסורה .דניז בנדרלי עברה בקפדנות על ההלק
הרביעי ,המתורגם מגרמנית ,וסייעה לשיפורו ,ועל כך אנו מודים לה .תודה גם לאנשי
מרכז זלמן שזר שליוו את הוצאתו לאור של הספר :למנהל המרכז צבי יקותיאל ,למעין
אבינרי־רבהון וליהזקאל הובב ,האהראי על הפקת הספר.
במסגרת העריכה המדעית של המהדורה העברית נעשה מאמץ להפנות את הקוראים
לביבליוגרפיה העברית הגדלה והולכת בתהום זה ,מבלי להשמיט כלל את ההפניות של
הכותבים לספרות המהקר בלועזית .בכל מקרה שבו קיים תרגום עברי למהקר או
למקור לועזי שאליו דופנו הכותבים שונתה ההפניה אל הטקסט העברי ,תוך התאמת
מספרי העמודים ולשון הציטוט .בנוסף לכך הוספנו מעת לעת הפניות למהקרים
מקוריים שפורסמו בעברית ולא צוינו במהדורות הלועזיות המקוריות.
גיא מירון
העורך המדעי של המהדורה העברית
9

מבוא
מאת מדיון קפלן

תולדות יהודי גדמניה הן דדמה המתאדת את עלייתם ההדדגתית של היהודים מקבוצה
מנודה והסדת כול לאזדהים אמידים בני המעמד הבודגני ,ולאהד מכן את שקיעתם
הכואבת בתקופת השלטון הנאצי .היסטודיה זו זכתה לניתוהים "מבהוץ" ,תוך בהינת
תולדותיהן של האנטישמיות ,ההפליה מטעם המדינה והאמנציפציה הפוליטית .הנושא
אף נהקד מנקודות מבט "פנימיות" יותד ,תוך בהינה מקדוב של תמודות דתיות,
הבדתיות ותדבויות ,של הפוליטיקה היהודית ביהסה לממשלות מקומיות או לאומיות,
ושל היהסים בין היהודים לבין עצמם .בשנים האהדונות אף ההלו היסטודיונים לבהון
את תולדותיהם של אזודים ומקומות ,את תולדותיה של המשפהה ואת תולדותיהן של
הנשים.
ההיסטודיוגדפיה של יהודי גדמניה הפיקה תועלת לא מועטה מן ההיסטודיה
ההבדתית ,ממהקדיה בנושאי דמוגדפיה ,מבנה סוציו־אקונומי ,ניידות הבדתית ,דפוסי
תעסוקה ואדגונים .ואולם "ההיסטודיה ההבדתית העדיפה את הכללי על פני האישי",
וכך ההמיצה לעתים קדובות הבדלים אישיים ,תוך שהיא משמיטה נושאים השובים,
כגון מגדד ,דקע ,מנטליות וזהויות .גישתנו אנו צמהה מתוך שאיפה לבהון את היי
היום־יום של יהודים מן השודה בגדמניה .על יסוד המהקד בהיסטודיה הבדתית ,כלכלית
ופוליטית בהדנו למקד את תשומת הלב בשאלה ,כיצד השפיעו מבנים משתנים
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הספרות על הנושא עצומה ולא ניתן לסקור אותה כאן .כמבוא ראו למשל כץ ,שנאת ישראל;
פולצר ,עליית האנטישמיות .וכן ראו באחרונה בעברית בורוט והיילברונר ,האנטישמיות הגרמנית.
על האמנציפציה ראו רירופ ,אמנציפציה ואנטישמיות; טורי ,האוריינטציות הפוליטיות .שני
המחקרים הבסיסיים בנושא שראו אור בעברית הם :מאיר ,תולדות יהודי גרמניה; וולקוב ,בין
ייחוד לטמיעה.
להלן מספר דוגמאות מתוך מבחר עשיר של ספרות .בתחום הדת ראו ליברלס ,עימות דתי; מאיר,
בין מסורת לקדמה .על תמורות חברתיות ותרבותיות ראו סורקין ,הטרנספורמציה; ברנר ,תחיית
התרבות .על פעילות פוליטית יהודית ראו שורש ,תגובות יהודיות לאנטישמיות; ורטהיימר ,זרים
בלתי קרואים .אשר למחקרים מקומיים ואזוריים ראו מגנוס ,האמנציפציה בקלן; ון ראהדן ,יהודים
ואחרים בברסלאו; שילר־שפרינגורום ,יהודי קניגסברג; באומן ,שכנויות הרוסות .היסטוריה
משפחתית משובחת נמצאת אצל קראוס ,משפחת מוסה .לגבי היסטוריה של נשים ראו פסמן,
יהודיות בתנועת הנשים הגרמניות; הרץ ,החברה היהודית הגבוהה; קפלן ,היווצרות מעמד הביניים.
וסרמן ,פליגנדה בלטר ,עמ' .96
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ותמורות תרבותיות על החוויות הסובייקטיביות ,וכיצד עיצבו לעצמם יחידים את
מקומם בחברה על רקע תהליכים אלו .ניסינו לגלות את ההיבטים המאפיינים חיים
רגילים  -רגשותיהם של אנשים ,דימוים העצמי והמנטליות שלהם .שאלנו את עצמנו,
כיצד פירשו יהודים מן השורה את עולמם :כיצד הבינו את התמורות שיצר התיעוש?
כיצד קיבלו החלטות לחדור לתחום מקצועי חדש או להישאר בעיסוקם הקודם? כיצד
פירשו את צמיחתם של האיגודים החברתיים ) ,(Vereineשפעילותם הואצה על רקע
האנטישמיות של שלהי המאה ה־ ?19האם הצטרפו לאיגודים לא־יהודיים? ניסינו לבחון
את הנסיבות החומריות ואת הקשרים החברתיים של חיי היום־יום ,תוך שאנו מתמקדים
בהיסטוריה החברתית ,על ממדיה החווייתיים או הסובייקטיביים.
לידקה ,היסטוריון של חיי היום־יום ,יצק את המונח  Eigensinnכדי לתאר כיצד
הפכו אנשים לסוכנים פעילים בתוך עולמם ,כיצד סירבו להסתפק בתגובות על כוחות
חיצוניים ,וכיצד התמודדו עם ההגבלות .הוא ציין ,כי "אין ספור הדרכים הזעירות,
שבאמצעותן יצרו והגנו ]הפועלים[ על תחושת האני ,יצרו מעין גבולות של מרחב
אוטונומי ,ובאופן כללי אישרו את נוכחותם בתוך עולם מגביל ועוין" .דברים אלה יכלו
להיאמר ממש באותה מידה על יהודי גרמניה .היהודים ,שחיו בתוך חברה שלעתים
קרובות הייתה עוינת מבחינה פוליטית ,חברתית ותרבותית ,לא היו רק קרבנות ,אלא
גם כוח פעיל :הם פענחו אירועים והעניקו להם משמעות חדשה ,הגנו על עצמם,
ולעתים השיגו את מבוקשם .אפילו כאשר אימצו את התרבות הגרמנית עשו זאת מתוך
משא ומתן ,כשהם משמרים חלקים בתרבות היהודית החשובים בעיניהם .נוסף לכך,
כאשר התמודדו עם אנטישמיות בגלוי ובאומץ ,שילמו על כך פעמים רבות מחיר פנימי
כבד .אפילו בתקופות הטובות ביותר המשיכה האנטישמיות להגביל שאיפות והישגים
ולגרום לחרדות וייסורים .אם הגיבו היהודים בבריחה ,אם במאבק אם בדרך ביניים -
הרי שהאנטישמיות השפיעה על ביטחונם העצמי ,על כבודם העצמי ועל נחישותם.
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סוג זה של היסטוריה מוכר בגרמניה k־ ,Alltagsgeschichteאו היסטוריה של חיי היום־יום.
המושג  Alltagsgeschichteרומז על היסטוריה "מלמטה" .בבריטניה צמחה כתיבה היסטורית זו
מתוך תולדות מעמד הפועלים בהשפעה מרקסיסטית ,ובארצות הברית מתוך סוציולוגיה לא
מרקסיסטית ומתוך השמאל החדש .אף שלא עשינו זאת בספר זה ,המושג Alltagsgeschichte
מתמקד לעתים קרובות במחקרים מיקרו־היסטוריים .לדוגמה מצוינת ראו סביאן ,רכוש ,ייצור
ומשפחה; הנ״ל ,קרבת דם.
אילי ,בספרו היסטוריית יום־יום ,מציע ניתוח של הדרך שבה יש להבחין בין"היסטוריה של
היומיום") (Alltagsgeschichteלבין היסטוריה חברתית .ראו שם עמ'  ,343-297ובמיוחד עמ'
.343-340 ,315-314
המושג  Eigensinnהוגדר כ"הקצאה מחדש באופן יצירתי של תנאי החיים היום־יומיים" ,והוא
מסייע לנו לבחון פעילות אישית )לידקה ,חיי הפרט ופוליטיקה(.

מבוא

ההיסטודיה של היי היום־יום מאפשדת לנו להתבונן באותן תגובות פדטיות ,אישיות,
ולעתים קדובות נסתדות.
יהודי גדמניה היטלטלו בין התקדמות לנסיגה לאהוד ,בין הצלהה לבין פודענות
קשה .ההבדה הגדמנית הדהיקה יהודים במהלך המאה ה־ ,18נפתהה בפניהם באופן
הלקי במאה ה־ 19ובדאשית המאה העשדים ,והפכה דצהנית בתקופה הנאצית .מנקודת
המבט היהודית אימוץ התדבות ההילונית של אידופה המודדנית )הנאודות( והמאבק
לשוויון זכויות )אמנציפציה( במהלך המאות ה־ 18וה־ 19גבו מהיד כבד במונהים של
מאמץ ,הדדה ותסכול .אפילו בשנים הטובות של ה קדמה ליוותה את היהודים תהושת
הוסד ביטהון בסיסית ,אשד התאמתה והתעצמה עם כל איום הדש ,ונצדבה בזיכדונם
של הדודות העוקבים .על אף פעדים ניכדים בעושד ובתדבות השו יהודי גדמניה תהושה
משותפת של פגיעות.
אין זה אומד ,שיהודים היו תמיד בצלה של הדדה מפני דצה עם ,או שהשואה הייתה
בלתי נמנעת  -השקפה המופיעה לעתים קדובות בתולדות יהודי גדמניה .אכן אין ספק,
שהאנטישמיות המשיכה לשמש מוטיב מדכזי ומטיל אימה לאודך ההיסטודיה של יהודי
גדמניה .שליטים בימי הביניים ובעת ההדשה המוקדמת הפלו את היהודים לדעה
בפוליטיקה ,בכלכלה ובהבדה ,וזכו בכך לתמיכת הכנסייה ולאהדה עממית .יהודים לא
היו דשאים להיות במקום שבהדו בו ,היה עליהם לשלם מסים נוספים ,והם סבלו משודה
של הפליות ,הן פהותות עדך והן משמעותיות ,על פי דצונם וגהמותיהם של השליטים
המקומיים ושל השכבה השלטת .יתדה מזו ,הם היו נתונים שוב ושוב להסדיו של המון
זועם .בעידן המודדני התפתהה אי הסובלנות הדתית לכדי שנאה גזענית .גדמניה זכתה
בתואד הלא מהמיא של האדץ שעל אדמתה צמה ושגשג המונה אנטישמיות ,נוסף
על היותה המדינה האהדאית לשואה.
ובכל זאת ,מאמצע המאה ה־ 19ועד לתקופת דפובליקת ויימד קצדו יהודים הצלהה
בגדמניה .במהצית השנייה של המאה ה־ 19העניקו ממשלותיהן של מדינות גדמניה
אמנציפציה ליהודים ,כשהן מאפשדות להם להתיישב בכל מקום שבו יבהדו ולקהת הלק
בהיי הכלכלה ,תוך הגבלות פודמליות מעטות .נוסף לכך נפתהו בפניהם שעדי
האוניבדסיטאות ,ולאהד איהוד גדמניה אפשדה הקיסדות הגדמנית )(1918-1871
השתתפות מלאה של היהודים בהיים הפוליטיים .תולדותיהן של שנים אלה שוללות את
הפרשנות הפשטנית ,כאילו צעדה האנטישמיות הגרמנית בקו ישר מימי לותר עד היטלו־.
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קשובה )המתייחס למעמד הפועלים( ,תרבות עממית ,עמ׳ .191
Friedrich Niewöhner & Reizbare Volksseele, "Warum ein Jude den Begriff
 ;'antisemitisch' prägte", Frankfurterצימרמן,
A l l g e m e i n e Z e i t u n g , 21 Aug. 2002, p. 3
וילהלם מאר.
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כשם שההיסטוריה הגרמנית איננה ניתנת לאפיון אהיד כך גם את הגרמנים לא ניתן
לאפיין .לא כולם היו אנטישמים .הם ההזיקו במגוון רהב של נאמנויות דתיות ,אזוריות,
פוליטיות ומעמדיות ,אשר טיפהו עמדות שונות בתקופות שונות כלפי יהודים .לעתים
קרובות הפגינו הפרוטסטנטים והקתולים ,הפרוסים והבוורים ,הפועלים והמעסיקים
בקיסרות הגרמנית עוינות רבה יותר זה כלפי זה מאשר כלפי המיעוט היהודי הקטן,
אשר כלל כאהוז אהד מ כלל האוכלוסייה .גרמנים יצרו קשרים עם יהודים ברמות
שונות של פתיהות וריהוק .ניתן לטעון ,כי במהלך כל התקופה הנידונה בספר זה לא
יכלו היהודים לצפות מראש תגובות של גרמנים יהידים ברמה הבסיסית ביותר :סוהרת
בת המאה ה־ ,18וכמוה גם יהודי נרדף בגרמניה הנאצית ,יכלו להיתקל ביהידים
הנכונים לנהל עמם עסקים או רוהשים כלפיהם אהדה .בין שתי התקופות הללו,
הרהוקות כל כך בזמן ובאופיין הפוליטי ,יכלו יהודים להיתקל בגרמנים לא־יהודים
שגילו נכונות להשלים עם נוכהותם בפוליטיקה ,בכלכלה ,במערכת ההינוך ,במועדונים
הברתיים ובהיי התרבות .למעשה נמצאו היהודים במקרים רבים במרכז העשייה ,ולא
בשוליה .בנוסף יכלו יהודים לפגוש גרמנים לא־יהודים שגילו נכונות להתיידד עמם,
ואפילו להינשא להם .היו גם גרמנים שגילו נכונות לקבל את היהודים בהלק מאותם
תהומים אולם נרתעו מתהומים אהרים; למשל ,כאלו שהזמינו יהודים למועדוניהם אולם
לא לבתיהם .רגעים כאלה של קבלה ודהייה מספקים נקודת מבט נוספת ,שמתוכה ניתן
ללמוד על ההברה הגרמנית .מהתבוננות בהיסטוריה של היי היום־יום היהודיים עולה
מגוון התנהגויות רהב של גרמנים ,אשר קשה להבהין בו מנקודות מבט אהרות .גישה
זו מהייבת אותנו להודות בקיומו של הגיוון הרהב בקרב הגרמנים ,ומרסנת את הנטייה
לקרוא את תולדות היהודים והגרמנים לאהור ,מנקודת המבט של השואה.
ממש כמו המגוון הרהב בקרב גרמנים לא־יהודים השף המהקר שלנו קשת רהבה של
יהודים בגרמניה ,לא רק לאורך השנים אלא אף בכל רגע נתון .לעתים ממש באותו
מהוז  -אפילו באותו כפר  -ובקרב אותו מעמד גברה הרבגוניות על כל ניסיון הכללה.
כך ,למשל ,כבר בשלהי המאה ה־ 19ניתן היה להבהין בגוונים שונים של אדיקות בתוך
כפר בודד וקטן הידוע בשמירתו הקפדנית על מצוות .אנשים הפגינו נאמנויות הצויות
וזהויות גמישות .לאהר האמנציפציה קבעו נסיבות הייו של האדם לעתים קרובות איזו
זהות ,או איזה צירוף של זהויות ,יעמוד במרכז בפרק זמן מסוים :יהודי ,גרמני ,בוורי,
סטודנט ,אם לילדים ,או הייל שנלהם במלהמת .1870
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ניתוח מבחין כמו זה של סמית ,הלאומיות הגרמנית והקונפליקט הדתי ,עשוי לסייע לנו להבהיר
את הקטגוריות הללו.
טיל ון ראהדן משתמש במונח ׳אתניות תלוית מצב׳) ,(situative ethnicityכדי להסביר את
הגמישות שבה התייחסו יהודים למורשתם האתנית או הגרמנית ,ע ל פי הסיטואציה )ון ראהדן,
יהודים ואחרים בברסלאו(.

