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הקדמה

כוחות מנוגדים שלטו ברפובליקה הויימארית; כבר מתחילת דרכה קראה מדיניות של
ריאקציה תיגר על מדיניותה הליברליתיפרוגרסיבית .מתנגדי הרפובליקה בחרו
להתמקד באתוס המניע אותה ,מורשת תנועת ההשכלה ,ולראות בה סוכנת של כל
המתועב בעיניהם בסדר החדש .הם קישרו פעמים רבות בין האתוס הזה ליהודים .על
כן ,גם כאשר הונעו היהודים לקבל את הרפובליקה הויימארית בכל ליבם  -בעיקר
בשל החבטחה לשיוויון מדיני ,כלכלי ותרבותי מלא  -הם מצאו את עצמם פנים אל
פנים עם גל חדש של אנטישמיות ,שגברה בארםיותח ובנחישותה להוציאם מקהל העם
הגרמני.
משום כך הייתה עמדתם התרבותית והפוליטית של היהודים חיובית ומתגוננת כאחד.
בהזדהות שגילו עם הרפובליקה הויימארית הייתה מחויבות חזקה לעקרונות היסוד שלה,
אך גם הצהרה נועזת בדבר זכותם להיחשב אזרחים מלאים של המדינה הגרמנית
ושותפים בדרגה שווה בתרבות הגרמנית .עם זאת ,רובם המכריע העדיפו להישאר
יהודים  -בחלקו כהבעת גאווה יהודית בתגובה לאנטישמיות ,ה־מז«ןן/>&?/ן,7<0^/
יהדות של דווקא .והיו גם מי שחזרו לתכניה הדתיים והתרבותיים של היהדות .אלה גילו
אותה מחדש כמקור לרוחניות ולערכים ואידיאלים מחנכים מבחינה אינטלקטואלית,
כזהות המגבירה את ההערכה העצמית המעניקה את חסות הקהילה לכל אדם ללא פניות.
זהותם היהודית של רוב יהודי גרמניה לא הייתה כה סדוקה וקלושה כפי שמעלה על
הדעת המושג אסימילציה .הם המשיכו להזדהות כיהודים ,אם כי הידע שלהם ביהדות
והמחויבות למנהגיה הצטמצמו מאוד תוך כדי רכישת התרבות הגרמנית והזהות
הגרמנית.
בתקופת ויימאר חלה פריחה יוצאת מן הכלל בחיים הקהילתיים ,הדתיים והתרבותיים
של היהודים בגרמניה ,ומעבר לכך גם במסגרת התרבות הגרמנית .למעשה הייתה זו
תקופה שבה דיברו היהודים לעיתים קרובות בביטחה על ׳רנסאנס של היהדות׳ .כמעט
כל אספקט של החיים היהודיים  -פעילות קהילתית ,פעילות צדקה ,הוצאה לאור,
תיאולוגיה ,מוסיקה ,חינוך מבוגרים ותרבות נוער  -התעורר לחיים מכוח אנרגיה
חדשה .אפשר שמרשימה עוד יותר העובדה ,שרוח חדשה או מתחדשת זו לא הייתה
מוגבלת לצורה מסוימת אחת של יהדות אלא נתנה השראה למעשה לכל ביטוי החיים
היהודיים בגרמניה .כל מי שהיה מחויב לגישור ואף לסימביוזח שבץ זהותו הגרמנית
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הקדמה
 - Judentumsהדתי ,החילוני ,האורתודוקסי והליברלי,
Deutschtum
ליהודית,
הציוני ,ומי שכונה מתבולל  -כולם לקחו בה חלק.
במקביל להתחדשות זו של הרוחניות וחיי הרוח היהודיים קיבלה ההשתתפות היהודית
בתרבות הכללית של התקופה תאוצה דרמטית .עם הקמת הרפובליקה הויימארית נקרא
דרור לרוח חדשה ונועזת באומנויות ,בספרות היפה ,בקולנוע ,במוסיקה בתיאטרון וגם
במדעי הרוח והטבע .היהודים בלטו בכל התחומים הללו באופן מיוחד ,ובזאת נתנו
ביטוי לתחושת גרמניותם .שתי התופעות המקבילות הללו בחיי היהודים ברפובליקה
חויימארית אינן מנותקות זו מזו .הפריחה בחיי חרוח והתרבות היהודיים וההשתתפות
המוגברת של יהודים בתרבות הרחבח של גרמניח קשורות באופן משמעותי זו בזו.
במקרים רבים התגלם הקשר הדיאלקטי הזה באותם אנשים עצמם ,כמו אצל מבקר
הספרות ולטר בנימין והפילוסוף הדתי מרטין בובר ,אשר בה בעת גילו עניין מחודש
ביהדות ובמאמצים להרחבת אופקי התרבות הגרמנית.
אופיו הייחודי של הרנסאנס היחודי בתקופת ויימאר איפשר לחלק מן הדמויות
הראשיות לחפש דרך שלאורה יוכלו היהודים להכריז על היהדות והגרמניות במציאויות
רוחניות אוטונומיות אך מפרות הדדית .בהשראת חזון זה קרא ב־ 1925פרנץ רוזנצווייג
־ שמסעו מן ההתבוללות לדתיות יהודית מעומק הלב שימש סמל לאחרים מבני דורו
 לקובץ מאמריו ,הדן בשני המקורות לזהותו התרבותית של היהודי הגרמני ,בשם׳נהריים׳) - (Zweistromlandרמז לשמה המקראי של בבל ,שישבה במוצא נהרות
הפרת והחידקל ושבה הייתה אחת התקופות הפוריות ביותר בהיסטוריה הרוחנית
היהודית .למרבה האסון ,כל התקוות שהארץ שבין הריינוס לדנובה תהפוך לבבל
החדשה התנפצו באכזריות בשל ההתפתחויות שהביאו לנפילתה של הרפובליקה .עם
זאת ,באופן בלתי צפוי הכינה ההתנסות בתקופת ויימאר את יהודי גרמניה לאימה
שהסלימה לאחר הפרעות בנובמבר  ,1938כאשר התברר כי הנאציונל־סוציאליסטים
אינם מסתפקים בהכנסת היהודים מחדש לגיטאות אלא מתכוונים למעכם ,פשוטו
כמשמעו.
בשנות העשרים של המאה חכ׳ פיתחה הקהילה היהודית המאורגנת סטרוקטורות
חדשות ומסועפות ותוכניות אשר יתגלו כחסרות ערך רב לנוכח האתגרים של ניהול
חיים יהודיים בתנאים המשפילים ברייך השלישי .ככל שהצליחו יותר לחזק את זהותם
היהודית ולראות עצמם מתוך מודעות כחברים ב׳אומת התרבות׳ הגרמנית)(Kulturvolk
כך גדלה יכולתם של היהודים להתמודד ביתר כבוד עצמי עם הניסיון הנאצי לבודדם
ולגזול מהם את הזכות לראות עצמם כגרמנים.
עם עלייתם לשלטון ביקשו הנאציונל־םוציאליסטים להפסיק במהירות את
השתתפותם של היהודים בכלכלה ,בחיים המדיניים ובחיי התרבות הגרמנית .הנסיגה
מן האמנציפציה דחקה את היהודים חזרה לתוך גטאות חברתיים ופוליטיים .עם זאת,
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הקדמה
Reichsvertretung
לא זו בלבד שתחת חסותו של הגוף הלאומי המייצגdem ,
) ,deutschenהנציגות הארצית של היהודים בגרמניה( ובאמצעות מוסדות
Juden
דוגמת ) Jüdischer K u l t u r b u n d sהאגודה היהודית לתרבות( Mittelstelle förm
) jüdischeהמרכז להשכלה יהודית למבוגרים( ,נמשכו החיים
Erwachsenenbildung
הארגוניים ,התרבותיים והרוחניים של היהודים בתנאים הקשים שהלכו והחריפו בשנים
הללו ,אלא שבמובנים מסוימים אף קיבלו עומק ועוצמה חדשים .המוסדות וחמחויבויות
שפותחו בתקופה הקודמת איפשרו עתה את המסגרות שהעניקו לחיים היהודיים יכולת
להתמודד עם האתגר שהציב המשטר הנאצי .מרשימה עוד יותר אולי היא המחויבות
הנמשכת והנמרצת לתרבות הכללית והגרמנית .הנאציונל־םוציאליסטים קיוו לבודד את
היהודים לא רק מבחינה חברתית אלא גם מבחינה רוחנית .אולם בין ׳חומותיו׳ של הגטו
החדש נשארה מחויבותם של היהודים לאומנויות ,לספרות ,למוסיקה ולמחקר הגרמניים
איתנה ומלאת מרץ .ארנסט סימון תתייחס לתקופה זו כתקופה של ׳התנגדות רוחנית׳
לרודנות .הייתה זו התנגדות שהורתה בהצהרה הכפולה על עמדתן התרבותית הרמה של
היהדות ושל הגרמניות.
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