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כרך זה עוסק במצבם של היהודים דוברי הגרמנית במרכז אירופה אחרי השגת השיוויון
בפני חחוק .עקרון השיוויון בפני החוק נקבע בחוק שעבר ברייכסטאג של ׳הברית
הצפון־גרמנית׳ ב־ 3ביולי  ,1869ובו נאמר בפיסקה אהת בודדת :יכל ההגבלות הנותרות
ע ל זכויות אזרחיות ופוליטיות ,המבוססות על הבדלי דת ,תבוטלנה׳ .עיקרון זה לא היה
חדש .׳זכויות היסוד של העם הגרמני' ,שהתקבלו באסיפה חלאומית בפרנקפורט
ב־ ,1848כללו הצהרה שנוסחה כ מ ע ט באותן מילים .אולם משנכשלו מהפיכות ,1848
הפכו ׳זכויות היסוד׳ לאות מתה והייתה השתמטות כללית מקיום סעיפים דומים בחוקות
של מדינות גרמניה השונות .בפועל המשיכו המוסדות הפוליטיים של כל מדינה ומדינה
להיות הקובעים העיקריים של זכויות חאזרח .הדו־משמעות בחוקה הפרוסית ,אשר
נשארה בתוקף עד  ,1918ממחישה זאת .שעה שסעיף  12חוזר ע ל נוסח ׳זכויות היסוד׳
של פרנקפורט ,מבטיח סעיף  14מעמד מועדף לדת הנוצרית ׳במוסדות המדינה
הקשורים לפולחן הדתי׳ .פירושו של דבר ,כי יישום השיוויון האזרחי בפועל נותר שנוי
במהלוקת.
החוק מ ש נ ת  1869היה שיאו של פרק שהתארך יתר ע ל המידה .מספר מדינות ,ובהן
המבורג) ,(1860באדן) (1862ווירטמברג) ,(1864כבר העניקו שיוויון זכויות מלא .עם
הקמתה ב־ ,1871הוחל החוק הפדרלי משנת  1869על כלל הקיסרות הגרמנית .תהליך
דומה התרחש גם בקיסרות האבסבורג ,אשר לאהר פירוק הברית הגרמנית ב־1866
איבדה כל קשר רשמי עם יתר חלקי גרמניה .החוקה האוסטרית החדשה מדצמבר 1867
חזרה על הנוסח של ׳זכויות היסודי ,וכך גם החוקה ההונגרית מאותה שנה.
שלביה האחרונים של האמנציפציה אירעו בד בבד עם שינוי הנוף הפוליטי במרכז
אירופה .מונרכיית האבסבורג הובסה בקרב קניגגרץ ,ופשרה ) (Ausgleichהעניקה
להונגריה למעשה מימשל עצמי בענייני פנים ,והשאירה את יתר ארצות הכתר כמדינה
נפרדת בפועל ממערב לנהר לייטה) .(Cisieithaniaהקיסרות הגרמנית של שנת ,1871
אשר הקיפה את כל המדינות הגרמניות ל מ ע ט אוסטריה ,לא הייתה מדינה אחידה אלא
׳ברית נצחית׳ של שליטים .לממשלה הקיסרית היו סמכויות מוגבלות .עשרים וחמש
המדינות שהרכיבו את הקיסרות המשיכו לשלוט על כל רמות החינוך ורוב מערכת
המשפט ,ועקב כך גם ע ל המקצועות הקשורים בהם .לעובדה זו הייתה חשיבות רבה
לגבי אפשרויות הקידום של יהודים בעלי כישורים גבוהים ,שמספרם הלך וגדל.
מאחר שענייני דת היו אף הם בשליטת המדינות ,היו הבדלים ניכרים במעמדן של
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הקהילות היהודיות .לסעיפים שונים בחוקה הייתה גם השפעה על ההזדמנויות שנפתחו
בפני יהודים בחיים חפוליטיים .מאחר שהיהודים השתייכו עתה אל הקבוצות של בעלי
ההכנסה הגבוחח ,בעיקר באזורים עירוניים ,ובבחירות למועצות העירוניות נהנו משלמי
המיםים הגבוהים יותר מזכויות־יתר ,הם בלטו יותר בפוליטיקה המקומית מאשר בזו
הכלל־ארצית.
אף אחד מן השינויים הכבירים הללו בחוק ובפוליטיקה ,אשר חוללו מהפיכה במצבה
של האוכלוסייה היחודית בחלק גדול מאירופה ,לא התרחש בחלל ריק .לקיסרות
הגרמנית הייתה הכלכלה הדינמית ביותר באירופה ,אולם הדינמיות החלה עוד לפני
 .1871למעשה היה זה אחד הגורמים שקידמו את ההתפתהות המהירה לכיוון אחדות
לאומית .בין השנים  1910-1871גדלה האוכלוסייה בקיסרות מ־  41מיליון נפש ל־ 65
מיליון ,והלקם היחסי של המתגוררים בערים שבהן היו למעלה ממאה אלף תושבים
הוכפל .בין השנים  1882ל־ 1907גדל אחוז המועסקים בתעשייה ובשירותים מ־ 50ל־65
על השבון החקלאות .מהקמת הקיסרות ועד פרוץ מלחמת העולם הראשונה כ מ ע ט
הוכפלה ההכנסה לנפש .בקיסרות האבסבורג התקדם התיעוש בצורה מאוזנת עוד פחות.
אף על פי שמספר ארצות כתר ,למשל בוהמיה ואוסטריה התהתית )כולל וינה( ,היו
מפותחות ביותר ,ב־ 1900עדיין עסקה מרבית האוכלוסייה בחקלאות.
דווקא בהקשר זה יש לראות את השינויים שחלו במבנה החברתי של היהודים.
בתקופת ייסוד הקיסרות הגרמנית כ מ ע ט נשלמו תהליכי השינוי האדירים באוכלוסייה
היהודית )ראו כרך ב( .יהודי גרמניה נחלצו ממעמדם השולי; מכאן ואילך הם נמנו
בעיקר עם בני המעמד הבינוני והיו בעלי השכלה וחילוניים יחסית .רק מעטים היו
עשירים באמת ועדיין נותרו כיסים של עוני ,בעיקר בדרום גרמניה ובמזרחה .המשפחות
היהודיות הצטמצמו .אלמלא תוחלת החיים הגבוהה יותר וההגירה מן המזרח ,היה
שיעורה של האוכלוסייה היהודית בגרמניה יורד באופן אבסולוטי ויחסי כאחד .אין דבר
הממהיש טוב יותר את השינוי במעמדם הכלכלי של היהודים מאשר שומות המיסוי
הגבוהות והירידה החדה בקצב ההגירה מגרמניה .בסוף תקופה זו היו היהודים לא רק
קבוצה עירונית ,אלא תושבי מטרופולין  -למעלה ממחציתם התגוררו בערים בנות יותר
ממאה אלף תושבים .לאחר שהתבססו כלכלית ביקשו רבים יותר ויותר מיהודי גרמניה
לפתח קריירה באחד המקצועות החופשיים ובחיי הרוח .בארצות הכתר של אוסטריה
שממערב ללייטה  -בבוהמיה ,במורביה ובוינה  -המגמות היו זהות לאלה שבגרמניה.
רחוק במזרח ,בגליציה ,שם התגוררו כשני־שלישים מן היהודים שמעבר ללייטה ,שררו
תנאים מסורתיים יותר .ההגירה מגליציה נשארה דרך המילוט העיקרית מדלות רבה
שרק הלכה והתעצמה.
היי הדת היהודיים התייצבו מחדש לאהר תהפוכות העשורים הראשונים של המאה
הי״ט .בקהילות המשגשגות והמתורבתות של מרכז אירופה השתרשה ההסתגלות
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למודרנה .האורתודוקסים נותרו מיעוט שלא עלה ע ל  20אחוז ,והם נחלקו לפורשים מן
הקהילות הממוסדות ולכאלה שנשארו בהן .אולם עוקצה ש ל המחלוקת בין המחדשים
למסורתיים קהה ,ובמפנה המאה רוב הקהילות היהודיות בגרמניה התפשרו בענייני
תפילות ומבנה .באוסטריה ,לעומת זאת ,הייתה לאורתודוקסים אחיזה גדולה יותר
בקהילה היהודית ,ולא רק בגליציה .המודרניזציה השפיעה גם על הפעילויות החילוניות
של חיי הקהילה ,בעיקר ע ל ארגון הגיוני וביורוקרטי יותר ש ל הסעד עבור יהודים ילידי
המקום ,מהגרים ,או ההמונים המרוששים במזרח אירופח .יתר על כן ,ע ל כל
ההתאגדויות הממוסדות היה לעמוד בתחילת המאח חכי בפני אתגר חדש  -התנועה
הציונית .ההתערות הגדולה יותר ש ל יהודים בחברה הכללית התבטאח בדחיקת הדת
יותר ויותר לתחומי הפרט .מדבר זה השתמע ,בניגוד לתקופות הקודמות ,שחחינוך
הדתי והמוסרי וטיפוח המורשת היהודית הפכו ,במידה רבה ,לנחלתה של האישה והאם.
אולם מצבה ש ל האישה היהודיה ,לפחות בקרב המעמד הבינוני ,נכנע גם הוא ללהצי
המודרנה משום שהנשים רצו בהשכלה גבוהה ובאפשרות לעסוק במקצועות חופשיים.
בדרישות הסותרות  -השאיפה לקריירה אל מול החובות המסורתיות המצופות מהאישה
כעקרת בית  -היה פוטנציאל למאבקים קשים .אהד הסימפטומים של חחתפתחויות
הללו היה צמיחת התנועה הפמיניסטית היהודית.
לסיפור הכללי הזה ש ל קידמה ושל שיפור היח גם צד אפל :חאפליח בחיים ההכרתיים
והציבוריים לא פסקה .מ ע ל לכל ,האנטישמיות ,שכלל לא נעלמה כפי שציפו
האופטימיסטים הליברליים ,התעוררה מחדש בשתי הקיםרויות והפכה לפרקים לכוח
פוליטי משמעותי .הצורך להתנגד להתפתחות זאת ולהגן ע ל זכויות האזרה הביא
לסולידריות

מחודשת

בחיים

היהודיים.

מספר

ארגונים,

ש׳האגודה

המרכזית׳

) - Centraiverein deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens׳האגודה המרכזית
ש ל אזרחים גרמנים בני הדת היהודית׳( הייתה בעלת ההשפעה הגדולה מביניהם ,מיסדו
מגמה זו .לאחר שהסיכויים להיטמעות גמורה פחתו ,התעוררח מחדש ההתעניינות
בהיסטוריה ובתרבות היהודית ,ובסופה ש ל תקופה זו הייתה בחברה היהודית צפיפות
ארגונית ללא תקדים.
עם זאת ,היהודים לא פרשו מההיים הציבוריים .שלהי תקופת הקיסרות היו עבור
מדענים ,סופרים ואומנים יהודים תור זהב שבו זכו לתהילה עולמית .במקרים רבים
הייתה היצירתיות שלחם בעלת איכות ביקורתית וחדשנית ,שרק ליבתה את המחלוקת
סביב בולטותם החדשה .התקופה שבה אנו עוסקים הייתה גם תור הזהב ש ל ההגות
היהודית עצמה בתחומי ההיסטוריה ,התיאולוגיה והפילוסופיה ,ונקשרה בשמותיהם של
היינריך )צבי( גרץ ) ,(Graetzמוריץ לצרום ) ,(Lazarusמרטין בובר ) ,(Buberליאו
בק ) (Baeckופרנץ רוזנצווייג ) .(Rosenzweigבשנת  1914היו החיים היהודיים
מגוונים יותר ומפוצלים יותר מבחינה אידיאולוגית מאשר בשנת  ,1870כאשר הציונות,
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הקדמה
הסוציאליזם וחזרה ליהדות רוחנית סימנו את הדרך למגמות של שנות העשרים .במירוץ
חחפוז אל המודרניות ,המאפיין את שתי הקיםרויות ,השתתפו היהודים במידה יוצאת
דופן אם כי לא ייחודית .הם ניצלו הזדמנויות ובכמח מקרים מכריעים אף עזרו ליצור
אותן ,אולם הם עשו זאת כחלק מהתפתחות שהקיפה חלק גדול מן האוכלוסייה של
גרמניה ושל אוסטריה שמעבר ללייטה .מה שקרה למבנה ההברתי של היהודים,
למשפחה היחודית ולסגנון החיים היהודי לא נגד את ההתפחות הכללית ,אולם נטה
להקדים אותה.
המשתתפים בכתיבת כרך זה מקווים שעל ידי הצגת החיים היהודיים בתוך ההקשר
הרחב יותר של מרכז אירופה בשלהי המאה הי׳׳ט יקלו ע ל ההבנה הן של ההישגים והן
של התסכולים הגדולים שחשה האוכלוסייה היהודית באזור זה  -ההצלחות והכשלונות
של האמנציפציה החוקית ,של החתערות חחברתית והכלכלית ושל הכניסה אל התרבות
הכללית .הם מקווים שתרמו להבנה טובה יותר של העולם שלפני  ,1914הבנה
שבלעדיה יישארו האסונות שקרו בזמננו כספר חחתום.
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פרק ראשון

התפתחויות דמוגרפיות

 .1היהודים  -מיעוט הולך ונעלם?
בקיסרות חגרמנית חיו מ ע ט למעלה מחצי מיליון יהודים .בהיותם מיעוט קטן ,לא היוו
ב־ 1910אפילו אחוז אחד מן האוכלוסייה .המיעוט הזה נבדל משאר האוכלוסייה בניידות
גיאוגרפית וחברתית גדולה יותר .מבחינה חיםטורית חוכרחו הירודים פעמים רבות
לנדוד בהיפושם אהר זכויות ,הגנה ,השכלה ומקורות פרנסה .גם אחרי שהושלם תהליך
השוואת מעמדם החוקי על ידי חוקת הרייך מ־  1871שמרו היהודים על נכונות רבה יותר
לניידות .אולם ל א רק בניידות מרחבית מדובר ,אלא גם בניידות חברתית ,בעלייה
נוספת בסולם החברתי א ל המעמד הבינוני ע ל אף חעימות עם סכנות האנטישמיות.
המשפהות היהודיות נדדו ברובן בתקופת הקיסרות מאזורים כפריים ומערים קטנות
לערים הגדולות ,שבהן צמצמו את מספר ילדיהן ושיפרו א ת השכלתן .עם העלייה
הכלכלית עלה מספרם ש ל אלה שסיגלו לעצמם את אורח החיים ש ל הבורגנות .לפני
מלהמת העולם הראשונה נמנו היהודים ברובם הגדול עם המעמד העירוני הבינוני .הם
אומנם סיגלו לעצמם קווים רבים ש ל הבורגנות ,אולם דפוסי התנהגותם הדתיים
וחחברתיים היו גם להבא מושפעים מן המסורת היהודית והם נשארו מיעוט נבדל וברור.
טבלה 1
שנה

אוכלוסייה כללית במיליונים

1871

41.06

512,153

1.25

1880

45.23

561,612

1.24

1890

49.42

567,884

1.15

1900

56.32

586,833

1.04

1910

64.92

615,021

0.95
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