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דור ההשכלה סימן את המעבר של היהודים אל המודרנה .כבר בחוגי ההוגים של תנועת
ההשכלה  -יהודים ונוצרים כאחד  -שהקיפו את משה מנדלסון ואת לסינג אפשר
להבחין כסימניה הראשונים של תקופח חדשה ,אולם השפעתם של חוגים אלה עדיין
הייתה מוגבלת למיעוט קטן ,והאפליה החוקית נותרה בעינה .שינוי כולל ניכר רק החל
בשנות השמונים של המאה הי״ח .בעשור זה חוחל בכתיבה תאורטית ובצעדים מעשיים
לשיפור מעמדם האזרחי של היהודים בפרוסיה ובאוסטריה; בסיומו התרחשה המהפכה
הצרפתית ,אשר עשתה את צרפת למדינה הראשונה באירופה שהעניקה אמנציפציה
מלאה ליהודיה.
על פי בקשתו של משה מנדלסון כתב כריסטיאן וילהלם דוהם)Christian Wilhelm
 ,(Dohmהיועץ הצבאי הפרוסי ,בשנת  1781את יצירתו המגמתית d i e
Juden

über

) bürgerliche V e r b e s s e r u n g der׳על תיקונם האזרחי של היהודים׳( .באותה

שנה נ ק ט הקיסר יחף השני צעדים משפטיים ,אם כי זהירים ,כדי ליישם שיפור מעין
זה בחלקים של הקיסרות ההבסבורגית .אף־על־פי ששתי היוזמות ,בברלין ובווינה ,לא
היו תלויות זו בזו ,ללא ספק היה קשר ביניהן .באופן ברור נראו סימנים ראשונים
שהעידו על קץ ההתבדלות של היהודים מסביבתם הנוצרית ,בידול אשר חרף תהילת
התפוררותן של הקהילות היהודיות האוטונומיות המשיך להתקיים בכל שאר שטהי
חחיים חחברתיים .השאיפה הייתה ,שהיהודים יחיו יחד עם האוכלוסייה הלא־יהודית,
ולא במקביל לה .עם ביטול זכויות היתר של המעמדות וסלילת הדרך ליצירת חברה
בורגנית חדשה ,שוב לא יכלו היהודים להמשיך ולהתקיים כ׳מדינה בתוך מדינה' ,טענה
שהושמעה נגדם שוב ושוב .בסופו של דבר היה תהליך האמנציפציה בלתי נמנע ,פתות
בשל צרכיו המיוחדים של המיעוט היהודי ויותר בשל חשינויים הנרחבים במדינה
המודרנית המתפתתת ,שהייתה בתהליך חשתחררות מן הדפוסים הקורפורטיביים
המסורתיים.
רק לאור החתפתחויות שחלו בחברה כולה אפשר להסביר מדוע דווקא צרפת הייתה
המדינה הראשונה באירופה שהעניקה שוויון כולל לתושביה היהודים  -אף־על־פי
שהיצירות הראשונות שנכתבו בנושא האמנציפציה ליהודים הופיעו במדינות גרמניה -
תוך כדי נקיטת צעדים מעשיים ליישומו כבר בראשית שנות השמונים של המאה הי״ח.
כשם שהמהפכה עצמה לא התרחשה במדינות גרמניה ,כך לא התחוללה בהן אמנציפציה
מהפכנית של היהודים .במדינות אלה הושגה האמנציפציה בתהליך ממושך ,שארך מאה
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הקדמה
שנה כ מ ע ט והצלחתו הייתה תלויה בנכונותם של היהודים לחנך את עצמם מחדש.
תהליך זה היה קשור במידה רבה בתחומים אחרים של מדיניות רפורמה ,ובהם רפורמה
אגררית ,ובהתפוררות ההדרגתית של דפוסים ארגוניים מימי הביניים ,דוגמת שיטת
הגילדות.
המחיר שנאלצו היהודים לשלם עבור האמנציפציה היה ויתור על כל המאפיינים
היהודיים שנתפסו כלאומיים .ואולם דבר זה לא הביא להיעלמות הזהות היהודית ,אלא
להגדרתה מחדש כאמונה דתית ,בדומה לאמונות הנוצריות .הדבר התבטא בקבלת
השפה הגרמנית והתרבות הגרמנית ,בשאיפה להגדלת ה׳פרודוקטיביות׳ של היהודים
באמצעות חלוקה מחדש של משלחי היד ובמודרניזציה של דפוסי הביטוי של הדת
היהודית .מודרניזציה דתית זו התבטאה לא רק בצמיחתה של תנועת הרפורמה ,אלא
גם בצמיחת שני דפוסי ביטוי נוספים ליהדות המודרנית במאה הי״ט :היהדות
הקונסרבטיבית )הפוזיטיבית־היםטורית( והנאו־אורתודוקםיה.
המחקרים האחרונים אינם חולקים על ההתפתחויות התשובות הללו ,אולם מגמה
רווחת במחקר נוטה להעניק משקל רב יותר להיבטים של ההמשכיות .עד לאמצע המאה
הי״ט התגוררו מרבית יהודי גרמניה בכפרים ובערים קטנות ,שם חשו בשינויים
האידאולוגיים והחברתיים פחות משחשו אהיהם בערים הגדולות .אמנם בעשורים
שלאחר מות משה מנדלסון חלה התקדמות כלשהי בכיוון שוויון כלפי החוק ,ואף־ על־
פי־כן נשארה האמנציפציה הכוללת משאלת לב שלא התגשמה במשך כל התקופה .גם
המונחים שבעזרתם מגדירים המהקרים ההיסטוריים החדשים את ההתפתחויות הללו
מעניקים ליהדות גרמניה דמות הדשה .לדוגמה ,במונח ׳אסימילציה׳)התבוללות( ,שהיה
שגור בפי ההיסטוריונים לגבי תקופה זו ,נעשה היום שימוש זהיר .אם מוקד הדיון הוא
הגדרה מחדש של היהדות ולא נטישתה ,משתמשים במונח אקולטורציה)תירבות ,סיגול
התרבות הגרמנית( ,מונח שחוראתו אידאולוגית פחות ,והוא מתאים יותר לרובה של
יהדות גרמניה .אין מונח זה רומז כי היהודים התמזגו באופן מוחלט בהברה הגרמנית,
אלא הוא מצביע על ניסיונם להיות חלק מן הסביבה היהודית והגרמנית כאחד.
האמנציפציה וה׳אקולטורציה׳ היו שתי סוגיות בסיסיות שקבעו את מהלך תולדותיהם
של יהודי גרמניה בין השנים  1780ל־ .1871
הפריצה החשובה ביותר בתקופה זו ניכרה בשנת  ,1848פחות בשל השינויים שחלו
בפועל ,ויותר בשל הציפיות שהתלוו לאירועים המהפכניים .ניצחון הליברליזם הגרמני
היה עשוי להביא עמו ליברליזציה של המדיניות כלפי היהודים; הצלחת האספה
הלאומית בכנסיית סנט פאול הייתה עשויה להתבטא בשוויון כולל לאזרחים היהודים.
ואולם עם כישלון המהפכה נסתם הגולל על תקוותיהם של יהודי גרמניה .ואף־על־פי־
כן ,בשנת  1848החלה פריצה אמיתית קדימה .לראשונה הופיעו מדינאים יהודים ברמת
המדינה המקומית והכלל־ארצית ,ומקצתם זכו בפרסום חסר תקדים .מבחינה שלילית
10

הקדמה
העלו אירועי המהפיכה אל פני השטח את מה שכבר התגלה בפרעות ה׳הפ־הפ׳ של שנת
:1819

שקיימת התנגדות ציבורית רחבה להעניק שוויון זכויות למיעוט היהודי,

ושהתנגדות זו עלולה להתבטא בעתות משבר במעשי אלימות.
אף שחלק מיהודי גרמניה ראו בגילויי דחייה בוטים אלה סיבה לפקפק באפשרות
לחתערות מוחלטת בחברה ,הרי שלטה בכיפה תחושה כללית של אופטימיות .גישה זו
ניזונה לא רק מן ההשתלבות ההולכת וגדלח בחברה ,אלא גם מן חשוויון בפני החוק,
שהוענק לבסוף לאחר מאבק ממושך בשנות השישים של המאה הי״ט ,תחילה במדינות
בודדות ולאחר מכן ,בשנת  ,1869בברית הצפון־גרמנית שקמה לראשונה.
לא הייתה תקופה ששינתה את החברה הגרמנית והיהודית כמו ת ש ע ת העשורים שבין
שנת  1780ל־ .1870ההצלחה הכלכלית ,השוויון חמתרחב בפני החוק והעלייה בסולם
החברתי סימנו לרוב המשפחות היהודיות את יציאתן מהעולם הפיאודלי וכניםתן לחברה
הבורגנית המתהווה.
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