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הקדמה

 התנועה של סיפורה אחר מתחקה הפרנקיסטי' בוויכוח וחוץ פנים רב: 'ערב
 לאימפריה והתפשטה בפולין שצמחה אפיקורסית יהודית תנועה הפרנקיסטית,
 תנועות אם עשרה. השמונה המאה של השנייה במחצית גרמניה ולשטחי ההבסבורגית

 התנועה הרי הסובבת, החברה על בלבד מועטה להשפעה זכו לה שקדמו דומות
 ופוליטיים דתיים גורמים בקרב גם הדים ועוררה מחלוקת סלע הפכה הפרנקיסטית

 ואחרים. קזנובה גתה, הגדולה, קטרינה השני, יוזף זמנה: בנות יהודיות לא בקהילות
 היהדות אחרות: דתות בפני אתגר הציבו התנועה, מנהיג פרנק, יעקב של תורותיו

 התנועה אודות על מחקר לפיכך, בנצרות. שונים וזרמים האסלאם הנורמטיבית,
 וגם המודרנית ביהדות הפנימיות המחלוקות על לדיון פורה קרקע משמש הפרנקיסטית

 והתשע עשרה השמונה במאות יהודים יהודים-לא יחסי על על־אזורי מבט מאפשר
עשרה.

 בפולנית, בארמית, בעברית, מקורות של רחב קורפוס על מבוסס רב' 'ערב הספר
 ובארכיונים בספריות המצויים ובאיטלקית, בלטינית בצרפתית, בגרמנית, ברוסית,

 ובוותיקן. בבריטניה הברית, בארצות בפולין, בישראל, בגרמניה, בצ׳כיה, באוסטריה,
 אשר פנימיים מקורות הקיימים: המקורות כל את הכוללת הראשונה המונוגרפיה זו

 אשר ומקורות פרנקיסטיים, אנטי פולמוסיים יהודיים מקורות ומאמיניו, פרנק חיברו
 היה'משיח פרנק היהודים רוב עבור להתרחשויות. עדים שהיו יהודיים לא גורמים כתבו
 יהודי־ פרנק היה מילנריסטים ומיסיונרים נאורים נוצרים עבור לשמצה. ידוע שקר'
 ובמאגרי במגיה ובשימוש מסתוריים בקשרים המתאפיין בדעותיו, חופשי ואדם נוצרי
 מעמד, מגדר, ידי על הדיכוי מן השחרור למבשר הפך הוא מאמיניו בעיני סודיים. עושר
ודת. משטר

 מהפקולטה אוונס, רג״׳ו פרופ' באוקספורד; החלה הפרנקיזם עם שלי ההרפתקה
 ואת עזרתו את רבה בנדיבות לי העניק שם, אוריאל, ומקולג' מודרנית להיסטוריה

 רבות למדתי שיקגו באוניברסיטת וייטינג כעמית הקצרה כהונתי במהלך עצתו.
 ישראל ועמיתיי, חבריי בירושלים; נכתב הספר רוב מנדס־פלור. פול עם משיחותיי

 הערות העירו ריינר ואלחנן סילבר מיכאל מאיר, יונתן כהני, מעוז יובל, ישראל ברטל,
 אדם לינוביץ, הריס הונדרט, לגרשון גם תודתי את להביע מבקש אני וחשובות. רבות

מסוימים פרקים או מסוימות נקודות לגבי עצותיהם רפפורט־אלברט; ועדה קזימירצ'יק
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הקדמה

 עזרתו על רודרמן לדיוויד מיוחדת תודה טיעוניי. לליטוש רבות הועילו רב' 'ערב מתוך
הספר. בפרסום החשובות ותמיכתו

 שערכתי הראשוני, המחקר כמוה. מאין חשובה תמיכה בי תמכו רבים וגופים מוסדות
 סימון למכון תודה אסיר אני באוקספורד. הרטפורד קולג' בחסות נעשה בבריטניה,

 שלי, הבית אוניברסיטת בגרמניה. בביקורי אותי שאירח בלייפציג, דובנוב
 הצ'כית לרפובליקה לפולין, נסיעותיי במימון סייעה בירושלים, העברית האוניברסיטה

 היהדות בלימודי תחומי רב למחקר המרכז לסכוליון, מיוחדת תודה ולוותיקן.
 בסביבה זה ספר לכתוב יכולתי נדיבותם שבזכות מנדל, ולמכון העברית, באוניברסיטה

ומרוממת. תוססת אינטלקטואלית
 - בשירותיהם שנעזרתי הרבים והארכיונים הספריות לעובדי גם להודות מבקש אני

 לעובדי וכן באוקספורד, טיילור מכון וספריית הבודליאנית הספרייה לצוותי במיוחד
 ובפרט הוותיקן, של הסודיים לארכיונים בירושלים והאוניברסיטאי הלאומי הספרים בית

 המדינה מארכיון רופל ולהנס־גאורג בוורשה הלאומית מהספרייה מקובסקי לתומס
באופנבך.

 של העברית המהדורה להכנת ותרמו שסייעו אלה לכל לב מקרב להודות מבקש אני
 הפרויקט את ניווטו אשר שזר זלמן ממרכז חובב ויחזקאל אבינרי־רבהון מעין זה: ספר

 המפרכת. התרגום מלאכת את עצמה על שלקחה ברוך בן וברוריה סופו, ועד מתחילתו
 לפלר, ונועם גרברג שי פלדמן, הדר מאיר, יונתן לחברי להודות ברצוני כן, כמו

 תרמו אשר ותיקונים שינויים והציעו עליו העבודה במהלך התרגום של טיוטות שקראו
 כמה והציע המפתח את שערך דרייפוס לבניה תודה ולבסוף, הסופי. התוצר לשיפור
הברכה. על כולם יבואו האחרון. הרגע של תיקונים
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1770 שנת סביב ומרכזה אירופה מזרח


