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חוקרפיוסם 1979בשנתתשליי)ב.תל-אביב,ייאלייףיי,(הוצאת

 ) Brill: Leiden ,1979) ,The Age of Haskalaהאגנליספרואתזהפורה

שונות,ומתודולוגיותתיאמטיותחפיפותאףעלהחדש'שסהפר

ברשותהעומדביקורתיניתוחאלאשלובעריתמהדורהאינו

הייהשכלהיימחקרכש.דתהחורשפלאי'מצייובהקדמתו :עצמו

מבואבבחינתאלאאינוהנוכחיקרו riמאףכירבות,שניםזה

(זיאנרים)בסוגותשיתרכזהמש,ךעלשוקדהואתעה(כבר

לכדאיחזקאלטלב,דוידהרבניםלשהתקפתםלמשל, •כמו . 1

בחיכוךשלידוד-מערכותכ.ה.וייזללשקריאתולעלוויךוחירש

מוכחת)היסטוריתועבהדזואיוכי(אףאומריםשישהיהודי,

 .סרפיולעדין-שריהפגזירתכדידעהקצינהכי
z . העםייאיךוייזל:לשואמתיישלוםמיידכרילפאישמניאכיפ

אתוישכההכפך ...וכנוןחכםעםה•קראוראשוןדכוראשר

טעמויי.

מס,ראוןבכהוצאתסרפותנו",ייעלהחשובקונטסרורהא . 3

 . 12עמישתייי,ירולשים,

עידןשלכוח-היוצריצקשבקנקניהןהשונותהספרותיות

ופובליציסטייםטיים-tבלטך~'השוצפים,שיקויואתהייהשכלהיי

כאחד.

עצמופלאיאף ?זהבנושאכיוםלחדשניתןעודמהלכאורה,

שאת O/oהייהשכלהייספרותבחקרהרביםלקודמיוומודהמודע

מחקר(ייעלורססשמואלפרופילסכםהיטיבכברתרומותיהם

למדעיהעולמיהאיגודידיעון ,)א(בימינוההשכלהספרות

טוןעאף-על-פי-כן,תשמייו).חורףתשמייה,קיץ , 25היהדות,

המתאימהתשומת-הלבניתנהשלאייכמדומה •פלאי

עלהדיוןמוקדלאבעיקר ...הבעריתההשכלהשללראשוניותה

כסיפורתהן ...ההשכלהבמחשבתהגלומההתרבותיתהמהפכה

זו,תרבותיתמהפכהשלבמאפייניהחברתית".כתנועהוהן

חדשמחקרשל raison de 'etre (-ההיא-היאראשוניותהשהדגשת

איפואהמחברנותןבו,טיפלוכברוטוביםשרביםבתחוםזה

יוצריםשלהספציפיתמישנתםאתבוחןהואולאורםסימנים,

ברליןשאולריסאטאנוב,יצחקוייזל,תירץכנפתלינחשבים

בהמגפיעהצורןהכרת :אלהסימניםבין .ברסלוימנדלומנחם

השאיפה ;לחוללההיימשכיליישלבכוחווהאמונהתמורה

סימפטומיםבהםרואה(שפלאילהיסטוריהוהיחסלאושר

המועדפיםסימפטומיםהייהשכלהיי,שחוללהמהותילמיפנה

בחקרזה-כברהיימקודשיםייאלהפניעלאףאוליבעיניו

הואולאמנציפאציה).לשיוויון-זכויותהשאיפה :הייהשכלהיי
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ייהדרשהיי.שלהזזואתייהקמיעיישלפייארברגאתאז,כבר

דיאלקטיוביאורגנטיביאור

ראשיתהאתמוניםומאימתימהיכן :המסורתיתבפלוגתא

שכינהמהאלבלא-עורריןפלאימצטרףהייהשכלהיי,סרפותשל

בבחינתהקלין,שמעוןשמביאמהואל 3קלוזנךיייינוסחסדןדב

 ,דהיינוהיייח,המאהלש soה-שנותכראשיתכללייי,"קונצנזוס

 15ראודה



מתעלם,אינוהוא . 4הגרמני-מנדלסוניהמרכזשלתחילתו אןהולנד),(איטליה,שוניםומקומםשזמנםמניצניםכמובן, הקיבוצי,ייבכוחהאבשכנזהייהשכלהיילשהפרימאטאתרואה פעולהלשאפשרותהתבודתעובעיקרבמרכזיותהכתנועה,
נקודות-הכוח-והתורפהאתמאוזנתגבישהיבשרטטומעשיתיי. ובקבוצתמנדלסוןמשהבענק-הרוח(שראשיתוזהמרכזשל ייחנלהמאניפסטמאחורישהתייצבההמשכיליםהצעירים חפרוגראמאטיכתב-התעשלמשמרתועל-ולאחריוהבשוריי,

סתירותיושלנוקבמחישוףנמנעפלאיאיןייהמאסףיי) ביהודיםהגלותיתחאנומאליחגפעיכלתליית :הפנימיות ואמתיי,לשום(ביידבריוייזל,שלוקריאתוגיסא,מחדעצמם, בדבראשמיםאנחנויילאמאידן, >. 1z-11עמיתקמייב,ברלין, גזרבמיאוי .נפשנויילערפהדביקו(אשר)העמים ...אםכי ...הזה בחטפההמסורתלשרברביייבייאלשילהיתלותחנסיונותאחרי
אףלנרכידועלטמיעה,חוליךגםצידוקוכלשעםלשינוי-ערכיו. שבנומנדלסון'(משחעצמהמנדלסוןמשפחתשלמתולדותיה גנינות"נעיםימנדלסרןברתולדיפליכסשלסבוחראנשתמ,ד אשכנזיי).

"הניתוחהיאלה,נדרששהמחברכלשעצמהמעניינתפרשה התיקוניםלהצעותהכוונה .כפשריישנפחוהמנותחשהצליח-מדי לשהראשונהבחוברתדג szב-וייזלהלעהאותןהיהודיבחינון הלשוןנטישתתהליךאתשזרזותיקוניםואמתיי,שלוםיידברי
פלאי'שמבהירכפיוייזל,כי(אףמעמדהוחדעתערותחבערינ::ו אתמידהדעתלעשמלעהמה iבמישרין)כמובן,בכן,;גללא הגדולה"הנסיגה :תכיילבקונטרסוסדןשלהמפורסמתאבחנתו (קיבוציםקיבוציםיישלספרותכלשוןלשוננושלוהרצופה
באי:יופהתחילהמובהקים,בעריתיצירהמרכזישהקימו הבעריתשלהגעוםלמעמדהההקבלהבארחיי)ב.יותרומאוחר
רלוואנטיתמהעדעדים,כמאהמוכיחהכיום,היהודיתתבפוצה פלאי.לשספרועוסקבההתיאמטיקההיאאקטואלית)(ואף

כיהמחברלשהטעמתוזהמרתקבמחקרעוברתכחוט-השני לשידוד-מערכותהמטיפיםשלעצמה,זובסוגייתאףאולם .מביתיימאבקהגדולברובוהיההבעריתההשכלהשליימאבקה
יותקפותועיזבונואתזהספרמוכיחגופה,היהדותבתוככי ובהניחולושקדמונודעיםחוקריםמחלוקותתמציתיתבסכמו שנהמאתייםממטחווימאוזתנ.לרטרוספקציהמוצקיסוד היסטוריון-ספרותראהלמשל,כן,שונה.באורהדבריםנראים בעודהייהשכלהייי,ספרותכחלוץוייזל,אתקלוזנר,כיוסףנחשב מפליא . 6נמרצותעליוחלקשטיינמןכאליעזרחריףשפולמוסן שנתדעטריותוגפהלאזהשבפולמוסשחומר-הנפץאףכיהוא, הבקרותנסמכתלווייזל,הנוגעבכלזאת,בכלי 7 )!( 1973 כללבאקודמים,דורותשגרסומהילעדפלאיאליבאהעכשווית, המחברלשקריאתואתשמחזקמהומחודשת,ענייניתבדיקה שלוםיידבריבעלשלמישנתובהערכתביקורתיתלרוויזיה ואמתיי.

כיפלאימדגישחדשיי,ייאדםבווייזלשראהלקלוזרנבניגוד בשלאינוזה,נודעייהשכלהיי-סופרשמעוררהעניין
 ...המסורתכלפיהשמרניתעמדתויימשוםאםכיימהפכנותו

4 . 
Simon Halkin, Modren Hebrew Literature (from the Enlightenment to 

the birth of the State oflsrael: Trends and Values), Schocken Books, New 

. 34 . York, 1950, p 5 . אי,החדשהיי,הבעריתסהפרותלש"היסטוריהקלוזנר,יוסף
 . 11-9עמי , 1960ירושלים,

 . 1931תל-אביב,הזמן","במזרהשטיינמן,אליעזר . 6
האנייי'מןכהתשמטותהבערית"הספרותבסקי'ברונויורם . 7

תשלייג.ניסן,יייד"דבירי,"משאיי,

לחזורראויכידרמהזהבנידוןשמרנרתריי.אףלעלומרישושמא אתמתחילחראאיולקלרזונשבניגודבלבדזרלא :סדןדבריאל פשחתלחרבו,פישל.(ואף.בורייזלארבמנלדסוןהייספירחיי שאיןאלאהיסטויר),צדקעושהבבחינתדלידויאינו,ברמחייל, פרצופובעיצובהישןלשחשיבותואתלהטיעםנילאההוא אר-להכשלההיריביםייחזרמיםשחריהחדש.שלהרוחני כמנייע-עומקחיו ...-להםיירבהחיתהשהיאהזרמים :תאמר רביןלחוציהביווחיולהכשלהשנתפסואלהשלבלבםגם -גווםרפסותנוחוקרילשוהדיוןהעיוןדרךאפשר ...המאספי נזקקיםאינםוכמעטחגיניטיהביאורבדרךאוחזיםשהםלפי ביארובדןרואכן, ). 8מעישם,(סדן,חדיאקלטיייהביאורלדרך תופעות.לשכפל-נפיהןאתפלאילשסרפומאיוזהדיאקלטי סורפילשנימתורהשחראהפורטרטיםחםלכךמערלהדוגמה איןזרבסוגיהבלרין.ושאולסאטאנרביצחקחייחשכלחיי בו nחמדבריייעדומורכבותםלע .בשחרו·לנןנצבעיםהדברים מאחבןחראבחסחותנותיי,כתחייתייחכשלחיהראשוןבפוקר באיםחםייינפלאי,כובתחאמינריי,"המשכיליםכוללת.תופעה לשמתרך·תרכחנקלחוהנעוייםהמשכיליםלש"הטיעונים :רלחלןמביתיי.ביצורהתוךהיהדותאתולרענןלחדש חותברתשלהמקודשחקוופרסמתוךיהמסורתיתהיהדות רחלתמר,ד_מסירפרתי.~נ_ח P.מו.iב ,~_דר_ק nמכתגי·-:-הבערית הפילוסופיתהסיפורתומןלדודויתה,והתשובותהשאלות לשזוהפשתע-גומליןעלבימייהביניםיי.שנתחבותהיהודית חוצץיאצולשחוהסטאגנאציחהאיבוןתכונותשכנגדהמסורת,
שנאמרודסן,דבריאנמניםוכבלרין,כסאטאנובסאטיריקונים  :פלא)ולשרפסרלפנישנח-40מלמלעה(משמע,תבשייזעוד

גדולה,הבתוננותחייבעודאחרוניםבדורותייחוקריסרפותנו (הסחדיותלהכשלהשמכעוהאלה,הזרמיםמורשתאם
אביריביריביה,גםעצמהאתקיימהלא .)ג.י-והמתנגדות האימותאתאיפרא,·נזכור'אםשם.)(שם,עצמםייההשכלה ובלריןשסאטאנובהרימאפיקורס,גוועעם-הארץכיהידועה, (בלריןחולקאיובמקוררתבקיאותםלע :זהולאזהלאהיולא לאויביהםחיהנשיתןמהואףחודי-לכאורה)כרבכיהןאף לשהאביםבדבריולבארונכרןכינראהייאפיקורסותיילכנות היאהראשונה,תבקופההבערייםהמשכיליםכליילא :פלאי צעמםראוהבערית,ההכשלהשלהגרמניתהתקופה

האמיןלחקםנטוע.לקעורשמטרתםדתייםכרפורמאטורים האנורותאתלהחזיר ...היאהבעריתההשכלהשמגמתליבויבכל
 '""" .היהודיייהעםאלוהמדעים
פסבדו·אפיגראפיתלוחמה
הרפאכסיס,אתואידאולוגיותצורותמתניםשתכניםמאחר לא(אןובלרין,סאטאנובשלהסאטירינקשםכיייפלאלא הפסבדו-הלוחמתקשרויבמהישמושעשהבלבד)שלחם

"מקודישי,למחברחדשחיבורלש:ייחוסוכלומראפיגראפית, המיוסחיםויימלשיייייקוחתליייישיר-הישריםיי,רקלא .קאנוני גםכזכור'יכזהו iזהתעיקלייפטנטיידוגמאותהםהמךלשללמה הכלליתבסרפותגם .בו-יוחאישמערןלויייהזוהריילשייחוסו
לשזההואביותואופייני jאלחמעיומקריםהםרבים-מספור התכססיתמידלאביליטיסיי.ייישריאתשייגילחיילראיספייר

גרלדבוגלאח :ממשהערמהבבחינתחראהייפסבדר-אפיגואפייי אנדהדיימרן.תרזהישדיאתכתבההיאלאכימעולםטנעהלא
גיישחבידינכתבכמרהראשוןסשרפה(עמיר),פינקרפלד פרי-לעחייקופירייטיימןחוצנהניערהלאהיאאףיאאפנית, המעששעמיקוחוהואכמרןב,אחר-בתכלית,הרומאנטי.עטה אמצעיאזיאו,אמילסרפילשהלעוםמחברםגארי,רומןשל

לשצביעותהמסכתאתשקרעשנרןייפסבדויאפיגראפייי
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אתלבי-לאותושיבחהגאריאתבלי-רחםשקטלההביקורת,

פלאילשסרפועושהבלב,דזהמטעםלאאךזה,מטעםאזיאר.

"מטהרייהואראישת,יחד.גםברליןועםסאטאנובעםצדק

הספבדו-תעלוליועלוזייNפ"."ספראשלהשרץמןאותם

זאתעשהכיייהתשובה, :מעירהואסאטאנובשלאפיגראפיים

הסתירותאתמיישבתואינהמדיפשטניתהיאזייןפשהיהמפני

הסיפרותמגדוליאחדשלרתב-האנפיןבדמותוהכרוכות

שיטהזוחיתהסאטאנובלגבי ...בראשיתההחדשההבערית

בייזיוףייהרואהורסס,לשדבריואתמביאאףהואסרפותית". '

וילש"זיופיויילהגנתואילו 8בדויה"."ארכאיזציהשלשיטהזה

וכמשכיליםסאטאנובכיחצקייברלין,כותב:הואבלריןשאול

הבתעשלםמאתיםסירפותילמכשירנזקקהאחרים,הבעריים

השאלות-ושתובותיי.שלהסירפותיבזיארננאחזולכןדעותיו,

היאשהן,ככלונחוצותענייניותאלו,מהבהרותחשובה'אך

פלאילשסרפושמעניקהספרותית-ערכיתהריהאביליטאציה

בכמהייכיבדוםייבני-דורםרקלשאאלה,סופרים-לוחמיםשלני

(וולפסון,יורתמאוחריםסופריםאףאלארותחין,שלקיתונות

צינברג,גוץ,(גכוןנודעיםוחוקריםבן-זא)ב,פדו',יהורוויץ

פיחות-רעך,להםוגרמובהםטעוואחרים)שפ"'אברנפל,ד

סאטאנוב.אתויי"להביידרכופיעלשניסהיקלוזנראףביניהם

אתהמחברמתווהומעמיקרגישובניתוחטכסטואליתקבפידה

סאטאנובלעאכשראלה,"השכלתייסופרישליצירתםיימפת"

הסופריםמביוהמעטיםאחד ..יי :בדברי-סיכומואומרהוא

התיקוניםלשאיפותתנןאשרברליןהשכלתבראשיתהבעריים

מגובשביטויהאירופיתההשכלהדתשלולרעיונותיהבדת

זאת,עלומתהיהפיי.הסיפרותשלהיצירתיתבמיסגרתושיטתי

ברליןשאולהמשכיליהרבשלהפאראדוכסאליתדמותולע

שכינתוכפיהרכנותיי,כיסאעלהיושבהיהודי(ייוולטר

היהברליןיישאול :כותבהוא 9מאהלך)רפאלההיסטוריון

הבעריתההשכלהלשהריפורמהדרישותאתפירטאשרהראשון

בערייםכריפורמאטוריםלשאלמעשה,הלכהרפטיהןלפרטי

אףעל :ולהלןגרידא".בהכללותעסקואשרזמנובניאחרים

זהבערימשכיל ...(כלפיו)החוקריםרובשגילוהשליליהיחס

במההבעריים,הריפורמהסופריבשורתהחשוביםאחדהוא

הבערי,לבושםאתהאירופאיתדת-ההשכלהלרעיונותשנתן

ברגישותו ....זמנובניעל-ושללילהלחיוב-כתביוובהשפתע

אולי ...בכתיבתולבטאשאולויהיטיבהרבובכשרוכוהרבה

העיקרייםהשינוייםאת-אחרסופר-השכלהמכליותר

התעבפרוסבמחנה-ישראלהשטחלפנימתחתשהחתוללו

החדשהיי.

(שאינובפרוטרוטמשרטטיםהמונוגראפייםשפרקיופלאי

חריפי-פולמוסאיםשלהרוחניפרצופםאתנטול-ביקורת)

מקודמיוכמהעםמהפתלמסותאףעצמומדיראינויטיעון

לדתעו,שטעו,למלש,ברזילי,ויצחקברנפלד(כשמעוןבביקורת

בייטישטוישיאוייהמאספיםיי,דורשלב"אנטי-תלמודיותויי

מונהשהואמושגיםייועירבובוהמאוחרהמוקדםביותחומים

שיטתוועלעליושמחקריהםוייזל,שלמחוקריואחדיםבין

תבפיסתםיי).ומצומצמיםרבהבמידהמיושניםכיוםייבואים

גכוןמעודכניםמחקריםמלצייונמנעהואאיןגיסא,מאידך

יהודהשכביץ,בועזקורצווייל,צביסמט,משהשלאלה

יירתביץיי,אסף·יי.מלשיוחיבורו,סאטאנוביצחקיילעורסס, . 8

 .-392 370עמ•תשכייג.תמוז,יל·ב.

סופאי,כרןאחווניםיי,דורותישראלימייידבוימאהלו,רפאל . 9

 . 79עמי , 1954מרחביה,ב,

ההגינותצעםלענשוסףמהואחרים,ררזבנלרסחנרפידנלדר,

מרעילאינפררמאטיביארומיפץיס-למקחר riעמיביןהאקדמית

מחתדש-rםחרסהאחרוניםבשעוריםשנצטרבהיבולעלביותר

הייהכשהליי.סרפרתקחרלשזהתבמידרת

אקטאוליקן-היקש

 .היערלשכללוחראבירותמאלףהצעיםלצמרותמלעאולם,

ומיוןבניקורוירטואוזיותדעהממתחהביקרותלשזהבעידן

נדערשבהסהמפוררכשוח-הבנראטכטסראילת,ראקררבאטיקה

לשימה,בריאההודלתלשכוח-הגברארוב,פילעממנו,

ייסן-הלכיירקלאלפאילשמסרפרערלה-(רקרנטסררקטיררית)

אתהמסשעותלפלרגתרתאליאקטרקר-היקשאףאלאיסיתניטי

מנדלסרןלשתבקופתםרואהחראכיברניכרזה.זמננויהדות

בסירןרבני-דורס,סרבלריבלרין,רסאטרנרב,אייכלייייזל,

ימינועלצםדעמגתלגליםשהדיררב-משמערתתרבותילמהפך

מדגיששלררירן-זכרירת,הידועה-מכברשלאיפתםמבעראלה.

תמורותהחתל :חפותלאשחובהשאיהפפלאילשמקחרו

לצרוךשלאישנויעצמה,היהדותישנוילשםהיהודיתבתרבות

ארערל-המצרותהתלקלאפנימי-אימננטי.לצוןראסכיחיצון

לשלזראלטראנטירריתפרנשותאסכיבלבד'תיקוניםהצתע

כיהעובדהאתמלביטלפאישומרת-החרמות.האררתרדרכסיה

אלאגרידאדתלאביהדותראואלהראשוניםייהשכלהייסופרי

אסזר'תפיסהלשלאורהרידאנמית.מתפחתתציוריליזאציה

חיתהלאמעולםבזעם,עליהיחלוקאםארהקוראלהיסכים

אתבדריציבסקייוסףמיכההדגיש(ובכרהומוגניתהיהדות

חקליך,שטעבהמטעבגםהייתת-זרמיםיי).לששוויון-רעכם

 ;בנוןת-טעםמשרםזה,iםשקרבר'ישרצידי-דרכיםיי,"דרכים

לגיטימיותושאלתביהדות-ימינו,יהודי!""מיהרשאתלואפילו

קצה-הקרחוןאלאכמדרמה,אינה,-ביהדותהפלרראליזסלש

לש.ספררנדרשלהrםקרפהנתרחשההמודרניגיבושושראשית

(גכוןבהןכרוכהשחיתהוהסכנותליקריי-הלוואיכלעםלפאי.

התמורהכירנאהרלייהגתרמנרתיי)לטמיתעההקרקעהכשרת

תמררההיסטורי,שחבבוןחיתה,גרמניהמשכיליוגרמושבישרו

תמררה.להשאין
קעיבות-הידערמעוררבעיקרה,טכניתמסריימת,הסתייגות

ואילומלא)(בכתיבייאייכליימדועזה.חשובבמחקרהכתיב

אתלאה~פני.םאייתרממשכךאמנםחסר)!(בכתיב"ריזילי

אייתןב-יחצקאהרבםהנודעהבעריהמשוררגםאולםשמם,

אותרמאייתיםכיוםואילוייזרננאיישם-משחפתואתבזמנו

ולמהרבות.מניאחריםצנועהדוגמהאלאזרראיו"סרנה",

טעםמה !) 94(בעמיייהגירן"ואילו } 93(בעמי"ניסיון"

שהקונצנזוסבשעההאגנלי}התתעיק(בהשפתע"דיקרטרמיהיי

(עייןיידיכרמטרמיהייחרא dichotomiaכ-יווניותלמליםהבערי

שבמלאיייהימלאהתכיבגםמיורתואחרים}.אבן-שושןמילון

מוטיעםקריאהאולהיגויחששכלאיושבהןבמלים

גםרכיויי}ב.יימדאיייייארליייי,ייסירפרתיי,(כיימילחמהיי,

חראאםספק ) 10בעמי(יילכשחרזריי,"לכש-ייבצורתהשימוש

זמן-תעיד).זאתלכשיצרידלהשאירוומוטבזמן-הורה,הולם

 .ברכת-ההנניולעלהיעבכדיאלוסגנוניותבזוטרתאיןאן

אלאהתמורהrםחרםרקלארב-רעךנדברהואתמורהבאמקבי

הרתומה.תבחוםאף

ראודה
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