
וחברהספרות

פלאימשח

חעבריתחחשכלחבספרותחאוטופיח
סאטאנרביצחקשלחארסרפיבחזרנוחםרדרניתחיחדרתדמות

במחלוקתוהשנוייםביותרהפורייםהסופריםאדחחיה ) 1804-1732 (סאטאנוביצחק

ספריםעשרותחיברהואבגרמניה.המוקדמתהעבריתההשלכהבתקופתביותר

בספריופירושיו.בלווייתדחורותסרפותלשהמותפמספריוהחדירשוניםבנושאים

ההשלכהוביוהיזחתובןילהלשיםביסוןדיהניו,תמוהנ:להלכשהנטייחנתרכיחרשאתים

גםבחםישךא . n1mנחיקוידארנירגאת<גכוןביניהןסתירהאיוכיולהבציעהכללית,

התפילותנוסחשלהמקדושיםהטקסטיםכביקורתמובהקים,השכלתייםיסודות

איןכילהראות,סאטאנובהשתדלאחריםכמשכילים .]) 1773 [תפלחיבית(ניאגרת

(כיספוהיחזותוביןופילוסופיהמעדיםלימדוי-חול,ביןויתורה•,•חכמהביןסתירה

המורסבסרפגכוןמסורתית,רבוחלכתיבהגממהגםביצירתוחיתהךא .)) [1775חזחיוןי

 .) 1784 (חדמות•רפסי-שכבת

חטפהכגוןחמשכילית,האדיאולוגיהלשיסדוותלכתיבתוכשרתבבויצירתובחמןש

הצעותלכדיזןמבעכורשהתבגרוכקריטריון-על,הדאםשלבתונתוודהגשתלספקנות

ירבעהת.הלכשההלשתפיתסהלע-פיביודהתערמןשלניוי
--·-"' 

מחבריםשמותנשאואוהמחברשםבעילוםנדפסוהמקורייםמספריורבים

בניבמקריםוןכדורובניאותרהאשימוסאטאנובלשזודרכועבקבותדבויים.קדומים

שלידועהוקונוונציחסרפותיתדרךאלאחיהשלאבייזיוף",יורתמאוחריםדורות

על-ידישנגתלועתיקי-יומיןבכתבי-ידהחומרנמצאאכילוספרותית,פניםהעמדת

עתיקות.בסרפיותחבמלח"ד

פסרותייםובז•רנאיםסבגנונותכוחםשניוסהראשונים,הסופריםמןחיהסאטאנוב

 ) 1789 (אסף••משליבשםסרפיםדסרתכבתחראהיהודי.חקורפוסמןהלקוחיםשונים

ווחקדוים•לטקסטקדום.למשוררייחסשאותםפסדבו-תנ"כיים,חוכמחמשליובחם

בכתבי-הקדוש.המקדושהטקסטדכוגמתהעמדו,בתחתיתהמדורניפירושואתהוסיף
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לצורחנדרשנמר-ןכחמשנילית.האדיואלוגיהמסידוותבביאוריםהטמירכמיח-רביחןא

•תחנמרניילשולסגנונו )] 1783 [חזהו•מסרפ•קונסרט(בסרפרולסגנונוחזרחר•סיפרשל

•תחילים• ,) 1799 (•איוב•נרפסרפסיםהדחירןכעלנסוף .]) [1775החזירן•(נסירפלאלחריזי

עמנואל••מבחרות ,) (1795חינרזרייפסר ,] 1785 (התפילה•רסידיררלסייחרת••חדגח•, ) 1794 (

ערדו. ,) 1796 (

לאורהרצאתועםוהציבוריתסהרפותיתבפעילותההתחילהגברמניהנרבית .r.חהשנלרה·

לדרישותשופרשימשאשר ,) 1784 (•המאסף•הראשון,חמודוניהערבינבת-העתשל

הראשוניםהמשכיליםניסרנתביהםאבמצעותרנןזחבטאוןבאמצעותהתיקונים.

היחרדי.האדםשלוהמחשבההתרבותהחיים,תחומיבכלמהפכניתתמררהלהציע

המוצעהשינוידחש.יהדוי-חדשאדםלשלהיוורצותולהביאחיההמהפךשלתכליתו

הציבוריתהמערכתובאורחותהיחידשלוהתנהגותוחייובדפוסילחולחיהאמור

האוטופיה,חיהלשינויהעבריתההשלכהעריונותלהעלאתהכליםאחדהיהודית.

ההשכלהבספרותביותרהפופולריותסהרפותיות(זיאנרים)הסוגרתאחתששימשה

חיייח.במאההלכלית

שעסקוהראשונותהיצירותןמאתזרחיתהסאטאנרבליצחק ) 1793 (ריבות•ד~ברי

אתלחדשבכסירן 1דתי,כפולמוסהראשוןבחלקוננבתזחחיברובערית.באוטופיה
דכוגמת-רחפרלמיקחחאופלרגטיקח-דחתיהוויכוחלשחימי-ביניימיהסרפותיחז•ארנ

תמונתאתהמחברמסרטטשבחהאוטופיה,מצריחהפולמוסשלסבופריחנרזרי.יסרפ

זה.אמרמנושאהיאזראוטופיההעתדי.ידהות

עםדתיפולמוסשילוב-שלפנינוזהגנרןסרפותייםז•ארניםשילובנילציין,יש

מןנמההאוטופית.בספרותוכןהעבריתההשכלהבספרותמקובל-אוטופיה

בייקרן,לרפניססחדחשחי•אלטנטסי(ומררס),מררלתרמסא•אוטופיה•גנרן:-האוטופיות

לספרותזיקהלחןוישרחוקים,למקומותבמסעפותחות-לקמפנילחהשמש•ויעיר

 zחועסמת.

חמלןחמערביי.ארצותממלכותהממלכות"באחתקדם,בימימתרחשהסיפור

שנרלקבלסוירובוהיחדרישלנאנמותואויביו.דגנבמלחמהלוסלייעהיחדריתאגמייס

אמונתם.שלפרטיהואתהיהדויםשלאופייםאתלדבוקחמןלאתמביאיםחומרי

הנוצריתהאמרנהשלנציגיהםאתחמלןמננס•הכוזרי•,שלהכללידהגםבעקבות

אמונתםבדברטיעוניהםאתלפניולשטוחומבקשםבמדינתו,הפוליטיוהממסד

היהדו,יהרואפההגומן,חםיידחרמח-של-דחערתייגיבוריהיהדוים.שלהבחרתיועמדמם

והמורמ.חמןלרעהבצא,רשהפילסווף,

דחתחופשעלבהכרזהב•חנרזרי•,נמרשלאחמל,ןיוצאחדתיהפולמוסתרםעם

אתלתקןבמטרהתיקונים,שלשרוחעלוומדיעממלכתו,בלכהביטויוחופשוהמחשבה
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בבמנהתיקונים pרחחשלכח,ברוחחינןואבמצעותחיחדויםלשהלשיליותתכתרתיחם

חחלתלאחרשנודלוחמןל,נבישנימגתייריםסחרפלשחכשיבלחקוחיחדוית.הקחילח

חיחדוית.תדחעיקריתאלוודמיםהתיקונים,

שלהדגםעל-פיכלליבאוןפמונחהכשחראריבות••דבריאתחיברסאטאנוב

רקלהסתפקיכולחראאיןאוטפוי,סכורפןא 3שנים.אבוןתשדקו mחדהשלעיחכוזויי,

•עודבתיבציוןאודעות,החלפתשעיקרופולמוס,עלהמושתתיחכוזויי,שלבדגם

שלביבחלקהמובאחדתי,הפולמוסבעקבותגרדיא,בני-חמןלשלהתגיירותם

עתח,מתלחף-יחכוזויילשהדגםעל-פי-ימי-הבינייםלשחאדיאיחנצחוןהאוטופיה.

בתחוםהשינויתוצאותאתלהראותהאמפירי-התועלתניבצווךחחשלכח,בעידן

תוצאותיישוםלשםלעתידקווי-פעולהלהתוותסאטאנובשוףאאכוטופיסטהמעשה.

העתידקרריאתלסרטטמטיבהאוטופיהשלסהרפותיבזיאנרמושחשי .מרסהפול

אידאליתייחבוחלשדרמטיזאציחמעיוומצייוחבעו,אוחחווחשלהדביוניבמסורה

 4בעפלוייה.

כמירקלאחמןל-המתקןאתסאטאנרבמעצבריבות••דרבילשהאוטופיבחלק

חחשכלחשלשאיפותיהאתשבמצעכמיאלאתיארוטי,באוןפחחשכלחנסתאשונשא

חדת,חופשחנחגתעל-כאמור-מכריזחראממלכה.באותהלמעשהחלכחהעברית

תרכניתומציעהיהודים,נתיניולגביובמיוחדבממלכתו,והביטויהמחשבה

•דברישלביבכוךמצריהאוטופיהשלשניחלקמצבם.לתיקוןאוטופית-חברתית

הואטופיה.חחנגתלשאדוהבתרחשויותהעסוקריבות•,

דהמיוניתחחברחביןחשרראחרנמז,ארגלויבאוןפקיימת,האוטופיהשלביסדוה

(אםלשיםי-מכאן ...סמרי"דיאלוגמעיוקייםהמבחר.שלסביבתווביוהמתראות

האוטופיתחבחרחבין- }] Suvin , 1974 [סוביךהאוטופיהחוקרשללביטויולהידרש

תרגיל 11זאתניכח ) Garrett , 1969 (גארטהמבקרבמציאות.חחבוחרביןהמתרואת

 sנבידוגיריית.

נכסףמבצביוביקורתיתחשוראחשיערךוהקוראעלסוךמאינובעהריהסופרןא

פיח. iנכתב-זו·זtארטשבחחסביבחגםכללבדןושחיאחי,חראשבחהמציאותלכיו

חיחדויתבחברההקייםהמצבעלהביקורתאתחךמספקדיברתיבידבויהארטרפיסט

האוטופיה.לשבחלק-לשירביחחצערתאתוחןהופלמסו,שלבחלק

החייםעלביקרות-איבחלק .מרולתרמאסביארטופיחיקייםדרמחמבנה

דהמיוני.'באיאדיאליתתמתח-ביובחלקחיייז,חמאהבראשיתבאגנליההחברתיים

וחןמביקורתחך-כאמור-המרוכבריבות•,•דברישלהכפולחמבנחעל-פי

בזחזחשלרביםביולחקאיחלקהבערית.חיציוחשלהאוטופיבציונהנקבעמתיקונים,

הידהותכי ,למךלשהוכחלאחוסרפותית.במחינהגםאלאאידאית,מבחינהרקלא

מאחרים.נחרתים-היהודים-זאתדתבנידמועהשאלה:מתבקשתכאורח,דתהיא
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ממנווידווש•העבריתההשכלהשלמרכזיתתיםחבפניחמןלאתמעמדיהמחבר

שהציעההפתרוןהואחמןלבפיסאטאנובששםהבדיוניהפתרוןעמה.להתמודד

ההנחההיהדוים.לשמבצםותיקוןהיהדויםתיקוןהיהדוית•:ליעביחבעהריתההשכלה

הנתאיםאתלחםיפאשרורקאם 1האוטופיהעדיךלמימושיגיעואנהורהתדחשבניהיא,

נהאתוים.והרתבותייםהרבחתיים

דמיונ,יגםולו-אפשריגיאווגפימיקוםהיאהאוטופיהןמהנדרשותהתכונותאחת

יחיהלשאובלבד-•שומקום•נחואםגם-דהעת,עלמתקבללבתי,פאוילומכוחק

תטנדסלטי.ו

ייבאחת-כאמור-מאותרתבחיותהזודרישהעלעונהריבות•דיבריהיצירה

לאוטופיותבניגודשם,מתךלבאעייא],נד•,חמערבייארצותממלכותהממלכות

אתמרחיקהשםהרדעדכווהמ).השמשיועירהדחשה••אלטנטיס(•אוטופיה•,האירופיות

תיחוםדחש.במיקוםשםלהוסיףפתחמשאירזאתעםאןערטילאי,עושחוהמקום,

באירופה.'-הרבעיתההשלכהשללמקומחההרתחשותזירתאתמקרב•מערביי
-מתרחשהסיופרכילקורא,נמסרלהרחקה:גורםליצירההמוענקהזךממידמגם
היצירהאתאיפואממקםהרבחמ .]זיכ•ג,יעשיהועל-פיייעא;נד•,דקמייחת."דקםיביימי

על-דיירפוסמהדקם."בימיובכשהתרשחהאוטופיהשיחה;מעשהלפניונהרחוק.עבבר

הסרפותיתבקונוונציחמקובלעדיןהזהב•,יתוראללשיבהעהרגהאתמבטאהמחבר

השביעיתחמאהבתהיווניתבקלאיסקחיסחדוסולשכתיבתו(במתכונתהאוטופיהשל

אגדי,מימדליצורכדידקמתיחידקםייימיבמינוחישגיסא,מאדיןהספירה).לפני

עצהמ."אכוטופיהוחלום,שאיהפדגברהיאלמציאותשקרבתורמחיק,לגנדרי,

לתמונתהמחרבנדרשמשום-מההשאלה:אתמעוררהזמךבמימדזהשימוש

עתדיהעולםתמונתליצורהרצוןביוכרנאהמתמודדהרבעיהמבחרערבזבזןמהעתדי

שאיפהביומתחאיפואקיים .העתדיהגשמתאפשרותאתלהראותהצוןרוביונכספת

העדפתעבר.בזמןלסיפורחנוטה ,•בשאיפהלביןעבתדי,שכולהביצירההמצדדת ,•א

מןדורשהעבריחאוטופיסטכימעידה,עברבזמןהספרותיתבקונוונציחהשימוש

 .תעבדייישוךמלשםהתמורותביצועאפשרותאתלהראותהאוטופיה
העתידשלהיהדויתהתפיסהעםלהתמדודנכראהחייבחזיאנרלשעהרבידהגם

ההבטחותבנרצות.גידולהשקרקעהאירופית,באוטופיהקיימתאינהאשרוהאפשרי,

מתון•קוטלגו•,אותיויקו•היהדוי,לכללשהובטחויותר,טובלעתידהלאומיות

להגתשםשעתידיםנושאיםדהיינו:למשיחייא.יכ•חלכתאהרגל,מתוןאוכיסון-חדורות

פיעלואףהמשיח,בביאתשלמהייבאמונחלהאמיןהורגלהיהודיהימים.באחריתרק

תקווהאומנםקבעחזהוההרגלשיבואיי.יוםבכללואחכחזהכלעםשיתמהמה,

מתרחשותשאינךוציפיותתקוותשלתחוםגםקבעגיסאאמיןדןאיום,בכלוציפייה

סגולי·'נסיאירועבמסרגתלאא

.:\ 
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כיעדלאלחציגחושואףחאוטופיחאתתופססאטאנובכימעדיים,חסימניםלכ

מבטאעדייוזאת,עם 10לחשגח.חניתןכאידיאללחיפ,ןאלאלהגשימו,שאי-אפשר
יבואחואטופיחלשאחוצופח,ונכרהאהמוקלבתהדרחיתהגאולהתקוותאתסאטאנוב

מלכיבענייחזההעםחןתלתיויסףוכהתיןייחכחמעתיקי:בדייובכאמרמומשיחי,עדין

אןבמידת-מה,מעורפלאויאליייינניוהמינוחעייב].[גי,אויאלייבניועדהארץ

המשיח."בימותיבת-המדקשלבניין-מס-שתפייםדגבואיננהאם-וכונת-חמסו

במסגרתאותהלמקםאוטופיההכותבהיהודיסהורפחייב ,זןתפיסהלנוכח

שלכמוחנולהשתמשאםאפשרית.אפשרותאלאנסית,אוערטילאיתשאינהאפשרות

 uחאפרשייי.ייחלבתי-אפרשיהיאהאווטפיהרחיוסבין,
עיטוחחשכתהיאהיהודילשחואכיטיפית-חיסדויתחאוטופיחמחשבתתבנית

הזוהרלתקותפחזרהחראהמשכלילבגישמשמעומושג-כדקם•ימינוידחשאוליושהנ•

בידהותיותרשורשיתאוליהיאזןתפיסהחגלות."חממתשהועהמתקופחהיזחות,של

בחרכןמשוםבתפילה.כאורח-קבעאנרמתבחיותההיווני,חזחבייתוומושגמאשו

שאינםכעכו,נעשושבכותיקוניםלשדבמחנונחוהוא-זויהודיתכתכניתסאטאנוכ

מלכיייכעינילרוונטידגםלשמשעשוייםאלאלמשיחא,וחלכתאאחרית-הימיםכגדר

יעיכ].נגי,חואיץי

כארבעהתיקוניםוהצעתמצבאבחנתכוללאיבכוךחאוטופיהחלקמכנח

החרכה.ובמהנהיחןונחלככלח,יחיס-נאוש,תבחוםהיהדוים:חיילשתחומי-סידו

למצבםהעיקריתחסינהאתחמןל,כאמצעותהרבעי,חאוטופיסטמבאחןכתחילה

כתחוםמצוירהאשוןהתיקוןיחחדוים.אתהונצריםמאנשתנכועבתהיהדוים,שלהנחות

הנוצריםביונבי-הדאםהאבתאתלהשכיןמציעהמךלויחסי-אנוש.החברתיתהמערכת

המדינהייהצלחתשהיאלסובלנות,מתייסחראסייכניייאחבתהמינוחכאח.דוהיהודים

להישמעעשוייםלרגליו,ונהמשמשתהחברתית•,•האנמהשלחידםמזחיי.זהעהםעכזו

להניחחייכת- Frye) (רפייהסרפותמבקו-מלמדנווציניתאוטופיהכלאלח.דבבריו

עהנייניםכמבצכשרוחאיונמהלסחכיוכדירקלוו(בחרתית)אמנהשלכלשחיתיאוריה
 . '-·-לשרפ.נzהאוטופיהמנסחשאותו

וחיחדויייחנוצויייחכמישלדרשותיהםכאמצעותייעשההאוטופיהלבבות••תיקון

וכתקווהבני-חדאם,כלבשוויוןחכשכוע,שלככוחואממיןחאוטופיסט uעייא]. ,נמייז
מבצו.אתלתקןמסוגליהאהכתונהלאורהפועלשדאם

שלהדגםעל-פי(אוליכזמונוגילכלתיחיזיוןעהבריהסורפצופהקצואוטופיבציור
מתאוחרא 14העכוית)לחשכלחדגם-מופתשימשחשאישיותומכדלסון,משה

ייהיחודיםהיומיום:לחייכיישומהחבויותלאהבתההשכלהשאיפתאתכפירוט-מה
אחרים,השכלהכסוירפעייא].נמייז,שולחכייועלמכוואתאישויזמיןלונצריאחכהיראו

עצמואתלשנותחייבהיהדויכימאמין,חראלהשתנות.היהדויםמחאיוהמחברדווש
 sנ.היהדויכלפיהונרציםלשהיסחלשיונייביאחרארקהיהדוישיוניוכיתחילה,
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סאטאנובמצעיבשנאה,שמקורההיהדוים,פאלייתלמנעיתזהתיקון-יסודבעקבות

היהדויםאתלשלבשמטרתםנוספים,תיקוני-יסדונשישלוהאוטופיהתמרנתבמסגרת

כדיבלשנוו.תרטיש•,"ענויהכלכלה:בתחוםהרשאוןהדמיהנ.בחיישררי-זכויותאכזרחים

סאטאנרב,מציע ,רהנשןהגבוהההריביתערלתחתהכורעיםהיהדויםעללהקל

אחוזיםשישהשלגברבההדמינהחרקעל-פיתהיההריביתתקרתכיהמךל,באמצעות

יע•א].נימ•ז,

הדעתיי,ייערניאתהיהודיםמעללהסירויעדוהחינןו,בתחוםהואשני~יקןןל-,ןסד

האוטופיהחינוןעייא].נימ•ז,בינה"חכמתדברבכלהדייעהעהדרהואייאשובלשונו,

מעוצבאינושכןבלדב,עיקריהאתמעלהשהמךלעניפה,מודרניתכמערכת-חינןומובא

פכדגוג.

ומקובלת.דיועה-ההשכלהשלהרפורמותלביצועכמכשירהחינוןשלחשיבותו

המקובל.היהדויהחינןודסריאתלשנותמאץמעשרגברמניההעבריתההשכלהסורפי

שלוםד~בריריזל,תירץנפתלישלחיבורוהיההיהדויבחינןוהתיקוןלהצערתבא-טיפוס

האוסטריהקיסרשלהסובלנותפקדותפרסוםעם , 1782בשנתבברליןשהופיעואמת•,

תלויההאוטופיהשהריבאוטופיה,החינןוענייוחיונימשרם-מהמרבןעל-כןהשני.יוסף

אחרות,אוטופיותביצירותגםנדוניםחינןוענינייכייוצין,ביצעוה.לשםבחיןונלמעשה

 16רמרבה.במדיהלאכיאם

תרכניתעלכלל,בדרןכבמוססים,נראיםסאטאנרבשלהאוטופיהחינוןתיקוני

מרוחגםבהםישאן 11לעיל.שהוזכרהואמתישלרםב•דבריריזלשלהתיקונים

תנועה 1הפדגרגי,•הפילנרתרפיניזםעל-ידיתקוהפבאותהשהועלוהחינוכיותהריפורמרת

החינןוחמשבתעלהשפיעהואשרעת,בואתההגרמניבחינןותיקוניםשהציעהחינוכית

בחזרןמצריה 19בהימאףס.יגםנדרטבחינןוהתיקוניםשלסמוימיםהיבטיםההשכלה.לש

שלבמשנתוהקיימתוללימדוי-חולללימודי-קודשהיסדויתהחלוקההאוטופיהחינון

ויזלשלהצעותיואתתואםלימדוי-הקודשבמסגרתמקצועות-המשנהפירוטאףויזל.

יצחק•המאסף•עררןשלהתיקוניםדרישותלרוחגםנאןמהאוטופיהחינןועייא].נמייז,

הוראת ,התניידלימודהדגשתבדבר 20מררפורגראליהוהאיטלקיהמשכילושלאייכל,

סמדורת.בשיטהדהתעויקריהומסרולידומדודקוק,עברית

העמיםלשונותעיקריות:קטגוריותלשתיחנלקיםהחינוכיתבאוטופיהלימדוי-החול

טללכןהטעב.לוידומיסאטחנרמיהגיואגרפיה,הנדסה,חשבון,-הדמויקיםוהמקצעוות

אףריז1ל-על-דייתחליהשהוצעובליומיד-החולהמקוצעותרובאתעהרביהארטרפיסט

וחוללימדוי-קדושביןלמאשליובלעהבמוססתלימדויםתרנכיתמעט.שנוהבחלוקהכי

בזנמו.היהדויהחיןונבגלי•ואטופית•הייתה

סכמאטיים,נראיםחידושיוןאבית-הספר,בבמנהגםתיקוניםמציעהמתקן

ועירעירדבריר:ייבכלרכהשלו.שר-החינןושלולאמלןשלכצר-ומלכיליםסתמיים
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בכלמשומרת"בוולששתילדמהזאתתונכית-הלימדויםמלדמים".שלשחלחםיעמדיו

יע•א].נrמ•ז'וים

חדיוש-בחינותיעירכוובתוןמנשים,עשריימךשהבעריתבאוטופיההסידויהחינןו

בגממהלימודיואתימשךיהתלמידאםיולחטועל-פיהן-ויז2לאצלגםהנזרכפדגוגי

המופיעחרפוודקטיוויות,ונשאאתמציינתהנשייההגממהואנמויות.בלימדואןעיונית,

מציעיכשניהחינוכי.ולמישורהאוטופיהללשוןכאןומתורגםההשכלה,בדרישות

מלאכותחאוטופיסטכולל נz,רמורפורגוויזלשנזכרו'בהשלכההחינוכיתהרפורמה

חמןל-המתקןמתח mחמלאכביולבירות.מועליהיהדוישיהאעל-נמתלחרבההנצרכות

 .]בע"נוומז,סמדוןכועבדות-דאהמ,

חינוכית,ריפורמחנההגתאמשרליותרשופאתהאוטופיתהתיקוניםשתוכניתרבור,

הבמנהאתלנשותשואפתהאוטופיהןמורפורגו.אייכלייזל,שלעיניהםלנדגשעמדה

מלכאות.לימדואבמצועתינרציםועלשותםהיהדוים,לשהכללכי

החברהמבנחכלאתמחדשלארגןשואפתסאטנאובשלהאוטופיהכן:עליתר

השונהלחוקהללשושה,היהדויתהרבחהלחוקתאתצופהרבעהיחאוטופיסטהיהדוית.

חכמיםא.מיסדוה):קומונאלית(שהיאמורלתומאסב•אןטופיח•,המופיעהמזו

מחבצים.ומומחירופאיםמהנדסים, •"'החקי"יעדוימעד,אנשימלומדים,וסופרים,

בנקאים,רוכלים,חנוונים,סוחרים,בעלי-מלאכה,ב. Z4ממס;פטוריםיחיוזוכתאנשי

 ,ז"מ[זובקבוצההאזרחיםככללמךלמסישלמוחללןקרקעות.ובעליימאי-מיסחר

וישלמוהמךלמןתמיכהשיקבלוחמבצים,ועודביכורמיםגננים,עודבי-דאמה,ג. .]ב"ע

 .]א"ענrמ•ח,חכירהדמיהרקקועתעבללי

גיוסםאתהבעריהמתקןחוזהאכדח'ושווי-חובותשווי-זטיותאזריחםלעשותםדכי

לצבא-הקבעשלישידוררקיגויסלשום,בעתותמלחמה.בעתחמלןלבצאהיהודיםשל

 .]א"ענrמיח,היהדותיתדחחוקי mשמיעלויוקפד

הקבוצהמתוןייקבעוהעםראשיהיהודית:בהנהגהלאוטופיסטמיוחדענייו

בעת ,.Pנהיהדויםשלהרוחניתהמנהיגות .]א"ענמ"ח,והסורפיםהחכמיםשלהראשונה

בישראל.הרבדמותשינוילשםלהפעילםביקשהשההשכלהדחשים,קריטריוניםעל-פי
ההנהגהמכלנדרשיםוחם-ומדעיםלשונותכללית,השכלהחם:חללןהקריטריונים

יעיא].ונrמיזהיהדוית

הסמורתי,חרנביהשיפוטזהיהאלאןאואטונומית,חתיההיהדויתהמשפטמרעכת

העיר.שופטילפניחרב-דהייןהלחטתעללערעראפשרותתחיההמשכילים.התדגנושלו

 . mאחציבוריתמישרהלכלואכשופטלחיברויוכלמתאיםיהדוילכ
למשפחות,היהדויםאתחאוטופיסטמחלקהקהילהשלהפנימיהבמנהבמחינת

חיהשלאנמ"ח,יעיא],משפחחשםמהןאחתלכלונותן zsמור,אצלגםהנמצאתחלוקה

האחרים.האזרחיםכלעםזכויותיהםלשוויוןכאותהיהדוים,ביןכללדבןראזקיים
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באוטופיה .ממלכתובכלכחוקשוויון-הזכויותאתחמןלקובעדברלשבסיכומו

תדח,בחוקיאמליהםומנביםהלדביםלהוציאתוירצם,יהידוםביןהלדבלכאיןהבערית

חמןלמקיימיחם.לשהחברתיאוהדמיניהמעמדעללערהאולטובחמשפיעיםשאינם

נמייח,אחדייאנושימיןנביכמרחםכמוכרייניחמשכילית:חסיסמחאתחגיגיתמכריז

 26סאטנאוב.לשדומותסיסאמותרבוחעייא],

חראדבריותוםועםגוזרחמןל .צובתוקףהתיקוניםאתחוזהעהרביתהאוטופיה

שלזחסיגנוןיעיא].נמייח,התיקוניםאתלבצעבוויכוח,המשתתףבצאו, ..w-עלמ~ייiר

חחשכלח,להצעותמצווח,סמכותית,נימהשווח bהמךל,צובתוקףהנמסרתחוואה,

ודקש.ואחכזהחבבינתחמןל,לשהוראותיו-תיקוניובאמצועתהמועברות

האירופיתרמעותהבמחותהשוכחשלפנינועהרביתהאוטופיהכי ,לורמאפואניתן

ואילולקורא.צפוןמסרומבעירהקיימתמציאותמתראתהאירופיתשהאוטופיהבכן

זחאוטופיסגנוןלעשות.ישןכפקדוה:כמעיונסמרהזאתהבערתיהאוטופיהלשחזונה

החברהבבמנהאפשריתיקוןלככיודייעתה,רבעהיתחחלכשחלשחלןו-רוחהעלעמיד

 .הלא-יהדויהלשוטןלשיחצוניתופליטיתסבמכותרהבבמדיהתליוהיהדוית
חפאסיוויהדמיניולמבצםהיהידוםלשהחנותי mחבnלעמדמםמדועעהרביהסורפ

תוכניתואתלהציעדכיחמןלשלבסמכותולהשתמשחברועל-ןכהאירופית,במציאות

שלהפוליטיהשלטוןרקהאדיאלית,האוטופיהבמישורשאפילולו,נחירהאוטופית.

בחייהם.שלוניייםלדג.יאיולכהיהידוםיחיםשבחהדמהני

בדיבויהתיקוניםהאירופיות,באוטופיותכמושלאנוסף:ענייומעורותחצולשון

שימוש ...ייידרשויי"ישתדלייו,"יתחילייו,כגון:וחוןל,הנמךשעתדיבזןמנמסריםריבות•

לקיימו.שישכצווחןוהולכתנמשכתיראליחכתיאורןחלהתקלבעשויעתדיבזמן
נוספת,נימהאליהנלוויתהאוטופי.הלחקאווןלכלנשרמתאינהחצונימתןא

האוטופיהלשבז•אונמצינודומהשימושלתיקונים.והצדקותהסרביםלמתןהנדרשת

וכנראהחמל,ןדלמותמאשוהיחרדילסופויותרמתאימהזונטייח zחאיוופית.ז
יע•א].נימיז,חכשיעלובגשהראשון

מדיעוריבויפירוטעל-ידינוצרתהבעריתבאוטופיההממשיתהמציאותאווירת

שיילמדוהחינוןמקצועותאתהמתקןמפרטלמשל,כן,חויאליח.אתהמעבים

בזאתועדו.ותפקדוהחבnוחחלוקתהואנמויות,לימדויאתאוהאווטפיים,בבתי-הרפס

חתוכניותאתמראההאוטופיהשלהספרותיתחקונוונציחשעל-פימצב,מעוצב

במיומשן.

אינהאי)(כוךויבותיידבוישלהאוטופיבחלקהשורותהכלליתהנימה

 21חאוטופיות.ןמרכבותומלמתד,מטיהפאלאסיפורית-תיאורית,

שלדיומהכמעיווכעיומת,דכיאלוגמתקייםריבות•,דירבישלרבובודחתיהפולמוס

בשאלותועדמתןדיבורןבאמצעותנעשהדהמויותאיפיון .דרמטידיאלוגאודעותי
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לשבמחנוולהשתמשאםוא'הןלם'לשכומונלוגמוגצאיבךרכהאוטופיהלחקהנדתות.

המךשהואדהיאלוג-ןב-הקול-האחד zאחדיי.'מכידרן"דילאוג :) Surtz , 1963 (סורטז
ןאדהרמה.באמרגואדייאיתרפסותיתבמחינהםשתזרהואוןכולופלמוס,דליאלוג

 .הפולמוסנבימתלהמשךילשאכדיכפתלווג,האוטופיהחלקאתלעבצחברסאטנאוב
האוטפויה.תיקוניעלעלרער mפארשיר mםניאוהאירופי,זכותלורבעהי,חואטופסיט

במסגרתהםהמוצעיםהתיקוניםרובדרשני.אומרתהתיקוניםשלמהותם

האוטופיסטשלם.נoמהפןעלצמהמדמהאניההואטופיהדיהינו:הקיימים.המסודות
אתוצהפהידוהיתהאווטפיהיאןזובמחניההיקים.הממדסלשהטוביםלשריותיונזקק

לאאף-לנשותושאיןנכתוןהלגותאתמקלבתהיאלאאהאידאלי,היהדויהמשטר
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