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פלאימשת

העבירתההשכלהסיפרותשלראשיתהלקביעת
המודרניזםובחינת

המנקדיםמןוכמהכמהבדרשותולדותיהוברישוםההשכלהספררתבביקורת

שלמהותהאתלהגדירשביט,רעדחלקיךשאבן.לחרבו,מקלרזבד,רההיסטרידרבים,

ספררתשלבהיסטרדירגדפיההמרכזיתהמגמהתחומה.אתולתחוםהעבריתההשכלה

ספררתלביןחדשהכספורתזרספררתביןוהמבדילהמפרידאתהדגישהההשכלה

העבריתהספרותשלגבולותיהאתכללבדדךסימנוגםלמיניהםהמגדיריםהדודות.

בקבוצהארבסרפדבתלוארהעברית,ההשכלהבספורתראשיתהאתוקבעוהחדשה

סדןהיההעיקרידוברהאשדאחרת,מגמהגםחיתהפתיחתה.אתציינושלדעתם

המפרידאתהדגישהשלאלררדסס),גםמסוימתבמידהלייחסהאפשר(וכנראה

שרנותותקופותספררתחטיבות~~י~תהאחדותהנחגרתקבעהאלאוהמבדיל,

ארהמודרנילצדלהתייחסמבליהדודות,בספורתמקרםההשכלהלספורתשהרעידו

הנושא.שלהחילוני

שדברושרמותיהורושמיהעבריתהספרותשלההיסטרדירניםורבשלהיסודהנחת

התקופהשלתחילתהאתגםמציינתהחדשההספרותואשיתכיחיתהזרבשאלה

מןהספרותיהדירןהופרדלאזהבנושאהדירןמתחילתישדאל.יבתולדותהמודרנית

שילובבגללהאחד.במקצועלדירןאחדממקצועגלשוומונחיםההיסטורי,הדירן

בבחינתהןדהיינו •יחדגםברשאיםהבשנידירגנואףיעסוקבעבדהתחומיםשני

וראשיתוהמודרניזםבבחינתוהןההשכלהוספררתהחדשההספרותשלראשיתה

הגישותהבדליבגללבעייתילהיותעלולהתחומיםשנישילוב .ישראלבתולדות

לחתורוצריבוודאיזאתלמורתשביביהם.המיקצרעירתהציפיותופערהמתרדרלרגירת

לדירןתחליףיהווהלאזהשעיוננוהכרהמתוךבנושא,אינטדדיסציפלינדיתלגישה

ההיסטוריים-האינטלקטואליים.ארהספרותייםבצדדיםויתמקדחברתי,ארהיסטורי

הזז.5ניםרקב.ע-יח-בכללהיחרדיהעםתולדותשלשהפדירדיזציהלומדלמרתו

יהודים,היסטוריוניםשלבכתביהםבהרחבהנדרנוישראלימיבדבריהחדשים

קדרכמלנחמןכד'פילוסופיםואףובדרן.אטינגדדיברו,רעדרדרבנרב,גוץמיוסט,

אתלקבועההיסטוריוניםניסרכידועההיסטורי.לדירןתומרשלרםכגרשםוחוקרים

היסטוריתומרתשציינובכךאם- 2החדשיםהזמניםאלמימי-הבינייםהמעבד

צביעל-ידישהוצעהמנדלסרן.משהשלכדמותוהמעבד,אתהמחוללתהיאשהיא

כגרןמפנה,נקודתהמהווהחשובהיסטוריאירועעלשהצביעובכךראם •גץו

שניםלפנישעדךבסינרםדרבנרב.שמערןעל-ידישהוצעההצרפתית,המהפכה

ולבסוףזה,בנושאהשוברתההיסטוריותהגישותאתמאידמיכאלהעריךאחדות

הזמןשלראשיתולצירןמוגדרתאריךבקביעתחשיבותאיןכידעתואתהביע

 3ישדאל.בתולדותהחדש



וספרותהססוריהביןייי

המודרניזםלהערבתקירטירונים

גםרעמובאחרונה,מארדפופולירלהיותהפךיותררחבבהקשרהמודרניזםנושא
מדעישלשרכיםבתחומיםכעשהאלהמוכחיםבשביהשימושבפרסט-מרדרכיזם.הדירן
-שוגיםהיסטורייםזמןפרקיעל-פכיוהשתרעהספרות,רעדההיסטוריהמןהרוח,

להביאאלהמושגיםעלוליםמדועאפוא,מרבן.זמננו.רעדהאירופיתההשכלהמן
יחסי,מושגהואמודרניזםשהמושגלכול,ברורולטשטוש.שבהכללהטעויותלידי

ההשכלהשללהקשרצמודזהבמושגרדירככר •ברותלויההקשרעל-פיהמשתנה
היהודי-במודרניזםהקשורותלשאלותעיוניאתאפואמגבילאביוהיהודית.העברית
שגםמקורהואבי-מגיחשאביהשמונה-עשרה,במאההעבריתשל--ההשכלההערבי
שלכללירתתאורטיותבשאלותאעסוקלאמאה.ארתהבשלהיחלכי-מוכיח

אחרים.בהקשריםפרסט-מרדרכיזםארמודרניותמודרניזם,

ובאחריםבהמשךשכסקורשבחיבוריםמכךנובעתביותרהמתסכלותהבעיותאחת
עוסקים.אגרשברבהקשרמודרניזם?''מהרהשאלהעצםכדרכהלאלפגינוהעומדים
מןוהמוטעםהחדבמעברביטויואתמוצאשמודרניזםהיאהמקובלתההגחה
העדרמחמתכפולהואהתסכולהחילוניות.אלהמסררתית-הכררמטירריתהיהדות
והגדרתנו •מזרשוגהגישתנו •בהמשךמדיוננושיתבדרכפילחילוניות.ההגדרה

הדירן.פיתוחעםשלבאחרשלבתי:::בגה

מתייחסאבי- 4שביטעוזיעל-ידימחדשכבחןשבאחרונה-השכלהבמוכח
ישאםלפולמוסכאןכדרשואינניבגרמניה,שפעלההעבריתההשכלהלספרות
כימגיחהרינידירגנולצורךההשכלה.תבועתלביןההשכלהספררתביןלהבחין
גברמניה.ההשכלהשלבראשיתהובמיוחדבזר,זרקשורותהשתיים
שלובהיסטוריהבביקורתהעבירהמודרנזיםבנושאהדיוניםאתלסורגכרכל

ההגדרותספרותיות.לחץוספרותיותהגדרותביןהבחנהעל-פיהעבריתהספרות
אינטלקטואליתהיסטוריהכגרןגובלים,במקצועותלעירןכדרשותספרותיותהחץו
אךהיפה,הספרותבמסגרתבמקורןקבועותאיכןאמכםאלההגדרות ;הדתותומדע
משרםבספרות.גםמשתקפיםארהקיימיםשיבריתהליכימציינותשהןבאופןע~:::בדר

ספרותיים.לצרכיםגםבהןלהשתמשפסולכלשאיןלטעוןאפשרכך
כתופעותהמודרניזםלקראתובנטיותבזרמיםלדירןכדרשותהספרותיותההגדרות
 :לשבייםלהחלקעשויהזרמסגרתגרידא.ספרותייםובמונחיםבלבדספרותיות
מתמקדהאירופיותהספרויותבמסגרתהדירןעברית.ולספרותאירופיותלספרויות
תופעההעברית,בספרותגםשביתהלהןושקבראלה,בספרויותשרווחובתופעות
הספרותבמסגרתהדירןהעברית.בספרותהמודרניתהמגמהאתכמבטאתהנחשבת

שלומנפשהמגרפההנובעותהחדשההעבריתבספורתבמגמרתעוסקהעברית
ארתה.הסובבותהזרותלספרויותומידיתישירהזיקהמבליהדורות,ספררת

תופעותוחופפתחטיבתיתביןטבעהמעצםשהיאהגדרהלקבועביתןכמרבן
קריטריוניםביןלקשרדרכיםיימצאוכןכמריחד.גםספרותיותרחץוספרותיות

יחד.גםויהודייםאירופייםוכטירת

הנחרתשקבעקלרזכר,יוסףלהיות-וראויה-עשויהלדירןכוחהמוצאנקודת



רזופואימשה

עדכללבדדךנסמכיםאגרושעליוהראשון),היהלאכי(אףההשכלהלמחקויסוד

רךהואהחדשה'העבריתהספרותשל'היסטוריהלספורהכלליבמבראהיום.
שהיאבכךארתהואפייןהחדשה,'העבריתהספרותשלוהתחלתהב'מהרתה
בצוותהןמרת jJרלהעםאתלהשכיל-חדשבכיורןושהתחילהבעצם'ח~לונית

אתמבהיראינוקלחנו sעמי-אירופה.'כלשללספריוותיהםיותרארפחותוסכנה
אתר'להשכיל[ה]חדש''[ה]כיררןבביטוייםאיונולמעט(חילוניות),'ח~לונ~תהמושג
שלזרבקביעההראשוןהיהלאקלרזנדמאליו.כמרבןהמושגאתומצעיהעם,'

 •לכךקודםערדההשכלהשלבהיסטוריוגרפיהמקובלתוהיא •כקריטריוןהחילוניות
 .אחריוגםרכן

למונחרכן'ספורת-החול'בביטוילשימושסלרשץנחרםנדושהמאהבראשיתערד

שעדנוגדולחרוש'בהמאסףגילההואההשכלה.ספורתאתלאפייןכדיחילוניות

והספרות.'השפהמןהדתבגדיוהפשטתהחילוניתוצוותותרכנווהואלדודות,קים

המאסףפתחזה'ובכלמודרנית:תופעהב'המאסף'שראהזהגםהיהסלרץש

תקופתחדשה,תקופהלמבשרוהיהמודרנית,לספורתשערבלבדבהופעתו
כפיסקולרי,במרבןלחילוניזההאינוסלרשץאצלחולשהמונחניכו, 6ההשכלה.'

שלמניסוחובדודלאעדייןאך •חולהםוהצרדההתוכן .וזבדקלאצלמוצאיםשאגר

פנימית.כמהרתחוללביןביניהםמבחיןהואאםסלרץש

הספרותשלבתקופותיהדןהעשרים,המאהשלהשניבעשור •רביגרבץייעקבגם
'ספורתהיאלקודמותיה,בניגודהחדשה,הספרותכיוהבחיןלדודותיה,העברית
האדםאתלשחדו'שבאהבכך •דבינרבץימסביוחילונית,היאבעיקרה.'חילונית
חילונייםרעיונותרגםדתית,שהיאבכךמצטיינתהדודותספררתולהחיותם.'והעם

אתהמנחההעיקרוןישראל.'ולכנסתלאלוהים'ז?זpלאלאאינםבההמוזכרים

 7רלארמי.'אנושיבסיסעלנרדמאלייםלחיים'השאיפההואהחדשההעבריתהספרות

מבליחילוניותבמשוגלשימושנזדקקרואחריםשאנןיותרומאוחדלחוברגם
 sהביטרי.שלמהותואתבבידודשהגדירו

באופןמתחילההוצעהחילוניותמושגגםמודרניות,ארמודרניזםלביטיובדרמה

היסטוריוניםעמדוואילך>השלושים(משגרתזמןלאחדדקאינטראיטיררי.

רריינדיב,כדב-הקודםההיסטוריוניםלדודמתייחסואני-חברתייםוהיסטוריונים

עלוגיים" r'ההיסטרדיים-הסרצובבמחקריהםאטינגדושמואלשוחטעזדיאל •כ"ץיעקב
עלקביעתם,לפיהעידו,ואשדאירופה,מערביהודיבקובשדווחוחברתיותתופעות
נטייהחיתהכךמשרםההשכלה.תקופתלפניערד'חילוניות'תופעותשלמציאותן
גדשםניסהאחדבמישורמאה.ארתהשלהראשונהלמחציתההשכלהאתלהקדים

צביבשבתאימהאמונההמובילהבדודהדיאלקטית'התפתחותעללהצביעשלרם

עולמהאל ]".[רמהניהיליסמרס ] ... [רהפדנקארתהשבתאותשלהדתילניהיליסמרס

אטקסעמנואלמאיד,כמיכאלהביניים,דודבניהיסטוריונים 9ההשכלה.'שלהחדש
מקובלותובדקוחזורוזולתם,פיינדושמואלסרדקיןכדודהצעידהדודרבניואחדים,

בהגדותהבהירות'חוסרעל~ל Rלמשלאטקסעמנואל ~ oהיהרדית.בהיסטוריוגרפיה
ביןמבדילאינושוחט,דהיינוהוא,כיוהעידשוחט,שלבהבחנותיוהמושגים'

ביןההבדלמיטשטשר'כך'השכלה,'לביןהגטומןויציאההתבוללותשלתופעות



וספרותהססוריהביןרחו

אינןאך-וענייניתכרונולוגיתמבחינהלהסמוכותשהןתופעותלביןההשכלה
(אמנםהיהוידתההשכלהתנועתשלמהותהאתלהגדירניסההואאףלה'.זהרת

ההלכה,התאולוגיה,בשאלות-תחומיםבכמהעמדתהאתפיוטאירופה),במיזדח
שאלתאתובחן-ולתרבותההאירופיתלחברהוהיחסהעבריתהלשוןתרדה,תלמוד
 11ההשכלה.מבשדי

ואשיתעלרירנומהמשךבמינוחקלרזנדשלכוונתולסוףלדרתאוליאפשר
אתציינהשלרעתוספרותיתלרמותמשנתואתיישםשםהחרשה.העבריתהספרות
במשהלחרבושלבחידתואתקלרזנדדחהכידועההשכלה.תקופתשלתחילתה

העריףובמקומרהחרשה,העבריתהספרותשלתחילתrזאתכמצייןלרצאטרחיים
ניסוחמתוךלחלוטיןבדודהאינהזרבחידהגםאבלדיזל.הרץנפתליאתכנארה
'ספורת :תדפ"ר)מאזעליושחזו(נוסחהספרותשלראשיתהעלרזנוקלשלרבדיו

בשעת-מדויקיותרלהלן],רכןבמקרו,[ההרגשהבדור-המאספיםמתחילאניזר
-(תקמ"אויזלהיץרלנפתליואמת"שלרםמ"רבידואשרנהמחבותשלפידסומה

1781 ('. 
ובאחר-ה'מאספים'בדוראלאב'המאספים',לאהיאקלרזנדשלבחידתו 12

חרש'ארם'היההואבחידתו:פשואתקלרזנדמסביוכךואכןדיזל.והואברורו,
קלרזנדכותברכןחרש'.עבדירסיגנרןחרשחינוךחרשים,חייםעל'נלחםאשד
 13זר'.תקופהשלוהירצוהמתחילהואהוא'ודיזלבספדו:אחדבפרק

מןהחרשה,העבריתהספרותשלהראשוןכיוצרברריזלקלרזנדשלבחידתו
דיזלהיהאכןאםהיאהעיקריתהשאלהמעטרת.לאבעירתמעודדתשפיוט,הסיבות

רבדכנגרלהתפלמסוקשהזה,במונחכוונתומההסבירלאקלרזנדחרש'.'ארם
שהתחילההחרשההעולםבתמונתכלולזהמושגכינניחאםאךכלל.הוגרושלא

סיפורים,מאמרים,בעשרותשהשתקפהכפיהמשכילים,שלעיניהםלנגרלהצטייד
שלהחדשהאדםכרמותדיזלאתלדאותיקשהאזכיאחדות,ויצירותמשלים

מרפת.רמותברגםדאוהמשכיליםכיאףהעברית,ההשכלה
יודע-ואמת'שלרם'רבדיאתדקולא-תרמםערדזילרבדיאתשקראמיכל
משכילמכליותרמשקףדזילחרש.כארםדיזלשלזרהגדרהבעייתיתכמהערי~י
-הגדולברובהוכתיבתוהמעבר.דוראתהראשוניםהמשכיליםמחברותאחר

כתביובדובהחדש.ולא •הישןבסימןעומדת-ואמת'שלרם'רבדיאתלהוציא
ואף-על-פי-כןהנרדמטיררית.הדודותמסרותשלהמקובליםהעיקריםאתדיזלמבטא
 14יסרדי.אימננטיחידושדיוני,בהמשךדאה 15שכפיברריזל,היהפרדוקסליבאופן

ביקרותרקעעליובןההשכלהלספורתשלוהאסכולהרבניקלרזנדשליחסם
ברורולה.תזהאנטיחיתהקלרזנדשלשהאסכולהביקרותהקודם,בררוההשכלה

שלתרומתהאתדגשילאבאופןלהעריךשסייעהפדספקטיררהנוצרהקלרזנדשל
המוקדמת.ההשכלהספררת

שכראינושא-הרודותבמורצתהתפתחויותעבדהמוקרמתלהשכלההיחס
לדאייהההשכלהתקופתשלהראשונהבמחציתחיובימיחסוהפך-מחדשלברוקר

 .מנדלסרןעלהקשהבביקורתויסמרלנסקיןפץרשלהשלילית
רעמוהתשע-עשרה,למאההאחרוןבעשורהחרש''המהלךבמורצתנמשךזהיחס
על-הוצעוכולמכולההשכלהביטולהאחדים.ההשכלהבסופריזלזולגםהתפתח
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(תרכ"ד),הראשונהבשנתוב'השלח'שנדפס'לאן?'במאמרואהרכפריידמרדכיידי

הספרותביןטריזלקבועביקששאהרכפריידברור 1sבספררת.המשמרותחילופיעם
באופןדרגישהביטאהואהחדש.המהלךספררת •הזמןבתהספרותלביןהקודמת

איכהעתה,בהעוסקיםשאגרכפיהספרותית,'העבודה :פכיםלשתימשתמעשאינו

עבודההחתוחכ"אואיל.ן"המאספים"מימרתהקודמיםהדורותעבודתשלהמשך

כלל'המאספים'חיתהלאהערכתולפי 16רתככה'.בצורתהחדשהלגמרי,אחרת
איןזהמעיןגמורביטולכמרבןספררת.המושגאתלשלולחיתהוכוונתם'פרוגרמה'

לא.ותראידאולוגייםמטעמיםשנובעתדחייהאלאשקולהיסטוריבירורבר

ב'אחיאסף',שניםשלרשכעבורעליועמדשטריררשהנושאמןהתעלםאהרנפיריד

הרבהטובהלהחזיק'עליהם :ההשכלהלספרותהחדשההספרותשלחרבrזוהוא

הספרותיוצרהואדורנולאהלום.באנוידםעלרקכיהראשונים,למשכילים

עליה,עמלוהםחדשרה,הםההיא.העלובהההשכלהבעליאםכיהחדשה,העברית

 11למעכה'.הפתחיםעלחדרווהםלהכלחמרהם

ראשיתאתכנראההמגלמתהחדשה','הרוחשלסימניהאתמצאלחוברפישל

בעקבות(כנראהלרצאטרחייםמשהשלוביצירתובדמותוהחדשה,העבריתהספרות

אתכמאפייןהחילוניותשלהקריטריוןאתגםאימץרביהמניהאן ,) 18ביאליק
חילונית'ספררתשלהמושגאתלחוברצייןאחדמצדמהי?דרחילוניותהמודרניזם.

מאידןובהולנד.באיטליההעבריתבספרותהחדשה''הרוחאתכמייצגתעברית'

האנושיות'לצדנעשתההחילוניותכלפיהחדשההספרותנטייתכיהסבירגיסא

אלההגדרות 19האדם".'"תורתאתולמצואלבקשמכוונותהיו'העיניםהחפשית'.
בחירתשלזהשילובמקרםמכלמושגים.ערפולגםבהןישאןיותר,מסבירות

לשלולואחריםשפירא 20קליינמן.קלחנו,עלהקלהחילוניותקריטירוןעםרמח"ל
שכלהרוחניועולמוהקבליותנטיותיומשרםבעיקרכמודרניסט,רמח"לבחירתאת

קמהשבאשכנזבכןהכירלחוברגםכיזאתעםייאמר .בישןמעררההיהכולו

המשיכושביט,ולימיםכררכסמן.רבים,חוקריםזאת,כלעםחדשה.ספרותיתתנועה
 21רמח"ל.שלהמודרניזםצדאתולקבועלחוברשלבמשנתולתמרן

כתב-העת,וסופיר'המאסף'עורכי'המאספים',עלהצביעשפיראנחמןחיים

החדשה.העבריתהספרותכראשונימישראל',החדשים'האנשיםכינההואשארתם

.שללחונותהברחןאבןרלארצי~תהמציא~תלעולםלחדורבדרישהלראותהציעהוא
שלרתחיתההאיכטררצנטריתהא~מי~תשליקיצתה~ה ryהשכלה'מה :ההשכלה

שלובאופיהבתחומהדןכשהואמתבהריםמונחיו 22הספררת'.גםכןהטיריאלירת
היאשלה'.המעוגנתולרוחניותהפרסונליתליהדותעורףש'פנתהההשכלה,ספררת

טבעעלר[."]התרפקרתגעגועים ]".[יסודיארצילקירםואדירהחדקהשאיפה'מגלה

בלםאינטררצנטריים-טייראליים.אנשיםהיובגרמניההמשכילים'כלטבע'.רחיי

וכפופיםומזעימהמשעבדתר~חני~תשלמע~לrזבני-חוריןאנשיםלהיותשאפרכאחד

ארציים,חייםשלולמצוותיהםרחפשיתממריאהרוחשללפקודותיהרקונשמעים

בחירתו 23הממשיים'.רבקניניהבמעיינותיהולכודיםודבוקיםאדמהבאםהשר~שים
אף-על-פי •הבחנותיו •הביטויסרבולולמרות •לדעתינכרכהב'המאספים'שפיראשל

שלבמהותהמגמרתכמהכלליבאופןמסכמותמעט,מוגזמותהןשבחלקן
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ההשכלה.

העולמיבכינוס ' Tבתש"מחדשהועלתההחדשהספרותנושלראשיתהשאלת אתבו-דייזדחהקלודנדשלתלמידונהירתובד-דיין.ח'על-ידיהיהדות,למרעי אןבספרותנו'החדשההתקופה'מנשרבדודאההתקופהכפותחבומח"להבחירה תפקירלמלאבחיגרתמכמה'שהוכשרבדרדיל,נחוהואאףומחולל;:ן;'אביהלא אןהחדשה,הספרותלתקומתקרקעומכשיודון·סוללבמנדלסרזדאהבד-רייזזה.' מ•הרפעתרקלאנבעההחדשההספרותתקומתלדעתוומחוללה.'יוצרהאתלא רעיונותנושאתביעודה,המכירהכביו,יצירהכוחאוצרתומרכזת,מרכזיתאישיות היסטוריותבמסבותגםאםכיומפותחים,משכיליםתלמידיםדודומקימהחדשים שבתוןמסוימתכלכליתדמהבעלמסויםציבורשלובהכשרתובנכונותווחברתיות,  24וטיפוחר'.החרשלקליטתהומוגני'המונישיוב
יותרלעיוזזכהההיסטוריונים,מןוכמהכמהעל-ידישהועלההחילוניות,נושא זההיההחמישים.בשגרתקדדצרריילבררןעל-ידימפורטתולהגדרהמדוקדק הואהחרשה.העבריתהספרותשלחילוניותהשאלתאתבדיונושהרגישקדדצווייל עולםשלרקעמתוןשפעלהלדודותיה,המסדרתספרותביןפעוקייםכיקבע  :החדשההעבריתהספרותלבין •מקודש

ספרותנושלנידתוהמובהקסימנהאחלדאותאנומחריביםבהזר,חילוניות בתולדותלגמירהואחדש-שלהלמימרואשדמהפכני,משהרהיאהחדשה, בנושאיםבוחריםעברייםשסופריםבזהמתבטאתאינהמהותהספרותנו. כלוכר.'לחגיםזמירותפירטים,לטדדגית,דתית,ספורתכותביםואינםחילוניים ספרותשלפניהוקלסתרהאופיאתמסריםחילוניבנושאבטיפולהרואה לאהעניך.עצםאתתופששאינועצמועלמעידהמודרני,במובן·חילונית' החייםפרטיכלאתהמקיףכולו,הרוחניהעולםאלאמכדעת.הבודדתהתופעה אנוברהעולםשלהטוטאליותבתרןונפשירוחנייסודכלשלמקומואתוקובע ברובהשהיאבדהמותניתהחדשההעבריתהספרותשלחילוניותה ]".[דנים שלברקעהקמאיתמהוודאותשנתרוקןרוחניעולםמתוןועולהצומחתהמכריע  25עדכן.אתומודדתהחייםתופעותכלעלהחופפתקדושה
היאאחדים,הגדרהכבניסיונותזו,בהגדרהשמצאנוהבעיותאחתמבחינתנו אתדווקאולארהחדשההעבריתהספרותאתלהגדירעצמועלנטלשקררצררייל ומתוךמדי,כוללניתהבחנהלקבועביקשהואבראשיתה.העבירתההשכלהספרות המאוחרתבהשכלהתופעותשלאנכרוניסטיביישרםמתודולוגיתטעותלידיבאכך בפירוט).זהענייזאסביר(להלזהמוקדמתלהשכלה
וחראהמררדניזםלזיהיואחרקירטריוןהחמשייםנשברתהציעחלקיךשמעוז 'החידוש,לדבירו, 26ישדאל.'ובספרותישראלבתולדותההומאניזם'הופעת שבה.'ההומאניזםהואהקודמת,הספרותלעומתהחדשההעבריתבספרותהמתחדש כיהדותהמקובלתהראייהמןהיסטהחדשההעבריתבספרותלהכחידאפשרכןרעל האל.אלביחסומופיעהאדםואילוהאלוהות,עלהדגשהרשםשנההמסורתית, נמצאהאדםהחדשה,האירופיתהתפיסהעלהמבוססתהמודרנית,לגישהבניגוד האירופית,ההשכלהמןהללוהמושגיםאתג5ל f!חלקיךלכשעצמו.ההורייהנמרכז
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נטייתהניהלקיןסברורעל-כןדתיים.אנשיםהיוהאירופיםשההומניסטיםטען.אך

שסבו(נפי'מהפכה'מייצגתאינהההומניזםבנירןוהמודרניתהעבריתהספרותשל

שינוייםהמחוללהמשך.עלאלאהשורש,מןהעבדאת'העוקדתקרוצררייל)

 27וציניים.'

הגרמניתההשכלהבשאלותמאמריםסדרתבוזילייצחקפוסםהחמישיםנשכרת

שלהאידאולוגיהאתהגדידהואהשתיים.ביןמבדילשהואונדאהוהאיטלקית,

למציאותושיבההאדםאחרותתבונה, :העיקרייםערכיהאתוניתח •ברליןהשכלת

היהדותשלהכלכלישיקומהיופי,גבורה,אהבה,הדוניזם,לטבע,לשיבה(המחולקת

תוךהמוקדמתההשכלהשלעולמההשקפתבפרטיהתמקדומאמריווחינוך).

הצורךואתהנושאמרוננותאתהדגישורננךהטקסטואלייםהמקררותעלהסתמנות

 28עצמם.הטקסטיםאתמחדשולנזרקלחדרו

אתסיכםהוא . 1967בשנתהרלץאברהםהציגוורידיהוהצעתמצבתמרנת

בגישותלגשתשישוטעןהחדשה,העבריתהספרותשלבהיסטרוירגופיההמגמרת

ושלולחרבוקלרזנושלהקודמות,התאוויותשלחולשתןמשרםלבדיקתה,חדשות

אלהשחוקריםטעןהרלץבעקבותיהם.שהלנוהעבריתהספרותשלההיסטוריונים

ונסמכו •להקשרןמחץולעתיםבציטטותנעזורספרותיות,שאינןמגמרתעלהתבססו

תוךאידאולוגיה,הצגתלצרוךוספרותייםפירטייםטקסטיםשלסיכומיםעל

המקובלות,התאוויותשלנוספתחולשההזכירהואכיצירה.היצירהמןהתעלמות

החסידיתוליצירהאחדמצדהספרדיתהיהדותשלליצירה ןפ::?נתנושלא

הרלץוחילוני.כמרזוניההגדרותשלחולשתןעלעמדרנןאחו.מצדרהמנתגדית

הלשוניתהספרותית,המסוותאתוללבןולבחרןכספורתהספרותאללגשתהציע

ביקרותשללוורידיהקראהואאחוות:במיליםלמיניהם.הז'אנריםואתוהסגנונית

 29ההשנלה.ספורת

יותר.מארחורועךהלךרהגדורתיהההשכלהספורתשלראשיתהבשאלתהעביד

ההשכלהביקרותבתחוםהנעשהאתלסקרובתש"םפוידלנדויהודהבאכאשו

אלהשרוותנותב 30ההשנלה.בכיקרותבו-קיימאכנושאזהנושאצייןלאומחקרה,

ספורתשלוההישגיםהיעדיםהמגמרת,עלמאמריםשנישניםבאותןהואגםפוסם

חקואתלסכםבבראורוססאף 31רתחרמיה.ראשיתהבשאלותדןולאההשכלה,

העכשווי.~--·במחקובפוירדיזציההענייןחרסועלהעידבזמננו,ההשכלה

ההשכלה.לחקרחדשותגישרתזמננובנימבקדיםנמההציעוהשמרניםנשכרת

שלהחילוניותהגדותניבצדק, •וטעןקרוצרריילעםחשבוןבאשביטעחי

קדושהשלבוקעהקמאיתמהוודאותשנתרוקןורחבי'עולםשלבמרבןקרוצררייל

של'עולמםאתהולמתאינהעדנן'אתומרדדתהחייםתופעותכלאתהחופפת

"המאסף'",וערוכיריזל •מנדלסרןובואשםבגרמניה,העבריתההשכלהתנועתאברת

במאהרונ"קשי"ו •נשד"לבולטיםמשכיליםשלעולמםאתאףהולמתראינה

המנקדיםמןאחידםנמהשלכטעותםקרוצררייל,שלטעותוואכן 33התשע-עשוה.

המארחות,ההשכלהלביןהמוקדמתההשכלהביןלהבחיןדייקלאשהואנאמרו,

ואפשרכוללנית,תפיסה-ומסובנתמרוננתתופעהשחיתה-ההשכלהאתותפס

שגריה.כך:ומשרםפשטנית,לומד:
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שהציגומכפישרנההיההעביריםהמשכלייםראשונישלשעולמםספקכלאין
תלושים.היולא-בעולמםוחצוייםקרועיםהיומהםכמהאםגםקורצרוייל.
הנועזיםמןשהיהברלין.שאולגםהמסורת.בעולםמערריםהיו:ןריזלמנדלסרן

עולםהיהעולמוכל-בראשיתההעבריתההשכלהסרפדימביןוהקיצוניים
של(בניסוחוהפסוודו-אפיגרפיתהכתיבה-העיקירתפעולתוכלהיתהרכןהמסורת,

סאטאנובויצחקאייכליצחקגםראש'.ב'בשמיםההלניתהיצירהבמסגרתורסס)
העולמות.שניביןנער

[מוקדמיםאלויוצירםהמאפיין'הקרכיוטעןחלופיתתאוריההיצעשביט
האדםשלבשכלוהאמונהאלאכביכול,החילוניות,איננובהשכלה."]ומאוחרים

התבונההשכל,משלטוןשכתוצאהוהביטחוןוההשכלה,החופשיתהשnrפבהובכוזן
לחברהלעיןהנראהבעתידלהגיעבתרנה,והיהודיםהאנושות,עתידהוהמדע
חופשחיילבטחבהלחיותופרטפרטכלשיכול •יותרטובה •יותרמתוקנת
נכונים,בוודאישהםההשכלה,ספרותשלהמאפייניםמןכמהשמנהלאחרושלווה'.
כביכול,בחילוניותהלאהחדשההעבריתהספרותשלהמובהק'סימנהכיהדגיש
ארחופישים'יהודיםלגביבדברי"חשלמונחיועלנסמןשביטבחופשיותה'.אלא  34חופשיים'.עבדים

בגרמניההעביריםהמשכיליםראשונישלבדמויותיהםשמתמצאמישכלעקא,רא ואףוסאטאנוב,אייכלכגון-המתוניםוירלזמנדלסוןאתנזכירלאאםאף-
מעורפלחפשייהודיהמושגחפשיים.יהודיםלהגדירםיתקשה •כברליןיותרקיצוני
לחופשכמבררןאותרנתפוסאםלבלבול.גרדםאולי,כןומשרםהוא,אףכמרבן

לכנותאפשראיבדובםהראשוניםשאתהדימסורתית,מיהדותושחרורממצרות
דהיינו:המחשבה,בחופששמאמיניםליהודיםמכרוןזהמושגאםחפשיים.

libertarianism , בחופשהאמינואכןשבהםשהקיצונייםלומדניתןבוודאי
פעלוהםחפשיים.יהודיםהיוזאתשבעקבותלומדיקשהאןהמוחלט,המחשבה

היהודיתהחברהושלהמאורגניםהיהודייםהחייםשלבשלויהםארבמסגרתםעדיין
למסגרתתחריףלהקיםניסהלמשלאייכללשגרת.התאמצוהםשארתםהממוסדת,

ניסהשארתוהרבנות,ממסדבמסגרתפעלברליןואילוהמסורתית,היהוידתהקהילה בסתר.קעקע 35ל

היוהביטוי,שלמהותולהבנתלתרוםעשיוהברברעלשביטשלהיסמכותואם
מושגכנראהמעלה-חפשיעברירנ?ם-עבדיעםיהודישלהברנידשהשילוב
בתקופתקייםהיהשלאוהגלותי,הרבניליהוידכניגודהעברישללזהותוהמתייחס
שפידאשגםמענייןעצמם.ההשכלהלסופרילייחסווקשההמוקדמת,ההשכלה

כוונתואןלגלם,התחילהשההשכלההחדש'העביר'האדםהמונחאתהזכיר ביןלהשליםקשהועוד,זאת 36ודם.בשדלאישיםולאהספרותי-הבדיונילעיצוב
עלביותרגדולהחיתהשהשפעתוכמיבדמח"לבחירתורביןשביטשלזרהצעה דמח"להיההאם 37החקופה.אתשפחחמיאתברלדאותישכןושעלההשכלה
חפשי'?עבריארחופשייהודיאפוא

כילמסקנהוהגעידמח"לשלראשוניותובשאלתשביטעסקחשמ"הבשנתעוד
עליהשהשפיעדמח"לשלדרדרהקודם,בדודנערציםההשכלהספרותשלשורשיה



ומגפלאימשה

המשכילים.בקובדמח"לשלהתקבלותומידתהואבירתוהמשכנעהטעיוןדנות.

שביטתהילה'.'לישריםשלמהדודותושלרשעשריםיצאוהשכלהשנותמאהנמשן

ועודנירזיל •מנדלסרן(בצדדמח"לאמנםכי •בכטחוןולאשד'לשרבשאפשרסרבו

להיתפסחייבתתהילה''לישריםכימוכיחהואתקופה'"."פותחהוא"המאסף")

זהזמנה,שלהרוחניהאקליםאתבכחידותהמבטאתאקטואלית,אליגרדית'כדדאמה

 38רההשכלה'.הדאצירנאליזםהמדעית,המהפכהשלבישל

שלו.הנחתואתגםרביהמניהפוסלתקרדצרריילאתשביטשלפסילתוובאמת,

אחד,קריטריוןבאמצעותההשכלהאתלאפייןהאפשרותבמוגבלותחששביטואכן

תנועתהתבססהשעליהםיסודיים'עיקרים'שלרשהקריטריונים,שלרשההציעוהוא

השלימודעתולפיואשדהתשע-עשרה,המאהאמצערעדהשמרניםמשנותההשכלה

בשכל'האמרנהוהם:שלם'.אחד,הדמונירוחני'לעולםבסיסושימשוזהאתזה

היפהשלבכוחור'אמרנהההגתלות',ובדתבאל'האמרנהומדע',בתבונההאנושי'

אםלשאולישאןהמוקדמת,ההשכלהאתהולמותנראותהגדרותיו 39רהנשגב'.

הםאםגםהמארחות.בהשכלהגםדרמהמשקלבעליהיואלהקריטירונים

אתמשקפיםהם rאעדייןהעברית,ההשכלהאתמאפייניםואכןנכונים,קריטריונים

להלן.שיידוןכפיההשכלה,בספורתהמודרניזםשלמהותו

העבריתהספרותוראשיתהמודרניזםנושאאתבאבדאנוחםבחן 1988בשנת

האנסשלהתאוריהאתלהחילוניסהבעבד,שהועלוההצעותאתסקרהואהחדשה.

שלספריהםעלספרותיים,טקסטיםשלהתקבלותםנדנד ,) Jauss (יארסרובוט

אמנםהיואלויצירותשתיתחלה'.'לישריםדמח"ל,ושלתפארת','שידיויזל,

במרבןמודרניותכיצירותהחשיבןלאאישאןההשכלה,בתקופתהשפעהבעלות

שלשראשיתוטעןבאבדרציונליסטית.אידאולוגיהבעלותכיצירותארחילוני

בדדיצ'בסקיואכן 40בדדיצ'בסקי.שלביצירתוקשווההעבריתבספורתהמודרניזם

תקופה,ארתהבנילסרפדיםבהשוואהאןזמנו.בניבקובר'אחד'דופןליוצאנחשב

בחדאםגםמודרניסט,ברלדאותקשהרפדישמן,טשרניחובסקיביאליק,העם,כאחד

היושהוזכרוהסרפדיםרגםהואגםהמקובל.הקרמןשרנהיהודיתבאוריינטציה

חווייתאתחורהמהםאחדכשכלתקופתה,חלוףעםיצוראןההשכלהמגידולי

כ'אחד'ודאייתובדדיצ'בסקישלייחרדושרנה.באופןההשכלהבעקבותהלאומיות

כדיאלהבדבמסםאיןמקרםמכלאןלמשל.לפדישמןכשרוחואםמשהרמתעמעמים

שלהתשעיםשנותמייצגותבוודאיבדדיצ'בסקי.שלהספרותיתמחשיבותולמעט

זהמודרניזםשלההתחלותאןבשיאו,ומודרניזםחדשספררתיכירוןהקודמתהמאה

ההשכלה.שלבראשיתהכבדהופיעו

ענוית-השכלה'מהיהשאלהעללהשיבשוהםחייםניסההשמרניםשברתבסוף

העבירתההשכלהספורתשלהמהותית'ראשיתהשאתסבורהואואףיהודית?',

שבהבתקופה ,'-18ההמאהשלהאחרוןבשלישלמצואישההשכלהמתנועתכחלק

'האפוסתפארת'ר'שידיהראשון',החילוניהענוי'כתב-העת'המאסף',הופיע

העבירתהספרותהופכתהאמורהבתקופהשרחםלדעתהראשון'.החילוניהמקראי

 41רדצרפה.סדירהחילוניתספורתלהיות

תפיסתאתוצייןהמחקריתעבודתואתרוססשמואלסיכםהתשעיםבשנות



רזמ
וספרותהסטוירהבין

שלבהיסטוריוגרפיההרווחתהנטייהמןשפנתהמרחיבה,כתפיסהשלוההשכלה
ולתקופותיה,לשלביהשלה,והסגוריםהמוגדריםהתחומיםעל'להצביעההשכלה

שלאחריהרמהלפניהשהתרחשמהלערמתהמהותייםבהבדליםהמתייחדים
הואוהמשכיות.'רציפותשלהגילוייםעלהעדתאתלתת'גםוהשתדלהבספרותנו',

עלמעידיםאכןורססשלמחקריו 42 •סדןדבבהשפעתכנראהלדבירוכךנהג
יזקהערלחדשותהתחלותעלגםאךהדודות,מספררתהמשךקררישלמציאותם
 .הזמןבבותאירופיותלספריוות
להגדרותחלוקהעל-פיהמודרניזםבנושאהדיוניםאתלסורגלעילהצענו

בהקשרהנדונותאלהביןהבחנוהספרותיותובהגדרותספרותיות,רחץוספרותיות
על-פיהאירופיות.הספרויותשלבהקשרהנדונותלאלהבלבדהעבריתספר:ו.-ת [iשל

ספרותיות,חץררגםספרותיותגםהןקלרזנדשלהבחנותיוכילקבועאפשרזהסירוג
מידהאמרתעל-פיהמודרנזיםשלהחדשותהמגמרתאתזיההשהואמכיורן

האירופיות,הספרויותשלוהתכניםהצוררתאתלחקותבניסיונותספרותיות,
מינוחיגיסא,מאידךמובהקת.אירופיתאוירינטציהבעלותממילאהןוהבחנותיו
בדרשלחוברספרותיות.חץרמגמרתמבטאיםקלרזברשלהעםוהשכלתהחילוניות
כיאםהספרות,דווקאולארוהחברה,התרבותהרוח,בעולםשיסודןלהבחנות

אתבדירנומדגישלחוברבשפירא.הדיןוהואהספרות,בתולדותכמרבןעיסוקו
בעםהפנימיותההתפתחויותעלבעיקרעומדששפיראבערדהאירופיות,ההשפעות

היהודי.

אתוהדגישדת,בשאלותהנרגעותספרותיותחרץבהבחנותבעיקרעסקקררצררייל
ואתהיהודייםהיסודותאתלהדגישנטההואהספרות.עלהמכריעותהשלכותיהן

המסגרתעלההשפעותכיאםהאירופיים,אלואתמאשריותרהיהוידתהמסגרת
בישביראותותיהםאתלדעתושנתבווהםאירופיים,ממקוררתנבערהחדשההיהודית
החדשה.בספרותנוובמהפכה

במקורם,ספרותייםחץרבקריטירוניםהחדשההעבריתלספרותהתייחסחלקיך
הואאךספרותיים,ממקררותנבעלאשנקטהמינוחמובהק.אירופיהואשהקשרם

העברית.הספרותעלאותרהחיל
עלבעיקרהמושתתיםספרותייםחץררגםספרותייםגםשהםמונחיםנוקטשביט
 ;ימי-הבינייםשלהיהודיתבפילוסופיהגםהופיעוהםכיאםהאירופית,ההשכלה

מובהק.ספררתיהוארמח"לעלידרנו

מהותולאותוצאותיסמפטומים

בנושאיתרבנהפרינכרכותהבחנותספקללאיששסקרנוהדיוניםמןברבים
טקסטואליותהוכחותחסרותהןכללבדדךאךמחשבה,מעוררותוהכללותההשכלה

לפקפקהמקשהעליקשהלאכךמשרםעצמה.הספרותעלנסמכותואינןממששל
כמהעשררכן-וכולמכוללהפירכןאףארההשכלהספררתכלאתלהקיףביכולתן

לראשיתהבאשרקודמיהםהצערתאתשסקורבעתמעטה,לאבהצלחהמהחוקרים,
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מנסיםשהםתוךההשכלה,ספורתשללראשיתהארהחדשההעבריתהספרותשל

העברית.בספורתהמודרניזםלתפיסתחדשהגישהלהציע

תקופותלכמהלהתאיםעשויותשהןעדכךכלכללירתהןההגדרותמןכמה

מכנהבהןישזאתרעםההשכלה,שלאחרלתקופהואףהחדשההעבריתבספורת

ההגדרותאםלבדוקראיוכךמשרםעצמה.ההשכלהלספורתגםכלשהומשותף

ישכיסברו(שאניהחדשההספרותראשיתאתייחודיבאופןמגרידותאכןהמוצעות

אתלערערהעלולותסירנותלמצואניתןמהןבר.בותההשכלה).בספרותלמצאה

תוקף.בעלותכהגדרותהעבריתלהשכלהיישומןאפשרות

לטפלמנסרתשהןמשרםמיסודןקלושותבדאותההצעותמןכמהכךעלבנוסף

תהליךלייחסמנסרתמהןכמהפשטנית.ארפשוטהנצרדהבירתומסרנךבנושא

אחד,לרעיוןאראחתלדמותמפליגיםאידאולוגייםתרבותייםושינוייםמרוכבחבותי

החדשות.המגמרתאתהכותביםלדעתהמייצגים

תופעותמייצגותדהיינונכונות,בדאותההבחנותמןכמהאםגםרעוד,זאת

היחידההתשובה mבהכאינןהןהחדשות,המגמרתשלכלשהוהיבטעלהמעידות

שהוצגו.כפיהדומיננטי,ארהיחיד,והקריטריון

מהלבדרוהמנקדיםהחוקריםניקשרלמודרניזםהקריטריוניםלהגדותלהגיעכדי

דתיות,תופעותמ!ההשהציעוהתשובהההשכלה.לסרפדיהמשותפיםהמאפייניםהם

-הןודווקא-הןהןכיוטוענתספרותיות,ןןארחברתיות,תרבותיות,רוחניות,
הנזכריםהחוקריםהצביעושעליהןהתופעותמודרניזם.בכיורןהתפניתאתמייצגות

הן:ואחדים

ההררייה,במרכזהאדםשלוהדגשההבאלעולםבניגודהזההעולםשלהדגשה

הכנסייה,שלסמכותםביטולהדתית,הסמכותכלפיכברדשליחסהעדר ;הומניות

האדםשלובשכלוהאדםשלבבינתואמונה ;הקודשוכתביהדתהרבנות,

מדעותשחדורמחשבה,חופשחופש, ;החייםתופעותכללשיפוטכקריטריון-על

שימושתוךאליהלהגיעוביכולתאחתבאמתאמונה ;רציונליזםסקפטיות, ;קדומות

 ;טוביותריהיהשהעתידאמונהאופטימיות,בקדמה,אמונה ;האדםשלבשכלו
 ;האנושותושלהאדםשלגודלואתלהיטיבמגמה ;האדםבאחרותאמונה

חול.ולימודימדעעלהדגשרשימתמפידי~ת. 5!פרגמטיות,תועלתנות,ארניררדסליזם,

להזזJכלהשארמוצ-האירופית,בהשכלהנטיותכללבדדךמייצגיםאכןאלהכל
הקשוריםחשיבות,שלשרנותבדמותשונים,היבטיםשלסיכוםמהרריםהםהעברית.

וחלקםהבעה,סגנונותחלקםמחשבה,;:~לכימשקפיםחלקםהכללית.בהשכלה

אידאולוגיות.נטיותארחברתיותמגמרת

הם ;המתהווההשינויתוצאתהיוההשכלהשלהללוההיבטיםלדעתיאך

אינםאךהמעבדאתמאפייניםהםלמודרניזם.שהביא~עבדתהליךשלסימפטומים

ההיבטיםמןדניםהתפנית.שלהייחודיההיבטלאובוודאיהראשיהמרכיב

המודרניות.שלמהותהאתמייצגיםאינםאךנכונים,הםהמוזכרים

אתהמשקפות ) mega-trends (מגמות-עלשלשילובלדעתיהיאהמודרניות

ההשכלה.בספורתהמודרניזםאתלאפייןהאמורותהתופעותמכלול



רמו
לספרותהססוריהבין

המודרניזםבבחינתיסודהנחות

שישמשויסודהנחרתכמהמראשלהניחעלינוהעבריהמודרנזיםאתלבחרןבנסיובנו
במציאותהיהודית,בחברהשינוייםהתרחשושאכןובראשונה,בראשבדרכנו:אותנו
 •המשךשלמגמרתגםשהיואן-מתרחשיםתמידשהםכפי-ובתרבותהחייה
דניםשאנוהמרכיביםעל-פילשחזרושאפשרתהליךהואשהמודרניזםמניחיםאנו

ומכיורןוהתרבות.החברהבסדירגלוייםהיבטיםבאמצעותדווקאולארבהם,
רבש~ליסהספרותיתביצירההשינוייםביטוייאתנחפשיספררתיבמחקרשעיסוקנו

טיבםעללעמודביכולתנושישמניחיםאנוכןכמראחרים).בתחומיםגם(אן
כדימתאימיםקריטירוניםלקבועושנרכליההמשךמגמרתושלהשינוייםש?רמהדתם
בחשבוןלהביאישזאתעםהנדונות.הספריוותשתיארהתקופותשתיביןלהבדיל
המוקדמתההשכלהתקופתשלהראשוןבדורשיניויםהיושאכן •זרשהנחה

סברמשל,דרךהעם,אחדהכול.עלהמקובלתארנירררסאליתהנחהאינהבגרמניה,
עלחדשהספררתליצורשאפרלאימיימרןושלמהריזלכגרןהמשכילים,שראשוני

שחדלההמקובלתהמסורתיתהספרותאתלפתחלהמשיךאלאחדש,בסיס
הספרותשלגבולותיהאתכידועהרחיבסדן.יותר,מודרנימבקר 43להתקיים.
לספרותבנוסףהמתנגדים,ספררתאתרגםהחסידותספררתאתגםבהוכללהחדשה
וכלללעבירתבר J[מהלשוניתהמסגרתאתגםהרחיבסדןהעברית.ההשכלה
אירופיותולשונותכייידשהיהודים,בלשונותהספרותאתאףהחדשהבספרות
שלהמרכזילקריטריוןמתייחסתאינהסדן.לפיהמודרניזם,שאלתכןעל 44אחררת.

להיותהמודרניזםיהפוךרכןהחדש,בעידןביטיוהאתשמצאהכפיהחילוניות,
 .יותרערדמעורפל
היההיקפורכיואטייהדרגתיהיההשינוישתהליךלכןדעתנולתתעלינושבית,

 ?אמוריםדבריםבמהבספרות.ארהיחידעלבהחלתוהחברה,במסגרתאםיחסי,
הקיףלאהוא ;היהודיהעםלשוררתובחדירתובהיקפומוגבלהיהההשכלהתהליך

בתרןאפילווהתשע-עשרההשמונה-עשרהבמאההיהודיתההררייהשלכרלירתהאת
העםכלאתלאובוודאיבמזרחה,כןואחראירופה,במערבהשרביםההשכלהמרכזי
רארנירררסאליאחידהיהשהשינוילהניחלבראלכןכמרמרשנו.מקומרתבכלהיהודי

המשכיליםלהשכלה.שייכתעצמהשראתהמסוימתסופריםקבוצתבמסגרתאף
יותר,קיצונייםוחלקםפחותקיצונייםחלקםההשכלתית,הקשתגונימלואאתייצגו
כאלהגדרהכלאללהתייחסישכןמשרםביותר.שמרניםאףוחלקםמתרניםחלקם
ההגדרהביסודלאאףועיקרכללמובטחתאינהשכרלירתרולגדורלתחוםניסיון
מציינותשבחלקןוהתרבותהרוחבתחוםבתופעותעוסקיםאנורעוד,זאתעצמה.
איפראמדוברבספרות.בהשתקפותן-שינוישלותחושותחילוניותגישושי

עלהמעידיםותרבותיצירהבמאבקינפש,שלובהתחבטותרוחשלבהתלבטות
כילהניחאיןהמעשה.בתחוםהחיצוניתדווקאולארהפנימית,בהתהוותםתהליכים
זר •זמןלאחראלאוהמתוארת,הקיימתבמציאותהתרחשאכןהמוזכרהשינוי
כפי .בראשיתןוהמודרניותהחילוניותגילוייבחיפושביותרהחשובההנקודה
מכוליותרחיתהההשכלה •המפסרןברומןהאירופיתההשכלההיסטוריוןשהדגיש



 mרפואימשה

ההשכלהמחשבתשלבלב-לבהןהתןדעןתהתחןשןת 4Sשברןח.התייחסותשלעניין

החדשים.הזמניםרוחאתמבטאות

אחדמשפטבתלהגדרהלהגיעמלנסותלחדולישהעברניסיונותלאורשלישית,

שכללימסרנךנושאלפנינוהעברית.בספרותהמודרניזםמושגאתלהקיףשתנסה

החברהובאפיקיהאנושיתהפעילותשלתחומיםוכמהבכמהמורכבתהליך

והדתהתרבותהחברה,בתחומיאותותיואתנתןלבטחזהמורכבתהליךהיהודית.

התופעהשלהיקפהמלואאתלכלולתרכללאקסמיםנוסחתשרםבספרות.רכן

החדשה.

 .דיוננושלמוסדכיסודההשכלהתופעתשלבמורכבותהאפואלהכירעלינו
והמונח 46שביט,על-ידילאחרונהמחדשכאמורנבחנהשהגדרתוהשכלה,המושג

ובמקומרתשוניםבזמניםנבדלות,קבוצותרעלשוניםאישיםעלהוחלומשכילים

נאותרמשכיליםשלאחתקבוצהבתרךגםבהשכלתם.זהיםהיוכאילונפרדים,

בעליבהםהיובודדים.משכיליםשלשרנותב~מדרתלהבחיןניתןזמןונאותרמקרם

אידאולוגיהלעצמםאימצוגםוהםהאחרים,שלמזרשרנההשכלתיתעולםתפיסת

אתלצייראיןההשכלה.ל~יש~םהמעשיתהדרךבבחירתנבדלורכןשרנה,משכילית

 47רנסרג.מתקדםספירלי,בקראלאבהתמדה,מתקדםבקרההשכלהשלהתקדמותה

אחת.בהגדרהאראחדבאדםהתשובהאתלמצואנרכלשלאנשמעזהמכל

החדשההעבריתבספרותהמודרניזםבזיהוימאמץשאניעבודההנחתרעוד,זאת

הגרמנית,ההשכלהשלהמוקדמתבתקופהראשיתואתולמצואלנסותשישהיא

ההתחלותאתנמצאלאכנראהאךבאיטליה,קודמותבתופעותניצניואתואולי

התחלותהתחייה.בתקופתכגרןיותר,מאוחרותבתקופותוהמכריעותהמשמעותיות

עבודההנחתהעבירת.הספרותשלאחריםלזרמיםשייכרתיותרמאוחרותבתקופות

ותחומיםשרנותתקופותבדיקתלשלולכדיבהאיןאךזה,במאמראותימנחהזר

החדשההתקופהשלהיבטיםולזהותלאתרהבדיקהמטרתכלים.באותםאחרים

-האמורההעבודההנחתעל-פיהקודמת.התקופהמןשוניםשהיוספרותהושל
בתקופת-ובדיקתוהמקוררתבחומרהעיסוקתוצאותעלזהדירןלצורךהמסתמכת

להעידשעשוייםמובהקיםסימניםמספיקלראשונהישבגרמניההעבריתההשכלה

זאת Jאיהעברית.בספרותלהגדירו,יששעדייןלמודרניזם,שינוישלתחילתועל

תופעותרהתפתחרירת--שלקודמותספרויותשלהמשכיםזרבתקופההיושלאאומרת
ההשכלהתקופתאדרבה, ;ולאלאבה,חידושהכולההשכלהתקופתרכיקודמות,

שלמציאותםודווקאקודמות.תופעותשלובהתפתחויותבהמשכיםמשופעת

אתגריםהחוקרלפניומעמידהיותרערדהשאלהאתמסבכתוחידושיםהמשכים

הזרמיםאתהמייצגותותופעותל~~רהמשךבהןשישתופעותזיהוישלקשים

למיניהם.החדשים

הספרותמתוךתבראבספרותהמודרניזםשהגדרתמוטביותר:ערדוחשובולבסוף.

שלתחושתואתהמשקפתכלליתבתפיסהבהגדרתנונסתפקלאכלומרעצמה,

בציטוטנסתפקלאאףההשכלה.בתחוםעבודתועלהנסמךהמודרניהחוקר

כינדרוש :מכךיותרנדרושהמודרניזם.אתמאפייניםשלדעתנוההשכלה,ו;כקרררת

ועדיףשלה.המודרניזםתחושתאתלפנינותציבעצמההעבריתההשכלהספררת



רחמ
וספרותהסטוריהבין

שלהגדרהכסירןאראפשריתלהגדרההתייחסותעצמהבספרותנמצאאםכמרבן
היצירותאתשנבדוקדיןנכרנה,זרקביעתנואםדנים.אגרשברמודרניזם,אותר

ספרותיתתופעהשנחפשארמתאימה,הגדרהונחפשהתקופהבנותהספרותיות
העברית.בספרותהחדשותהמגמרתאתהמייצגתמובהקת

חשובים,כמרבןשהםמודרניזם,שלסימפטומיםביןלהבדילשנדעראויאך
לדעתיהןשהןעולם,בהשקפתמהותיותתמורותרביןלעצמם,וגנוניםרלוונטיים

שלכסימפטומיםשלא-העולםבהשקפתהעיקריותהתפניותהמודרנזים.שלעיקרו
שבעצםמפנהעולם,זרועותהחובקמהותימפגהשלראשיתואתייצגו-השינויים

המציאות,ראייתהיהודי,הקיוםלגבימובהקערכיםשינוישלהתחלהביטאקיומו
הסובבותוהתרבותוהחברההקיימתהמסורתרקעעלעצמם,אתהיהודיםרתפיסית
על-פיהקמאית',מהוודאותשנתרוקןרוחני'עולםמצייןאינוהמפנהאךאותם.

קררצררייל.שלתפיסתו

מרגישותהשכתוצאהלספרות,יאהעצמוהקררפרסמתוךהגדרהלחפשהצורך
רוחניותלמגמרתמרדע~תשלועלומיםגלוייםביטוייםליצורמטיבההיאהייחודית,

שלמהותובדברתר:;~נרתלתרוםעשיויהשהספרותלטעוןניתןכךמשרםותרבותיות.
 .מהןיותראףואוליחברתיות,ארהיסטוריותתעודותמאשרפחותלאהמודרניזם

שללשררותיהשחדרההמודרניזםתודעתארהמודרנזיםתחושתאתלהגדירכיד
כתחושתשנראהמהאתהרת iרללאתרוהמבקרהחוקרעליהיההעברית,היצירה

תחושתשלוהלשוניהספרותיהביטויעלולעמודהזאת,מוגדרתהבלתיהמודרניזם
לאחרהעבריים.המשכיליםראשונישלבכתביהםמופיעשהואכפיהמדוברהשינוי

שהואכדרך •ביקורתיבאופןהללוהביטוייםאתולהעריךלפרשעליוש~מה •מכן
דיוקםבדיקתתוךאחרות,ספרותיותבתופעותארספרותייםבטקסטיםרגיל

שלהראשונהחובתוהיאומשתגההמתפתחתהעבריתלשפהרגישותותובנתם.
בה,המתהוויםהשינוייםבגונילהעמיקהתקופה,שלללשונהלהסכיתעליוהחוקר.
שבחולדבריםלהבעתהקודשלשרןשלבשימושההלשוניותהטכניקותאתולהכיר
 .הלשוןהואבעצמםוהמשתניםלשינויהמביאיםהכליםמןאחדכי •ובחולין

המודרניזם,בתופעתחשההשכלהתקופתבןסופרשכלמאליומרבןזהאין
העוברהתרבותיארהרוחני •ההיסטוריהתהליךלעצם-לשינוימ~דעבהכרחושהוא

אךכך.עלומגיבלכךערסופרכללאולמודעותו.לתחושתוביטוירנותן-עליו
בהןיששאכןהאפשרותאתושנשקולאותןשנבחןדין-תגרנותשנזהה;??קרם
ניתןזאתלערמתעת.באותההמתחולללתהליךבשעתהרתו:;~נהבעתההבחנה
ומתרגשהמתלהבסופרשלמבוקרבלתיביטיוהואכלשהוהיגדכילטעון

יותרערדמחריפההעבריתהלשוןמליצתרכיעולם,מרעישיהםשלדידומאירועים
ארמזעירת,היאההיסטוריתחשיבותואךהמאורע,שלרהשגבהtסגיא~תתחושתאת
מפנילהישמרישואכן.עצמו.הדברבעלארתהשהעירךמכפיפחותהמקרםמכל

זר.ומושגיתלשרביתמלכודת

שירכלוהתקופהבניעללסמוךאבריכוליםאםלשקולהחוקרעלאפואחרבה
ארהתרבותייםההיסטוריים,בתהליכיםנכרנהולהבחיןהשיניומהרתאתלהעריך

כיולהניחשלנרקיראתנועללסמוךנרכלאםלשאולעליורכן .השינוישלהרוחניים



ומטפואימשה

לשרן.צחצחרתולאממש,שלשיבריהוא,כןשאכןשיבירכאבחוןלברשבראהמה
השינוי,תודעתאת rלהפשאפרההשכלהסופריכילדעתהחוקרחייבכןכמר

איבנורבכןשלהם.האידאולוגיהאתלהפיץכדיבמכווןשהגזימוהנמנעמןולא
רבא~תביקורתיבאופןכתביהםאתוכבחן •כתבושהםמהעלעירורבאופןבסמנים

הוכחותבחפשאלאאחת,מובאהעלדקבסתמךלאכךעלבנוסףהיסטורית.מידה

 •בהקשרןלפרשןובכסהאחדותטקסטואליות

החדשיםלזמניםגלויהמודעות-ישיירםהיגידם

שהשמיעוגליויםלביטוייםארזן~טההנזכרת,זרמ~ידמרדע~תביטוייבחפשנו

'בחלבפרוספקט'המאסף.'בביטאונםבגרמניההראשוניםהעברייםהמשכילים

היגדיםאברמוצאיםהחדש,כתב-העתלהרצאתהתכניתעלשהוידעהכשרו,'

מכריזים-תרונה'בחץוחכמהכעת'רהבההחדשים.לזמניםבכרגעביותרמובהקים
אתהזמן,מומנטאתבהדגישםאירופה,בהשכלתחדשעידןתחילתעלהעורכים

באהוממשיתמידיתלפעולההקריאה .רחוץבים 9שלהקיטובואתהחכמהעקרון
התב"כיבאידירםהשימוש 48הביתה'.להביאהחרשוקרארה,'מהרובסמרך:

פנימה.החץומןהגשרתמוכתואתהמסדאתמחזקההיגדחלקישביביןובתקבולת

בזירההשטחפכיעלשעלולתמורותעמוקהמודעותעלמעידיםאלהמשפטים
הללוהביטוייםלמודרניזם).מובילותהןאםיודעיםאיבנושעדיין(תמורותהאירופית

המשכיליםולחקותן.החדשותהמגמרתבעקבותללכתהיהודיםמןבדרישה?יי
המסורתיתהמתברכתשיבירמחייביםבסביבתםהמתחולליםהשינוייםכיהאמינו

מןרביםמודרנית?). :(ואולייותרעדכניתלמתברכתישראלחיישלהמקובלת
שאל-בכרןבאירופה,התברכהשלהחדשהעידןהופעתאת'בישרו'הללוההיגדים

תקורהמלאיבשמעוהםובא.הממשמשהמודרניזםלזיהויהלקמוסכיירהיה

אתבהםלדאותישבוודאיאךתמימים,ואףמליצייםולרובריה, iרשרפעי-א~פ
מחפשים.אברשארתוהזמניםחילופיתודעתשלוהלשוניהספרותיהביטוי

ודרמותיהשהיא ,)כ ,א(משלימספרהפסוקשלפרפרזההיאשציטטנוהדוגמה

מושגלשם-הצגתהמקודשהתב"כיבהיגדהשימושהחדשים.לזמניםסיסמהשימשו
בהשכלהשדווחהשיטהשזוהימשרםבמיוחד,אותנומענייןהתקופהבןחדש

-המתחדשוהתקשורתהביטויכלי-עצמההלשוןהמאוחדת).(רגםהמוקדמת
שהכותביםמשרםהמודרניזם,אלהמורכבהמעבראתסובטיליבאופןביטאה

ואףומודרניותחדשותתחושותלבטאכדיומסורתיתמקודשתבלשוןהשתמשו
חילוניות.

פירבכורי'ימיאותררכיבוובא,הממשמשהחדשבעידןחשוההשכלהסופיר

העידןשלהמרכיביםששבילכךל~בר~סד 49אייררפא'.ממלכותבכלוהאהבההמדע
אלההיבטיםשביסובלנות. :שמשמעהואהבה,מידע,ידע,דהיינומדע,הםהחדש

בעולםלמתהווהפתיח~ת :אחרותבמיליםבזה.זהכרוכיםהחדשיםהזמניםשל
כלפיאבושביחסיהחברתיבמישוראותותיהלתתעתידההאירופיוהתרבותהרוח



וספרותהסטוריהביןרנ

היהודים.

במסגרתכתב-העת.שלהראשונותבשנותיוהמשכיליםבדבירמתחזקתזרתחושה
כסליךחייםציין'המאסף'שלהראשוןבכרךהזמן''תולדותבמדורחדשותסקירת

הוסרמאזבגרים,המדעאורהאיר'מאזהידועות:במטפורותהחדשיםהזמניםאת
בלבירתךה'זכרבכרגםבתרכם,יושביםאנחנואשרהעמיםפכימעלהסכלותמסרה

 soלמר.'כחשבנווכאחים ] ... [עמנוטובהלעשרתשריהם
בשנתהמבחיןמררפררגר,אליהוהאיטלקיהמשכילשלבציורוערלהדרמהדימוי
והואהזה,'החכםבדורהאץרעליצאהחכמהשמשאשר'עתהבשיניו:תקמ"ר
פריה,תתןהשלוםזרעכיהזה,העםלשאריתהראשוניםכימיםלאעתה'הןהדגיש:
עברהבהירורוח ] ... [פריויתןהדעתועץהחכמה,יבוליבולםאתכשארוגפןתאנה

 s1האץר'.ככפרתעלואורוישוחו,השמיםכלתחתאורו,ענן rיפתבל,פכיעל
דובירלדעתהיהודים,אתמחייבתהלא-יהודיתבאירופההמתהווההשינויהכרת

בכלהמדעתורהגיע'הןדבירהם:רכהבקרבם.גםהשינוילהחלתלפעולההשכלה,
כשבהמדועואנחנווספר,לשרןלנכיהםללמדישברתרלאולילותיומםהעמים,
 s2עפר'.מערמותאבניםןכז:זיהבקרמהאחינונא _ !ידוטמוניעצלים

לב,''מעדני •בד"זשמערןשלבשירובולטתבפעולהוהצורךהשליחותתודעת
מועליתהטבעהתחדשותעבר.'לשרןדורשי'חברתלייסודשכהבמלאתשפיוסם
עקרוןמודגשרעמההיהוידת,החברהארהיהודי,העםלהתחדשותכמטפורה
ןלבוכמהדיביכה,רוחתרעי'ללמדמשותפת:מטרהלמעןיחדהפועלתהקבוצה
האלוהותשםבהשמטתהפסוקציטוט sכמים'.נדעההאץרומלאה-ך~דו~השכל
העדהאתה''יתן :בקשהשוטח •פרידריכספלדדוד •אחרמשכיל .מכורןבלתיאיכר
 S4ישןאל'•בכיכעריילבןלאןןםשמרעהןמביכידעתלמןןי[המשכילים)הזאת

בהםלדאותשאיןדהיינו-מנוונתוהגזמהתעמולהכימתבדבריםכינרתאםגם
התעמולההפצתתפיסתי,שלפיהיר-מצבהמשקפתרכאירריתתמימההבחנהדק

נדרכההשינויתודעתדידיאליבא .מימושותהליךנידתוךהשינויתודעתעלמעידה
אלהכלהשיניו.אתלבצעהעזוברצוןהשינויבאפשרותבהכרהלשינוי,בשאיפה

יהוידמקירםמעבדמצייניםהםהחדשה.התקופהשלהגדולהחידושמסימניהם
לאידאלערטילאיתמסיסמההופךהמתהווההשינויאקטיררי.יהודילקירםפסיררי'
ספררתהיאבראשיתהההשכלהספררת .בפועללבצעושישולמפעללהגשימושיש

לשםהעבירתהתרבותאתלהחיות'לארמית':שליחותעליההמקבלתמגמתית
וכרקטתמהפכניתמשימהעצמהעלנוטלתהספרות .היהודיהעםשלשיקרמו
-לביצועווהמאבקהגדרתולשינוי,בצודךההנדהשינוי.לקראתזיומהפעילות

השוכרתותופעותיו'המאסף',דפיביןלהופיעשהתחילהמודרניזםמסימניהםאלה
מצטברת,תחושההיאהתחרשהגםתאוצה.ומקבלותוהולכות,כמשכרתוהמורכבות

אחדבמקרםולאאחדביוםלאהחדשים.הזמניםשלראשיתםאתוברכהההולכת
רבדינו.ככרכרתעלמעידהכלייטמרטיבהחחרתהמנגינהאךאירעו.הם

מצריכתכתב-העתהופעתהכשרו.''כחלבפתיחתכבדמודגשתהחידושתחושת
לאכיצדקולא(וכמרבן ssהיה,לאבימינועדןאשדחדש,'מנתבחדשה:כתופעה

מוסר').'קהלתעלעתבאותהכנראהידעו
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רחםבאירופה,המתהווהמהותיבשיבירהבחינו'המאסף'שערוכיספקכלאין
המרוכזיםמאמציהםמפיורתיר.וליהנותזהבתהליךלהשתתףאירופהליהודיהטיפו

היהודיתהמציאותתוךאלהאירופיתההשכלהרעיונותאתלהחדירוהמתמשכים
שנמשךאורךבתהליךזר,יהדותשלבדמותהלשיבירוהביאופדי,נשארבאירופה
פועליםשהםלכךמרועיםהיואלהענוייםמשכיליםשנה.ממאהלמעלהבוודאי

מרכזחדשה,תנעוהמקימיםושהםחדשה,אידאולוגיהלהםשישחדשה,במסגרת
תנעותההשכלה,תקופתארתהכיכרלאאםאףחדשה,וספורתחדשספררתי

מכבולאהוכיחפיינושמואל 56שביט.שהראהכפיההשכלה,ספורתארההשכלה
היסטוריתמודעותהשמונה-עשרהבמאהלמשכיליםחיתהכישלוהדוקטורבעבודת
 57התקרפה.שלהעצמיתהתרועהבעיצובאותםשידתההיארכימלאה,

אלציבוירתכפנייהשהופיעובמנשירםכללבדדךביטוימצאראלומעיןתחושות
אגבלוהסבירוהמתחוללהשינויאתלבטאצרוךמדגישהכותבמסרים.יעדקהל

'המאסף',מערוכיבוסלרי,מנדלהמנשר.נכתבשבגללולנושאהטפהארהתפלמסות
ובניםאספתלכנסמהםודושדרורובניאלקרואבקול ) 1790 (תק"ןבשנתיצא
קורבכילדאות~בו'רמי :אומוהואהחדשיםהזמניםעלהדת.ערלאתלהקלכדי
שלניסוחו 58ישרערת.'חרסןהעתיםאמונתתהי'ודעתחכמהמעטרעוד ',היום

הציודיםלמורתהחדשים.לזמניםעתההמיושמותמשיחיותתקרותעלנסמךבוסלרי
בוסליראין ','הכ'ירםהמקורההגורלחירםוצירןהנביאאליהואזכרוהמסורתיים,

תשימו'הלאלחלוטין:ארציותבתופעותאלאאלוהיות,ארשמימיותבתופעותעוסק
לאאשורמיבימינו,לעשרתה'הפליאאשווהנפלאיםהנוראיםהמעשיםכללבבכם
לערודמתופיםאתםואיך ]."[היאאלחיםאצבעכיידאההלאעיניויעציםבזדון
לביקידות ] ... [יעקבשםאתלהקיםבעמלםעמנוטובאתהמשחדיםהאנשים,לב

סביבותינו.אשוהגירםדוניכןלא ] ... [בישראלנחיתהאשוהדעהעלליהרמה
ביתוהנלמדבושר ] ... [מהאמתהשקואתומדחיקיםדוביהם,אתמטיביםהמההלא

העזהלהתרגשותעדרתהםהדבריםכעדות.'האמתותהילהפ.ךהייתםכיישראל
רקעעלנכתבבוסלירשלשמאמורלזכרוישהענויים.המשכיליםביןהמתעודדת

 59היהרדים.'אל'איגרותבספורהיהוידם'ל'שיבתפירסטלייוסףהדאיסטשלקריאתו

אלוהי.שאינוהשיניו,תחושתעלמעידבוסלרישלמאמורכילדעתיספקכלאין
קודששכולואומדים,משחקעמנוומשחקתהעבריתהלשוןבנרמתעתעתושרב

לחלוטיןחילוניתהיאהמאמרבכלהמגמהואף-על-פי-כןבר,הגאולהותקורת
יקראלאבנאיריררתהדבריםאתשיקרארמיארציים.ולמעשיםחוללאירועירכררנתה

כהלכה.הדבירםאת

דהיינו'מגמתית:קריאנתואיןהאם :השאלהאתמערודבוסלרישלזהטקסט
איןהאםבר?למצואורציםאנואשואתומוצאיםבטקסטמחפשיםאבראיןהאם
ביטוייםדקהםהללושההיגדיםהייתכן ?מהקשרםאלהמשפטיםמוציאיםאבר

המשכיליםהתקופהסרפדישלכדונםפסוקים,אזכוריעלהמבוססיםתמימים
באופןשהתבטאהרגשיתהשתפכותהםאלהביטוייםשמאאר ?יחדגםוהרבניים

האםהתייחס,אםרגם ;כללחדשותלתופעותלהתייחסבאלאוהכותבונפרח,מליצי
בכלעינינולנגדלעמודתוסיףזרשאלה ?חדשותתופעותאלהשהיובהבחנתוצדק
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כאילובדסלרי,שלבמאמרואלההיגדיםאחדשוללללכתלנרל ttזאתעםדיוננו.
קלהעלחרדיםהממסדית,הרבנותמתומכיהיו-הראשוניםגםולו-המשכילים
הרבנים.שלדעתםאתלהפיסכידהמשכיליםעל-ידינאמדורביםהיגדיםכחמודה.
ולזכותחרדייםחוגיםשלחששותיהםלהרגיעשפתייםמסהםאלהמעיןביטויים
אתלשכנעכדיכביכולהאלוהותאת'גייס'הסרפדהשררה.מןהמתוניםבתמיכת

רצויה.שכוונתוהיעדקהל
מוקדמתלתקופהנחזורלשינוי,המודעותבדברהנזכרתהבחנתנואתלבחרןכדי
בברליןהחמישיםבשנותהמשוערעל-פילארדשיצאמוסד,'ב'קהלתונעייןיותר

במקרםהמתרחש.לשינוירמ~דעגלויביטויברנמצאלאמנדלסרן.משהעל-ידי
הת·~רדרת'דובאתומזכירבתבלמהתבוננותומסקנותיואתמעלה __שמהחבר
היבטיםמשקףאלהבקטעיםהמ~בעוהמסדהטבע,לשינויימתייחסהריהולמיניהם'
רעיוןהבריאה,כבזדהאדםעלהדגששימתכגרןהתקופה,מחשבתשלמסוימים
מוסד'ש'קהלתגילרןמאידשלבמסקנתופהאדוןלאהיהדות.במקוררתגםהמצרי
 60המרדדנית.'היהדותתקופתאתהדוח,בתחום'פותח,

דרבנאשלמהשהוסיףבכתב-ידבהעדהגםנמצאהחולףהזמןשלמענייןאזכור
אנשיםשניחברוהדה'הקונטרסהבריטי:במוזיאוןהמצריותמוסד','קהלתלחוברות
מתרדמתהנרדמים rרלהקהישניםלעודדבדהכוונתםוחיתה ] ...נבתרדהמופלגים

ביופיהלבבותאתלהלהיבגםמרותיהם,בתקרןמוסדבדברילהרגילם •הזמןושנת
דרבנאשלזהאזכוראך 61בער"ה.'מבינינואבדהאשדאחדיהקודש,לשרןמליצת

אינההדבריםנעימתעוסקים.אנושבהןמהותיות,לתמורותהתייחסותעלמעידאינו
עלבהדגש •המתחדשעלמצביעהאלאמדחיקות-לכת,תמורותכמציינתלנרנשמעת

החדשה.התקופהשלמסימניהאחדהואגםשבוודאיהדגש •הלשוןשלהאסתטיקה
ואמת'שלרםב'דבדימחפשים.אנואשדאתלמצואנתקשהריזלשלבכתביוגם
מתיישנת,בנימהמצועפיםהללואךהחדשים,לזמניםגלוייםביטיויםמצרייםאמנם
חכמיםאידרפ"אמלכיזה'בדודנוכיכותב,דיזלהחדשה.התפיסהעלמעידיםואינם

זאתאלחיםלהםיזכורורחמים,חסדעמנוגםועושיםחסד,ומלכיאדםואוהבי
'קוראהאלעל-ידיכיזוםבאירופההאנושיתבזירההמתרחשאתתופסהואלטובה.'
'רכןבהססנות:זאתערשההריהוהנכסף,השינויאתמציעוכשהואמראש.'הדודות

 62האדם.'בנימלבשנאהלהעבידמרעדבאאוליעתה

הדיםנשמעגינצברדג,אהדןמרדכימאוחדת,בתקופהאחדמשכילאצלואילו
שמצאנרהכפיעיניו,לנגדהמתחולליםהחדשיםהזמניםשלדרמהלתחושה

ואנחנואליכםבאההחדשההעת'הנהגינצברדג:הכריז 1843בשנתב'המאסף.'
לתרדאתכםולצרותבראהאתלבשרלפניהשלחהאשדהתריםאנשיהמההסרפדים

 63מחסרדיה.'אתלהולהכיןמנוחהמקרםלה

הידנכונות,הןהמצריהחומדמתוךברשבחרנוהקצרבמדגםהבחנותינואכןאם
ברבעלוהמטיפיםומןהמודרניזםנציגיהיוהירחוןמסרפדיוכמה'המאסף'שעורכי
לאאךהשינוי.תחושותשלבראשיתן;:זבחפר 64השמרנה-עשדה.המאהשלהאחרון

הדוגמאותרבותזהמעבדבדודהאחדות.בהדגמותשהדאיבוכפי •שינוימצייןהכול
יחד.גםוהישןהחדששל
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המערבלתרבותכפופההיהדות-בסיויםביטויים

גםאםכילעיל,כמודגםגלוי,באופןרקלאאותותיואתנתןובאהממשמשהשינוי
כביטוייםשלאההשכלה.מסופריאחדיםשלבכתביהםכסרייםביטוייםבאמצעות
בגלוי.נאמרושלאההבכרה,שבתתכמוסיםהיגדיםהנםהכסרייםהביטוייםהגלויים,

התחיללאשדרגישויותרעלהשטחלפנימתחתשפעלוזרמיםעלמעידיםהם ·- אתמוקדמתבר~ייהמזpקפיםאלהביטויים •מבחץונדאהטרםאךלהתהוות
מחמתהגלויים,הביטוייםמןיותרחשוביםלהיותעשוייםוהםהמתהוות,המגמרת
הסובטילייםהסימניםהחדשים.בזמניםוהדתהיהדותבדברבהםהגלומיםהמסרים

שהיתהכפיהמסורתית,שהיהדותהתחרשהאתמבטאיםהעבריתבספרותהללו
ברשותעצמאיתכיחידהערדלעמודיכולהאינההדורות,במשךונשמרהמקובלת
אלאארתה,בסובבתלויהשאינהומסוגדת,סגורהטבעשמורתאינההיהדותעצמה.
רעליהמבודדת,נהירתהבעברשהתקיימהכפילהתקייםתרכללאהיאלהיפך:
ארתה.הסרבנותהחדשותלנסיבותלהסתגל

רעלתהצצההעברייםהמשכיליםבלבהמהפךהתהווהכאשדמזאת,יתרה
ממנהדרגהנחרתתהמערב,לתרבותכפופההמסורתיתשהיהדותהתחרשהבכתביהם

-יהדותםמחמתנחיתותדגשלהםהיהכאילוזאתלפרשאיןבה.ותלויה
שלנחיתותהתחושתזרהיתההמקורית.ביהדותגאווההביעודווקאהמשכילים

שלנחיתותהולאהגלות,מתנאישנבעהשפלבמצבהזמנם,בתהרבניתהיהדות
שבעבדאחידםעידניםשלהמקוריתהיהדותאלשיבהלהיפ.ך ;המקוריתהיהדות
ההשכלה.כאידאלסאטאנרב,המשכילעל-ידינרמזההרחוק
היאהשמונה-עשרה.במאהביהדותחדשהתופעהמייצגתזרמ~דע~תכיסבוראני

היהודיתהמציאותתופעותכלאתמקיפהשהיהדותהתפיסהאתרביהמניהמבטלת
כולה,היהודיתהחברהשלולצרכיההיחידשלצרכיולכלמספקותתשובותונותנת
בכךאינוהמהפךהמסורתית.ביהדותאזעדקיימתשחיתהמאליהמרננתתפיסה

התהליכי,בשינויאלאאחת,בבתהשקפותיהםואתהתנהגותםאתשינושיהודים
שניביןלגשרהשאיפהאתהמייצגותהנפשית,ובהתחבטותהרוחניתבהתלבטות
 _ __ ".;העולמות.

שלובחיי-הפניםהיהודישלהגמורהש'הסתפקרתרבהבחנתו,הלקיןצדקואכן
תחילתעםעשרה'.השמונהלמאהעדהחרמותביןבחייואותרשמאפיינתהיא

מתפוקקת',מתחילהשלובחיי-הפניםהיהודישל'הסתפקותוהשמונה-עשרה,המאה
עליטוביםלחייםסתםאדםשלל'ועברנירלהיענותחפשיעצמואתרואהוהוא

חרץכלפילפנייההחדשההעבריתהספרותהופעתאתקישרהלקיןאדמות'.
שתיביןהמתח 6Sיהןךי•זאתעםלהישאךהיהןךישלהחזקבךצןןשכשתלבה
החדשה.העבריתהספרותלהיווצרותלדעתוהביאהמגמרת

ותלותהכפיפותהלנחיתותה,הזאתהחדשההמ~דע~תלגביבמיוחדשמושיםמה
מתוןמשכילשלבכתביוארתהמוצאיםשאנוהואהמערבנתונותהיהדותשל

כרריזלמובהקותמסורתיותנטיותבעלימשכיליםשגםלצייןחשוב •דיזלשלמסוגר
לתוכותבהשוואהזמנםבתהרבניתהיהדותשלנחיתותהלתחושתשותפיםהיו
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בנתביהם.זומוצפנתלתחושהביטויונתנוהחדשים,בזמניםאירופה
שתיביןוזילמבחיןואמת,'שלום'רבדיבספדושלוהיהדותתפיסתאתבהציגו
כוללתהיאובהרחבההאל,כחוקימוגדותה'תודתה:ותודתהאדםתודתישויות:

הטבעי,כחוקמתפושתהאדםתודתואילונולה.היהדותואתהקודשלימודיאתגם
הנימוסיםהחול,לימודיאתכוללתהריהיובהרחבהנח,בנישלמצרותשבעאו

במישור :דירןמישוירבשנינתפסתריזלשלמשנתוהמערב.תרבותואתוהמדעים
דהיינו ,'השתודתטוען.ירזללו.המקבילהעירניההיסטוריובמישורהמעשיהחינוכי
נוירזלמסורתימשכילמבטארכךלחלוטין.בהותלויההאדםלתודתכפופההיהדות,

והריהיעצמה,בדשותלעמודיכולהאינההמודרניבעידןשהיהדותהעמדהאת
עמדהעליה.עדיפההמערבשתרבותאלאבלבדזולואהמערב,מושעבדת-לתרבות

נישותעדונתפסתאינה'היהדות :היהדותבתפיסתמוחלטעוניםשינוימבטאתזר
צרכיהכלאתומספקיםלהעומידםהרוחנייםשכוחותיהעצמה,בפניהעומדת

הפאדטיקרלאדיתמבדידותהלצאתחייבתההשכלה,בעידןהמודרנית,היהדותמבית.
ירזלשלברבידולדאותאין 66ומכבד:מאזבההקיימתארניבדסאליתאושתולקבל
יהודיהיהריזלהמערב.תרבותבמסגרתעצמיתולהתבטלותלהתבוללותמגמה
זדנטעראינההיהדות,מןחלקהיאתפיסתועל-פיהאדםתודתביהדותו.וגאמאמין

ןה-אפואלפנינוהדודות.במורצתהוזנחהיהדותשלזהשחלקאלאבמקווה,לה
בלאשלה.עיקריהעל-פיהיהדותשיקרםניסיוןהיהדות,שלמודרניתאינטרפרטציה

ההשכלהיהדותשלבהשקפתהתהפוכותדבעוניםשינויזוגישהמייצגתספקכל
המסורתית.ביהדותהמקובלמןחדהתפניתומהורההשמונה-עשרה,המאהבשלהי

המסורתיתהיהדותבדאייתמהותיכמפנהלהיתפסעשויביהדותהמודרניזםכןועל
לתרבותוכפופהנחרתהלעמדהוהסבתrונול,וחופפתתלויהבלתיעצמאית,נמהרת  T T T-ז-

המערבית.

משמעותםעלהמודעותבמלואשעמדמבלירבידואתנתבריזלנימניח,אני
אניונאמודוכמרסיס,נטוייםהיגדיםבמסגרתאותםמסרוגאניכךמשרםהמהפכנית.

מבטאיםשהםמשרםדווקאהחדשההתקופהשלבירתוחשובביטויבהםדואה
עלשנלחםחדש''אדםהיהלאדיזלובא.המתרחשהשינוישלקרקעייםתתזרמים
מבלישינוישלעמוקותתחושותביטאאלאקלרזנד,שלכתפיסתוחדשים,''חיים

בתחוםכבדהואהספרותימפעלוכןרעל .להןשנתנווןומבליבהןשהדגיש
שלעולמםחרדירתר.משרםרקבעמדן,ההשכלה,ממבשריאינוובוודאיההשכלה,
קררצרריילשביקשנפיהיהודי,מתוכנוהתרוקןלאדיזלושלהראשוניםהמשכילים
לאובהחלטמורכבתהליךבעקבותיושהביאשינוישלהתחלהזרחיתה ;להראות

ומתקדם.רציף

היהדותשלמחדשהגזרהסאטאנוב:

סרפידהשלבניסיונותיהםמתבטאהעבריתבהשכלההמודרניזםשלנוסףהיבט
שלטענתהאתלדחותשאפשררמזסאטאנרביצחקהיהדות.אתמחדשלהגדיר
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עלאותנטיתיוצריםרלזכ~תהיהדות,תפיסתעללבלעידותהזמןבתהרבניתהיהדות
היהדותאתלרעתוהמשקףיהודיהיסטורימורלחיפשסאטאנרבפרשנותה.
לחרשהלרעתוחייבתהעבריתשההשכלההיהדותהיאהמקורית,האותנטית
היהדותלרוחביותרהנאמןהביטויאתמצאהואהמודרנית.בתקופהולחקותה
סאטאנרבעל-יירנתפסווהתלמודהמשנהתקופתהקדומה.הרבניתביהדותהמקוירת
ובידע.בחכמהביצירה,-שלההשיאבתקופת-בפריחתההיהדותאתכמייצגות
ובהומנזים.במרעהנצחיתתרומתהאתהיהוידתהצירריליזציהתרמהזרבתקופה
להחריףנוערהההיסטוריתהרבניתהיהדותבתולדותאלהקורמותבתקופותהבחירה

השיבהדרישתאתולהטעים •הזמןבתהרבניתהפרשנותלביןשביניהןהניגודאת
הנאמנה.המקוירת,יהדות 67ל

ליהדותחלופהלהציע-עצמההיהדותבמסגרת-המגמהשלראשיתהזרהיתה
ה'אלרהית'רמהארתרריטההרבניתהיהדותשלהבכורהמזכרתלהשתחררהרבנית,

ואסכולותערותבמגדרןהצטיינהשהיהדותלהוכיחכריהיהדות.הגדרתעלשלה
אלוהיםרבדיואלו'אלומריותהתלהאמרהאתלצטטהמשכיליםהדבר •למיניהן
עולםוהשקפותתפיסותלהכילירעההמקוריתהיהדותכיהרגישוהםחיים:

בצדאלוהשמעתןאתהחכמיםהתיורואף-על-פי-כןאלו,אתאלוסתרושלעתים
 68אלר.

ביןכמקובלהסקולרי,במישוררקלאביטויליירלבראאפואיכולמודרנזים
כאשרהרליגיוזי,במישורגםאלאהעברית,הספרותשלרההיסטררירניםהמבקירם
המסורתהמרתקררם.יהודימודלעל-פיהיהדותאתמחרשלהגדירמבקשים
שלובאר-מסורתית,מחרשמוגדרתחרשה,בגרסהוהרגילההמקובלתהרבנית
שביןהמתוניםמן •רביםעביריםמשכיליםשלראייתםבטרוחבוודאיחיתההיהדות

רפליגמאןדליתעמדןיעקבכר'השכלהלמבשרימתכווןואיניהמשכילים.כלל
שמודרניזםהאקסיומהרבכן 69ההשכלה.שלגרפהמגרפיאינםוכתיבתושהוא

לברוקיושוקרש,ראהכזהבחינתאינהחילוניותעיקרוהחדשההעבריתבספרות
יותרמקיפיםקירטירוניםנמצאאל-נכרןהמוקרמת.ההשכלהלגבינכונותהאת

במובנםובגדידםבהתהוותוהמודרניזםאתהמצייניםייותרגדולהתנופהובעלי
עךכיםשיבריכיאםבחילוניות,דווקאמצטייןאיברהמתרחשהשינוי .העברי-היהויד

ההשכלהבביקורת"'מקובלותכמהולברוקלחזורעלינוש~מהיש.גםבריש
אחרלמסורת.העביריםהמשכיליםשליחסםלגבישלהובהיסטוריוגרפיה

הביעוהעביריםשהמשכיליםהטיעוןהואבניפוצוסייעתיכימקורהשאניהמיתוסים,
מןרביםלגביגכקףאיברזהשטיעוןהראיתיוכברהתלמוד.כלפישלילייחס

המשכיליםמןהיובוודאי 70מיסררר.שגריהריהוכןרעלהראשונים,המשכילים
זהירחוקםעצםאךהעברית,מהתרבותאותםהרחיקהשלהםשהחילוניותהקיצוניים

מתפתחתאינהגרמניהביהדותדתיתרפורמהשלהמגמה .מדיוננואותםמוציא
טיעוניםלאמץלנראל .אהודיהשפעותהיוכיאףהעברית,ההשכלהמןישירות

ההערכהבהםולראותזמנה,ולאחרבזמנההאררתרררקסים,ההשכלהיריבישל
הראשונההתקופהלגבירקלאנכרןהדברהעברית.ההשכלהשלשקולההיסטורית

שהיורצריריפל,כשר"לבמשכיליםרקמררנוואיןמכן,לאחרגםאלאההשכלהשל
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ישראלבחןלאחרונהיותר.'משכיליים'במשכיליםגםאלאבמתינותם.גדידועים
והואהמודרנה,כלפיבעמדתוגינצבורגאהרןמרדכיהמשכילשלדמותואתבוטל
רכיהחרדים,בעינידימויועל-אףביותר,מתוןמשכילהיהגינצבררגכיהסיק

השכלתשלהקיצוניתההשפעהמןשחרדהמורשת,שומרהיהמבטו'מנקודת
מאשרלאורתודוקסיהיותרהרבהקרובהליטאיהסופר'נדאהמרחוקבמבטברלין'.

 72בחיבוריו'.כךכלהסתייגשמהםהרדיקלייםלמשכילים

'המשכיללביןהאמיתי''המשכילביןלהבדילעצמםהמשכיליםנזהרוכידוע
רקלאהתקבלההזמןבמשךאךההשכלה.נדשלהשונותבתקופותיההמזויף'
בביקורתגםושםפהאלאפריצקד)אשרשלבספריו(כגוןהאורתודוקסיתבביקורת
בתקופת 74דת.ולהמרתלהתבלולותכמביאהההשכלהשלההערכהחכלל'ית-
מוכר<מנדלי rאברמובשלתפיסתוכגרןאחרת,תפיסהגםשררהעצמהההשכלה
למשלי r'המלבשער ;והשכלהאמונהל~יכדששאפואלההיושהמשכיליםספרים>
ד sוההשכלה'.האמונהביןוהממשלה,ישורוןעםבין r'המלהמוטו:מובא

הבאר-מסורתיים,האלמנטיםאתולבדוקלחזוראפואחייבתההשכלהביקורת
רמזכאו-מסורתיבמונחלראותאיןכמרבןהעברית.ההשכלהשביהדותהתרבותיים,

כן.הדברשאיןמפניימינו,בסגנוןמודרניתלאורתודוקסיהאומצורתתרי"גלשמירת
הם ;הדעתאתאפואמניחיםאינםביהדותגמורהמהפכהעלקורצרויילשלדבריו

מהפכה,זוחיתהלאוהשונה.המיוחדאתומכליליםהמאוחר,אתמקדימים
הצטיינהההשכלהשיהדותלומדשאפשרחושבני,קורצרוייל.שלכתפיסתו

שבחרבכךטעהקודצוויילהמהפך.לקראתהתקדמותתוךהקייםשלבהמשכיות
גלוייםפנימיים,תהליכיםהיובמציאותשכןתפיסתו,אתלהדגישכדיבקיטוב
יחד.גםר'נסיגות'המתאימה)המילההיאזו(אם'התקדמיוות'שכללווסמויים,
אךבסופה,דקואוליההשכלה,תקופתבהמשךבאהקררצרריילשהזכירהמהפכה
שלמה.היתהלאמעולם

ערביםשינויסאטאכוב:

בדרכיםאותותיואתנתןההשכלהביהדותלהתרחשהעומדלמפנהגלוםביטיועוד
ביהדותיסודערכיעלשאלותבהעלאתהמשכיליתהאידאולוגיהשלדרכיםובצדי

דורות,מדוריהיהדותשליסודהאתשהיווערכיםאותםהמסורתית.הנורמטיווית,
אניולבדיקה.לדיוןעתההועמדובכתב,עליהםערעראובהםהרהרלאושאיש
היההשינויוכאמורביהדות.שהתחוללהגדולהשינוישלמהותואתבכךרואה
 .קורצוריילשללהשערתובניגודהתהוות,בתהליך •פנימי

החדשה.בעתהיהודיתהחרוייהאתלשקףהטיבוסאטאנובשלוהגותוכתביו
ביהדות.מובהקיםשינייוםעל-תפיסתילפי-המשכילרמזהמגוונתבכתיבתו

-העבריהמשכיל .המבחןבכ:ןרהושמוהיהדותשלבעולמהקבועיםיסודערכי
אידאלישילובוהצעיההשכלה,לביןהאמונהביןלהשליםניסהיצירתושבראשית

-תאומותכאחיותוהציגןלחקירה,(מסורת);ןלה Rהביןהתורה,לביןהחכמהבין
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ליצור.שניסהההרמוניהולערעורהכליםלשביותיותרמאוחרהגיע

התנ"כית,החכמהספורתבסגנוןשנכתבההפגתמית-המשלית.יצירתואופיבגלל

לעקרבניתןהתנ"ך,פרשנותבסגנוןבצדהשניתןהפסררדר-מסרותיהפירושובשל

עולמוהשקפתאתולשחזרצעד,אחוצעדסאטאנרב,שלהמתחלפותדעותיואחו

בהתבוננותהרציפה).השתלשלותהאתלהוכיחאפשרותכלאיןכי(אםהמשתנה

והיראההחכמהאתמעמידהואבתחילהכינראה •המשכילשלהמשוחזרתבמשנתו

ביןתמ~א'לארכן: 76צמדים',ברורכביםוחכמה'ידאהבאמור:לזרזרכשוות

עםחכמהר'טרבהלתורה'תתנגדלא ] ... [הישרההחכמה'כיסתירה'והתרו'החכמה

אתזרמשלימותהןכךאחו 11אמת'.יצמיחופו~ z r ".ננצמדיםיהיריחדיררעתתווה

נחלתואלהמנוחהאלהאדםמביאותיחדשתיהןוהחכמה'שהיראהזר:

נשלבחותמו שח():כאלובחכמה'המכחשבזר:זרתלויותהןובהמשך 78השלי~ירת,'
 79אמת.'שהואהקב"ה]

שלתלותהאתקובעכשחראמהפךעוברסאטאנרבשלההתמשכלרתתהליך

 ; 80בחכמה,אםכיאותרלדעתל.ם /oהירכל'שלא :הסקולריתבחכמההיהדות

היהדותכיקובעהואמכאן 81חרמה.'איןפרוצהכעירהיאחכמה,בלי'האמרנה

בשקרארנתיסדהבאמתאםהאמרנהעל'תחקרוהחכמה :האדםשללבינתוכפופה

לזהדרמהמהלךנוקטהואכךואחו 82בה',אמרןלאהשכלהמכחשתאמונהכלכי

קדימהלחכמההנהכאמור,החכמהעלזמנייתקדימהליראההיות'רעם :ריזלשל

ביןלחכמה,היראהביןבמאבק 83רתכליתה'.היראהעקרתהיאכיהיראהעלמע?~ת

העליונה.עלכשידןהמערבותרבותהחכמהיוצאותהמערב,תרבותלביןהיהדות

שביןהסתירהאתומצייןהשתייםביןההבדלאתסאטאנרבמחדדהבאבשלב

'שמירתבמצרות:היהדות,שלנפשהבציפורלגעתהעזכברכאן ;לחכמההיראה

עצמהבפניכמהרתהאמרנהכינראה 84הפכים'.שניהםהחכמהומציאותהמצרה

עמהלהתקייםתרכלולאההשכלה,אלאשאינההאמת,עםלהתמודדמסוגלתאינה

השתיים.ביןקיטובישאלאשררת,ביןכשררה

המודרניים,היהודיםשלהחילוניתהיהדותבכיורןגישושכדיעדהגיעסאטאנרב

אשרחדשהיהדותבאמצעותלמודרניותהמצרותשמירתביןהסתירהלפתרוןרומז

דבריםלמורתלהלן).(ראהאייכלזאתשעשהכרוךערד,בהקיימתאינהזרסתירה

משרםפ.ז:זשי,יהודיארחילונייהודיכאלסאטאנרבאללהתייחסאיןאלה,קיצוניים

אתוחררהזהבעולםחייואתחי •הישןהעולםבתרךעדייןשוריהיהשהוא

הואברגישותואךעליו.שנאמרכפימאמין.רחצימיןחציהואאוליחוויותיו.

 85המרדונית.ביהדותלהתעוררהעתידההבעייתיותאתמשקף

יסודערכישלחיוניותםבדנוהתחבטותלמצואאפשרסאטאנרבשלבכתביו

שלהבוחןאבןהםאלההיגדיםהחדשים.בזמניםביטולםאפשרותרבדנוביהדות

להתרקםהמתחילהמהותיהעוניםשינויאתמבטאיםהםתפיסתנו;לפיהמודרניזם,

ביטחוןאםספקמטילסאטאנרבהעברי.המשכילשללברובחדדיחדריםבחדרי

ובלתיטוטליתלאמונהנחשבהמקובלתהמסורתיתשבמשמעותומושגבשם,

היהדותמאשיותכמרבןוהואהפרטית,ובהשגחהישראלבאלוהימעורערת

החכמהלמשלבפירושוהחדשה.בעתהחרדיבמרבנולהתקייםיכולהמסורתית,
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והעלילה,שהביטחוןסאטאנרבמבהירקי' wנדגד.רהבחירהנפ~שרועלילה'ז?בטח
לחםשיטירפהרבאדוניושיבטחמי'כיזה,אתזהסותירםהאדם,שלפעולתודהיינו

רכן 86באדרניר.'שלםבטחרנרשאיןיורהזרהנהטרפואסרומחזירהולךוהואז:זקר,
 87דסתרי.תרתיהן )'הר.דג'(עליונהוהשגחהחפשיתבחירה

אותםובוחןהמסורתיתהיהדותשלבעולמהנוספיםיסודלמושגיגולשסאטאנרב
המסורתיתביהדותש.ז:וי~הערכיהםשאףהשם,ואהבתהשםיראתמקרוב.

שלהקלסיבמובנההשםיראת •תפיסתועל-פיחדשפירושמקבליםהמקובלת,
לפנימתחתסאטאנרברומזהחדש,בעידןמחריבתאינהבאלכולחופפתאמונה
מפותלבביאורקובעהואאותר,'ליראהתלמדלאאםיאשימו'לאהאלהשטח.

הנובעתהאללהכרתבאשרנוספיםספקותהטלתאגבמשליו,שללפ.סרק·-בטקסט
 88פנימית.הכרהמתוךשבאההאללהכרתבהשוואההמסורתמן

אהבההאל,שלטהורהשאהבהמסקנהלידימגיעהואהשםאהבתהמושגלגבי
שתהיהבעולםאהבהשרם'אין •ערדהשגהבתאינהבדבריתלויהשאינהלשמה

Q תרעלתהאוהבישיגלכעבורעצמואהבתסבתםבלםאבללבדיהנאהבאהבת::בתה
נפשםבאהבתית'אותריאהבובאהבה,ה'אתהעובדיםכלרכן ] ... [באהבתומה

 89רוחני;ארחמריהבא]ובעולםהזה[בעולםובבאבזהלהםהמ~שגהטוב

ערדלא :ההשכלהשלהתחליףאתהעבריהסופרהציעאלהיסודערכיבמקרם
הערכיםהם-:הםסקפטיציזם,ספקנות,-מכךההיפךאלאבשם,וביטחוןאמונה

עלעומדאדםאיןכטעםהמברבר'בעומק'העוברי'המודרנית.היהדותשלהחלופיים
מקררנרבעמעיןהמברכותישיתרהרבהנכשלכן]אם[אלאאא"כתורה][דבריד"ת

מרכיביהאתלעצבסאטאנרבמנסהכך 90בהשגרת.'חילאלמחילוילכוחכמה,
שלדמותהבתהחדשה,היהדותשלוהמוסיירםהרוחנייםהערכיים,האידאיים,
החילונית,היהדותהמודרנית,היהדות'ניצניאתרואהאניבזאתהאירופית.ההשכלה
העבריתההשכלהשלבתחילתהשראשיתווממרשךאיטיבתהליךוהגתבשהשהלכה
 91ימינר-שלנר'.עדמגיעוהמשכרבגרמניה

היהוידוהזמןהיהידותההיסטוירהתפיסתבלרין:

ההיסטוריהמושגאתגםלדעתילבדוקישההשכלהבתקופתהמודרניזםזיהוילשם
חלוזרבתקופההמשכילים.שלבכתיבתםהיסטורייםתהליכיםשלהתפיסהואת

תפיסתכלפיה.וביחסהיהודיתההיסטוריהעלהעולםבהשקפתמהותייםשינויים
בעיקרעסקהואאךימיכאלראובןעל-ידיכברנדונהבהשכלההיהודיתההיסטוירה

שלהדיסציפלינהבמסגרתשנכתבובחיבוריםכלומרהלגיטימי,ההיסטוריבקררפרס
ביחסהעסקפיינרואילו 92ההיסטרריה.לחקרהמשכיליםשליחסםרעלההיסטוריה,

שליעדיהלהשגתברובשימושההיסטוריהעברבהכרתלהיסטוריה,ההשכלהשל
 93ההשכלה.

בדברספקותידיעתי,מיטבלפילראשונה,עבריסופרהביעההשכלהבתקופת
עללעמודניסיוןזההיההגזור-מראש.ההכרחיה f1רני~רהיהודיתההיסטוריהמהלך
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עצםההיסטויר.היהודיהקיוםשלמהותורעלהיהודיתההיסטוריהשלמהותה

היסטוריהבמהלןתמורותלעדרןוכתנועה,כספורתהעברית,ההשכלהשלהמאמץ

המשכילהשמונה-עשרה.במאהההשכלהיהדותשלמרזוניהיבטמשקףזר

ההשכלהבסרפדיהחשוביםמן •ברליןשאולהואזהלכיורןביטוימצאנושבכתביו

לחלוקבאשבה ,) 1795 (ירשו''כבתבסטירההציגדעותיואתהמוקדמת.הגרמנית

נחשביםשחלקםיסוד,מושגיולנתץהמסורתיתביהדותמקובלותתפיסותעל

מקודשיםכמיתוסיםמקובליםואחדיםהמסורתיתביהדותמקודשיםלעונים

בערצמתם,כאלה,'דבריםאחד,במקרםשכתבתיכפיהיהודית.בהיסטרדירסרפיה

עדנשמעולא •היהודיהקיוםשללפדרבלימאטיקההנרקבתובחדירתםבמרירותם

 94ידיעתי'·מיטבלפיתקופה,ארתה

היאספררתיביטויככליהסטירהוכמרבןהסטירה,הואברליןשאולשלהנשקכלי

שנתקדשהשם,קידושהמושגאתתוקףברליןלשינוי.המאבקמןחלקעצמה

משמים,אלוהיכשיבאהבה,לקבלהיהודיםשלנכונותםואתהיהודית,בהיסטוריה

שלהאימננטיתהחוקיותכאילו •כןעללערערבליעליהם,שנגזורהגזרותאת

איןהקרבנות,ובטלוהמקדששחוב'ומיוםמהם.זאתדרושתהיהודיתההיסטוריה

שמרקדושתעלרערןהכקרבןונשחטיםנהוגיםבהיותינומזהגדוללהש"ידוחנחת

השם'.קדושתעללסלוחארל.יtז.רגאזכהוהשפלהדלאנכירגםיתןרמי ]."[הגדול

בזאת 95הגרים'.לעינישמיםשםלקדשנזכה ] ... [צדינווביםאותנובשנאתם'ראם

ולזעוקשמיםכלפילהטיחאלאהיהודיתהמנטליותאתלנקדדקלאהסרפדבא

היהודי.הגודלעלמרה

 •היהודיהזמןשלההיסטוריההיבטאתדקלאובוחןהביקורתאתמעמיקברלין

הזמןמהרתאתכלומדהיהודי,הלוחתפיסתאתגםאלאאליו,היחידיחסואת

הנהוגיםג"כזכר'רככהאליו.הפרטשלהתייחסותוואתהעכשווי,בביטויוהיהודי

רא"כהריגתם,עלדבולבנהלתעניתסירןכ'יוםהרקבעכיבפרלין.חמי"לבגזיות

הלוח 96הןבנים'.אתרןכרשזכרהזאתהגדולההזניהעלאותםנקנאלאלמהאיפה

ימיומלאגדוש-היום-יוםחיישלמקודשיםסימניםמעדנתארתה-היהודי

המע~רתתהיהודיתההיסטוריהאתשחיכמימתוארהיהודיהשונות.לגזורתזיכרון

התפיסהאתלנקדבאהואזאת.לזpנרתמבקשוברלין •שלוהיום-יוםבחייגם

דודבכלמישדא~;'ואחדאחדכלהדואההיהודית,ההיסטוריהשלהסינארפטית

ראשוןצעדשזהראפשרביהדות.היסטוריאירועלכלשותףהואכאילורדודי

הזמנית,הנורמליותאלחזרהמעל-זמנירתרהיהודיאתלהסיטהמגמהבהתפתחות

 97האנרשית.ההיסטוריהמהלןאלהיהודיהעםאתולהחזיר

היהודיהקיוםשליסודדפוסילנתץברליןשלבניסיונוגםמתבטאהמודרניזםצד

הגאולה,תפיסתגםולצדהנבדקת,הגלותתפיסתהמסורתית:ביהדותהמקובל

למצבםהסתגלושהיהודיםהטענהאתהסטירהשלהעקוםבדאימציגכשברלין

זהשמצבמנתביומשתמעאן .ממנולהיחלץכללורציםואינםבגלותהמדורדר

עמי~םשרנהיחסיםבמעדנתהמאופיינתהמודרנית,בתקופההפיןבלתיאינו

הממשיכרצוןלאהמשכילעל-ידימעוצבתהגאולהתקורתגםבאירופה.התרבות

שהגאולהנרמזאלאבלבדזרלא 98 .'הלעבודתכביטויאלאלהיגאלהיהודיםשל
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הדרומנהיגשלבדמותולהגתשםעשויהושהיאשמימית,גאולהאיבההמשיחית
 99מבדלסרן.משהעלורמזוברליןהמסלה',ולסקלדרךלפגרת'הרנןאשר

השאיפהחראישראלבתולדותהחדשיםלזמניםהמעברלצירןנוסףקריטריון
לה 9 ~יושב,חראשבקרבםלעמיםהיחרידהעםביןהיחסיםשללנורמליזציה

ההיבדלותבשאלתעניינוהיהודיהמודרניזםשלזהצדההשכלה.עצמהעלשקיבלה
שלחביתולחרדמטרהמשמשוחראהמערבית,לחוברתהיהודיםוביחסהיהודית

משרםברנהבהישהגוייםשבאתניברליןאומרהנרקבתהסטירהשרןבל .הסטיריקן
הצדיקיםלמעלותלהגיעיזנושהיהודיםראויולכןהשם,לקידושמביאהשהיא
במסכתהגויים.שלוטובתםשלומםאתלבקששלאומוטבהשםקידושעלשמתר

אתגםלשלולבאחראכאילוברליןבראההעולםלאומרתישראלביןשל'יהחסיםזגו
הבחירה,עםעלכליהכמביאהבחירהרעיוןאתבעצבוישראל'עםבחירתועירן
לרעיוןמעלהעםשלקירמראתלהעמידשמטרתוסטיירפרדוקסירצוחרארננך

 100הבחירה.רעיוןדהיינולנילירבר,הגרום

ובספורתהיהודיתבהיסטוירההמיםפרשתקראתמצייניםאלהנועזיםביטויים
המאפיינתתפיסההיהודית,ההיסטוריהבתפיסתמפנהתחושתמשקפיםהםהעברית.

ההיסטוריהכלפיהיחסשיבריאתמציגיםהםההשכלה.ביהדותהמודרניזםאת
להטחה,משמים,האלכעובשהגזרותאתהמקבל~זpלים,פסיררי,מיחסהיהודית

היהוידת.בחברההמבוקשהשיניולמימושלפעילותובהמשךהתקוממותהתמרדות,
מכובדת,רבניםלשושלתבןומצרות,תרדהשומררבשלבנתביובאראלהכל

דודאתברליןשאולו'ייצגובאישיותובחייוהנפילותבעצםלמשכיל.שהיה
ובא.הממשמשהמודרניזםלקראתהמעבר

המיצוותואי·קיוםהאושרבקשתאייבל:

החדשה,היהדותבתפיסתהמתהוהוהשיניואתסימנהשלדעתיעיקרית,מגמת-על
אםהשאלההמקובלת.ביהדותמוסדליסודאחדיםמשכיליםשלביחסםניכרת

החברהשלולאושרהכיחידהיחרדישללאושרולהביאיכולההמסורתיתהיהדות
בתעלםאםלי,הידוע(ככללראשונההמודרניתבתקופההרעלתהבכללההיהודית
רשארל'המאסף',עררךאיינל,יצחקההשכלהסרפדישניבנתבישבתאיות)מכיתרת
ההשכלהאתציינההחברהשלולאושרההיחידשלאושררלהשאיפה .ברלין

מסופרינמההביאאדמותעליאושרשלהמודרניתבתפיסתוזהואידאלהאירופית,
ביהדותלשיבריולדרישההיהדותשלרדיקליתתפיסהלידיהמוקדמתההשכלה

המסורתית.

האשתמרעי,'אוידהבןמ~לם'ג:tגררתבסטירההספקראשיתאתזרעאיינל
האבוסיםשלה'עברותאתמתארחראזרבסטירהתק"ן.בשבתב'המאסף'שנדפסה
'ניבתמימות:שואלמשולם,הסיפור,גיבורשבלב.עבודהבעיקרהשהיאבספרד,

להיותיתכןראםלבדם,המצרותבקירםישראלאישהצלחתנקשרהמחשברתילפי
האי"בדירצאראס"טרהירב"י,סאקרא"טיהירהלאהמצרות,קירםמבלתיומאושרשלם
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ישראלבתולדותהחדשיםהזמניםסףעל 101שידאל'.אנשיכאחדומאושרשלם

ולרמוזהמצרותמקירםליהודיהמוענקבאושרספקלהטילאייכלשלכררנתרחיתה

היהדותשלייחודהביטולעםהמצרות.ללאלאושרלהגיעיכולהמודרנישהיהודי

החדשהמודרנילעולםהפתחנפתחליהודיהבלעדיתהאושרכמספקתהמסורתית

ערד •תרבואשי •תררובהתההמודרניזםשלהמובהקהסימןזההמערב.תרבותשל

המשכילים.שלבהגיגיהםביטויואתלתתהחלואךוגידים,ערדשקדםקררם

שנים,שלרשכעברוהיחרדישלאושררבשאלתיותרקיצוניתעמדה;:זציגברלין

אתהיפותטית,בשאלההשאר,ביןהעלהשברואש','בשמיםשלו,השר"תבספו

זמן,יגיעכילהצטיידאפשררחי'ח"ר'ראםהמצרות:ערלהסותשלהאפשרות

מקרםיהי'דקאפילואר ]".[ארi.כתנרעלדעהיביאוומצרותיה,החרדהשמשפטי

כאיש 102צרראדינר'.מעלערלהופרקנואופן.בשרםאושרמהםיגיעלאכילהצטייד,

 103לברא','לעתידהבטלותמצרותעלברמיזותמצטעצעברליןאיןמובהקהלנה

בקרניו.השרדאתתופםאלאמשכילים,כמהשנהגרכדדן

שלבכתיבתובעקיפיןשהוצעהמעוברתשיד~דבעקבותמתבקשתזרהתפתחות

נפתחהיהודי,שלהמלאאושרראתכמספקתהיהדותמןהבלעדיותהסותעםריזל.

לדעתנומחררהזרעמדהומצורת.תרדהשקיימואלהלפניגםלמודרניזםהשעו

התפתחושתוצאותיוראשונימצבחילוניות,לקראת ) mega-trend (מגמת-עלכאמוד

 •זמננושלהחילוניתליהדותוהגיעוהקודמתהמאהבסוף

החילדכידתהגדות

מלואאתממצהאינהחילוניותשלהמילוניתההגדרה ?חילוניותמהירבכן

 :'ל"ח'מגדידאבן-שרשןההשכלה.בספורתביטוימצארראשושהבאנו,המשמעויות

לקדשה',קשרהעדר'אי-דתיות,היא'חלוני~ת' ;קןשה'ברשאיןזמןאר'דבר

הפקעת'סקולריזציה,- 'ן~לו:r'רבדת'.קשרושאיברקדוש,'לאמוגדר:ר'חלרני'

 104לr:ולרני'·עש~ההקדשה,

שאיברנדנד •שליליבארדהחילוניותאתרואהשהיאהעבריתההגדרהשלטבעה

דקנבנ~תאךב.ןד.אנגלית,למשלאחרות,בשפותההגדרהאךהחיל~ן.כמעשהקדוש,

 " Secular: Worldly ,כדלהלן:'סקולרי'מגדידרבםטדמילוןהשלילית.התפיסהעל
pagan. Of or related to the worldly or temporal as distinguished from 
the spiritual or eternal; not sacred; mundane. b. not overtly or 

" 
105 .specifically religious 

וגרהמושג.בהגדותידםאתניסרהחילוניותבתופעתהעוסקיםהחוקריםמןכמה

) Wagar (, לספררבהקדמהThe Secular Mind , אתומרנהההגדרותמןכמהסרקו

הלטינישמקורהעצמה,'חילוניות'המלהמןהנובעתמאי-הבהירותכתוצאהחולשתן

saeculum דתייםערכיםביטולמשמערשחילוןהיא,הקרנררנציההעולם.מרבנו

הגדרתואתדוחהוגד 106ירתד.מרוכבתהחילוניותאךהזה.העולםבערכיוחמדתם

האנושותשלהגובותהנטייהמשמעהש'חילרנירת ,) Chadwick (צ'דרריקשל



וסב
וספרותהסטוריהבין

עםבהקשרובוודאימספקת,כבלתידת,'ללאלהתקייםלנסותאודת,ללאלהתקיים
הערה(לעיל,שםוגר,וגר.שלבדעתונתמוךההשכלה,ביהדותהמודרניותהנטיות

107עמ' ,) 106
'התיאולוגיהשלהתאוירההצגתעםתתבררהנושאמורכבות 2.

לחברההמעברמשמעההחילוניותשלפיה ,) Cox (קונסהרויועל-פיהחילונית'
סובלנות,בפל~רליזם,הא~רבניים,שבחייםבמובילי~תבאנונימיות,המאופיינת
 108עליונה.מציאותכלשלהעלמהשמובנו , Profanity) (וחיל~ןפרגמטיזם

בשלב
מגדיר ) Martin (מרטין .) religious ('דתי'התוארמשמעותבהגדרתהצורןניכרזה

שלולמדע,הידועהנראה?עולםמ~ברשהואהמציאותמישורכ'קבלת'דתי'
אנושיותבמיסגרוחהכלוליםלאלהמ~ברהחורגיםויעדיםמשמעויותמיוחסים

הדחובמוסדותהדתיותבאמונותההידרדרותאלא'אינהחילוניותטהורו'ת:-
שלהבעייתיותשלנוכחוגר,בעקבותללכתעלינויקשה 109 '.'יתד'להגדרתבהתייחס
שחילוניות ,) Liibbe (לובהשללתפיסתולהידרשמתפתההואהחילוניות,הגדרת

מלואלנצנחעצמהמוצאתהמודרניתשהציוויליזציהההיסטוריתההתייחסותהיא
היהודי.לעברבשינויזועמדהנקבלאוליאן 110שלה.מחיקהבלתיהנוצריהעבר

הזההעולםעםקשרזמניות,ארציות,שלבמובןשחילוניותמסתבר,לעילמדיוננו
הולמותאיןוכןההשכלהבתקופתהיהודיתהמציאותאתהולמתאינהוכדומה
ביןהרוחניתההתמודדותבדת.קשורשאינואוכלא-קדושחילונישלהגדרותאותה
הכןהרצוןליבןהאירופיתהתרבותעיקיראתלאמץהשאיפהביןלישן,החדש

וחלקחדסיווגשלקלהאפשרותכלמבטלתהיהודית,למורשתנאמניםלהישאר
מוגדרתחיתהלאהמשכיליםשלוהיהודיתהעבירתהתרבות .מילונימינוחעל-פי

ניתןשאינוחרבות,שלמוגדרבלתיבמחוזגעהאלאחילוניאודתיבמישוררק
הגדרתנוהמודרניות.עלמעידההזאתהבעיהעצםדתי.אוכחילוניבלעדילסיווג

לשינוי.ובמודעותהחדשבתחושתהפנימיים,הרוחבלבטייותרהתרכזה

ספרותייםקירטירונים

חץוממקצועותשאוליםקירטריוניםעל-פיהמודרנזיםלהגדרתבניסיונותדפוכהעד
ובחומריםספרותיתבתקופהבספרות,שענייננומכיווןלספרות.שי~שמוספרותיים
אחתמובהקים.ספרותייםבמונחיםגםהמודרנזיםאחלהגדירלנסותעלינוספרותיים
בשאלתהמתחדשלמחקרהודותלפגינונפתחתזהבכיווןביותרהמבטיחותהדרכים
אוחדשהלראייהיביאכילקוותשישמחקרהעברית,בהשכלההספרותיותהסוגות
שלחדשהשהגדרההיאההנחההעברית.בספרותהמודרניזםשלמחודשת

ספרותהמסורתית,העבריתהספרותמןבמעברתתמקדהעבריתבספרותהמודרניזם
אוהספרותיותבסוגותביטוילידיבאשהואכפיה'חדשה',הספרותאלהדורות,

מקיףחיבורהעבריתהביקורתהניבהלאכהעדוכדומה.הספרותיתבאסתטיקה
רק 111 •הולץאברהםכןעלעמדוכברהעברית,ההשכלהבספרותהסוגותעלושלם

הדעתאחמגיחותספרותיותהגדרותלקבועבידינויהיהזומשימהלכשתושלם
להסתפקעלינושעהלפיההשכלה.בספרותהסוגחייםהזרמיםעלהמבוססות
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הקיימים.המחקריםסמןעלעבודהבהנחות

עשרלפחותהכולליםההשכלה,ספרותשלהסוגדתבתחוםמחקריעלבהתבסס

מגמהמצאנואחדמצדזה.בתחוםמגמדתשתיעללהצביעאפשרספרותיות,סוגדת

מספרותלסוגדתנדרשורביםהשכלהסופריספרותיות.בסוגדתהשימושהמשךשל

לכןבדומהופתגמים.כללייםמשליםחידת,משלינגדןוהכללית,המקודשתהדורות

שלבספרדוביקורת,פרודיהלצורןותשובות,בשאלותהשימושאתלראותיש

המקובלותבסוגדתשנכתבוהחיבוריםשלתוכנםזאתעםראש'.'בשמים •ברלין

החדשה.התקופהשלהרקעאתשיקףהללו

משניתנטייהקיימתהיהודיבקדרפדסמקובלותסוגדתאימץושלזדמגמהבמסגרת

במתכונתכאילולעתיםהוצגההסוגהצדדה.בשינויולהגישהידועהסוגהלאמץ

שנגתלהעתיקמנתב-ידכחיבורשהוצגסאטאנדב,שלאסף''משלינגדןישנה,

מתנדבתעל-פיהסוגההוצגהלעתיםליצירה.מענייןספרותיממדנוסףובכןבזמננו,

הואאףריבדת;'דברינגדןקדום,מנתב-דימדכאתשהיאלהתיימרבלאאןקדומה,

הסוגדתאתבחשבוןלהביאאפואיש 112'הכדזרי'·במתכונתשנכתבסאטאנדב,מאת

המודרנזים.שלהחדשותהנטיותאתכמייצגותהמחודשות

סוגדתשלבהעתקתןמתבטאהחדשההעבריתבספרותהמודרנזיםשלאחרהיבט

דיבירעלמעידהעבריתההשכלהשלהסוגדתמיפויההשכלה.לספרותאירופיות

ביוגרפיהמסעדת,ספרותאפ~סטדלרית,כתיבהסטירה, :נגדןאלה,מעיןסוגדת

אלהסוגדתמהן.כמהלהזכיראם-ואוטופיהמתיםשיחדתדאדטדבידגרפיה,

בספרותהקשורהעבריתארשתעםבשילובחזקהאירופיתהשפעהמשקפות

זהיהאהללו,הסוגדתלהחדרתרבותשתרםיחידסרפדשלדמותנחפשאםהדורות.

ספררתאפיסטרלרית,סטירההראשונה,המודרניתהביוגרפיהאתשכתבאייכל,

הספרותהחלהאחתביצירהולאאחתבדמותלאכאמוראןרעוד.אוטופיהמסערת,

החדשה.העברית

מטרותאתמשרתותהאירופיתבספרותשמקודןההשכלהבספרותהסוגרת

סופידמציגיםהביוגרפיהבאמצעותשלה.האידאולוגיהאתומקדמותההשכלה

באוטופיהההשכלה.רעיונותאתומדגימהמשקפתשאישיותםמרפתאישיההשכלה

אתמבקדתהסטירהר."אמיצה.חדשהעולםודמותחדשיםחייםדפוסימודגמים

דמויותה.uמ.:ייהמעולםמעלותהמתיםשיחרתהחדש.אתלקדםומנסההישן

באלה.וכיוצאלהשכלהומטיפותהזמןבנירבניםדמויותעםהמתמודדותקלסיות,

אתמציינתהעבריתלספרותאירופיותספרותיותסוגרתשלשכניסתןלומראפשר

מהותיתספרותיתתפניתמייצגזהשינויהחדשה.העבריתהספרותשלראשיתה

עקרוןאתכמדגישהההשכלהאתשביטשלתפיסתואתגםהמודרניזם.היאשהיא

למודרניזם.כאפיוןלראותאפשרהיופי

שחלוהשינויתהליכיבדיקתללאשלםיהיהלאהמודרניזםשלההגדרהניסיון

המודרנזיםבחקרלהיכללחייבהעבריתהשפהשלהחילוןתהליךהעבירת.בשפה

גםאלאהספרותשלרקלאהעולםתפיסתאתשיקףשהואמכידוןההשכלהשל

שינוייםעברוהדורותבמשךשנתקדשומונחים .זמןפרקבאותוהיהודיהעםשל

הביאהלשוןחילוןמודרנית.כלומרחילונית,ארשתוקיבלומשמעדתיים,סובטיליים



ודס
לספרותהסטוירהבין

כחלקהלשוןבשאלתהדירןאחלהרחיבישאל-נכרןהשפה.לחילולגםלעתים
העברית.הספרותשלהמודרניזציהמתהליך

המשכיליםמבית.תחילהארחהולבצרהיהדותאחולרענןלחדששאפהההשכלה
הקיוםולהמשךלהיבולעהשעה,לצרלהיענותתדעלאהיהדותשאםחששו

במאמרובשינויהצורןאחלהביעהיטיבמרדפרדגראליהוהאיטלקיהמשכילהיהודי.
החינוןואחההשכלהאחלאמץהעדהולמנהיגילרבניםקראהוא •החינוןעל

המודרנזים 113נשף'.הדיעלדגליכםיתנגפרוטרםבניכםארדיחשיךב'טדםהמודרני
בשנותהעבירתההשכלהאלהמחלחלתהשינויתודעתתפיסתנולפיהואהעברי

והאמונהבתמורההבהולבצודןההכרההשמונה-עשרה,המאהשלהשמונים
זהכל .מכיליוןהיהדותאחלהצילכדיהשינויאחלהגשיםההשכלהשלר' i-ביכולזו
שדאינוכפימחדש,ולהגדירההיהדותאחלחדשההשכלהשלבניסיונהמתבטא

בגרמניה.העבירתההשכלהמספררתשהובאובטקסטים
ממרחקמהדהדתוהישןהחדשבדברבדי"ליואלשלהאפיגדמטיתהבחנתו
הדודות:

עין'חתןבכוסנאאל
 :ישןאםארהואחדשאם
ביין'עינןתשיםשים

 ;ן wימלאחדשישכי
 114אין.משקהברישן,גם

העוות

שהתקייםההשכלה',עלחדשות'פרספקטיבותבכנסשנשאתיהוצאהעלמבוססזהמאמו
הובעוזהבמאמרהרעיונותמןכמה . 1994בקץיבאוקספודד,יוהודייםעברייםללימדויםבמרכז
 Moshe Pelli, "Criteria of Modemism in Earlyדאה:שלו,מוקדמתנגוסהבקיצור

ning, published in Honour זHebrew Haskalah Literature," Jewish Education and Lea 
129-. 

of Dr. David Patterson, G. Abramson & T. Parfitt, eds., Switzerland 1994, pp 
142 . 

האחרונות.השביסכמאתיםשנוצרההעבריתלספורתקרואיםאנוחדשה"עבירת"ספרות'בשם • 1
העתשלבת-קולהוהיאהשמונה-עשרההמאהשלהשניהחצילפנימעוטזמןחלהראשיתה
'בשם ;) 1עמ'י, zתשכ"גתל-אביבא,החדשה,הבעריתהספרותתולדותלחובו, 'פ(החדשה'
היסטוריהקלחנו, 'י(החדשה'העתשלהעבריתלספרותלקוראישהחדשה"העברית"הספרות

 3ידשוליסא,החדשה,העבריתהספרותשל
הודתההחדשההעבירת'הספרות :) 9עמ' , 1952

החדשההיסתודיהזמןשלמפנתועלבישראלחלהאשדהכביהדבתמורת-הדוחות ] ... [ולידתה
'את ;) 59עמ' , 2תשכ"זתל-אביבהחדשה,העבריתהספרותלותדותשפידא,ב. .ח(שלנו'

דרכים • rהלק 'ש<והאומה'העולםבתולדותהחדשיםהזמניםהלוידוהחדשההעבירתהספרות
בעבירתמשמשיםו•חדש''מודרני'המונחים .) 155עמ' , 1970ירושליםא,כספרות,דרכיםו.צדי

ביניהם.הבחנהכלבלאבעידבוביה
 • 7עמ' , 1960ירשוליםתקופות,חילופיעםשוחט,ע'דאה: . 2
3 • , 

M. A. Meyer, ''Where Does the Modem Period of Jewish History Begin?," Judaism 

327-338 . 24 [95] (Summer, 1975), pp ; מונים'מאימתימאיד,מ"אבעברית:הופיעהמאמר
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 • 62-53עמ•תשל"ה),(אללו ] 82 [ 2 ,גשרהיהודי,'העםשלבהיסטוירההחדשהעידןאת

ירושליםמחקירהעבירת,'בספרותה"השכלה"מושגלבידודמהי:'"ההשכלה"שביט,ע• . 4

 • 83-51עמ' ,)ן"שת(יבעברית,בספרות

 • 9עמ' ,) 1העדה(לעיל,קלחנו, . 5

האנגלי:ספדוגםדאה ; 9 , 21עמ'תוס"ה,ודשהא,החדשה,העבריתהספרותקורותסלץשו.ב' . 6
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