
בהשכלהחתמשכלות
העברית•ההשכלהבסיפורתההתמשכלותתופעתלבחינת

פלאימשה

יהאלאמטיבער,דיאכרונישהואהעברית,ההשכלהשלובהישגיהביעדיהעיוננו

ההשכלהתהליךזר.סיפררתיתתנועהשציינהמובהקתתכרנהאיזכררבלאשלם

והולךהמתקדםהפעולהבקרישר,התקדמותבקראופייןשלאבכךמיוחדהעברית

בכקורהעצמועלחוזרהספיראליהקרסגלגל.ספיראלי,בקראלאליכיארי,באופן

תהליכיהמוצא.לכקורתבדיוקמגיעאיכר·כיאף 1מעגליבקרחזרהוכסוגכלשהי

המעגליםשהצטבר~תבכך,איפראמצטייניםהמתקדמים,בשל~יהההשכלה,

כלשהי.~תקומותהנסיגה,אףעלמהררים,זהלאחררזהזה.ליירזההספיראליים
שלתהליךהאישיתבהתפתחותםעברולהשכלהנטראשרשצעיריםדבר,שלפירושו

אשרהצעיריםשחבריהםלתהליךהדרמהההשכלהתקופתשלבראשיתההתמשכלרת

במיזרחהעבריתההשכלהשלוהשלישיתהשכייהבתקופהאותרעברולהשכלהכמשכר

אירופה.

בררךשנבעההיהדותשלבראצירכאליזאציהבתחילהאחפייןההתמשכלרתתהליך

שלבכתביוובעיקרבימי-הבינייםישראלחכמישלפילוסופיהבסיפריעירןמתוךכלל

בתפיסההיהדות,ביןהשלמהשלבכיסירכרr.רלעיתים,כמשך,התהליךהרמב"ם.

מלווים,ההתמשכלרתבתהליךאלהשלביםההשכלה.לביןמשכילית,ראצירכאליסטית

במרירהלשיאםומגיעיםוחיפושים,בלבטיםהצעירים,המשכיליםשלכיכרחלקלגבי

היהודיתהעיירהההררים,בית :המסורתיתהסביבהמןפיזיובריחוקהאבותבמסורת

לעיתיםהניתוק iמוסתרתארגלריהלהיותעשויהזרמרירההיהודית.הקהילהאר

שליבםמשכיליםישרעל-כןבמחשבה.חבריהוארלעיתיםבמעשהמודגם.הריהו

ההשכלהאתומאמציםבפרהסיהאבותיהםמיכהגנוהגיםוהריהםחצוייםומעשיהם

במיסתרים.

לימוראחרתרהצעירהמשכילאתמוצאההתמשכלרתבתהליךהבאהשלב

ארהכלליתבגימנסיהכתלמידארכארטרריראקטאםהאירופית,ההשכלה

הרגי-הרעותשלביתניהםקריאתאירופיות,לשוכרתבלימורעוסקהוא :באוניברסיטה

סיפריבקריאתמשתלםהריהובבר,ברומרע.כללייםלימודיםובלימורהאירופיים,
 יי'----

זהבשלבלהגיעעשויהעבריהמשכילשלההתמשכלרתתהליךהעברית.ההשכלה

המוקרמת.האיכטואיטירריתהמרירהאתהמr:זזקתהיהדותשלמשכיליתתפיסהלירי

לפרקיםהיהודית,הקהילהשללעולמהמחוץעתהלהימצאעשויהעבריהמשכיל

חיפושיםשלשכיםכעבוררקהמוכרת.ומסביבתוממישפחתרהרחקהגדולה,בעיר

המושךרבמיקסם·השרראאותרהאופפתבריקנותהעבריהמשכילנוכחוהתלבטויות

הכיסאות,שכיביןמוערעצמומוצאהואותרבותה.הכלליתהחברהשלכאחרודוחה

מסורת-האבות.שלומעולמההכלליתההשכלהשלמעולמה :ומכאןכמאןקרח

עתה 1בשלכת".וכאלוןהנוראכקרחוהנניריקלבי"והיה :לילייכבלרםשלכלשוכר

היהדות.שלעולמהאללחזורהמשכילמבקש
ותשמ"ג.תשמ"אלשכתהדוארשלואש-השנהבגיליונותמאמריי•ראה
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בלתיכמרבן.היו,מצבולאותושנעזבעולםלאותוממששלושיבהחזרה
עמדההמשכיליםביטאולחזורהשאיפהבעצםאךמשכילים.אותםלגביאפשריות
 'העבראלנרסטאלגיתנ::ד;יהרקזוהייתהלאהראשונות.לדרישותיהםביחספשרנית
מעיןבכןלראותשישכמדרמה,הזיקנה.ארההתבגרותעםשבאהלכאורה,הטוב,
המציאותבעירתעםומהתמודדותהשניםמניסיוןשנבעהמסריימת,לרירריזיהנטייה

שלהם.ההשכלהבדרישותגםהממשיות,

המעניינותבארטרבירגראפירתבעיקרלרובמצריהודומיהםאלהלתהליכיםעדרת
בתקופהגינצבררג,אהווןלמרדכיבאביעזרהגרמנית,בתקופהמיימרןשלמהשל

השלישיתבתקופהליליינבלרםלייבלמשהנעוריםרבחtכאתההשכלה,שלהשנייה
ה::זשכלה~-של

בחיוניותמתואריםגינצבררגלמשל,שעבר,האינדיררידראליהתהליךעלפרטים
לכשנתגלעהגינצבררגלגביהתעוררההגעייהתחילתהארטרבירגראפי.בסיפוררבה

המלמד.שלימדומהרביןלהשכלה,נטהאשראביר,שלימדומהביןהתנגשות
רבדיאםיקרםמי"דבר :"אגדה"לבין"שכל"ביןכמתחהניגודאתמתארגינצבררג

ונסים,נפלאותרצוףתוכםאשרמלמדידבריאר ;והשכלהדעהעלהמיוסדיםאבי
 2מרוי".דברינפלאותאחריהמתלהבולבביאבי,מלישכלאחרנטההישרשכלי

מקריאתנבעראביעזרגיבורשלהתמשכלרתרתהליךעלהפנימיותההשפעות
להיתרסימוכיןהנפש.הישארותבשאלתהעירןומתחילתמנדלסרןשלפעדאן

דנותשהשפיעהרמב"ם'שלבדמותוהצעירהמשכילמוצאהאנושיבשכלהשימוש
מנחם"בןבאור"עםקהלתספר 4קהלת.ובספר 3מיימרן,שלמהשלדעותיועלגם

אתברהפיחהגרמנית,ההשכלהכפריהצעירהמשכילשללידיושהגיע(מנדלסרן),
ההתלבטות,שלצמיחתהעם sהספקנרת.ראשיתבאהרבעיקברתירהמחקר,רוח

כחמודה,קלהיים ?j~אףאלאבלבדזרולאכבעבר,לנהרגהצעירגינצבררגממשיך
ברבדיםאףונזהרתיבמiישי"דקדקתי :יתירהבמידהלהקפידורחפושמצפרנוונראה
קודרתבסיפוראנומוצאיםדרמהגישה 6רגליהם".בעקבידשיםאדםבנירובאשר
אם-כיבקפידה,מיצורתקייםעדייןהספקנותראשיתשלמרותמיימרן'שלמהשלחייו
דיווחושלפיבליליינבלרם,הדיןוהוא 7כמלקרת.ידועים,מינהגיםלשמורמיאן

כן sמעשה.לכלליצאהלאושלילתוספקותיו,אףעלהחרקים,עללשמורהמישך
 9פרס"."לקבלע"משלאמצרהושומרתורהנוצר"הנני :"למלכותב

שלםמהלן-חייםכוללראינוחלקי'היגרגינצבררגשלקורותיוסיפורכילזכור'יש
כוללאינוברהמתוארההתמשכלרתתהליך .למראיצעירבגילמסתייםשהואכירון
מתוארשברמל"ל,שלנעוריםחטאתכןשאיןמההחזרה.שלהספיראליהחלקאת

חינוכו,תחילתהתוהו","ימי-ראשיתו :יותרומדוקדקיותרארוךחייםמעגל
מכןלאחוהספק.וניצנילימודיוהמשךהמעבר",וראשיתהחושך"ימיוהמשכו
המעגלשלתחילתוולסוףבדת,מילחמתרעידןהאפיקורסות","ימימגיעים

הגדולה,בעירשהותרבעתהבאיםוהיאוש",המשבר"ימי :החוזרהספיראלי
יחד.גםהעולמותשניאתאיבדהואכילמסקנה,מגיעכשהמשכיל
הואשכן"האפיקורסות"תהליךשייקראראויליליינבלוםשלההתמשכלותתהליך
תיארושלכול-כולובדת.ובאמונההדתמיצורתקיוםבשאלותבעיקרמתמקד

צעירמשכילשלשאלתועללהשיבאלאלכאורהבאלאמל"לשלהתמשכלותו
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באשרזר,שאלהההשכלה.בראשיתשנכתבהביזיוניתיצירהשלגיבורהאחר,

עלאורומטילהההשכלהתקופתכלעל-פנימרחפתהיהדות,שלומהותהלעיקרה

קירםמבלתיומאושרשלםלהיותיתכן[ה]"אם :ומשמערתוההתמשכלרתתהליך

באמצעותניתנתההשכלהשללבעיית-הבעיותליליינבלרםשלתשובתו 10המצררת".

מביאיםבהמשך.שנראהכפייותר,מאוחריםתהליכיםהנורא.הייאושביטויי

לדילמתכתשובהעצמיתובהלקאהבייאושמסתפקיםשאינםיותרחיובייםלפיתררנרת

ניגודים.המלאהמודרניבעולםהצעירהיהודי

האחריםהארטרבירגראפייםבכתביםהתיאורמאשריותרמפורטמל"לשלתיאורו

בדחייתההתמשכלרתתהליךהתחילליליינבלרםאצל .ייחרדשלרבהמידהברויש

העברידוקהריקלכללימתאימותאינןמסריימרתדרשותכיובמסקנה 11 ,פולהפיל

והריהוהשכלה,לרכושהכמיההברנתעוררהכךמתוך 12אמיתירת.אינןרעל-כן

חששעדייזזאתעםאך 13לרריזל.שלמהחכמתהספרבאמצעותבתחילהמגשימה

מישנייםתהליכיםעלשמעידמה 14כברכים,במררהלגעתזמןפרקבאותומל"ל

(המוזרות),הזרותהאגדותבדחייתהתהליךשלהמשכרבהתמשכלרת.וחלקי-תהליכים

עם .הסברלהןליתדמשתדלאינווכברגינצבררג,שלבהתמשכלרתרגםארתהשמצאנו

קריאתבעיקברתבאיםהספקות 15רבקבלה.בזוהרבגילגרל,מל"למאמידעדייןזאת

עלהבאיםהספקנותתהליכיאתהמתארלמיכ"ל,צירןבתמשירי"קהלת",השיר

 18בניסים,מאמידאינו 17בקבלה,להאמיןליליינבלרםחדלבהמשך 16אךם.מכלהחכם

להבעירלעצמוומתיר 20לכברתר,בלאבשבת,נרמטלטל 19המררת,לאחרבעונשכופר

ונוליה.ונוליה 21בירם-הכיפררים,

ההבדליםעל-פילמשכילממשכיללהשתנותעשויההתמשכלרתשתהליךברי,

ואף-על-פי-וכדרמה.בגיל .בחינוךבבית-ההררים,סביבתם,ברקעבאישיותם,הקיימים

מרחקיאףעלכלל.בדרךמדהים,ההתמשכלרתבתהליךשביניהםהשררההצדכן.

 :ההשכלהבתהליכילרעהשינוישלמצביםמנערלאהדימירזצדדיוהמקום.הזמן
תהליכיההשכלהשלמאוחרותבתקופותהצעיריםהמשכיליםעברופעמים

ויוכיח.ליליינבלרםיבראהראשונות.בתקופותמחבריהםיותרקשיםהתמשכלרת

המשכיליםשלמאלהיותרמריםהיושלוההתמשכלרתותהליכיברבניםשמאבקו

המשכיליםמןאחדיםנמצאו.שנההחברתיתבסביבהההבדליםמשרםהראשונים

קהילהשלממיסגרתהרחקופעלוגדולות,לעריםעברוכברבגרמניההמוקדמים

בהיותוברבניםשלוההשכלהמילחמתאתלחםעדייןמל"לואילוומסוגרת.סגורה

 .היהודית.הקהילהשלהמצומצמתבמיסגרתה .מרשנובעיר
בתהליכיםההתמשכללת,תופעתשלהמשכהאתמוצאיםשאנואלאבלבד,זרלא

שלובראשיתהההשכלהתקופתשלבסופהגםשרנות,תוצאותבליווייתאךורמים

אופיבעלישחינםפייארברג,זאבמרדכישלהרגישיםסיפוריוהתחייה.תקופת

ר"הצללים","בערב" .דימירזבעלחרפניסיפורי .יעידומובהק.ארטרבירגראפי

ביד .החוץועולםהפניםעולםבידההתלבטותשללראשיתה-אחדיםקוריםמשרטטים

נחמןשלהסמליתבמרידתוהתהליךשלסופר 22 •הכלליהעולםובידהיהודיהעולם

 . ?כלאןהאבותבעולם

אינםכברהפרסט-השכלתיוהעידןההשכלהתקופתשילהישלערכי-השיפוט

היהודית.התרבותעלכלשהויתרוןבהכרחיששלתרבות-החוץמאליו,כמרבןמניחים
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בתקופהישהיהודים.ואתהיהדותאתלהצילעל-מכתהשתייםאתלשלבושיש

הקריטריוניםעל-פישלאהיהדות,שלחדשהלתפיסהניסיוןהזאתהמארחות
הצורןעלארהיהדותשבהסבותהראצירכאליהכורחעלשעמדוהמשכיליים
החיים.אלהדתאתולהתאיםההלכהעםלהתמודד

להגדירהחדש,ההתמשכלרתמתהליךכחלקעתה,מבקשיםהצעיריםהמשכילים
על-פיולאר-רווקהומוסרייםהיסטורייםקני-מידהלפייהדותםאתמחדש

לפניאר .לעילככזכר .כלאיייצחקשלגיבורומשולם,לפכישהוצבההדיקרטרמיה
שואפיםוהםהיהדות.מןוריחוקאי-קיומןארויהדותמיצורתקירם :לילייכבלרם

מטלטליםוהרוחנייםהנפשייםלבטיהםהחדשה.בהגדרתהיהדותארתהעםלהזדהות
·--", 

משיכהותחושתאותםהסובבתהיהדותמןדחייהתחושתביןזהרתם·בחיפושאותם

ביטוילכךניתןרהארטרבירגראפיתהיפהבסיפורת .כלשהיהיסטוריתיהדותכלפי
 23"ספיח".ביאליק.נחמןחייםשלבסיפורוכדיראומנותי

במידהמקביל,היחידהמשכילאותרשחררההתמשכלרתשלהספיראליהתהליך
היתירשביןזרזיקהמראשיתה.ההשכלהתנועתשלההיסטורילתהליךמפתיעה,
זהומושפעיםזרעלזהמשפיעיםזר,פכיאתזהמעצביםהם ;מאליהמובכתוהתנועה

העברית,ההשכלהותנועתהיחידהסופרביןדהיינו .שניהםביןקיימתדרמהזיקה .מזר
התהליכיםשלמקורותיהםעללהצביעזרמעניינתבזיקהוישהסיפורת,לבין

 .הסיפררתיים

גםאלאדרמה,באופןהמשכיליהתהליךאתעברובעצמםהמשכיליםרקלאשכן
חוויותיהםהועתקועצמם,שלהםההשכלהמתהליךכתוצאההסיפררתיים.גיבוריהם
המשכיליםדמויותאתלתארההשכלהסופרינוטיםרכךהסיפררתי.למישורהנפשיות

ההתמשכלותתהליךאתשעברוכמיהארטרבירגואפית,בכתיבתםשלאהביזיוניות,
שלבסיפוריהםבעיקרלרובמצריהזרלנטייתםעדריותבמלואו.ארבחלקואםהדרמה
מבחינתרקלאאיפרא,חשוב,זהתהליךבדרדס.אשרוראובןבראכדשטטרדודמרדכי

גםאלא .רהי"טהי"חבמאותהחדשההעבריתהסיפורתשלההיסטוריתהתפתחותה
~יפיונוולהבכתכמשכילהיהודיהאדםדמותשלהייחודיתמשמערתהלתפיסת
ההשכלה.בסיפורת

שלדמותועל-פימעוצבתלכדרדסוהחייםבהרתשמואלשלהביזיוניתדמותו
לחלוטין.עימהזההאיכהכיאףלילייכבלרם.-ההשכלהתהליךאתשעבומשכיל

מרכזייםאירועיםשלרשהסביבהסובבים .שמואלשלהמוצעיםתיקוניו :זרגםזרלא
באיםהיבם),שומרתוענייןבהםשבושלרכלהמיםהטרפתהפרה,(הטרפתבררמאן
העבריתההשכלהשלבדתהתיקוניםרעיוןתמציתאתמעודןאומנותיבאופןלשקף
-היחידשלההתמשכלרתתהליךמעוצבוכךשכים.כמאהשלתקופהבמשך

ודרישתההשכלהשלהממשיההיסטוריהתהליךעםכקשור-סיפרותיתבפריזמה
 24בךת.התיקונים

הםיכולים-יותרמאוחרתבתקופה-יזtי~תהמתנגדיהם.אתשינבעואכן
וכשלשו.נישכרהמאבקים-וכישנוחזרוהטיעוניםסיימו.·קודמיהםבאשרלהמשיך

הזדהוכךמשרםהראשונים.שללביתניהםהמאוחריםהמשכיליםכזקקוכךמשרם
עלאותרלחרותעליהםשהיהמאבקקודמיהם.שלמאבקםעםהמאוחריםהמשכילים

בשרם.
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בראכדשטטרעל-ידימאומצתלמעלה,עליהעמדנושכבראחרת,השכלתיתתפיסה

הביזיוניתדמותובאיפירזקיזארריטץ"."מרדכיבסיפורומרכזיתוכנכב~יתכיס;ן-מ~סד

באהההתמשכלרתתהליךשראשיתהקרכצפציהאתבראכדשטטרטורהמרדכי,של

כבוכיםממורההושפעמרדכי :חרץמהשפעותולאמביתהיהדותשלמכוחה

סיפורתשלההיסטוריתלבחינהרקלאזרתפיסהמרכזיתכמהעדלהרמב"ם.

סופר-ההשכלה,שלמג~בשתכהשקפההסיפוריתהריאליהלמושגיגםאלאההשכלה,

בהיבtכיההסיפוריתהמציאותקרכצפצייתשלתלותה :(דהיינובזרזרשלולתלותן

למסירתהמ~!?רשמייחסהחשיבותמידתתעיד-ההשכלה)סיפורתשלההיסטוריים

מצא"לולאהמספר:מוסררכךהמשכיל.הרבמרדכי,לידיכבוכיםמורההספר

הליטעראטרראתאכניהעשרתילאעתהכי ]".(כברכים''מררההספראתמרדכי

כאלץהנניואכניכברכים''מררההספראתמצאמרדכיאבל ]".(זהבספרריהעברית
העליונה,ההשגחהאתהמספרערשהכך 25הלאה."ספרריחרטאתעתהלטוות

וקובעכמשכיל.מרדכי ,,שלדמותובעיצובלו-עצמושותף-סמריכמעיזלכאורה,

ההתמשכלרת.בתהליךהרמב"םשלהשפעתואת

השוכרתבתחנותיהלעבורהייתהחייבתהעבריתשההשכלהמסתבר,כךמתוך

משל~יהאחדבכלחייבתהייתהרבהובמידהדומים,תהליכיםהשוכרתובתקופותיה

שהיה .זמןפרקבאותוביחידיםהזיזוהוא .מראשיתוהמשכיליהמאבקאתלהתחיל

שלמאבקאיפרא,היה,ההשכלהתהליךמבראשית.ההשכלהתהליךאתלעבורעליהם

יכולים,היוהמאוחריםהמשכיליםקבוצה.שלמאבקהשהיהכשםבודדיםאנשים

בדרךלהניח,יכוליםהיולאאולםלהם,שקדמוהמשכיליםבניתנילהיעזרכמרבן.

היהודיםהשכלתלמעזושטיעוניהםפרי,כשארהראשוניםהמשכיליםשמאבקיכלל,

הערות

 . 397עמ'חקל"ו),(וינה,נעוריםחטאתליליינכלום].לייכנמשהו.

ו. 4עמ'חשכ"ז),חל-אביב, :צילוםמהו'חוכ"ד:(וילנה,אביעזרגינצבווג,אהרןמוזני . 2

 .ו 22עמ•חשי"ג),(חל-אביב,מיימוןשלמהחייספו . 3
 .וו-7ו s 1עמ•אביעזר. . 4
s . ,119-117עמ•שם . 

 . 124עמ•שם, . 6

 . 122עמ• .מיימרןשלמהחיי . 7

 . 343עמ•בעררים, nחטא . 8

 . 325עמ•שם, . 9

o .ל ':!1.מ."אגורתהאפיסטרלאויכחיבוראייכל.יצחקשלהמשכילגיכרורמשולם.וtt אוריהכן·
מ"ד.עמ' .)ן"קח( .,המאסף.האשחמרעי",

 . 221 , 217עמ•בעררים, nחטאוו.

 . 218עמ•שם,ו. 2

 . 219עמ•שם,ו. 3

 ._ 223עמ'שם, . 14

 . 226עמ•שם, . 15

 . 74-57עמ•חשכ"כ),(חל-אביב."למיכוישיואח . 233עמ•שם, . 16

 . 238עמ•בעררים, nחטאדו.

 . 283עמ•שם,ו. 8

 . 285עמ•שם,ו. 9
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 . 348עמ'שם, . 20

 . 376עמ'שם, . 21

זאבמרדכיכסיפורימרכזייםכמרטיבים(עירןוכין-הזמנים""כין-השמשותכמאמרייעייז . 22

לסיפור·כדגםהלאומי"העכר ; 372-370עמ'תשמ"א),ניסןי"גכ"ג,(גל'ס'הדואר,פייאדכרג),

 . 295-293 , 283-282עמ'תשמ"כ),אדרכ"די"ח,(גל·ס"אהדואר,ההורה",

 " Jewish Identity in Modern Hebrew Literature," Judaism , 25כמאמריעיין . 23

. 452-456 . No. 4, Fall 1976), pp ( 

ס"זכדךל"ז,שנהבצררן,לרחם",שהוא"ארמז :כדרדס .א.ר"כמאמריהנושאכפירוטרעייז . 24

 . 333-329עמ'תשל"ר),אב-אלול, , 325(גלי

"דרדרת",מהדי ; 7עמיתר"ע),(ורשה,א'בואנדשטטר,מ.ו.סיפוריבלקיזארריטץ","מרדכי . 25

 .~ 4 ~,עמ'ירושלים,

 Bash Publications, 43 w. 24 st .. N.Y., N.Y ., 10010במסדרתנסדר
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THE PROCESS OF ENLIGHTENMENT 
Moshe Pelli 

University of Central Florida 
Orlando, Florida 

-An interesting phenomenon typifies the development of Hebrew Enlight 
enment Literature (Haskalah). Its advancement delineation is said not to 
have progressed in a linear fashion, but rather in a spiral way. That is to 

, say, that although the process of enlightenment (hitmaske/ut) progresses 
. it also tends, at some point, to regress 

-the over ,orו, The study argues that despite such progression and regressi 
all movement, nevertheless, is one of progress. The author hypotnesizes 
that the process of enlightenment which individual Maskilim (enlightened 
Hebraists) underwent in early Haskalah is, at times, similar to the process 
experienced by their latter-day comrades-in-arms, namely, Maskilim in the 

-r third period of Hebrew Haskalah in Galicia and in Russia, respec סsecond 
. tively 

The author then delineates the typical stages in the process of hitmaskelut 
of an individual Maski/. It tends to begin with a rationalization of Judaism 

. under the influence of medieval Jewish philosophers, especially Maimonides 
It is followed by an attempt to reconcile Judaism and Haskalah. There 
are tantalizing soul-searching and inner struggles. The climax of this stage 

-is epitomized by an outright rebellion against the orthodox tradition vener 
ated by one's elders. This stage may be overt or covert; it may be manifested 

, by an actual, physical detachment from one's environment: from the family 
the Jewish Shtet/e, or the Jewish Kehilah. lt may also be a covert stage in 
which case, a given Maskil continues to practice traditional Judaism while 

. in effect rejecting some of its practices 
In the next stage of his hitmaske/ut, the Hebrew Maskil concentrates on 

broadening his horizons in European Enlightenment as a student or an 
autodidact. He may also continue to read Hebrew Haskalah literature, and 

-may arrive at a maskilic concept of Judaism which supports his initial intui 
. tive rebellion against Judaism 

After years of searching and probing, the Hebrew Maskil now despairs 
, about his current predicament, hanging, as it were, between the two worlds 

and being unhappy about both. At this juncture there is a desperate endeavor 
-to return to a modernized version of tradition. However, a complete come 

back is impossible, and some compromise is thereby exercised by the given 
. Maskil 

to support the above delineation through a brief review מסThe paper goes 
-of some autobiographical writings such as Ginzburg's A vi'ezer and Lilien 

blum's Hatot Ne'urim. Furthermore, it relates the hitmaske/ut process, as 
-documented in the autobiographies and as experienced by individual Mas 
-kilim, to the actual, historical process of the Haskalah movement in gen 
-eral. In addition, a similar process of enlightenment is registered in the fic 

tional works by such writers as Broides' Hadat Vehahayim and Bradstadter's 
Mordechai Kizowitz. Thus the interconnections are established between 
processes experienced by individuals as individuals and processes experienced 
by the group and the movement, as well as the literary manifestations of 

. both in Hebrew fiction 
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