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בגרמניההעבריתההשכלהסיפרותלראשיתשנה 200

והתמשכלותהשכלה
העברית*)ההשכלהתנועתשלכהתפתחותהמרכזיתהליךלבחינת(בסיון

פלאימשחמאת

לראשיתשנהמאתייםמלאתמציינתתשמ"אלשנתתנונניס
יוכלכאלזהלתאריךלהתייחסשאיןאףכגרמניה.העבריתההשכלה

זווחברתיתספרותיתתנועהשלהיבטיםככמהולעייןלחזורראויממש,
תהליכיםכמהעללעמודשאיפהמתוךוהמקומות,הזמניםממרחק
כה.שחלומרכזיים
כתולדותחדשההתעוררותמציינותהי"חהמאהשלהשמוניםשנות
ישראל.
כמחשכהוהפוליטיתהחברתיתהאידיאולוגית,התסיסהרקעעל

יהדותכקרבגםמקבילותמגמותמסויימת,כמידהנוצרו,האירופית
כמחנההחדשיםהרעיונותנושאיכגרמניה.במערבה,כעיקראירופה,

אתלהביאכמטרהכיהדותצורותולחדשתכניםלרענןביקשוישראל
האירופית.ההשכלהשלהקידמהלפיתחיזמנםיהודי

כחופש,האדם,כאחוותשדגלוהאירופיתההשכלהסיסמאות
לשינויתיקווהעוררוהאדם,ככינתוכאמונהקדומותמריעותכשיחדור

עידןהיהההשכלהעידןאכן'כי .היהודיםשלוהרוחניהחכרתימצבם
כאופטימיזם.יותר,טובכעתידשהאמין

וכקבוצתהיהודי-הגרמני'הפילוסוףסדן'מנדלכמשהלראותמקובל
אלשזינקוהנחשוניםאתידיו,עלשהושפעוצעירים,עברייםמשכילים

:חכרתהראשונההעבריתהכריתאתיסדוהללוהאירופית.ההשכלהים
"המאסף"העבריכתב-עתאתלפרסםוהתחילועכר,לשוןדורשי

היהודים.כיןהעבריתההשכלהרעיונותאתלהפיץהייתהשמגמתו
מהיר,שינוישלכאפשרותמסויימת,כמידההנאיביתהאמונה,

"נחלהמאסףשלכפרוספקטוסהמשכילים.שלכדבריהםהתבטאה
 :הכאהכקריאהכתב-העתעורכייצאוהנשדד",
קראוה,מהרוקולה,תתןכרחובותתרונה,כחוףחכמהכעת"והנה

 .)'איהנשדד",("נחלהכיתה".להביאהחושו
כאילו ;מצבראייה-מפוכחת-שלמאשריותרמישאלת-לכזוהיתה

עלועתהאתר,ככלמצויה:ההשכלהכלכדהשואףשלכצרונותלויהכל
וכל-ההשכלהשלעיקריהאתולאמץרצונואתלבטארקהמשכיל

מיכשול.כלכלאתתגשמנהוהפוליטיותהחבריתותשאיפותיו
כדרכםכלשהומיכשולהעברייםהמשכיליםשראוכמידהאכן'
הבוכריתכחברהלאכללכדרךאותומצאוכזמנם,היהודיםלהשכלת
כיןהאמונההיתהאיתנהעצמם.ביהודיםאלאאותם,הסוככתוכתרבות

על-פיזמנםיהודישלהתרבותימצבםאתייטיבואךשאםהמשכילים,
הארץ,לשוןאתילמדוםאךואםהאירופית,ההשכלהשלהקריטריונים

כזרועותהבוכריתהחכרהתקכלםאו-אזהסכינה,ונימוסיחוללימודי
פתוחות.

 :דהיינו-היהודיםכהשכלתהעברייםהמשכיליםהרתכזוכךמשום
ערכיהקנייתחול,לימודיהחדרתהיהודי,החינוךסיורישינוידרושים
מושכם.ולארץהכלליתלתרבותזיקהיצירתהאירופית,ההשכלה

התקופההיאהראשונה,כתקופההעברייםהמשכיליםכללא
דתיים.כריפורמטוריםעצמםראוהעברית,ההשכלהשלהגרמנית
ההשכלהשמגמתלכו,ככלהאמיןחלקםנטוע.לעקורשמטרתם
והמדעיםהנאורותאתלהחזיר-ליושנהעטרהלהחזירהיאהעברית

היהודיםשלהירודהרתבותילמצבםהקולראתתלו.הםהיהודיהעםאל

ההסתדרותמטעםהעברי"כ"שכועהרצאתיעלכעיקרומכוססזה*מאמר
 . 1980כיולי 17תש"ם,אבבד'העברית,

שלהיהודי.לדרגההעםאתכעברשהביאווכגוייםהמנוונתכגלות
נחיתות.

ואמת"שלום"דבריכסיפורוייזלהרץנפתליזועמדהלבטאהיטיב
כדוראשרהעםאיךכזאת?כנוהיתהאיךלומרתתמהו"ואל :כשכתב
טעמואתושנהנהפךגויים.לאורונתנוונכון.חכםעםה'קראוראשון
תורתשהןוהמרעותהחכמותמןערומיםיהיוואיךהעמים."כלמטעם

 .) 8-7עצ' , 1827מהד'(דש"ו,האדם?"

הזה,כדבראשמיםאנחנולאכיתדעו"אכל :זושאלהעלותשובתו
אשרהעמיםעלאםכיתלונותינו,עלינוולאנפשותינועלחמסנצעקלא
לעפרהדביקוכיכעוכרינו,היוהמהשנים,מאלףיותרזהמלפנינוהיו

ורפועדתנולבכותחשכווהלאהומאזכקרבנו,רוחנוודכאונפשנו,
מאסואזככבדות,מונהגיםשהםכראותםהאדם.כתורתמעסוקידיהם

ככלונחלהחלקלהםשאיןכראותםהשמש,תחתאשרהדבריםככל
נפשםוכמרקצהו,ועדתבלמקצהבלםליצוריוה'הטיבאשרהטוב
הכרתודעתההנהגה,חכמתשתכליתםוהלמודיםהחקיםועזבוהניחו

 .) 8עמ'(שם.וכארץ.""שכשמיםהמעשים

העמיםעלינושחקקוברזלמחקירכים "." :וייזלאומרעוד
עדיין.סרולאהאדם."כנימחברתאותנולהרחיקשכיוונוהקדמונים,

ואםימים.מרובכהםנו ?jוזושריהםהעמיםכלבכותמאדשכשתרשולפי
תשכל"נגהאתההרגליכסהמהרנמהרים.משפטיםשהןהלביציףרגע
 .) 9עמ'(שם

תופעתעללעבודהראשוניםהנסיונותמןזההיהמסויימתכמידה
תיקוותאתלהעכירשאיפהמתוךהיהודיהעםעלוהשפעתההגלות
המשכיליםכניתכיגםקיימתושעדייןפסה'שלא-המשיחיתהגאולה

האנושית.העשייהשכתחוםלפסים-
שללאידיאולוגיהנאמניםהעברייםהמשכיליםהיוזוכשאיפתם

כקריטריון-עלותכונתוהאדםאתשהעמידההאירופיתההשכלה
שאימצההאלוהיתוכאותוריטההכנסייהכסמכותלהיתלותוכתחליף
לעצמה.הכנסיה

כיאףמבית,מאבקהגדולכרוכוהיההעבריתההשכלהשלמאבקה
אתלשכנענועדהפנימיהמאבקחוץ.כלפימאבקשלסימניםגםהיו

הרבנים,את :דהיינומנהיגיהם,אתוכעיקרהמסורתיים.החוגים

שלוהכלכליהחכרתימצבםאתלהיטיבהעבריתההשכלהשמגמות
אלאוערכיה,היהדותלביטולשאיפהכלאלוכמגמותושאיןהיהודים,

דר.שפלכתקופתהיהדותלחיזוק-להיפר
היהדותשלמתוך-תוכהנלקחוהעברייםהמשכיליםשלהטיעונים
מכתכי--העבריתהרתבותשלהמקודשהקורפוסמתוךהמסורתית,

לדורותיה,והתשובותהשאלותמסיפורתוהלתמוד,המישנהמןהקודש,
כימי-הביניים.שנתחכרההיהודיתהפילוסופיתהסיפורתומן

צידקתלהוכחתגדוליםכאילנותלהיתלותההשכלהסופריניסוכך
וכיכטיעוניהם.האמיןהגדולחלקם.כילדעתיספק.כלאיןטיעוניהם.
שלאוזנםאתלסכרעל-מנתכלכדטקטיקהבחינתהיהלאכהםהשימוש
מבית-מדרשם.הלקוחיםכדבריםהרבנים

תוךהיהדותאתולרענןלחדשבאיםהםכיהאמינוהמשכילים
תשכיללאושאםמעשהייעשהלאשאםחששו,הםמבית.כיצורה
הםוליהודים.להיבולעאזכילצו-השעה,להישמעכת-הזמןהיהדות
לההיהאשראתליהדותלהשיבבאיםהריהםשכהצעותיהםהאמינו
המשכיליםהיוכוודאיזו,מכחינהליושנה.עטרה :כאמור ;כעבר

ולעמם.-לעצמםנאמנים
אוזןיטושהרבניםכאמונתם,נאיביותשלרכהמידההיתהמאידך



 SS9ראוהדל"גגליון

תרבות-שללזרמיםבהיענותחשודיםאולישהיוצעירים.שללקבוצה
היהודית,בקהילההרבניםשלמעמדםאתלסכךהיוושעלוליםהחוץ
אל-נכרךהתודה".מזאסור"חדשכישהאמין.מיהכי.בלאורופףשהיה
מובהק.איסוררבמישנתםהמשכיליםבדיברידאה

חוזרוייזל .הרבניםעםלהידברהמשכיליםהשתדלו . yראף-על-פי-כ
הנ"ל.מהד:שני,(מכתבבדבריםעימרלבראבמחברותיואליהםוקורא

הידועבמאמרואליהםופונהיוצאבדסלרימנדלוהמשכיל ,) 66ע'
אחדים.גםרכך ,)א"שעמ-תק"ך. ,'ו(המאסף

היוהרבניםרבידהמשכיליםבידשההבדליםלומד,פשטנותזרתהא
העברייםהמשכיליםרובנבדלולאהיהדותשבעיקריאףמשמערת.חסדי

שלמזרנבדלהההשכלהשלהיהדותשתפיסתהדיהחרדיים.הרבניםמז
סימניםלמצואאפשרהעבריתההשכלהשלבמיפעלההרבנות.

הצטיינותמידשלאאף-על-פיהיהדותשלהיסטרדירזרפיהשללניסיונות
דהררא-"מהמאמרם(וידועמדעיתהיסטוריתבתפיסההמשכילים

 .) ...הררא"
הנתונהמתפתחת,בצירריליזציהביהדותהמשכיליםשלתפיסתםלפי

ולארבת-גוביםתמידחיתההיהדותזר.תפיסהעל-פישרנות.להשפעות
ביכרהההשכלהומצומצמת.קפואהחיתהשלאוודאיאחת,מיקשה
אסכולות-בהםנתרנההיהדותשחיתהחילוקי-הדעותאתלהראות
ואף-על-פי-אלו,אתאלוסרתו,שלעיתיםוהשקפותתפישותלמיניהן.

אלו.בצדאלוהשמעתךאתהחכמיםהתירובז
בידהמחלוקתדבריאתבהביאםזרעמדתםאתהדגימוהמשכילים

בת-קוליצאה ;אוסריםוהללומתיריםהללו :שמאירביתהיללבית
במאמרוברסלרי,למשל.(דאה,חייםאלחיםדבריואלואלו :ואמדה
שי"א).עמ'תקן. ,'ובהמאסףהנזכר

שלההיסטררירזרפירתבמשמעויותמעונייניםהיולאהרבניםאך
כךמשרםהיומיום.בחייההלכהשלביישומהאלאההלכה,התפתחות

עימה.לדיאלוגלהירתםההשכלהלהםשהציבהלאתגריםנענולא
להיתפדשהיהיכולההלכהבענייניהמשכיליםעםדיאלוגלגביהם.
למנועהרבניםביקשווזאתהמשכילים.שללטיעוניהםכלשהיכהסכמה

מחיר.בכל

מדרישותיהםלהתעלםהעדיפושהרבניםההנחה,נכרנהדנהבמידה
סכנהנשקפהכשלסברתםדחוקות,לעתיםואךהמשכילים.של

הגיבוהמשכילים,על-ידישנתמכרמחידושיםההלכהשללשלימרתה
המסורתאתומאשריםהחוזריםבפסקי-הלכהשלהם-בדדכם

ההיכלפולמוסעםבהקשרלמצואאפשרלכךדוגמההמקובלת.
אתלהכניסניסיונותנעשושבר '-1819-1818בבהאמברדגהדיפררמי

ווישקהיםאבחרויפגשחווילך

מטדאפלרריץ'האפרתייוסףשלבספדו 1793בשנתשהופיעזה,ציוד
"הנודעלפיה :במינהמיוחדתמשכיליתתפיסהמבטאבכות,אלון

סוך'מנדלמשה-דודנו"ר"סרקדטסלברא,יחזקאלו'ביהודה','
לעתידחזרךשלמישאלת-לבזרהאמת.החיתהבעולםזהאתזהחובקים
חזון-תעתועיםארהעברית,ההשכלהשללעמדתהסובטיליביטוילברא,

מטעה?

 .המקובליםהיפnלהסיודיאתולשנותהשבתתפילותלתוךהעוגבנגינת
המשכילים.שלנואשלתיסכרלמקררהיוותההרבניםהתעלמות
הרבנית.בחזיתדקלאומכופלכפולהיההמשכיליםשלתיסכרלם

בראשיתכבד-אכזבתםאתלהביעהיססולאהמשכיליםמזכמה
מגמות-ההשכלהבמגמותשחלוהמדאיגיםהשינוייםמז-הדרך
ציפו.לאשלהך

מבטאוהואוייזל,הידץנפתליהיההמתוסכליםהמשכיליםמזאחד
 ,-1785בשנדפסהואמת,שלוםדברישלהאחרונהבחוברתאכזבתואת

שלוםדברישלהראשונההחוברתפידסוםלאחדשניםשלרש :כלומר
 .היהודיבחינוךושיפודיםתיקוניםוייזלהציעשבהואמת,
ה'ותורתיר"ה,הקיסרמצותהוקםלומר,ליצד"אך :וייזלכתבוכה

 .) 217ע' .(שםובר"יעז
ובידהתוכניתבידגדולכהפערשיהאציפהלאהתמיםהמשכיל

תהליך-הגרמניזאציהשתהליךפילל'לאוייזלהתרכנית.שלביצועה
-שלוהשיפודיםמתרכניתשנבעתהליךאךכמישריך'דגללאשבר
ההשכלהבשנותכברהעבריתירידתאתמבכהררייזל .דראסטיכהיהא

הביעעדייךהמשכילים,שלכתב-העתשהמאסףבעתהאלו.הראשונות
ראשונותבשניםככרהעם.שלמצבוובשיפודהלשוןבתחייתתיקווה

אליהיתייחסהי"חהמאהסוףשבסביבותהירידה,אתוייזלחוזהאלו
 :וייזלשלברומניםהעשירהבלשונו .אייכליצחקהעבריהמשכיל
 .) 217ע'(שם.חדלו"מישראלצחותדוברי"חדלו

שלידהסופריםקבוצתמראשישהיהאייכל'הביע-1799בואנך
שלבמעמדהשחלההעצומההירידהלמראההנוראייאושואתהמאסף
בגרמניה.וסיפררתההעבריתהשפה

יבראסוף
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zoo בגרמניההעבריתההשכלהסיפרותלראשיתשנה

והתמשכלותהשכלה
העברית*)ההשכלהתנועתשלכהתפתחותהמרכזיתהליךלבחינת(בסיון

פלאימשחמאת

קודם)מגליון(המשך

העברית,הסיפורתכחוקריעצמנו,אתלשאולשעלינוהשאלה
היהודיתהרתבותוכתלמידיהחדשה)בעתהיהודיתההיסטוריה :(כלומר

בגרמניההראשוניםהעברייםהמשכיליםנכשלוהאם :היאבכללה,

 ?שלהםההשכלהבמאבק
כמרבן.תלויה,המשכיליםשלההצלחה,ארהכשלרן.מידת

ההשכלהשלמיפעלהתוצאותלשיפוטמציביםשאנובקריטריונים
--~-י

בראשיתה.העבירת

ייתכן-עצמםהמשכיליםשלמטרםתאתכקריטריוןנקבעאם

לעיל)(שצוטטועצמםהמשכיליםשלתגובתםעל-פיהןלומרשניאלץ

במידהחלקיתחיתה'שהצלחתםוההיסטוריהסיפררתיהמחקרעל-פיוהן

רבה.

 1783בשניםכירחוןבקביעותהופיעהמשכילי,כתב-העתהמאסף.

אלו,בשניםסך-הכלכרכיםשישה-כלשהם)דילוגים(תוך 1790עד

חלההללוהכרכיםשבעתלאחר . lה 97עד-1793מאחדכרךערוד

שלרםהמשוררחידששנהעשרהשחיםכעבוררבת-משמערת.הפסקה

הופיעו.בלבדכרכיםושלרשההמאסף.הופעתאתהכהן

בשניםלהופיעהוסיפו-העבירתהלשוןבשאלותהמשכיליםכתבי

מנדלסרן.משהשלביוזמתורתירגרמר.הנת"ךביאורמיפעלהראשונות.

בגרמניה,מודרנייםיהודייםבתי-ספרהוקמואלו.בשניםנמשך

על-פילאאך-וייזלשלדרישותיועל-פיובאיטליהבאוסטריה

צעדהחינוכיתשמבחינהלומר'ניתןרעל-כלהרוחניות.הנחיויתו

ארtדרניתצעדיםשנינסרגהאך-קדימהאחדצעדהעבריתההשכלה

העברי.ההיבטמן

ביהדותיח nררחנית-דלירידהעדיםאנובגרמניההי"חהמאהבשלהי

ראשאלפרידלנדרדודשלבפנייתומכליותראוליהמבתטאתגרמניה,

ישתאמצנהיהודיות,מישפחרתכמהבשםובהצעתו,טלובברלין.הכנסיה

 Jאינהזושפנייהולומרלהדגישישאבל .נוצריואידםמיןלעצמן

 (אגףארחואלאהעבריתההשכלהשלהאידיארלרגיהאתמאפיינת

 iהמסורתכלפיבעמדתוביותרקיצונישהיההגרמניתהיהודיתבהשכלה

1 
היהודית.

הצלחותיהעללהצביעאי-אפשרקצרת-טורחהשקפהמנקודתאכן'

אולםמרשימים.מיידייםהישגיםעלארהגרמניתהעבריתההשכלהשל

ביהדותהמשכילירחההתפתחויותאל-פניהצופהמרחיק-ראות,במבט

שאפשרספקכלאיןרבמיזרח-איררפה,בגאליציהבעיקר-אירופה

הישגים.בכמההגרמניתהעבריתההשכלהשלחשבונהאתלזכות

מנדסלון.שלבית-מדרשויוצאיהמשכיליםחבורתשלהשפעתה

העבריתההשכלהשנותמאהשלתקופהבמשךכתביהם,והשפעת

ביותר.מרשימהספקכלבלאחיתהבאירופה

יודוכבושאולינעתאירופהבמיזרחנשכחולאוכתביהםדעותיהם

 jהואשוהמאסףמתוךשלמיםקטעיםעצמה.בגרמניההנשייהלתהום

כ·בגאליציהיוצאשהחלהעתיםביכוריבכתב-העתונדפסובחזרו

1820 . 

העבריהחומרשלבמיעוטוזומעניינתתופעהלהסביראפשר(כמובן.

ונדפסנחזותקמ"דלשנתהמאסףלשא'כרךהעורך).אלשנשלח

המההלא-המאספיםכתבי .הי"טהמאהשל-60הבשנותבשלימותו

במהדורותונדפסוחזרו-בהמאסףשהשתתפוהעברייםהמשכילים

הוכנסושהדפיסוהלימודסיפרישנה.מאהשלתקופהבמשךרבות

" 
ד

בשםפליטוןנובוסטיבאודסקיהאלטלינהפרסם 1912ביולי s 1ב-
.במרכזוז'ברטינסקישלושימותבכרךבתרגוםהמובאהא"רעלרא"על

אחרים,כלביםבגזעיהתערבולאשמעולםקושטאכלבישלקורותיהם
בהם,היהלאאכזריותששמץובאופיים,בצורתםהשתנולאשמעולם
חירותרקשאפו.לאולמאורהליערושאיפהשנאולאתרבותששנאת
וחנופה,עבדותבהםנגעוולאוחשש,פחדשלתערובתללאאהבו.
לבם.עלעלתהלאכלשהולשירותעצמםלרתוםנכונותואפילו

הכלבשריון.שלבסיסעלמרדדי-דורותהועמדוהאנשיםעם"יחסיהם
שלו".אתוקיבלתבעאלאבזנבו.כשכשלאהאדם,לפניהתרפסלא

אופולשיםבפניהגנהלשםהעירלרובעימחולקלהם.היהמוצקוארגון
ההולכים"מלכי-הבריאהדורות,משךחיוכך .זריםכלביםמעמיעבדים

אתוהחריבוהצעירים"ה"טררקיםלשלטוןשעלועד-ארבע"על
 :זומלבבתמסהשלהמפיתעסופהוהנההקדומה.הכלביםממלכת

אך,פתחנו?איפרא,במה,לכתוב.התכוננתיכךעללא"בעצם,
הסיום".אלאעיקרהפתיחהלא .חשובזהאיןואמת,אליבא
פתיחה.-הסיוםגםכי

הערות

 1 1(גן·צףגכצוריבשםלסרט-ראינועלסצנריוזיבוטינסקיהכניסהמליםאותןכמעט . 1

בסרוחספורים(הכרךהקיימתהקרןשלהראשיתההנהלההזמנתלפיאנגליתשכתב
 :) 8עמי ,) 1964 (כתכים

להיות?'רצונך'מהשואל:מישהו

ייל.ככלשחדווש nאו-אועורךדין-מורה-או-'פועלסמלרור:
 .) 226(עמ'רצון"'אלאאינימשלי:טעםליאיןהארץ.

בתל-חי:בבית-המשקסמלדורשלמנאומו

:יזכרו:

משלו..אני'איןומאיסות.תיבותאיןמקצוע.איןלחלוץ
לאוץ.יידרשאשרבכלהנתקעמסמר-בחל.רק-החלוץ

 .) 244(עמיהאומה"'רצוןשלרסיסהואהחלוץ

דיאנהאחז'בוטינסקימאתר , 48-11עמי .ספורים.ויאבה·:המקסיםבסיפור . 2

שעווחשפעשערותיה.היויפותויפה-גזרה.קטןגופהמלבבים.היו"פניה :הצעירה

וצחוקה.להפליא, nצכתלולילבובןהמשובצותהחומות,עיניהיפומכלאךערמוניות.
מנענעים,לצחוק,יודעיםאינםהאנשיםרוב .הזההיוםעודמאזכמוהושמעתישלא

·נפשה nאווככלומאירכהלאחורראשהשומטתהיתההיאואילונחנקים.גוהקים,

בלחי·משהוסביבההפיצהפשוט""היא .. ) 1ד(עמיכמצל-ת-כסף"ונקיקצובבצחוק

אףפעמון-בדלוח,חשוךבליבקרבהצלצלכאילו .ריחוצפורןכהפיץמרענן'נתפס.
 J .) 19(עמיכללייצחקהשלאבשעה
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ז

ר"רשל(עבודתוהלימודיםמתרכניתכחלקהעבריים\כתי.-הספר

הילדיםסיפורתאתמתארתבאחרונה,לאורשיצאהאופק.אויראל

שלהמשכיליהחינוכיהמינשרואמת,שלרםדבריבראשיתה).ע;ךברית

מחשבתעלרבההשפעהלוונודעהמהדורותוכמהבכמהנדפס .~ילז

 .ויותרשנהמאהבמשךהיהודיהחינוך
התקדמותבקראופייןשלאבכךמיוחדהעבריתההשכלהתהליך

ספיראלי.בקראלאליניארי,באופןוהולךהמתקדםפעולהקר•שו,

עברולהשכלהשנטרצעיריםאישית.שמבחינהדבר,שלפירושוסגלגל.

כפיהעבריתההשכלהשלבראשיתההתמשכלרתשלדרמההתליך

ההשכלהשלוהלשישיתהשניהבתקופהאותרעברוהצעיירםשחבירהם

במסורתבמרידהבתחילהאופייןההתמשכלרתתהליךנמיזרח-איררפה.

עירןמתוךכללבדרךשנבעההיהדותשלבראצירנאליזאציההאבות,

ביןלעיתים.השלמה,הרמב"ם.בניסירנרתשלהפילוסופיהנסיפרי

i1 בגימנסיההשתלמות-האירופיתההשכלהבלימודוהיהדות,שכלה

אתהמחזקתהיהדותשלמשכיליתובתפיסה-באוניברסיטהארכללית

המשכילנוכחשניםכעבוררקהראשונה.האינטואיטיביתהמרידה

הכלליתהחברהשלרבמיקסם-השרראאותרהאופפתבריקנותהעביר

מסורת-האבות.אללחזורוביקש·תרבותה

בלתי .כמרבןחיתה,מצבולאותושנעזבעולםלאותוממששלתזרה

K נהייהרקזרהיתהלאראף-על-פ•-כןמשכילים.אותםלגביפשידת

ההזדקנות.ארההבתגרותעםשבאהלכאורה,הטובהעבראל!סטאלגית

בדרישותגםמסריימתלרירריזיהנטייהמעיןבכךלראותשיש:מדרמה,

בעירתעםומהתמודדותהשניםמניסיוןשנבעהוורידיהשלהם.:השכלה

:מציאות.

מיימרןשלמהשלהמעניינותבארטובירגראפירתשעייןמיכל

השניה.בתקופהאביעזרגינצבררג,אהרןמרדכישל ;הגרמנית:תקופה

r בתקופהנעורים,חטאתליליינבלרם.ליבמשהושלההשכלה,ל

הדומיםההתמשכלרתבתהליכישיבחיןראויההשכלהשל;שלישית

;ללו.

הבדליםומשכיל,משכילכלביןמרבניםהבדליםשהיואף-על-פי

r ,השוריםהצדדיםוכדרמה,וחינוכיסביבתישברקעהבדליםנאישירת

;-

~ 
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ו

ת

ין

ין

יי

הזמןמרחקיאףעללעיתים.מדהימים.שלהםההתמשכלרתשבתהליך

קשיםהתמשכלרתתהליכיהמאוחריםהמשכיליםעברולעיתיםוהמקום.

אתמוצאיםשאנואלאבלבד.זרלאהראשונות.בתקופותמחבירהםיותר

שלבסופהגםדומים.בתהליכיםההתמשכלרת,תופעתשלהמשכה

זאבמרדכישלסיפוריוהחתייה.תקופתשלובראשיתהההשכלהתקופת

יעידו.מובהק.ארטרבירגראפיאופיבעלישחינםפייארברג.

התהליךשלדגםמעיןעברהמשכיליםמןואחדאחדשכללומר,ניתן

מראשיתו.ההשכלהשלההיסטורי

,דרמה.באופןהזההתהליךאתעצמםהמשכיליםעבוררקלאאך

הועתקוההשכלה,מתהליךכתוצאההנפשיות,שחוויויתהםאלא

כמיאיפרא,מתוארותהמשכילירתדמויותיהם .הסיפורת•למישור

ארוכה.תקופהבמשךהדרמהההתמשכלרתתהליךאתשעברו

חייבתהיתההשונותבתחנותיההעבריתשההשכלהמסתבר,כךמתוך

המשכיליהמאבקאתלהתחילרבהובמידה-דומיםהתליכיםלעבור

להניחכלל,בדרךיכולים.היולאהמאוחריםהמשכיליםמראשית.ו.

השכלתלמעןושטיעוניהם .פרינשארהראשוניםהמשכיליםשמאבקי

-יותרמאוחרתבתקופה-רשעתהמתנגדיהם,אתשינבעוהיהודים
-ונישברחזרוהטיעונים .תחילוהקודמיהםבאשרלהמשיךהםיכלוים

המאוחריםהמשכיליםנזקקוכךמשרםובשלשו.נישברהמאבקים

עםהמאוחריםהמשכיליםהזדהוכךמשרםהראשונים.שללביתניהם

קודמיהם.שלמאבקם

העבריתההשכלהראשיתשלהכבירההשפעתהאתאנירואהבזאת

וברוסיה.בליטאבגאליציה,המשכהעלבגרמניה

ההתמשכלרתתהו'•ךאתשחרריחידיםשלכתנועהבכללה.ההשכלה

ולעייןלחזורישכך.משרםדומיםתהליכיםבעצמהאיפראעברה .הנזכר

מהותהאתלאפייןשביקשהקלרזנר,יוסףפררפ'שלהידועהבתיאוירה

ראשיתהקלרזנר,לפיהדת.כלפיעמדתהעל-פיהעבריתההשכלהשל

המשכה.בתקופההדת,מפניההשכלהבעדמגןבמילחמתההשכלהשל

ת. zהשלישבתקופהוסופה.הדת,רביןההשכלהביןבהשלמההשנייה.

שלשב;ליהלושנהיריםמיהדת.נגדההשכלהמצדבמילחמת-תיגרה

קלרזנר.שלהיתארריהשללחולשתהמודע-לתקופותיהההשכלה

-מקיףעירןדורשתשעיין-החדשהשההיפריתזהאפשרערל-כן
הסיפורתהיסטוריוןשליתאוריההעםמתיישבותשאינןתופעותתסביר

קלרזנר.העברית

בתפיסהבלתי-זהירותוהכללותיתרהפשטנותנגדלהתרעייש

בזאת-הכללמןיוצאיםהיוהעברית.ההשכלהשלזרהיסטריררזרפית

ההשכלהשלהמאוחרותשהותפעותמלומרלהיזהרישספק.כלאין

ובנימה.בגישהבתפיסה,מסריימיםהבדליםהיושבארשיתה.לאלוזהרת

במורכבותהכרהההשכלה,שלבהמשכהיותרמתוחכמתתפיסההיתה

יותר.ותבעניתיותר,ביקורתיתיותר,חירפהונימההנושא,

אתגראפיבאופןכמאפייןלציירמבקששאני .הספיראליהקר

אך.וחלק.חדקראינו-העבירתההשכלהשלהמעגליתהתקדמותה

העבריתהרתבותבתולדותמרכזיתתופעהלהדגיםמיטיבהוא .לדעתי

אישייםבתהליכיםהמצטיירתתופעה-האחרונותהשניםבמאתיים

וקיבוציים.

מבטה(מנקודתונסיגההתקדמותקרריעל-ידיהמאופיינתותפעהזר

קרריעל-ידימושפעיםההתקדמותכשקרויההשכלה),אידיארלרגייתשל

אותם.וממתניםמעכביםהנסיגה,

לעידןשקדמומתופעותלהבדיל-המודרניתההתמשכלרתתהליך

בבית-האולפנהעביריםמשכיליםשלקבוצהברשהחלה-ההשכלה

במאתרקלאעיקברתיראתמוצאיםשאגרתהליךהואמנדלסרןמשהשל

 •ההשכלה.שלאחרהשניםבמאתגםאלאההשכלה,שלהשנים
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