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פיזיתיציאה-מהגטואירופהמרכז

בחקיקהשינוייםבשלשהתאפשרה

מגבולותחברתיתיציאהיהודית,האנטי

הקיוםמדפוסימנטליתויציאההקהילה
המסורתיים.והחשיבה

כללהתקדמותושנתיב-זהתהליך

במאבקיםכרוךהיה-ומודדותעליות

חברתייםשינוייםלצדפוליטיים

בלאגם'מלמטה'שהתרחשווכלכליים

מלווהוהיההמחוקקים,שלגיבוים

נפש.ומפחיאכזבותלצדבתקוותגם
תבעההסובבתבחברההיהודיםהתערות

סממניםעלויתורכבדים:מחיריםמהם
הקהילה,מוסדותפירוקמייחדים,

חובתהדת,מצוותבקיוםאנושהפגיעה

נאמנותפעםלאשדרשהלצבאגיוס

 ,היהודיולעםהלאוםלמדינת-כפולה
ההצלחהדווקא .ועודזהותמשבדי

ועודדהשנאההולידהוזוקנאה,הנביטה

המודרנית.האנטישמיותתנועתאת

הזדהותמוקדיוחיפושהזהותמשבדי

המודרניתוהאנטישמיות ,מכאןחדשים

הלאומייםלשורשיםחזרהעודדו ,מכאן

הציונות.צמיחתאתהשארביןוזירזו

הביאהמהגטושהיציאהקדהוכך

הקהילותלהתפצלותזבדשלבסופו
מנוגדיםחלקםוזרמים,תנועותלמגוון

וסמלמשפחה
אולישזורותשתולדותיההמשפחה

סבוךבתהליךאחרתמשפחהמכליותר

משפחהרוטשילד;משפחתהיאזה

פניעלשהתפרסהלדשתשהפכה
שהפכהמשפחהדודות.פניועלארצות

במאירהשושלתשלראשיתה .לסמל

מהגטוובנקאיסוחר ,רוטשילדאמשל

תושייהשבעזרתבפרנקפורט,היהודי

ניצולותוךמבדיקהכלכליתוחשיבה

שליטיםשללסוכנםהפךהזמןתנאי

אצבעותיובעשרלהקיםוהצליח

עלשחלשהאדירהכלכליתאימפריה

אתכיווןהוא .ומעדנהאירופהמרכזכל

שלנוספיםסניפיםלהקיםבניוחמשת

בווינה ,בלונדון ,בפריזהמשפחתיהבנק

צבאות,מימנההמשפחה .ובנאפולי

בינלאומיים,פוליטייםמהלכיםהניעה

הפיתוחבתהליכיקשורהוהייתה

פריסתהמודרני:העידןשלהכלכלי

אירופה,פניעלברזלמסילותדשת

אינספורועודסואץתעלתכריית

הדימוייםאחדבכדילא .מיזמים

הסרטןצבתות-הנפוציםהאנטישמיים

שלבשמהקשור-העולםאתהלופתות

 .זועולםחובקתבנקאיםמשפחת
אתהובילהגםרוטשילדמשפחת

בחברההתרבותיתההתערותתהליך
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השנימהדורובנותיה,ובניההאירופית,

החברהשלחייהממנעמינהנווהלאה,

עללבושמפוארים,ארמונות-הגבוהה

צריכתנשפים,ארגוןהאופנה,מיטבפי

הםזאת,עםהלאה.וכןגבוההאמנות

לבנינאמניםשנשארולמיסמלהפכוגם

פילנתרופייםמפעליםמימנוהםעמם.

ומעולםנזקקיםיהודיםעבורעצומים

חלקם .היהודימוצאםאתהסתירולא

למסורתנאמנותעלהקפידאפילו
אמשל.מאירשלנכדו-ליובלהיהודית.
הראשוןהיהודיהיה-הבריטימהענף

שניםלאחרהבריטילפרלמנטשמונה

התאפשרשבסופןמאבקשלארוכות

הנוצרית.הנאמנותמשבועתלהימנעלו

הנכדרוטשילד'בנימיןארמונךהברון

אתמקריסהוהצילשמימןהואהצרפתי'

ישראלבארץהעבריותהמושבותמפעל
הראשונה.העלייהבימי

בעיפרוןרישוםרוטשילד,גוטל
כהכנהאופנהייםמוריץשצייר

ידועלא .שמןבצבעידיוקןליצירת
דברשלבסופוהושלםהדיוקן~ם

לחלוןמבעד
זהיריעהרחבבסיפורהראשוןהפרק

אחרוני'שרהשלהחדשבספרהנפרס
אתהמלווהרוטשילד',גברתשל'אהבתה

הענפהרוטשילדמשפחתשלקורותיה

גוטל-הגדולה''האםשלמבטהמנקודת

 ,-1753בשנולדהאמשלמאיראשת

הסיפורכמוקדמבטהבנקודתהבחירה

המסיטהמרעננת,בחירהספקללאהיא

העומדיםמהגבריםהקוראשלמבטואת

שבחברההאישהאלהבימהבקדמת

מהמהלכיםרביםהניעההמסורתית

מאחורימוצנעתשהייתהבעתהגדולים

להאירמאפשרתגםהיאהקלעים.

הסיפוריםכאשרהצדהשנדחקואירועים

שלמבטםמנקודתסופרוההיסטוריים

הסיפוריםלמשלהםכאלההגברים.

התינוקות 19מביןתשעהפטירתעל

לעולם.גוטלשהביאה

שלבישיבתההסיפורשלראשיתו

בעודההוריה,בביתלחלוןסמוךגוטל

הקודרהיהודיםברחובמתבוננת

שלבדמותולפתעהמוארוהמלוכלך

כךלמולה.המהלךהצעירהבנקאי
לאחר-שסופומלים,חסררומןנטווה

המחזרשלמצדומבוטליםבלתימאמצים

גוטלשלאביהבהסכמת-העקשן

הפותחתזובתמונהגםהשניים.לנישואי

לחלוןמבעדהחוצהבמבטהרומןאת

אתמבטאתהיאסמליות.שלממדיש

שבחוץלעולםהביתעולםשביןהמתח
אךהיהודים,רחובהיודנגאסה,עולם-

פרנקפורטשלזהלו'שמעברהעולםגם
נתנהלאכמעטימיםשבאותםהנוצרית

בחירתהבתחומה.רגלדריסתליהודים

שלמבטהבנקודתהבחירה

היאהסיפורכמוקדגוטל
המסיטהמרעננת,בחירה

הקוראשלמבטואת

בקדמתהעומדיםמהגברים

שהייתההאישהאלהבימה
הקלעיםמאחורימוצנעת

גםכמוהספרותיתהדמות-גוטלשל

היהודיבביתהייתה-ההיסטוריתזו

מותה.יוםעדחיהשבוהיהודיםוברחוב

בחירהבחרוכבראחריהםוילדיהםילדיה

אחדכשכללגטו'שמחוץבעולם-שונה
עמושנטלאתשונהבמידהמשמרמהם

 .היהודיהביתמן
 ,) 1770 (תק"לבשנתנפתחהסיפור

לחלוןמבעדנתקלת-17הבתכשגוטל

והתרגשותהאמשלמאירשלבדמותו

עלמחשבותיהאתלהעלותאותהמניעה

שקיבלהחשבונותמחברת-ביומןהכתב

ומסתיימת-לכןקודםשנתייםמאביה
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-96הבתכשגוטל ,) 1849 (תר"טבשנת

עלפרדהלנאוםצאצאיהאתמכנסת

היומןמתעדבעצםכךפטירתה.סף

שנותיה 79פניעלהמתפרסיםאירועים

השנים 79פניועל ,גוטלשלהבוגרות

היומן .רוטשילדשושלתשלהראשונות

בלתיבקצבנכתבגוטלשלהדמיוני

אחתכתיבהביןההפסקותלעתים .אחיד

ולעתיםאחדיםימיםנמשכותלאחרת

מתוךמתבררתמידולארבות,שנים

מתואריםמהאירועיםחלקמדועהיומן

בקצרהנסקריםאחריםואילורבבפירוט

מסגרתאוליהתרחשותם.לאחרשנים

הכובלתהמסגרתולאאחרת,סיפורית

ביתרלדלגמאפשרתהייתהיומן'של

ומאירגוטלהמשיכוהרב,עושרםלמרות
ביתבאותולהתגורררוטשילדאמשל
אולםהאחרון,יומםעדהיהודיםברחוב

פארבבתיהתגוררוכברהרביםצאצאיהם

בפרנקפורטהיהודיםרחוב .אירופהברחבי

הקונגרסספרייתוסףאמ

ללאגוטל,שלבחייהתחנותביןקלות

פטירה,ולכללידהלכללהתייחסצורך

בהתנהלותהתפתחותולכלשידוךלכל

 .רוטשילדמשפחתשלהכלכלית
-הסיפורשלהרחבההפריסהואכן'

היסטוריתחקיר'עללצייןראויהמבוסס,

 .בעוכריופעםלאהיא-ומרשיםמעמיק
אחתאתמלווהשהספרבכךפתחתי

היהודי'העםבתולדותהגדולותהדרמות

המבקשהיסטוריברומןמדוברכאשראך

הדמותשלהפרטיבסיפורלהתמקד

לאיוצרהאירועיםריבויהמשפחה,ושל

הדרמהאתהמטשטשפרטיםגודשפעם

באירועיםמדובר .והאנושיתהמשפחתית

נישואיןפטירות,לידות,-משפחתיים

במהלכים-מגוריםמקומותוהחלפת

וגםפרטים,לפרטיהמפורטיםכלכליים

כישנדמהגדוליםהיסטורייםבאירועים

אףעללפסוחשלאהשתדלההמחברת

אירועיםהתרחשואלהבשניםמהם.אחד

שלונפילהעלייהבשפע:היסטוריים

המהפכהפוליטיים,תככיםשליטים,

מלחמות, ,נפוליאוןכיבושיהצרפתית,

היהודים,לזכויותבאשרבחקיקהשינויים

יוצריםאלהוכלועוד'דמשקעלילת
יוצאששכרומייגעעומסלעתים

בהפסדו.

הקול?מישל
נימהלעלילהמשתרבבתגםפעםלא

נאומיםמעיןנשזריםובסיפורדידקטית,

המחברת,שלהשקפתהפריאידאולוגיים

אלהכיבוודאותלומרניתןתמידלאאך

הדמויותשלהרוחהלכיאתגםמשקפים

מאירמשיחלמשלכךההיסטוריות.

 ,לישוןשובבםטרםגוטלבאוזניאמשל
שלתרגומועללפולמוסהתייחסותאגב

לתורה:מנדלסוןמשה

 ,בלימודבמקום.לדרוךלנואסור
 .להתחדשצורך,ישבמסחרכמו

במכירתלעסוקממשיךהייתיאילו

מגיעהייתילאהמשומשיםהחפצים

האדם .מנדלסוןמשהעלחשבירחוק.
רעננותלהחדירמנסההזההמבריק

וזאת ,תורתנואתלהאירקדמה,של

לחשכתחדשאורלהכניספזהזדמנות

לו:משיביםכמואנוואילוהגטו'
הצרבגטומקוםאין ,אדוני"סליחה

עםנמשיךאנחנושכזה.לאורשלנו

אין .היודנדויטשועםהקודששפת

חצויאני ...בגרמנית"חפציםאנו
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אתלהשתיתמבקשתגוטלהרומןלפי יוצרהאירועיםריבוי לשמר'הרצוןאחזמצדהצדדים.בין
אחים,מלחמתלעוררולאהקייםאת

פרטיםגודשפעםלא
רומנטייםערכיםעלשלההנישואיםחיי

לרחובחזרולאעוזשאלהבזמןאתלפקוחלחדש'הרצוןשני'ומצד

אמשלמאירעםומתווכחתהיהודי' הדרמהאתהמטשטש עםלהתערותלהתפתח,העיניים,

להשתמשראויהאםכספו:טוהרעל .) 108(עמ'הסביבה
והאםחרב,שכיריגםהמממןבכסףוהאנושיתהמשפחתית

השוקהתנהלותעלמיזעלחשוףראוי גוטלשלהפרזהבנאוםשאתוביתר

האם .המוסרטהרתעלשאינןםיבדרכ המתואריםההיסטורייםלאירועיםבאשר ימיה:בערובמצאצאיה

באותםבאמתהתנהלוזהמסוגזיונים נשענתוהכתיבהרבההדיוקמידתבספר

גםוכךשלא.לחשובנוטהאניימים? המחברת,מצדיסודיהיסטוריתחקירעל משאננות.זהרויהאוסיף:עוז

כנראההבדיונייםלמפגשיםבאשר לשמשספקללאיכולהספרכןועל מגיעותהיהודיםצרותשתמוכשנזמה

לקראתהמתנהליםהסועריםולזיונים שלההיסטוריהללימודראוימכשיר  .פנינועלוטופחותחדשותפורענויות
מרקםקוללביןגוטלביןהספרסוף ולהלכילאווירהבאשרזאת,עםהתקופה.  ,-1830בכך,אחר-1819בהופיעוהן

-וכמובןהיינה.היינריךלביןובינה פעםלאהרגשתיבספרהמשתקפיםהרוח שומעיםאתםאםשעברה.בשנהושוב

גרמניצוררשללעלייתובאשרנבואתה שלאחרתאוכזומידהבהםשמעורבת שקטזהוכימאודייתכןשקט,ורואים

הגטואלהיהודיםאתלהשיבשיבקש ומחשבותהשקפותייחוסושלאנכרוניזם כעניים-:-נחיהכיצדמשנהזהאין .זמני

חזה,לאעוזשאישבדרכיםולהשמידם פאר'בטירותכעשיריםאוביוזנגאסה .שבספרלדמויותבימינוהמקובלות

כריכתעלהמופיעהוויזואליהדימוי .הציוניהחזוןאתהמטרימהקריאתהאו דופיבנושיטילואלהיימצאותמיד

ביטוייםבשפעבספרמופיעיםעוז שםמופיעההיטב:זאתממחישהספר הזהירהיינההיינריך .לנוויתנכלו

בשפהרובפיעלכתובוהואמודרניים, בעלתמהודרתבשמלההלבושהנערה בעולמנולהתרגששעלולמהמפני

הדורבנישלבשפתםולאעכשווית בשערהשזורותפניניםעמוק,מחשוף "במקוםספרים:ששורפיםמיידיעל

הרעיונות.ראיכידועהיאושפהההוא. בספר'מעיינתוהיאכתפיהעלהגולש גםישרפושם-ספריםשורפיםשבו

הגבוהההסוכרלרמתהתייחסותאפילו שכתבההבדיוניליומןהסתםמןהרומז בעוזאולייוזע,.מיאמראזם",בני

מופיעההחולהרוטשילדשלנזמו ההיסטוריתגוטלנראתהכךהאם .גוטל שנהמאהבעוזאושנהחמישים

לתופעותמודעותשגםודומניבספר' גםשלא.לוודאיקרובהיהודי?בגטו פרעותעלויכריזמטורףאיזהיקום

קיימתהייתהלאשכאלהרפואיות גוטלשלחברותיהביןהמקובלתהאופנה הואואםכה.עזהכרנושלאמיוחדות

ימים.באותם בשעהלזו'זוולהראותםיומניםלכתוב ישנו ...לגטואותנולהחזיריחליט

לכלבאשרמשמעיתחדעמדהליאין אתמסתירהשהיאבכךמתייחדתשגוטל והואלבוא,לעתידויחידאחזמוצא

רומןשלשמעלתויאמרורביםאלה. התקופהרוחאתתואמתאינהכתביה,  .אבותינואדמת ...אדמתנועללשבת
זוליצורביכולתודווקאהיאהיסטורי לכתוב,למדומעטותנערותרקשבה  .היהודיםשלמקומםזהוהקודש.ארץ

קולםאתולהשמיעלהווההעברביןשיח עלהרהוריהןאתהעלויותרעוזומעטות פרעותעלינולגזוריוכללאאישמשם
הזורותבנישלמפיהםדורנובנישל באותההאוטוביוגרפיתהכתיבההכתב.  .) 426(עמ'ולהשמידנו

מכלבאמת.הואכךואולי ,הקודמים הייתהממילא,מעטהשהייתהתקופה,

ללוותמוזמניםהספרקוראימקום, ולאמאוחרתזיכרונותכתיבתבעיקרה באשרהיסטורייםרומניםהמלווהשאלה

גוטלמתוךמהבשאלהקריאתםאת עללהעידכזיבכךוישיומנים,כתיבת היא-בהלהכריעניתןתמידולא-הם

גוטלשלקולהאכןהואקוראיםשהם האופןועלהזמןבנישלהעצמיתהתודעה דיוקעללהקפידחובהישהאמנם
ם .אחרונישרהשלקולהומהורוטשילד' קורותיהם.אתתפסושבו כאמור' .הסיפורפרטיבכלמלאהיסטורי
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