33

תשנ ג
N

פדתים מתו,

מדעי

היהדות

במת האיגוז העולמי למזעי היהזות

33

1993

Offprint from

JEWISH
STUDIES

Forum of the World Union of Jewish Studies

תילרית יהירי ארצית הברית  :המחקר בריר האחרין
יונתן ד' סתה

בשנים האחרונית אני עדים להתעניינות רבה ביותר במחקר תולדיתיהם של יהידי
אמריקה

 -ארבעה טפרי היטטוריה מקיפים על חיי היהידים באמריקה הושלמי

לאחרונה ,שניים מהם מכילים מטפר כרכים ;שני בתי דפוט אקדמיים באמריקהWayne ,
 State U niversity Pressו , U niversity Press of N ew England -תומכים בטדרות
מנשכות העוטקות בהיטטוריה יהודית באמריקה ;הביבליוגרפיה של התחום ,המורפטת
בכתב

העת ,American Jewish History

מונה עתה יותר מחמש מאות כותרים חדשים

לשנה .יבול מרשים זה מציין שינוי חיובי בהשוואה לימים עברו ,כשחשובי ההיטטוירונים
היהודים הזניחו את מחקר תולדות יהדוי אמריקה והתייחטו לגורלו של קיבוץ יהדוי זה

בעמדו אחד או בהעהר בדדות לכל היותרי .היום קשה אפילו להעלות על הדעת שטטודנט
העוטק בהיטטוריה יהדוית בעת החדשה ,או בידחות זמננו ,יתיר לעצמו להתחמק

מלהתבונן ,לוו במבט הכללי ביותר ,בטיבה של החוויה היהודית באצרות הברית; ואכן,
אפילו מחץר לגבלוותיה של יבשת אמריקה פורח ערולה חקהר של יהדות זו.
מאמר זה מבקש לשמש מבוא לאנשי מחקר שאינם מתמחים בהיטטוירה של יהדוי
אמריקה רלהציג בפניהם את הפירטומים החשובים וטפיר העזר העיקירים בתחום .רובו

המכריע של החרמר שייזכר להלן הרפיע בשנים האחרונות ועיקרו נדפט בשפה האנגלית.
וכחקרים וכקיפים

לרשותם של חוקירם המחפשים התייחטות כלולת לתלודות היהדוים באמירקה עומדים

עתה כמה מחקרי יטדו .העבדוה המדעית העיקרית היא זו של יעקב ר' מרכרט.2

זוהי

טידרה של ארבעה כרכים ,שנערכה בידי אחד מחשובי ההיטטוריונים העוטקים כעת
ביהדות אמריקה .מרכוט ,הנצמא עתה באצמע שנות התשעים לחייו ,הדגיש תמיד את

העובדות ,ובטפריו הוא מציג בפני הקורא חומר חדש רב ,שחלק ניכר ממנו נלקח מאוטף
התעודות השמור

בAmerican Jewish Archives -

)טינטינטי( ,אשר הוא עצמו ייט.ד

עבדותו מתמקדת בהתפתחיוות המאפיינות את תולדות יהדות אצרות הברית במאה
חקלים ממאמר זה לקוחים ממאמירם פיר עטי שנדפסו ברתוModern Judaism 10 ( 1990,) :
pp. 343-365; B.W. Holtz (ed.), Schocken Guide 10 Jewish Books, New York: Schocken ,
 1992, pp . 108-127האותיות  UPבעהרות שלהלן ,הן קציור של המלים  .University Pressבאי
מדרה למר קימי קפלן שתירגם את דביר מאגנלית בעלירת.
המחפש מקורוח רמחקירם אשר נדפסר בבעירח ,אר אבלה אשר תררגמו מאגנלית לבעירת,

יוכל להסתיעי בספירם האביט  :ירנתן ד' סדנה רג'נט יוכבד ליס )עררכים( ,יהדרח ארצרת
הבייח  :ביבליוגרפהי בנחרח זזל פסררמים בעבריח ,ירשולים  :המכןו ליהדרח זמננו הורבדר
יתירן קרלג :תשנ"א ;אירה גרטרנ ,ירנתן ד' סדנה )עורכים( ,יהריד

אצורח הבריח ,ירלשוים :

מרכז שזר ,חשב-ב.

.1

.2

על התייחסרתר של היירניך גץר להידוח אמירקה בספרו  ,Hislory o/Ihe Jewsראה Jonathan :
D. Sarna, JPS: The Americanizalion 0/ Jewish Cullure, Philadelphia: Jewish Publication
 ; Society, 1989, p . 37וכן עמ' •163,63-62,32-30
Jacob R. Marcus, United States Jewry, 1776-1985, Detroit: Wayne State UP • 1989 .

------------------------------------------------

יי

התשע-עשרה ובתחילת המאה העשרים ,עויקרה בהבאת הרייעות ,יותר מאשר בניתוחן.

החומר אמנם קשה לקריאה ,אולם המקורות חשובים ביותר והמפתחות המצויינים אף
הם עומדים לעזר רב לחוקר.

העברדה השנייה נערכה בידי הנרי פייגנולד ונתפרסמה בידי הAmerican Jewish-
 , Historical Societyלכבדו שנת המאה להיורסדה  .3חיבור זה מקיף חמישה כרכים רהוא
נכתב בעיקר בידי חוקרים צעירים .מטרתו להצעי סינתיזה בין המקורות המשניים ,כדי
להגיע בדרד זר לידי "סינתיזה היסטררית ,שתהיה בה בשעה גם מתקבלת על דעת הקררא
ההדיוט רגם שימרשית להיסטררירן המקצעוי" .לא כל הכרכים שררים בערכם ,אולם
הטרבים שבהם מציגים את ההתפתחרירת ההיסטררירת של ידהרת אמירקה בהקשר

האמריקני רהיהודי ,רמעלים מן האירעוים הבדדוים בעברם של יהדוי אמריקה הכללרת
עקרונירת ,המקשררת ארתן לצרף ההיסטרריה של עם ישראל לותמורות שחלו בה בעת
החדשה.

שני הספרים הנסופים השייכים לסיג זה מתאפיינים במיעוט הערות ובפנייתם לקררא
העממי .הגדרל רהטיב מבין השניים הרא של הארודר סאקר .04עיקר כוחו בהיסטוריה
החברתית רהכלכלית ,רחולשתר בהיסטרריה הדתית .ספרר של ארתיר הצרברג הוא קצר
יותר ,אד אמינרתו ומגמותיו מעוררים מחלרקת  .5הצרברג מצוא קשר ישיר בין התפתחרירת

בעברם של יהרדי אצרות הברית לבעיות ההורה ,אד בשל גישתו המגמתית בפשדנרת
הערבדרת נמתחה עליו ביקורת

משמעותית • 6

העובדה שמחקרים כה רבים על היסטוריה יהדוית באמריקה התפרסמו בין השנים

 1992-1989תיראה בלי ספק משמער תית בעיני היסטררייני הדרררת הבאים .קשה לטעון
שרק מקרה הרא שפיסרומים אלה מיפיעים דררקא בשעה שהקהילה היהדוית באמירקה
נמצאת במשבר של אמין בעצמה ,רבמצב של חוסר ביטחין ביעדיה הקהילתיים ומקימה
בעתי.ד בשנת  1954למשל ,כאשר ירבל שנת השלרש מאות לקירם היהודי באמריקה הביא
לפריחה דימה של פירסומים ,האררירה היתה שרנה בתכלית .אסרקר הבדלין ,מן
ההיסטררירנים המכובדים באמריקה ,סיים את ספרר

Adventure in Freedom

שהרפיע

אז ,בפרק אופטימי שעסק בגררמי היציבות בחיי היהדוים באמריקה" .היהוירם באמריקה"

 -כד כתב -

"ממתינים לעתיד שבו עדיין יימצאו השתקפריות של חררירתיהם

מהעבר» • 7

שונה מזו האורירה הגעומה יותר העלוה מן הםקר האחררן " -שאלת הקיום"  -בספר
" : The Jewish People in Americaהיהדוים הגתברו על משברים חוזרים רנשנים",

.3

 America, 8altimore: Johns Hopkins UP , 1992.מHenry L. Feingold, The Jewish People i

.S

 America, New York: Knopf, 1992 .מJews i
 ter, New York:מ  couמ easy Eמ Uמaןס  turiesמ Arthur Hertzberg, The Jews in America: Four Ce

.6

Simon & Schuster , 1989 .
ראה  Jewish History 79 :מArthur Goren, "Preaching American Jewish History", America

.4

 theןס

Howard M. Sachar, A History

 (.Summer 1990), pp . 538-552בין הספירם המשמעיתיים הונספים בעלי כדו אחד יש למגית

את ספירהם של פייגנילד קרארפ  America, New York: Hippocrene , :מ iמ H.L. Feingold, Zio

 America, New Y ork:מJews i

 theןס

d Home: A Historyמ aמ1974; Abraharn J. Karp, Have

Schocken , 1985 .
.ד

 America ,מ Lije i

 Jewishןס

dred Yearsמ Freedom: Three Huמ ture iמ Oscar Handlin, Adve

New York: McGraw Hill , 1954 .
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מסיים ההיססוריןו אדואדר שפירו את מחקרו; >ייתכו שהם יצליחו להתמדדו גם עם
החרפש והשיגשוג של אמירקה> •s
הסיטיריה יהירית קרימה באמריקה
במשך

תקופה

ממשוכת התמקדו

חוקרי ההיססוריה היהדרית באמריקה

בתקרפה

הקלווניאלית' ,וסבעי היה הדבר ,שהרי ההיססוריה היהדרית-האמקירנית החלה בתקופה
זoן . lאולם ,להתעניינות זו היו גם מניעים אפלווגסיים מצונעים :להוכיח שהיהדרים אינם
"מהגרים חשרים> ,אלא חלק בלתי נפדר מאמירקה כמעס מתחילתה .עם פיסרום ספרו רב

ההיקף של יעקב מרכוס ) 1650עמידום (! נדמה היה שחקר היהדרים בתקופה הקולרניאלית
מצוה והגיע לטיומו .מרכוס אכו ניסה ,כדביר עצמו- ,לגלות את האמת ",דרך יער פרא של
עובדות ,חצאי עובדות ,רכילויות וסיוחים  Rןן .כאשר נתפרטמה עבדרתו ,דומה היה,
כאמור ,שלא נשאר עדר דבר לומר על השרנא~ן.

בשנות השמונים נכתבו שתי מונוגרפיות קסבות ,שהראו כי לא כך הם פני הדבירם.
המחקר הראשוו ,מאמר מבריק שכתב לואיט פיריר ,הביא את טיפורו של יואכים גאנט,
כימאי מפראג שתרם בשעתו תרומה חשובה למהפכה התעשייתית של מפעלי המתכת

באגנליה .גאנט הגיע לאמריקה בשנת  1585כדי לשמש מרמחה למתכות בRoanoke -
 ,Islandיררג"ניה ,קולוניה מוכת משברים שהקים סיר וולסר רלה ) (, Raleigh

לאחר פחות

משנה חזר גאנט לאגנליה ,ובשנת  1589העומד לידן ,כיהדרי ,בעוון חילול קדרשי הדת  3ן,
חשיבות טיפורו של גאנט היא בעובהד שהוא הגיע לעולם החדש קרוב לשבעים שנה לפני
"ההתחלה  Rהמסורתית של תולדית יהדרי אמירקה .זו תזכורת נרטפת לכך ,שמיתוט
ה"בראשית  -המפורסם לש היהידום באמריקה ,הקשור באוםת  Z3פליסים יהדרים מברזיל,

.8

כיתרת הפpו האחרןו בספרר של הצרברג היא "הסיף של זכורן המהגירם  -מה יכלו למלא
את מקומו?" .סאקר מסיים את ספרר בפpו על "גלות ומולדת :משבר של הכרה".

.9

ראה:

Jeffrey S. Gurock, American Jewish History: A Bibliographical Guide, New York:

Anti-Defamation League , 1983

,במיוחד בפרק

השני ; J.R. Marcus, An lndex to Scientijic

Articles on American Jewish History, Cincinnati: American Jewish Archives , 1971 .
 , 10ספר המקורות הבסיסי לתקופה זו )עד שנת  (1875הוא ספרו של Morris U. Schappes ,

A Documentary History o!the Jews in the United States, 1654-1875, New York: Schocken,
 . 1971חומר ראשוני מרתק נאסף בספרו של יעקב מרכוסAmerican Jewry, Documents ,
Eighteenth Century, Cincinnati: Hebrew Union College Press , 1959.
 .J.R. Marcus. The Colonial American Jew, I-III, Detroit 1970, p . 26 . 11ראה ערר את חיבורו
המוקדם של מרכוס Early American Jewry. I-II, Philadelphia: Jewish Publication Society,
 . 1951. 1953; Ktav Publishing House , 1974ספר זה מאורגן על בסיס גיאורגפי-אזויר ,ומכיל
מכבתים אישיים מרתקים ,עצומות עותירות מהתקופה הקולוניאלית,

. 12

באותה שנה גם ראה אור פירסום של אחד מתלמדיי מרכוס ,המהוהר את הבויגרפיה המלאה

היחידה של יהררי אמריקני בן התקופה הקלווניאלית ,ראה Lpez o! :ס Stanley F. Chyet ,

Newport: Colonial American Merchant Prince, Detroit: Wayne State UP , 1970.
Lewis S. Feuer. Jews in the Origins o! Modern Science and Bacon's Scientijic Utopia: The . 13

 Lije and Work o!Joachim Gaunse. Mining Technologist and First Recorded Jew in English;Speaking North America, Brochure Series the American Jewish Archives, 6, Cincinnati 1987
ראה ערר Gary C. Grassl. "Joachim Gans ofPrague: America's First Jewish Visitor", Review :
o! the SociJ!ty!or the History o! Czechoslovak Jews 1 (1987), pp . 53-90 .
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אשר הפליגו לחופי ניו-אמסטדרם )היא ניו-יוקר( בשנת  1654ונלחמו על חירות דתית ,אינו
מבוסס סמפקי מבחינה היסטורית

עובדתית '. 4

התרומה החשובה השנייה להיסטוריה של יהדוי אמקירה בתקופה הקולוניאלית היא
עבדותו

של

רוברט

כהן

על

חיי

המשפחה

היהדויים

באמירקה

לש

המאה

השמונה_עשהר  '. 5כהן ,שהתבסס על נתונים שקיבץ על  498משפחות יהיררות שחיו
בתקופה זו ,טען שהיהדוים לא הגבילו את גדול משפחותיהם ,בעדו אמירקנים אחירם
בדררות ההם נהגו כך .כהן הסביר את ההבדל הזה במעמדם הכלכלי של היהיררם,
באופיים העירוני ובמושרתם התרברתית .גם אם הסבר זה אינר מספק ,היר עבדותר רגישתו

המחקירת של כהן חשיבית להבנת הזרמים השוליטם בימינו בכתיבת ההיסטרריה של
יהדוי אמירקה .כהן שאל שאלית חדשות ,על פי שאלותיהם של חוקרי התקופה
הקולוניאלית בכלל ,והשויה ,על דרך הניגדו ,את היירר התקופה עם אנשי ניו-איגנלנד.
נוסף על כ,ן יהדוי אתות הבירת של היום צמאו במחקרו תשובה ,ולו חלקית ,לדאגתם
מהירידה ברמת הילדוה בקהילה היהדוית האמריקנית .ניתן לומר כי כהן העמיד מסגרת
היסטוירת נרחבת להבנת הגררמים השרנים שעציבר את פני הדמוגרפיה היהדוית בעת
החדשה '. 6

לאחרונה הופיע ספר חשר על היהדוים בתקופה הקולוניאלית ,פיר עטו של אלי
פאבר  ,17שהרא כרך ראשון סבירדה הנערכת על ידי הניר פייגנודל אשר הוזכהר לעיל .כוחו

של הספר  -הקטן בהרבה מספרו המונומנטלי של מרכוס -

בניתוחים ובפשרניוות

המצועים בו ,רבמיוחד בהשרואות הנערכות בו בין היהיררם הקולרניאלים לבין היהיררם
שנתיישבו במקומות אחרים לחרפי האוקיינוס האטלנטי .פאבר צמיע לדאות בתקופה זר
יבעריונית מסיומים שנתגבשו בה את שושריה של ההיסטוירה המאוחרת של היירר
אמקירה.

המהפכה האמירקנית היתה ,מבחינות רבות ,נקדות מיפנה בהיסטורהי של יהירר

אמירקה .יהיררם השתתפו במהפכה ,ואחד מז המפוסרמים שבהם ,חיים סלומון ,אף זכה
להכרה כסרחר רכסרכן בפיללדפיה .כל היהיררם נהנר מהחרקה הפדרילת החדשה )(, 1787

יכן מהכרזת הזכרירת של שנת  , 1791צשררפה לחרקה כמה שנים אחר כך .הבעדרה
המקיפה בירתר על היהיררם בתקרפה זר ,היא ספרו של שמואל רזניק  8ן .בחיבור זה רזניק
ברחן את תרומתם צהבאית הרכלכלית של היהדוים למהפכה ומקדיש כמה פקרים לדירן

 . 14סיפור זה גדוש בבעיות היסטוריות שטרם נפתרו ,כמו ש Xלת זהותם של הפליטים ,שכן ל x
שמותיהם ול  xשם הספינה עליה הגעיו שדוו בידינו ,וףא לא דיעו להיכן בדיוק הגעיו ,ראה :

. 15

. 16
. 17
. 18

Egon and Frieda Wolff, "The Problem of the First Jewish Settlers in New Amsterdam ,
1654", Studia Rosenthaliana 15 (August 1981), pp. 169-177 .
Robert Cohen, "The Life Cycle of the Jewish Family in Eighteenth Century America", in :
U.O. Schmelz et al (eds.), Papers in Jewish Demography, JerusaJem 1977, pp . 19-31 .
ראה גם Robert Cohen, "The Demography of the Jews in Ear1y America", in: Paul :
Ritterband (ed.), Modern Jewish Fertility, Leiden 1981 .
or PJanting, Ba1timore: Johns Hopkins UP , 1992 .ן imeז E1i Faber, A
 the American Revo/ution, Westport ,מSamue1 Rezneck, Unrecognized Patriots: The Jews i
CT: Greenwood Press , 1975 .
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בשאלרת שנחשבו עד אז *אסרררת* ,כגרן בעיית הנמאנות של יהרוים בימי המהפכה,
שאלת הפנסירת mפציריים שנתעוחדד לאחר המלחמה,

התקופה שלמן המהפכה עוד

להגי m

עורו • 1

הגדרלה של יהרוי מרכז אירופה בש Uת

הארבעים של המאה התשע-עש  ,mהיתה מכעט בלתי ידרעה בהיסטרריה של הירדי
אמריקה .בשנת  964ך הרכיחו יסוף בלאר שולרם באררן ששי ביירנר תיערו ניכר מאותה
תקופה m ,רא גדלו הדבה ירתד מששיעדר קרום .שלשות הבדכים שערכר שני חרקירם אלה,
היר חלק מתרבנית שלא נגתשמה להצויא לארד היסטרירה מתעודת של יהרוי מאירקה,
רהם מציעים למעיין בהם תמרנה מרתקת ומסומכת של התקופטה  .1צער רב יש להצטרע
על עשבהרו זר לא באה לסירמה  .11לאחדרנה ,הופיער כמה מחקירם הרראים דרקוא בתקופה
זו ,הנחשבת כתקופה פורמטיבית בהיסטוירה האמירקנית בבלל ,בור עיצוב לבהמ

מאפיינים בסיסיים של החיים היהרויים באמדיקה .במחקר דמוגדפי המתמקד בשנת
, 1830הראה

אי m

רוזנוויק שיהרוי אמריקה ,שמנו אז לבל היותד ארבעת אלפים נפש,

נינצו *על סף ה~דלה*  .מחקרו חשוב בשל השימשו הזהיר עששה בכבתי הדי המקוירים
של המיפקדים ובתערוות של בתי בנסת וקהילות ,ובשל במה ממסקנותיו .הוא הוכיח
שרוב ההמגירם היהרוים באו מאגנליה והמלונד לוא מגדמניה ,שוהיר הבדלים משרימים

בהפתתחותן של קהילות יהרויות באמירקה שהיו גם אז שונות מאד זו

מזו• 11

הבירגדפהי שכתבתי על מדרכי מ' נוח ,המבוססת על מקורות ראשוניים מגוונים ,גנןו
עיתרנים רמבתבים ,ממתקדת בניסירן להבין את המתחים רהבעיות שנציבר בפני בן

התקרפה ,שדאה עצמר במנהיג ,הן בזי m

הפרליטית האמירקנית הכללית ,הן בקהילה

היהרוית .הטענה היא שהבתוננות בקריי  mשל נוח  -היהרוי המוכר בירתר בתקרפתר -
יכלוה לשפרך ארד על מקומם של ההיירום בחיים המאירקנים של עהת ההיא רעל הבעיות
שהתעררור בקדב היהרוים נרכח הערבדה שררב תשובי אמירקה הם

נצוירם.13

יחסי

יהרוים-צונירם באצרית הבירת מהורים בסיס לעברוית נסופרת שכתבתי ,ראציין במירחד
את סידרת המאמירם שמסקנתם היא בי הארגת אשד צהיבר מיסיונירם נצוירם בפני

הקהילה היהודית באמירקה ,החל משנת , 1816מילא בארפן פדררבסלי תפקיד מרכזי
עבציובה רבגיבשוה של זו .14במחקד דרמה בדק ג'רדג' בלרין ,אגב ישמשו בכתביהם של
 . 19טקירת מקורות ראשוניים ומאמיר מחקר בסוגררה זו ,ראהJonathan D. Sarna, Benny Kraut :
and Samuel K. Joseph (eds.), Jews and lhe Founding o/lhe Republic, New York: Markus
Wiener, 1985 .
Joseph L. Blau and Sal0 W. Baron, The Jews o/lhe Uniled Slates, 1790-1840: A .20
Documenlary Hislory, New York: Co]umbia UP , 1964.

.21

כהלשמה לתקופה שלא כוטתה בידי בלאו ובארון עידמת לשרותנו עתה הביבליוגרפיה
החדשה והמצויינת לש חברט טיג.נרןמ ,המטכמת את הפירסרמים והמחקירם הנרגעים מבגוון

התחומים הקשורים בהיסטרירה לש יהדרי אמירקה עד שנת , 1900ראה Robert Singerman , :
Judaica Americana, 1·11, New York 1990.
 Ihe Edge 0/ Grealness: A Portrait 0/ American Jewry in the &rly •22סח 1ra Rosenwaike ,
 .Naliona/ Period, Cincinnati 1985טפרר לש יעקב מרכוסTo Count a People: American Jewish ,
 , Populalion Dala, 1585·1984, Lanham, MD 1990מסכם את כל התנרנים הקיימים על
ארכלרטיית הקהילות היהדריךת האמקירנירת ,כללו הנתרנים אשר הביא חזרנויק.

Jonathan D. Sarna, Jacksonian Jew: The Two Worlds 0/ Mordecai Noah, New York 1981 . . 23
idem, "The American Jewish Response to Nineteenth-Century Christian Missions", Journal .24
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יהרדים הערסקים בנצררת רבישר ,כיצד מגדירים יהידום אמרקינים את יחסם לחברה

האמריקנית רלתרברתה sג .התברננרת ביחסי יהדרים-נרצרים מזררית אחרת ,הביאה את

מררטרן ובןדר לתעד את המאבק היהדרי להשגת שיררירן דתי באמירקה ,מאבק שהרא הקרע

ההיסטררי לרייכרח בן זמננר סביב ארתם סעיפים בתיקרן הראשרן של החרקה האמריקנית
הדנים בשאלות דת ודמינהoג .גם ספהר החדש של נעמי כהן ,יהודים באמריקה הנצררית,
עוסק בנושא זה ,ומציג תמרנה רחבה אף יותר שלרדג.
ההגירה השנייה

ההיסטררירנים מסכימים פה אחד שהקהילה היהדרית האמריקנית החהל להתפתח באופו
משמעותי בשנות הארבעים של המאה התשע-עשהר ,כאשר רבנים אשר חרנכו במזרח

איריפה החלי להגיע לאמירקה ילכהן בבתי כנסת חשרבים .תקרפה זו מכונה ,באופן
מסררתי" ,התקרפה הגרמנית" בהיסטרריה היהדרית באמריקה .במרבן מסיים השם הזה

מטעה ,שכן לצד יהידים מגרמניה ,היגרר בארתה תקיפה לאמריקה גם יהידים מפולין,
ליטא ,הרגנריה ,צרפת ,הולנד ראגנליה .זרמי הגיהר קטנים אלה החלי להיחקר זה מקררב,
ערדיין יש מקרם רב לדרן מצד אחד בהשפעתם של זרמים אלו על ההיססוירה היהידות
אבמירקה בכלל ,ומצד אחר בשאלה מדער השפעה זו נשכתחה מלב .ספריהן של נעמי כהן
וחסיה דינר בסוגיה זו הם החשובים ביותר למי שמבקש תמונה כוללת של התקרפה.

מאמרים מיקדמים ייתר בנישא זה ,שעדיין ערכם רב ,נכתבו על ידי רדרולף גלנץ ;הוא
שפץר למעשה את הדרך לחקר תקופה זו  8ג.

השאלית המרכזיית של ההיססוריונים העיסקים ב"תקיפה הגרמנית" סרבבות סביב
בעיית לש זהות ודת ,למשל  :מה היתה משמעית הצירוף "להיות יהדרי" בתקופה ההיא
עשיצבה את חיי היהידום באמריקה? מה הבחין בין יהודים ללא-יהדרים? מה היה סיב
ה"יהדות"

 -במובן הדתי-פילחני

 -אשר יהודי התקיפה ההיא חיו על פיה? בנסיון

לספק תשיבות לשאלות ,המסרידות בחלקן )ולא במקהר( יהדרים אמריקנים רבים גם
ביום ,הציעו כמה היססוריונים להתמקד בבדיקת זהותם התרבותית הגרמנית של
המהירגם היהדרים .ססנלי נדל ,העיסק בהגירה הגרמנית-אמירקנית ,אף ה  mיק לכת וסען
שמהגרים אלה היי גרמנים לחליסין ברוחם ,והצביע על ההיקף הרחב של פעילותם בחיי
Americanןס

. 25
.26

.27

.28

16

History 68 (1981), pp. 35-51; idem, "The Impact of Nineteenth-Century Christian
; Todd M. Endelman (00.), Jewish Apostasy in Ihe ModernמMissions on American Jews", i
World, New York 1987, pp . 232-254 .
ending Ihe Failh: Nineleenth-Cenlury American Jewish Writings onןGeorge L. Berlin, De
Christianity and Jesus, Albany, NY 1989 .
; Morton Borden, Jews, Turks and Injidels, Chapel Hill1984ר.Kה עדו J.D. Sarna, American :
or "Equal Footing", American Jewishן Jews and Church-Slate Relations: The Search
Comrnittee Parnphlet Series, New York 1989 .
;  Religious Equality, New Yorkןס Naorni W. Cohen, Jews in Christian America: The Pursuil
Oxford UP , 1992 .
Naomi W. Cohen, Encounter with Emancipation: The German Jews in Ihe Uniled Slates ,
or Gathering:ן1830-1914, Philadelphia: Jewish Publication Society, ] 984; Hasia Diner, A Time
The Second Migration, Baltirnore: Johns Hopkins UP, 1992; Rudolf Glanz, Studies in
Judaica Americana, New York: Ktav , 1970.

התוברת של הגומנים האמירקנים .נדל טען כי שתי הקהילרת הגומנירת-אמויקנירת -
היהידזת מצד אחד והפורטטטנטית מצד שני  -היר קשרורת קשו אמ  rרארוגני שהחזיק
מעמד במשר דוורת .מטקנתו היתה שהמהגירם היהדרים-גומנים התברללר בעת ההיא
באותה מידה שבה מתברללים היהדרים האמירקנים היום  .Z9עם גישתו של נדל התמדדר,
בין השאו ,בא  mם בוקאי ,שעטן כי הטימביוזה היהדרית-גומנית של המהגירם לאמירקה

הגיעה לקציה תרר זמן קצו ,בעיקו בשל האנטישמיות הגומבית .לטענתר ,הקשו היהדרי
היה בטופר של דבו חשוב יותו רהחזקי מעדמ זןמ וב יותו ,ראף זה טיעון הטומן בחרבר מטו

בעל משמערת אקטראלית .H

עמדה ממצעת ברריכרח זה בקט מיכאל מאיו ,שעטן כי

באמירקה שלפני מלמחת האזוחים אכן הגתבשה זהרת יהדרית-גמרנית בור  ,mעם קשו

אמ r

לתוברת הגמרנית ,אלא שבשנית השבעים של המאה התשע-עשוה #אפילר אותם

יהידזם-גומנים באמויקה שחבר לה הובה #קואר עליה תיגו .יהדרת אמירקה שאפה
בתקרפה ההיא לחיורת ותברתית ,דבו שחייב ,לפי מאיו ,התוחקרת מגמרניה ,גם אם
השפעתה של זו התמידה ערד זמן וב מאדר בקהילה הידרחית הגמרבית באמירקה .זהרת
ייחדרית זר נעשתה לימים מרכזית בהבחנה שבין היהידזם הגרוכנים באמירקה לביו
אחיהם ארש היגור ממזרח איח!בהיג.

הבתוננות בשאלת הזהות מזררית ואייח שהבר מעט ,הביאה כמה היטטיוזונים לחקיר
את היחטים בין היהדרים לבין הטביבה האמויקנית ,שהיתה בארתה תקופה פררטטטניטת
בחבה .לאחרונה הוכיחה טידרת מחקירם הזויקף האנטישמירת mפעילרת דוב.ייטרנירת
במאה

התשע-עmW

היה גדלו הרכה ממה שמקובל היה לחושכ ,ושאםילו יהדרים

שהתבלולו לחליטוו נתקלו באפלייה בנטיתותיהם להשתלב ולצהילח בחהרב חכלילת •Jz

העיון הדאה שיהודי אמדיקה במאה התעש-עש ,m
 9ג.

כולל אלה מהם שניטו בכל כוחם

Stanley Nadel, "Jewish Race aBd German Soul in Ninet«nth-Ceatvry America", AmericQn
 .Jewis.h History 77 (1987), pp . 6-26נדל משגה צקת אח סעגיתיי בספרו החשדLittle ,
 in New York City. 1845-'0, Urbana: University ofנGermany: Ethnicity. Reli8ion and Clas

iaois Press , 1996ע ,1.במיוחד בעם' " . 10]0-
Avraham Barkai, "GenRan-Jewish MigratiGns in the Nineteenth CeD:tury, 11i30-1911J". Ltto •30
 .1Ieeck 11Ulit'Ult! Year Book 30 (1985), pp . 361-3111 .עטנה ורמה ביחס לחיים החברתםיי של

היחדריס בסאן-פראנסיסוק בשלהי המאה החעש-ע ,mvראהTony Fels, "Relisieus :
i a Frat1lrna1 Orge.nil:ation: Jew8 and Fl'lemasenllJ)' in Gil4ed-Age Sanמ AssimilatioD
; FralKisco", Americlln Jewish History 7. (1'115), p . 373ראה עדר בספרה של נמעי כהן )לעיל
הגו' (, 8ג עמ'

•63-55

Michael A. Meyer, "German-Jewish Identity in NineteeRth-Century America", in: Jaeob .31

גזי,

Katl (ed.). Toward Motkrnity: The Eu,opllan Jewish Model, New Brunswick, NJ 1' 87 ,
pp . 247-267 .
i AmericQn Histo,y, Urbana, IL 1986; Leonardח David A. Gerber (ed.), A1fti-Semitism
 orkץ «LSY '11 lIQme: Anti-$emitism tuld tlt# Ameri€an Jewi$h Experience. NewוDinnerstein, Ur

eptiollsו the United State&: Penמ191i7; Jonathan D. Sarna, "Jewish-Christian Hostility i
from a Jewish Point of View", in: Robert N. Bellah aDd Frederiek: E._GreeJlspahn (eds ,).
a, 1'IIew York: 1'87, pp. 5-22; Ega1חUncivil R4!ligion; JlIterreligious Hostility in Al9lec
Potestant Americ(l, Urbana Universityז ies: The Jtlwish WOUfIter withחFeldman, Dual Desti
s (1/ Alltgustזpזof Iltinois Press, 1990; David Blac'k, The King 0/ Fi/th Avenw: The Forte
ew York 1981 .א font ,וBel1lf
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להתבולל ,להתחבר עם צוברים ולקשור עמם קשיר נישואין ,לא יכלו  -גם אם צרו בכך
 לשכוח את מצואם הדתי השרנה ,מחקירם הערסקים בהשפעתה של המדינה וחוקיהעל היהררים ,גכון בהפרת שוריון הזכריות כלפי היהררים ,בסגירת עסקיהם בימי ראשון,
בבעיית התפילה בבתי הספר ערוד ,מוכיחים ,שיהררים ראר עצמם ,רנתפסר על ידי
סביבתם ,כקבצות מיעוט ,שאינה נהנית שמוויון זכויות אמרתי באמררקה הפררטסטנטית,

היהרדים באמריקה התנסו ,אמנם ,הן בפילשומיות הן באנטישמירת ,רמצבם היה ,ללא
ספק ,טוב בהרבה ממצב רוב אחיהם בערלם ,אך ההיסטרירונים מדגישים עתה ,יודת

מתמיד ,דווקא את האדישות האמריקנית כלפי היהררים ,ואת העמדה היהררית
האמביררלנטית והמעורפלת כלפי

החב m

הסובבת בתקופה הזאת»,

מלחמת האזרחים פיצלה את הקהילה היהררית באמריקה ,כשם שפיצלה את האומה
המאירקנית כולה ,שני ספרים צמויינים ,פיר עטם של רנטרם קוןד ואלי אוונס ,עוסקים
בנשוא זה ,קורן עוקב בספרו אחר המעורבות היהררית בנשוא העבדות ובוויכוח הלאומי
שנתגלע סביב בעיית חיסרלה ,רמתאר את חוויות היהררים בדשה הקרב ,את המאבק על

זכרתם של יהררים לשרת כאנשי דת בצבא מדינרת הצפרן ,את הרריכוח סביב פקררתר של
הגנלר גראנט המרחיקה יהררים משדה הקרב ,ראת הגילויים השונים של אנטישמיות ,הן
בצפרן הן בדררם ,ספרו של אררנס מתאר בפיררט את מסכת חייר המרתקת של יהררה
בנימין" ,המוח של הקונפדצריה" ,ומדגיש את ההיבטים היהידרים של הקריירה שלו ,ואת
הדעות הקדומות שעמן התמדדר כיה~,

הדגרלים ,רב-המכר הידער של סטפן בירמיגבהאם ,הוא תערובת של עובדות ,אנקדטוות
ורכילויות עסיסיות ,המשחזרות את סיפורם של בני העילית היהררית-גרמנית בניו-יורק

של התקופה הזאת ואת עיסוקיהם הכלכליים ,גם ספרו של ליאון האירס מציג ,במתכונת
דומה ,את סיפורם של יהררים גרמנים אמדיים שניהלו את חנירות הכלבו הגדולות של

התקיפה ,אלא שאין ספרים אלה בחינת מחקר היסטויר ממש ,על ףא שהם מרתקים
ומעניינים לקריאה sנ ,למרבה צהער ,עדיין אין בידינו ספר שיתאר באופן מקיף את חיי
היהידרם המהגירם בתקיפה זו ,ויסביר ממה התפרנסו וכיצד טיפסו עמלה-מעלה במעמדם

הכלכלי ,עד שכמה מהם נעשו עשיירם מופלגים  ,36לפי שעה ראיר להפנות את תשומת
הלב למחקרו החשוב של אליטו אשנכזי ,אשר בדק ,כמק  mמבחן ,את פעילותם הכלכלית
של היהררים בלואיזיאנהך  ,3סטיבן מוסטוב רריד גרבר הראו ,תוך שימשו בספיר החשבונות
של חברת האשראי  ,Dun & Bradstreetכמה התקשו יהררים במאה התעש-עשרה לקבל
ננ.

Louise A. Mayo, The Ambivalent Image: Nineteenth-Century America's Perception oj the
 ; Jew, Cranbury, NJ 1988ראה גם בטפרו של בלר )לעיל ,הע' (. 25

 4נ.

Bertram W. Korn, American Jewry and the Civil War, revised edition: New York: Atheneum ,
1971; E1i N. Evans, Judah P. Benjamin: The Jewish Conjederate, New York: Free Press , 1988 .

 Sנ.

Stephen Birmingham, Our Crowd, New York: Harper & Row, 1967; Leon Harris, Merchant

r

Princes, New York: Harper & Row , 1979.

 6נ .לוטי דוידוביץ' נפטרה תור כדי עבודתה על ההיטטוריה הכלכלית של יהדות אמריקה ,ראה :
"  , Lucy Dawidowicz, "The Business of American Jewsשנדפט באוטף מאמירה Neal Kozodoy :
7נ.

(ed.), What is the Use oj Jewish History?, New York: Schocken, 1992, pp . 237-253 .
Elliot Ashkenazi, The Business oj Jews in Louisiana, 1840-1875, Tuscaloosa: University of
 . A1abama Press , 1988בנרטף ,פורטמו מטפר חיבוירם על היטטוריה של קהילות יהדויות

שונות בארה"ב .בחיבוירם אלה מובאים נתרנים כלכליים שיכולים להירת לעזר ,ראה למשל :
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אשראי .הסיברת לכך היר קשרררת לא רק באנסישמירת ,אלא גם בתחרשה רררחת כי
המאפיינים הכלכליים של היהדרים זרים לררח הפרטוססנסית .כך אר כך ,ספק אם מסקונת
המחקר הזה תרפסרת ביחס למתרחש באמריקה כרלה בעת הזאת  .38גם לא בררר כציד
התגברר היהדרים בכל זאת על המכשלוים רהמגבלרת ,רהפכר לגררם כלכלי מיביל .מארחר
ירתר ,כפי שהרכיחר שלי סנבנארם רמרטרןו רינפול ,השתמשו יהדרים בהרן פנימי ,שניתן

היה להשיג מחבררת הלרראה רמערכרת יהרדירת "תת-כלכלירת"  .ריפנלד הגדיר
כ"תת-כלכלי" את מארג הזיקרת הכלכלירת שקשרר מעבידים ,ערבדים ,צרכנים ,קרנים

ומוכרים יהדרים ,אלה עם אלה  .39ניתן להניח שדרכים דרמרת לגירס כספים היר קיימרת גם
קדרם לכן ,ארלם אין בידינר הרכחרת לדבר .עדרת נסיבתית ניתן למצרא בספרר של מלקרלם
שסרן על המשפחרת היהדרירת הראשרנרת באמירקה .ספר זה מכיל את ההיססרירה
הגיניאלרגית הבסיסית של יהידר אמריקה למן המאה השבע-עשהר ,רהרא מספק מידע רב
על תפקידם המרכזי של קשיר משפחה בהתקדמרת הכלכלית לש

יהדריטם • 4

מן ההיבס הדתי אנר עדים למה שליארן ג'יק כינה ,בכיתרת של ספרי" ,האמירקניזציה

של בית הכנסתי  .41זהי הספר החשרב בירתר על חיי הדת היהרדיים באמריקה בתקרפה זי,
רהרא מתמקד בעיקר בשינריים רבתמררית ,מתרך נסירן לרארת כציד נתעערר הקשר האמיץ
שבין הקהילה רבית הכנסת ,רכיצד התפתח הפלרראליזם הדתי המדרתי ,שהביא
להירצוררתן של קהילרת רברת שורונת המתמדדורת זר עם זר מבחינה פלוחנית רערירנית.
כמר כן ערקב ג'יק אחר התהליך המתמשך שבר התאימה עצמה יהדרת אמירקה ,ירתר
רירתר ,לררח ייהדת האמרקינית" לונררמרת שלה ,כפי שהרגדרר על ידי הזרם הפרטוססנסי
המרכזי .מיכאל מאיר התייחס בדרך הסינתיזה לרבים מן התהליכים הללר בספרר הצמירן

על ההיססרירה של היהדרת הרפרומית באיררפה יבאמריקה.42

.38

.39

•40
•41
.42
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"Ohio: The Social and Economic History of Cincinnati's Jewish Community , 1840-1875 ,
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הגיבה הרפורמה למציאות האמריקנית ,וכיצד השפיעה אמריקה על עציובה הייחודי של
הרפורמה היהדוית שהתפתחה בה שוהיתה שונה באופן מובהק מן הרפורמה באצרות

המערב האחררתנ ,.זרם דתי ,ערירני רחברתי נרסף ביהדרת אמירקה

-

הקרנסרבטיבים

-

זכה לתיארר מעמיק בספרר של משה ידירריס, ....המאמץ ליצרר יהדית מסררתית שתהיה גם
מדורנית ,הוא עיקר נישאו של הספר ,הכרת ההתפתחויות הקהילתיית המתוארית בידי
ידירויס ביחס לזרם הקונסרבטיבי חיונית לא קר להבנתה של התנועה הקונסרבטיבית
עצמה אלא גם להבנתה של האורתרדוכסיה האמירקנית המודרנית ,אין בידיגו ,למרבה
הצער ,היסטוריה כוללת של הזרם האורתודרכסי ביהדות אצרות הבירת ,אולם לאחרונה

יש מיערית גלרה והולכת בין ההיסטיריונים לחשיברת הנרשא ,אולי בעקבות פירחתה
הוכחשדות לש האורתדורכסיה בימינף· ,לפחרת שתי דיסרטצירת חשיבית נכתבי על
מנהיגים אורתידרכסים שפעלר במאה התשע-עשרה  :הבירגרפיה של יצחק ילסר שרטוטה
בידי לאגס זרסמן ואליר משה שרמן חקר את דמיתר של ברנאדר א~לרויי ,לאחררנה פרסרמה

ביררגפיה ישמרשית ,אם כי פילמרסית ,גם על אב  mם יריס"' ,מכל העבדורת האלה ערלה

בביררר ,שהמאבק המרכזי של יהדית אמירקה במאה התWע-עש  mלא היה בין בני הארר
ובני החשוד ,כפי Wחציגוהר המנהיג הרפררמי יצחק מאיר ורייז רכמח מירשריו ,הרא נסב על

בעיית יהשדרותה לש יהדות חיה במציאות האמירקנית ,ובמסגרתו רפתחו גי Wות שונות
ומתחרית שכולן חיפWו דרד להציל את היהדות האמקירנית מבלייה.

מכל מקום עדיין איז בגסירנרת הללר כיד למצרת את סיפורם לש החיים הדתיים של
יהידו אמירקה במאה התעש-עשרה ,כיד להלשים את התמוגה ,עליונ לעדת הרבה ירתר
על בית הכנסת ,על הרבנות  nmזבות ,על המיתרסים ,הירטראלים והסוכלים ,על
הליטורגיה רדהרשרת ,על הפרלקליר רההררי הדתי של הבית והמשפחה ,וכמרבן על
ההבלרים ברוב התחומים הללר בין ערלמם של הגבירם לבין ערלמן של הגWים ,בכוכה מן
 ,New York: Oxfor4 UP , 1983ספר זה תורגם לעברית :ביז ורoופת לקדיונה ,ירושלים :מרכז
 Wרז ,תש"ו.

.41
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הטרגירת הללר הדירן כבר החל ,רמעידים על כר מטפר טפירם שראר ארר לאחררנה ,כגרן
הטפר שערר ג'ק ררטהיימר על בית הכנטת האמריקני ,טפר שערכר יעקב מרכרט ראברהם

פק על הרבנרת באמירקה ,רטפרר של מאקר טלרבין על החזנרת האמירק ניתך•.

חרקירם

אחרים טייער לנר להבין ש"יהדרת" קיימת גם מחץר לכרתלי בית הכנטת ,דברהר דש מרר,
לדרגמא ,הראתה שתנרעת בני ברית" פעלה למעשה כ"בית כנטת חילרני" ,רביקשה לייטד
H

מעין ייברית" חדשה ,שתתאים ליהרדים שלא מצאר את מקרמם בזרמים המרכזיים של
יהדרת אמירקה .טרני פל ,.העלה טענה דרמה במחקרר המפרטר על יייהררים רברנים

חרפשיים בתקרפת הזהב בטאן-פראנטיטקר" .מטקנה זר מתבררת גם ממחקריר של בני
קרארט על עלייתה של ייהתרברת המרטרית בקרב היהררים ערל התנערה היהררית לצדק
H

חברתי ,שתי תנרערת שניטר לעצב חיים יהרריים משמערתיים שישמשר תחליף לתפילרת

רלטקטים המטררתיים למי שמאטי באלה ,אלייט אשבנזי ,בטפרי הנ"ל על היהררים
בליאיזיאנה ,הראה שאפילי עטקים רקשיר משפחה שימשי תחליף לדת ,ר\Iא הם "שקרר
יהררים אלה באלה בדי לטפק תחליף לזיקה הדתית הממיטדת .....
מעמןד של הנשים ביהדרת אמריקה של המאה התשע-עשרה זבה לתשימת לב
מחקרית מירחדת בבשיס האחררנרת .רררילף גלנץ ,יעקב מרברט ראן בראהדו פיסרמי
במטגרת עברררת גדילית ירתר ,מקרררת ראשרניים בעלי חשיברת רבה .חימר נסוף בנישא
זה ניתן למציא עתה בפסר שערבר אלן ארמנטjוי ידראנה אשטין  ,,9במאמר מאלף ,שנבתב
לאחררנה ,מראה קלרה גרלדמן שמרבז חיי הדת של גשים יהידררת אמריקנירת רברת במאה

התשע-עשרה הערתק מהבית לבית הבנטת -

תיפעה שיז uבה כיד להיפץ דרא חדש על

היהדרת הר!וררמית של ארתה תקרפה .במאמר אחר ,הראתה בת' וגברר בציד גשיס יהרריות
הגידרר מחדש את מעמדן בחיים היהידרים ,רנטלר על עצמן תפקןזים פעילים רנים ירתר

בבתי הבנטת רבחיי הקהילה ,אף עשידין מקיבלית היי עליחן הילברתיה המסרויתרת של
ew Yorlc: : .47א d ,זז?uז Jack Wertheimer (ed.), The American SynagolIue: A Sanctuary Transjo
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"אשת חיל .
H

האנתרופלווגית

ברבהר קישרנבלט-גימבלט,

יהידרים-אמירקניים ,מצאה בהם מיעד רב חשיבות

-

שחקהר ספיר בישול

על גבירם ונשים כאחד

-

בנוגע

לשמירת שבת ,חגים וכשרות באמירקה של המאה התעש-עשOהך.s

מדיע רב על עולמם הפנימי של הידרים אמרקינים במאה התשע-עשהר

 -על החיים

בבית ,על חיי החבהר ערל נימויסם ומנהגים  -עירין גנח במקורות ובתעדרות שטרם
עובדו .ניתן ללמדר הרבה מאוסף המקורות המשרים המרוכז בשלשות כרכי זכרונותיהם
של אמירקנים-יהדרים ,אשר נערכו בידי יעקב מרכוס ,והמשקפים היביסם שונים של חיי
היהוירם באזוירם שונים של אצרות הבירת .בשנים  1862- 1859עבר באמירקה תייר יהדרי
בשם

בבימין )(. I.J. Benjamin

ספרו המרתק ,שבו תיאר את מסעותיו ואת חיי היהידרם

בעולם החשד כפי שניגלו עליביו ,תורגם מגרמנית לאגנלית בייר צ'אלרס חניקוף  mופעי
בשני כרכים ,עם מבוא של אוסקר הנדלין .ספהר האוטוביוגרפי הנפלא של היריט ליין לוי

 -שלמרבה הצער כבר מזמן איבו בהישג יד

 -מתאר את חייה של משפחה יהדרית

אמידה בסאן-פראנסיסקו של תחילת המאה העשירם .הסופרת מחייה בכתיבתה את
האגשים ,את המקומות ,ואפילו את הדעות הקדומות אשר עציבו את עולם ילדותה.
בעבהדו מאלפת דומה בקורת אלכסנדהר ל' ליון את חייה של משפחת סלוד מבולטימור.
תור שימשו בשיריר מכתבים ,היא מתארת יובל שנים של התפתחות תרבותית במשפחה
יהודית יצואת דופן ,אשר ביתה הבכוהר

-

הניריהס

הקהילה יההדרית ,והתפסרמה לימים כמייסדת אירגון

-

תפשה מקום משרים בחיי

"דהסה  Hן •S

ההגלרה הגרילה ממזרח אלריפה
ההגירה הגדולה של יהדרי מזרח אירופה לאצרות הבירת ,אשר החלה בשנת  , 1881שינתה

את פני הקהילה היהדרית האמירקנית ואת מהלכה של ההיסטוריה היהדרית באמירקה.
העריונות המרכזיים שאפיינו תקופה זו -

המעבר המסובר מעולם שיו" לעולם "חשד",
H

התהל,ר הארור של האמריקניצזיה ,והעל,יה האיטית בסלום הצהלחה הכלכלית -
עומדים בליבה של ספרות רבת היקף .חיבוירם רבים מביאים את סיפוהר של ההגיהר

בכללה ,תרר התעלמות מו ההבדלים הרגיונליים המשמעותיים ,שהבירלו ביו יהדרים
מזרח אירופים ממקומרת שרנים .בעייה נוספת היא שרוב הספירם בנשוא זה מתייחסים

Karla Goldman, "The Ambivalence of Reform Judaism: Kaufmann Kohler and the Ideal .50
Jewish Woman", American Jewish History 79 (Summer 1990), pp. 477-499; Beth Wenger ,
"Jewish Women and Vo1untarism: Beyond The Myth ofEnablers", American Jewish History
79 (Apri1 1989), pp. 16-36; Barbara Kirshenblatt-Gimblett, "The Kosher Gourment in the
ןNineteenth-Century Kitchen: Three Jewish Cookbooks in Historical Perspective", Journalo
Gastronomy 2 (Winter 1986(7), pp. 51-88; Riv-El1en Pre11, "The Vision of Woman in
) Religion 50:4 ( 1982,ןס  the American Academyןס C1assical Reform Judaism", The Journal
pp . 575-589 .
 American Jews, 1775-1865, Jewish Pub1ication Society, 1955 ; .51ןס Jacob R. Marcus, Memoirs
Charles Reznikoff, Three Years in America. Salem, NH: Ayer, 1975; Harriet Lane Levy , 920
 Lombard Street ,ןס O'Farrell Street, Doub1eday, 1947; Alexandra Lee Levin, The Szolds
 .Phi1adelphia: Jewish Pub1ication Society , 1960הבייגרפיה המקיפה האחרונה אשר נכתבה
על הניריטה טילד ,היא  Henrietta Szold, :ןס eןJoan Dash, Summoned 10 Jerusalem: The Li
New York: Harper & Row , 1979.
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לקהילית החיף המז  mי ,בעדר שחיייית ההגירה ממערב לנהר ההדסין טרם נחקרה כל
צורכה.

הספר הטיב בייתר על ההגיהר היהדרית ממזרח איריפה נכתב בידי אירייגנ האי .ע,למם
של אב,תיני היא עבדרת סינתיזה מרתקת ואחראית ,המקיפה את סיפיר ההגירה ,החל

מעזיבת העיירה המזרח איריפית ערר לעילמם של יהדרי הפרברים לאחר מלחמת העולם
השנייה .אמנם ,הספר מתמקד בעיר ניר-ייקר בלבד ,רהרא לקרי בנרשאים לא מעטים ,גכןר
הטיפרל בנשים מהגררת אר בחייהם הדתיים של המהגירם ,אולם מעלרתיר מכסית על

חסרורבתיר .ספר תיעדרי אחר ,המרמלץ לקריאה במקביל ,היא ספרם של אירריגנ האר רקנת'
ליבר בציד חיינ ?, ,המכיל מקרררת ראשרניים חשרבים ראיררים רביםג .sמברא מצרין נרסף
לסיפור ההגירה הגדילה ניתן למציא בספרר הקלאסי של משה רישין על יהדרי ניר-יירק.
שלא כבע,למם וסל אב,תינ" רישין דן בסיפרר ההגירה בעיקר בתיך ההקשר של
ההיסטוירה העירינית של ניר-יירק .פרק חשיב במייחד בספרר נקרא "גרמנים גנד ררסים",

יבו המחבר מנתח את המתחים הבין-קהילתיים הפנימיים בקרב יהידר ניו-ייקרsג.
עבדוות בסיסירת נרספות משלימרת את סיפור ההגירה ,תיך שהן ביחרבת בפרטנות
נושאים שונים שהאו ושירין מזכיירם בקצרה .מחקריהם של סוזן גלן ,סדיני שטאל רייבנרג,

ואליזבט אוןר מתמקדים במהגרת היהדויה ; ספהר של אררן רבגע גם במהגררת מאיטליה
יבכך מינעק לנושא המימד ההשריאתי .תומאס קסרנ מתמקד בשאלת הנידיית של
המהגרים ,ראף זאת תיך כדי השרואה בין איטלקים ויהדוים .מסקנתו היא שבאשר
למהגרים היהדוים בניו-יוקר ) (1915-1880אמריקה אכן היתה אץר האפשרייות הבלתי
מרגבלות ,הרבה יותר משהיתה כזאת לקבצורת מהגירם אחררת ,סטפן בחמברג ,בספרי

ה,לבים לאמריקה ,מסביר רמנמק תופעה זר ביתר פירוט ,עם שהוא ערמד על מפגש
המהגרים היהדרים עם מערכת בתי הסםר הציברריים של ניר-יררק .היא מינה את
יתררנותיהן יאת חסריניתיהן של תונכיית "אמריקניזציה" ,ימראה כיצד הצליחו בתי
הסםר הציבוריים לסםק לילדים את הכלים החיוניים להתקדמותם' .Sספרר הקלאסי של
אריה גררן,

,New York Jews and the Quest!or Community

ברחן מימד אחר של

תהליך האמריקניזציה m ,יא נסיוםב של מנהיגים יהדוים בניי-יוקר בתחילת המאה
העשרים ,ליצור קהילה יהדוית מאורגנת רמא וחדת ,על ידי שיליב של מסגרות יהדויות
Irving Howe, World 01 Qur Fathers, Harcourt, Brace & Jovanovich, 1976, Paperback: .S1
Schocken, 1990; Irving Howe and Kenneth Libo, How We Lived, New York: Richard Marek ,
1979 .
Moses Rischin, The Promised City: New Yorks Jews, 1870-1914, Harvard UP, 1962; .S3
Paperback: Harper & Row , 1970 .
Susan A. Glenn, Daughters 01 the Shtetl, Cornell UP, 1990; Sydney Stahl Weinberg, The .S4
World 01 Qur Mothers, University of North Carolina Press, 1988, Paperback: New York:
Schocken, 1990; Elizabeth Ewen, Immigrant Women in the Land 01 Dollars, New York:
; , Oxford UP , 1977ז Monthly Review Press, 1985; Thomas Kessner, The, Golden Doo
 .Stephan F. Brumberg, Going to America, Going to School, Praeger, 1986בניסף ,ראה :
Bernard Weiss (ed.), American Education and the European Immigrant. lIJ40-1940, Urbana :
University of Illinois, 1982; Joel Perlmann, Ethnic Dif!erence: Schooling and Social
Structure among the Irish, Italians. Jews and Blacks in an American City, 1880-1935, New
York: Cambridge UP , 1988.
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מסורתיות עם ערכים אמריקנים בני הזמן ,הניסיוו אמנם נכלש ,אך באמצעית סיפירה של
הקהילה גוןר מצליח לתאר נושאים רבים הקשורים בחוויית המהגרים .לבסוף ,כמעין

חטיבה בפני עצמה ,עומד ספרו של האציין האפגדר" ,ר ,הגטי ,שנדפס לראשונה בשנת
 902י ,ויצא לאור שוב בשנת  967י  ,עם מביא צמויין של משה רישין, 55לדביר ירשין ,ספר זה
הוא ייהמחרק האותנטי הראשין ,מעשה ייר מתבונן מן החץו ,על החיים הפנימיים לש
קהילת מהגירם יהודית באמירקה· ,המשטרט ייתמונה מבריקה של תור הזהב

בלואר-איסט-סייר" ,הספר מלןוה בייתר מחמישים ציורים של יעקב אפשטייו ,עודיין הוא
בחינת מבוא מציוין לחיי התרבות גבטו הובהגירם ההידרים בניו-יורק,

בשנים האחרונות מתפסרמות יותר יוורת עבודות פטרניות על נשואים שונים קהשיירם
בהיסטוריה של ההגירה היהדרית

הראשון של תהליך ההגירה -

דרבו m

ממז m

אררופה ,פמלה נדל ,למשל ,עסקה בשלב

חוויית המסע לאמירקה באוניית קיטרר  ,5יעקב לינדנטאל

דבוקר ברקו את ההיבטים החברתיים וההיסטוירים של התברואה צהיבוירת

הוטיפרל הרפואי ביחדיים בתךר הקהילה היהידות המהגרתד ,5

r

פטרים חשרים רבים

פוסרמו על ירי גארי ר בסט ובראנדר מירכנאך על המאמץ ,שהיה קשרו בתעונת גלוסוטןו

) (, Galveston Movementלהפגות מהגירם מניו-יורק לנמל של טקסס' ,5

אויר השרר

ורוברט אלן גלורברג העמיקי במחקריהם בשאלרת שונית הקשורות בקהילות החקלאיית

של מהגרים יהדרים' ,5

ג'פיר גררקו ישטרט ,בניתוח מבירק ,תמונה מאלפת של קהילת

המהגרים היהודית בשכונת האסלו שבניו-יורק ,מערד על מקומח החשיב בהיסטרירה

r

r

היהדרית העירינית הודתיOת  ,6ובארק סלרב ופדר סומק
העממרת של המהגירם עוקבי אחיר השלכיתיה על חויוות היסדר לש המהגירס

היהדרים' ,6

ניתחי ברגיושת את המסויקה

אנררי היינז התמדק בחוויית השפע ,ובתהליך שבו אימצו חמהגירם גיcת

est lor Community, C01vmbia UP , 1970, .55י!Arthur A. Goren, New York Jews and the Q
' aperltack: 1982; Hutchills Hapgood, The Spirit olthe Ghetto, Bclkna, Press of Harvard
~~ ~ I

..i6
.57

.58

.59

,6Q

ז ••

~,

.

f'amela S. Nadetl, "The Journey to America by Steam: The Jews of Eastern Eurepe in
Transition", Amerie-an Jewish History 71 (1981), pp. 269-2!t4 .
"Jacob Jay LindeRthal, "Abi Gezunt: Hea1th aIMII the Eastem Evropean Jewish lmmigrant ,
Americlln Jewish History 70 (1981), pp. 420-441; Deborah Dwerk, "Health Conditions of
)ImmigrantJew5 00 the LQwer East Side ofNew Yltrk, 1880-1914", MedicaI Hislory 25 ( 1911 ,
pp . 1-40.
rantזGary Dean Best, "Jac_b Schiff's Ga1veston Mevlment: An Experiment in Imm i,
p. 43-79; Bernard Marinbach ,יי )Defllction, 1907-1914 ~, Americlln Jewish Archives 30 ( 1978,
)en: Eltia blcndt1jthe Wen, Albany, NY 198.ג GQ/vesl
Uri D. Herscher, .hwish A ~ric!Jhwrlll Utopias in Ameriea. 1880-191f1, Detroit 1981; Robert
\ir World, Sa1י JewisJJ Farmers 01 CIRrion. Utah;md ThווAlan Goldberg, Back to tht Soil: .,
We City, Utah 1986.
Jeffrey S. GlKock, When 1fMlfm was Jewish. 18?0-1930, New York 1979.
; 1 i~rlilnts, Chicago 1982ח e PopiJltlr Music 01the Jewish /mו1ent Sonts'. TJחוז, Teeת Mark Slobi
's Harp by the East River: Jewish·American Popular SOll.gs inמ Fred Somkill, "Zio
[ 2 (1985), pp .ווColumbus's Goki'en Land, /890-1914", Perspeclives in American History ]r
183-220.
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הערכים האמריקנים המטריאליטטייםג  .6מחקירהם של חנה קליגר ,דניאל טוייר ומיכאל

וייטר לימדו אותנו להעריך יותר את פעילותם הארוכה ורבת ההשפעה של אירגוני
ה"לאנדטמאנשאפטן  ,Rאותם אירגונים התנדבותיים שהקלו הרבה את המעבר מהעולם
הישן לעולם

החשד• 63

לבד מן הטפרים והמחקירם ,נתפרטמו גם מקורות ראשוניים רבים ,העוזירם להבין את
חוויית ההגיהר ההידוית ממזרח אירופה .מרי אנטין תיארה ,בשנת , 1899בהיותה בגיל , 12

את מטעה מפולין לאמירקה ,ומאוחר יותר ,בהיותה בת שלושים ,ומתוך ראייה בוגרת
יותר ,את עולמה החשד .רגישותה וכושר האבחנה שלה ,וכן גם ימקדו הטתכלותה
במשמעות ההגיהר לנשים וילדים ,מטבירים מדעו הדופטו שני טפירה שוב" .עם זאת יש
לזכור ,שבכתיבתה של אנטין היתה מגמה מוטתרת; התגנדות למי שצידדו בהטלת
הגבלות על ההגירה בטענה שהמהגירם החדשים לא יצליחו להשתלב בחברה
האמריקנית .זכרונות נוטפים ,שנכתבו בזמנים ובמקומות שונים ימתיך מגמות שונות ,ניתן

למצוא בטפירם שנערכו בידי טטיבן חבין ,אורי השדר ,טטנלי צ'ייט ,והרולד

ירבלוב •65

גם הטיפורת האמירקנית-יהידות צמיעה תיאורים רבי רשרם של חוויית ההגיהר.

המפוסרם בין הטפרים הללו הוא טפרו של אברהם כאהן ,עוייתי זזוו ייי לילנסקי ) 917י (,
שלערת רבים הוא רומאן ההגירה הטוב בטוגו .כאהן ,שהיה עורכו לש העיתון בייירש
Iבזcרווערטס ,כתב את הטפר בגוף ראשון ,ותיאר בו את חייו ותפישת עולמו של מהגר

יהודי טיפוטי שנמלט מהעוני ברוטיה .מהגר זה עבד לפרנטתו ב טדנאות הזיעה של
H

ניו-יורק ,והגיע

 -מצליח לכאורה אך בודד וחטר טיפוק בפנימיותו

R

 -למעמד של יצןר

גדול של בגדים בעיר .מצדו הפטיכולוגי ,הטפר הוא אכן יחיד במינו .את כתיבתו
המקודמת ,בדיונית ותיעידות כאחת ,של כאהן בשונא ההגירה אפשר למצוא כעת באוטף

.62
.63

•64
•65

umplion. andחAndrew R. Heinze, Adapling 10 Abundance: Jewish /mmigranls, Mass CO s
the Searchjor American /dentity, New York: Co1umbia UP , 1990.
Hannah Kliger, "Traditions of Grass- Roots Organization and Leadership: The Continuity of
Landsmanshaftn in New York", American Jewish History 76 (September 1986), pp . 25-39
)חוברת זו הוקדהש ברובה לנשרא הלאנדסמאנשאפטד( ; idem, "A Home Away from Home:
Participation in Jewish Immigrant Associations in America", in: Wa1ter P. Zenner (ed ,).
Persislence and Flexibi/ity: Anthropological Perspectives on the American Jewish
 and Family Circles inחExperience, Albany, NY 1988; idem, Jewish Homelown Associatios
New York: Bloomington: Indiana UP, 1992; Daniel Soyer, "Between Two Worlds: The
Jewish Landsmanshaftn and Immigrant Identity", American Jewish History 76 (1986), pp .
5-24; Michael R. Weisser, A Brotherhood oj Memory: Jewish Landsmanshajtn in Ihe New
World, New York 1985 .
; Mary Antin, From Plotzk to Boston [1899], New York: Markus Wiener Publishing, 1985
idem, The Promised Land [1912], Princeton UP , 1985 .
Steven J. Rubin, Writing Our Lives: Autobiographies oj American Jews , / 890-1990 ,
Philadelphia: JeWish Publication Society, 1991; Uri Herscher, The East European Jewish
Experience in America: A Century oj Memories, Cincinnati: American Jewish Archives ,
1983; Stan1ey F. Chyet, Lives and Voices: A Collection oj American Jewish Memoirs
Phi1ade1phia: Jewish PUb1ication Society, 1972; Harold U. Riba1ow, Autobiographies oj
American Jews, Philadelphia: Jewish Publication Society, 1965 .
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סיפרריר הקצירם ,רבאנתרלרגיה מבריקה שערך משה רישין . 66בעל עצומה לא פחותה הוא
סיפרהר הביררני של אנזיה ייזיסרקה משנת , 1925המתאר את חרריית היהדוי המהגר

מנקדות מבטה לש אישה ,תרך התמקדרת במאבק שבין אב ,השייך עדיין לעלום היןש ,לבין
ביתו ,שהפכה כבר לחלק מן הערלם החדש .מבחר נרסף מ:זנתביה של ייזירסקה נתפסרם

לאחררנה מחדשך ,Call it Sleep .6

ספרר של הנרי רות' משנת  , 1934ש  Pנתגלה" בשרבת

השישים ונחשב כיום ספר קלאסי בספררת האמריקנית המדורנית ,מציג תמרנה עגומה של
חיי המהגירם ,מנקדות מבטו של ילד הגדל בבניין מגוירם צפוף אוכלוסין בניו·יורק.
התמונה הקשה מכילן היא זו שהצוגה בשנת  1930על ידי מיכאל גול" קומוניסט מצוהר,
שביקש למחות בסיפורו גנד צמבם העלוב של המהגירם בימי השפל הכלכלי • 68
שני ספירם חשובים נוספים ,שנכתבו למהגרים בשפתם ,תורגמו לאחרונה לאגנלית.

הספר הראשון ,פרי עטו של הרב ההוגניר משה ויינברגר ,נכתב בעבירת בשנת  1887והוא
מוקשד לתיאור מצבה של היהדות האורתדווכסית באמריקה .המחבר ,החאה באמריקה
מדינה חומרנית ולא מוסרית ,מציע בספרו תיאור בלתי שכיח ושלילי במיוחד של חיי
המהגירם היהדוים מבקדות מבט דתית-מסורתית .הספר השני ,בעירכתו של יצחק מצקר,

מכיל אוסף מרתק של מכתבים ,שפירסמי במקירם במדיר המכתבים למערכת של העיתון

!ב.ו$רררערט :Oהמכתבים פירשים קשתרחבה של בעיותיקשיים -
 שעמם התמדדוי המהגירם • 69דתיים ,יבין-דיריים

פולייטים ,חמאבטיים,

בין שתי מלחמות העולם
מלחמת העולם הראשונה ותחילתן של מגבלות הגיהר נוקשות בשנת  , 1924סימנו את
ראשיתו של עידן חדש בתולדותיהם של היהדוים באמריקה ,שבו הגיעה יהדות אמריקה

לעושר ,עוצמה והשפעה על המהלכים הלאומיים והבין·לאומיים .ספרו החדש של הברי
פייגנולד הוא המחקר ההיסטירו הראשןר המתאר באופן מקיף את התקופה הזאתםך.
מחקרים קדומים דנו בסוגיות ספציפיות ,כגון אנטישמיות ,ציונית ,שיאה ,ורבות אחרות,

אולם אלה לא יכלו להסביר כיצד פרחה יהדות אמירקה בתקופה זו והפכה לקהילה
היהודית המובילה בתפצוות ,ולקבצוה בעלת עצומה ,שהשפעתה כה גדולה על החיים
 David Levinsky [1917], New Y ork: Harper & Row, 1960; idem, . 66ןס A braham Cahan, The Rise

; lhe New York Ghelto, Dover , 1978ןYekl and the Imported Bridegroom and Other Stories o
 Abraham Cahan ,ןס Moses Rischin, Grandma Never Lived in America: The New Journalism
Indiana UP , 1985 .
Anzia Yezierska, Bread Givers [1925], George Braziller, 1975; The Open Cage: An Anzia . 67

Yezierska Col/ection, New York: Persea Books, 1979.
Henry Roth, Call il Sleep [1934], Avon, 1964; Michael Gold, Jews Without Money [ 1930,] . 68
Avon , 1965 .
Jonathan D. Sarna, People Walk on Their Heads: Moses Weinbergers Jews and Judaism in .69

 1971, Paperback: NewןNew York, Ho1mes & Meier, 1981; Isaac Metzker(ed.), A Binte/ Brie,
York: Schocken, 1990.
or Searching: Entering the Mainstream, 1910-1945, Baltimore : .70ן Henry Feingold, A Time
 .Johns Hopkins UP , 1992בין המחקירם המוקדמים יותר העוסקים בתקופה זי יש למגית את ;
Lucy S. Dawidowicz, on Equa/ Terms: Jews in America, 1881-1981, New Y ork 1982; Milton
Plesur, Jewish Life in Twentieth-Century America - Challenge and Accommodation ,
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באמריקה ,בעייה זו נעצרה ,ככל הרנאה ,ב"דגם הדורי" שאימצו להם היסטוריונים יהדוים
רבים .דגם זה מנסה להסביר תערובת של התפתחויות פוליטיות ,חברתיות ,כלכליות,
תרבותיות דותיות על פי הגדרת הפרובלמטיקה המיוחדת של "דורות" שונים בתולדות
יהודי אמריקה .יש לציין שהדגם עשוי להטעות ,משום שהוא מתעלם מן המהגירם
שהגיעו לאמריקה לפני שגת  , 1881ומאלה שבאו מאוחר יותר .הוא גם משופע מגישה
דטרמיניסטית ,וההתייחסות לדסר הדורות באה בו כתחליף לניתוח מעמיק .למעשה,
ההיסטוירה היהדוית האמריקגית הושפעה תמיד יותר מן האירעוים שהתרחשו באצרות

הבירת ובעלום ,מאשר מבעיית "דור" זה אי אחר.

חלק מן הבעיה קשור גם באופי הבלתי מאוזן של חקר תולדות יהידי אמריקה ,שנטה
להתמקד במספר קטן של פשריות סגסצירניית ,ולהזגיח את התמורות המשמעותיות
שנמשכו לאררך שנים רבות והיר מוצנעות ירתר .אמנם ,אגר יוערים הרבה על מגהיגים

יהודים אמירקנים בתקופת השואה ,אבל רק מעט  -לפחות עד שנתפרסם ספרו הנזכר
של פייגנולד  -על טיב השינויים שפקדו מנהיגות זי ,ועל הסיבות שהביאו לירידת כיחה
לוקשיעתה .בדומה לכך ,ניתן לקריא כמה וכמה ספירם על האנטישמיות בשנים שבין שתי
מלחמרת העולם ,אך רק מעט מזעיר על התמדדוותם של יהדוים אמירקנים עם התרפעה,

על הדרכים שבהן הגתברו על המגבלות שהכבידו על קבלת יהדוים לאוניברסיטאות

ולקרלג'ים ,ערל צהלחתם  -למרית כל זאת  -להתקדם ולהיית לכוח חברתי מיבלי,
רארי לציין כמה מבין הספירם הרבים יהחשובים על תילדות יהידי אמרקיה במאה
העשרים שיצאי לאיר לאחרינה .ספרה בעל המערף יהתיחכים המתדוולוגי של דבירה דש
מיר על עולמם של ילדי מהגרים יהדוים ממזרח איררפה שהגיעי לניו-יורק מתאר את
צמיחת המערוית האתנית היהדוית של המעמד הבינוני .היהדוים בני הדיר השני,

מסבירה מיר" ,הצליחי לקשיר בין היוייתם הניי-יירקית וקיומם היהדוי  ...תיך שהם בינים
קהילית חדשית ,תימכים בחיניך החיליני בבתי הספר הציביירים ,מארגנים את
מוסדיתיהם הדתיים יהפילנטרופיים ,ומשתלבים במערכת הפיליטית .בכך קבעו את
גבילות ההתביללות היהידית בחברה האמריקנית"" .מחקרים מאלפים אחירם,
התימכים בתיזה הבסיסית של דש מיר ,הם עבדותו של ג'פרי גירקר על ההיסטיריה
החברתית של ישיבה יוניברסיטי ,רספרה של ג'נה יייסמן ג'יסליט המצייר דירקן חי של
הקהילה האורתדויכסית המדורנית בניי-יורק בשנים שבין שתי מלחמית העילם .שניהם
מציגים ,בדרכים שינית ,את המאמצים לפשר בין עלום המסורת היהדוית לבין חוייית
החיים באמריקה .ספר אחר של ג'יסליט ,העיסק בפשיעה היהדוית באיתה תקיפה ,מחזק
טענה זי מכיוין אחר לחלטוין ,שכן היא מרכיח איך הלכו ופחתי הפשיעה היהודית מחד
גיסא ,רהחששות של יהידי ניר-ייקר ממנה מאידך גיסא ,ככל שגברה ההרגשה של 'להיות
בבית

באמריקה '. ZH

בשבת  1990התקיימה במיזיאין היהדוי בניו-ייקר ,תצוגה בשם:

Chicago 1982; Judd L. Teller, Slrangers and Nalives: The Evo/ulion O[lhe American Jew
 .[rom 1921הפשרנית ההיסטיירת השקילה בריתר נמצאת

יך.

Pesenl, New York 1968ז 10 Ihe
במחקרי של גטרנרLloyd P. Gartner, The Midpassage o[ Americall Jewry . 1929-1945 , :
Feinberg Memorial Lecture, Cincinnati 1982.
Deborah Dash Moore, AI Home;1I Amer;ca: Secolld Gelleration New York Jews, New York

1981, p . 4 .
Jeffrey S. Gurock, The Men and Women o[ Yeshiva, New York 1988; Jenna Weissman .72
Joselit, New Yorks Jewish Jews; The Orthodox Commun;ty ;11 the 11IIerwar Years ,

____________________________________________________ 27

.Getting Comfortable in New York: The American Jewish Home , 1880~ 1950
המוצגים בתעריכה זי אכן המחישו בעליל כי התרבות הביתית של יהודים אמריקנים

התפתחה בדפוס דומה :

ככל שהשנים עברו ,היהדוים הרגישו יותר ויותר "בבית"

באמירקה.

תחושת הביטחון העצמי הגובר שתוארה על ייד דבורה דש מור יאחירם ,נעשנת על
שתי הנחות אידיאולוגיות שהחלו להיבחן רק לאחרונה  :הראשונה ,עריון הפלילריזם
התרבותי )ולאחר מכן האתני( ,דהיינו אימוץ המדול האמירקני הבסיסי המאפשר
למיעוטים דתיים ואתניים להיות בעת ובעונה אחת גם נפדרים וגם שווים ;והשנייה ,עריוו
המסורת ה"יהודית-נצררית" ,שפתח דרך לשיתוף פעולה בין-דתי ,והמיר את הראייה

הצהר של "אמריקה נצרירת" בדגם כללי ורחב יותר של אמריקה "פרוטסטנטית-
קתולית-יהדוית".

וורנר סולורס

ומאקר סילק

התחקו אחר המקורות

שהביאו

להתפתחותם של עריונות אלו במחשבה האמריקנית ,אך השלכותיהם השוונת על גורלם

של יהדוי אמריקה ממתינות עידין למחקר מעמיק .בהקשר זה ראיו צלייו גם את מחקריו
לש בני קראוט על שושריה ומקורות יניקתה של התנועה הביו~דתיתגך.
תופעה פחות מובנת היא כיצד יישבו יהדרי אמירקה את הסתירה בין תחשות

האופטימיות הבלתי מסוייגת שלהם בכל הנוגע לאמריקה וביו מציאות החיים של
אנטישמיות חברתית ,חאת תוך כדי תמיכה נלהבת במדינה יהודית .דווקא נושאים אלה
נחקרו ביסדויות ובהעמקה .74מחקירם חדשים הרחיבו את ידיעותינו ,עם שהם מעוררים

B100mington, IN 1990; idem, Our Gang: Jewish Crime and Ihe New York Jewish
 .Community, 1900-1940, B100mington, IN 1983על סרגיית הפשע היהידר ,ראהRobert :
) Elhnic Sludies 8 ( 1980,ןס  he Rise of the Jewish Gangster in America", Journalז" Rockaway ,
 he Underside of American Jewishז pp. 31-44; Arthur A. Goren, "Saints and Sinners :
 lhe American Jewish Archives, 7, Cincinnati, American JewishןHistory", Brochure Series o
 .Archives , 1988ניו-יררק היתה ,באותה תקופה ,בית לירתר מארבעים אחרזים של יהריר
אמירקה ,מובן אפוא מדעו כל החרקירם שנזכרו לעיל התמקדו ביהודי ניו-יורק ,והסיקו מהם
על הקהילה היהודית באמריקה בכלל .עם זאת ,מן הראוי שתיכתבנה עבודות נוספות גם על
היהדרים באזורים אחרים של אמריקה.

. 73

Werner Sollors, Beyond Elhnicily: Consenl and Descenl in American Cullure, New York
radition in America", American Quarlerlyז 1986; Mark Si1k, "Notes on the Judeo-Christian
 owards the Establishment of the N ational Conference ofז" 36 (1984), pp. 65·85; Benny Kraut ,

Christians and Jews: The Tenuous Road to Religious Goodwill in the 1920s", American
Jewish History 77 (1988), pp. 388-412; idem, "A Wary Co1laboration: Jews, Catholics, and the
Protestant, Goodwi11 Movement", in: William R. Hutchinson (ed.), Belween lhe Times: The
 lhe Proleslanl ESlablishmenl in America. 19OQ-J960, New York 1989, pp. 193-230 .ןTra\'ailo
 .74על אנטישמיות ,ראה; Nathan C. Belth, A Promise 10 Keep, New York: Anti-Defamation
;League, 1979; J ohn Higham, Send These 10 Me, 2nd ed., BaJtimore: Johns Hopkins UP , 1984
 .Michael N. Dobkowski, The Tarnished Dream, Westport: Greenwood Press , 1979הספר
הטוב ביותר בנושא זה הואDavid A. Gerber (ed.), Anli-Semitism in American History , :
 .Urbana: University of II1inois Press , 1986על ציונות ,ראה Melvin 1. Urofsky, American :
rom Herzllo Ihe Holocausl, New York: Anchor, 1976; Naomi W. Cohen, AmericanןZionism
ןס Jews and the Zionisl Idea, New York: Ktav, 1975; Samuel Halperin, The Polilical World
 theןAmerican Zionism, Detroit: Wayne State UP, 1961; Yonathan Shapiro, Leadership o
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פולמוס סביב נושאים כגון היקף ומהות האנטישמיות האמריקנית ,מקומו של לואי
ברנדייס בתונעה צהירנית ,האבתנה בין צירנות ,לא-ציונות ואנטי-ציונות ,רמערכת

היחסים בין התנועה הרפורמית לבין הציונות,75

אלום העמדות המאביוולנטירת

רהסתירות הפנימיות בחיי יהדות אמריקה בתקופה זו לא נותחו עדיין ב  mבות אופקים

נאותה ,לפי שעה ,ניתן ללמדו הרבה ממאמציהם של הוגים יהדוים באמריקה להתמודד
עם כמה מן האתגררם המאיימים ,לכאורה ,על התחרשה הרורחת ,שיהדות ראמריקניות

הולמרת זו את זו ,ארונלד אייזן סקור בספרו~ ,ם הבחירה באמריקה ,מגווו רחב של

תשובות לשאלות העולות מן העריוו היהדוי של #עם בחיחר" ,והרא מראה כי סוגיה זו
ייהעסיקה במירחד את אנשי המחשבה היהרדית באמריקה ,כיוון שהבנתה היתה חיונית

להגדרת מהותו ומיהותו של היהדוי האמירקני

, 76N

נשוא מרכזי נרסף ,החשרב להבנת ההקשר הרחב של התקופה ,קשור ,כמובן ,בשאלה

המציקה בדבר מקומה ופועלה של יהדות אמריקה בתקופת השראה ,ספרים רבים שנכתבר
לאחרונה עוסקים בנשוא זה ,החל מספרו רב-המכר של דדר ויימן ,וכלה במחקרר של דוד

קרנצלר על תגובת האורתודוכסיה היהדוית לשואה ,ישנם מחקרים העוסקים
בהתעלמותו של המימשל האמירקנר מן השואה ,בדרך שבה דיררחה העיתונרת הלאומרת
רהפרוטסטנטית על השואה ,באופני תגרבתם של מנהיגרם יהודים לשואה ,בהגירתם של

פליטי השואה לאמריקה ובאופן שבר השתקמו פנשית רכלכלית ,ובנושאים רבים

נסופים, 77

 ;American Zionist Organization, Urbana: University of Illinois Press , 1971אביתר פרי,ל,
התבךעה הציךבית באתךת הברית בשנים  , 1914-1897תל-אביב • 1970

 .75ראה במיזחד Jonathan D. Sarna, "American Anti-Semitism", in: David Berger (ed.), History :
 Anti-Semitism, Philadelphia 1986, pp. 115-128; Leonardןס and Hate: The Dimensions
Dinnerstein, "The Historiograpy of American Antisemitism", in: L. Dinnerstein (ed ,).
Anlisemilism and Ihe American Jewish Experience, New York 1987, pp. 256-267; Henry L .
Feingold, "Investing in Themselves: The Harvard Case and the Origins of the Third
American-Jewish Commercial Elite", American Jewish Hislory 77 (1988), pp. 530-553; "The
Influence of Zionism on the American Jewish Community: An Assessment by Israeli and
American Historians ~, American Jewish Hislory 75 (1985), pp. 130-183; Evyatar Friesel,
".. American Zionism and American Jewry: An Ideological and Communal Encounter ,
 Heroes.· Brandeis,ןס American Jewish Archives 40 (J988), pp. 5-23; Ben Halpern, A Clash
Weizmann, and American Zionism, New York: Oxford UP, 1987; Thomas A. Kolsky, Jews
or Judaism, 1942-1948, Philadelphia: Temple UP ,ןAgainst Zionism.· The American Council
1990; Michael A. Meyer, "American Reform Judaism and Zionism: Early Efforts at
 ;Ideological Rapprochement", Sludies in Zionism 7 (1983), pp . 49-64מנחם קאןפמן,
לא-צייבים באמירקה במאבק על המירבה ,ירושלים :הטפהיר הצירנית. 1984 ,

•Arnold M. Eisen, The Chosen People in America, Bloomington, IN: Indiana UP , 1983 .76
מדרכי מ' קפלן ,המנהיג היהדוי האמריקני אשר ייטד את התנועה להתחדשות היהדות

)  (, Reconstructionist Movementהבי ,וקומם את הזרמים הדתיים והאינטלקטואליים השונים

ביהדות אמריקה ,ראה בבירגרפיה הנכבתת בידי מל טקלט )  (, Mel Scultוכן Emanuel S . :
 Mordecai M. Kaplan, New York: NYUןס Goldsmith et al (eds.), The American Judaism
Press , 1990 .
 the Jews: America and the Holocausl , 1941-1945 , .77ןDavid S. Wyman, The Abandonment o
New York 1984; David Kranzler, Thy Brother's Blood.· The Orlhodox Jewish Response

________________________________________________ 29

, ושמא אף עולה, מספר המחקרים שהוקדשו בעשור האחרון לנושא זה בלבד שווה,אכן

עשרה-למספרם של כלל המחקרים העוסקים בתולדות יהדרי אמריקה במאות השמונה
 היא האם נושאים אלה, מתוך מבט לעתיד, השאלה המרכזית הנשאלת.עשרה-והתשע
 יותר מכל אנו.אכן משמעותיים דיים כדי שיושקעו בהם משאבים מחקריים נוספים

זקוקים עתה למחקר שיציג תמונה שיטתית וכוללת של השפעת השואה על החיים

ועל החיים היהודיים בפרט ;שאלות אלו אכן מעסיקות כיום כמה וכמה, באמריקה בכלל
, הוא פרישה רחבה של רקע והקשר היסטורי, אך דומה שמה שדרוש אף יותר.חוקרים

כלומר מחקרים העוסקים בחיים הפוליטיים והתרבותיים של יהדות אמריקה ואירופה
עשרה והמנתחים את הנסיון והתבונה הפוליטית שצברו יהודי-החל מהמאה התשע
.אמריקה תוך כדי התמודדות עם משברי שנות השלושים והארבעים של המאה העשרים

 במקום.גישתו ההיסטורית החדשה של הנרי פייגנולד עונה על חלק מהשאלות שהועלו

,לראות את תגובותיה של יהדות אמריקה בתקופת השואה כמתרקמות במין ריק היסטורי
 וכפרק, יש לראותן חלק מן הרצף של תולדות היהדרים באמריקה,גישה שכיחה כיום
• 78 במלואו

בסיפור ארוך שטרם נכתב

התקיפה שלאחר מלחמת העילם השנייה
ההיסטוריה של חיי היהודים באמריקה בתקופה שלאחר מלחמת העולם השנייה החלה
 הקמת מדינת ישראל והשפעתה-

 הנושאים המרכזיים של תקופה זו.רק עתה להיחקר

, העלייה בכוחו של הפדצריות היהודיות, היחלשות האנטישמיות,על התפוצות
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o ןlhe Unwanled, New York 1983; Jare11 C. Jackman and Car1a M. Borden (eds.), The Muses
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J. Peck and Uri D. Herscher (eds.), Queen Cily Reןuge, West Orange, NJ 1989; Leonard
Dinnerstein, America and Ihe Survivors  ןסIhe Holocausl, New York 1982; Barbara Stern
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Pittsburgh, PA 1989; Abraham J. Peck (ed.), The German-Jewish Legacy in America,
1938-1988, Detroit 1989 .
Henry Feingo1d, "Who Sha11 Bear the Gui1t for the Ho1ocaust: The Human Dilemma," :  ראה.78
American Jewish Hislory 68 (1979), pp. 261-282; idem, Did American Jewry Do Enough
during Ihe Holocausl?, B.G. Rudolph Lectures in Judaic Studies, Syracuse, NY 1985 .
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האמריקנית ,השינריים בחייהם הדתיים ,צמיחתן של תנרערת נשים יהרדירת ,הגידרל
במספר נישראי התעררבת אר גירר בני זרג ,הגלים החדשים של מהגרים זרים ,התפררשת
הגיאוגרפית החדשה המתבטאת בצייאת יהדרים מן הערים לפרבירם והמעבר המתמשך
אל ייחגורת השמש" )מדינות המערב רפלרירדה(

-

יהיו ודראי במרכז עניינם של

היסטרריונים אשר יעסקר בשנים הבארת בתולדות יהרדי אמריקה·ד.

נוסף על כך ,שי לא מעט נשואים ששושרם בעבר הרחוק יותר רמחקרם עשרי להשפיע
על הבנת החיים היהדריים באמריקה שלאחר המלחמה .כך למשל ,הפריחה הנרכחית של
תרבות יהדרית אמריקנית ושל מחקר תולדות יהדרי אמריקה ,עומדת ,לכאורה ,בסתירה
לחסור הידע המדהים של היהדרים עצמם בכל הקשור בהתפתחרת התרבות היהודית

האמריקנית למן המאה התשע-עשרה ואילר.8

ההיסטוריה של הפדצריות ושל

הפילנטרופיה היהדרית לרקה אף היא בהזנחה דרמה ,אף על פי שמרכזיותן של תופעות

אלה בחיי היהודים באמריקה אינה מוטלת בספק' .8

גם ההיסטוריה של החינוך היהודי

ותפקידם של היהדרים בעציוב דמותו של החינוך האמריקני בכלל ממתינים להיסטויררן

שיעסוק בהם ,ופריצת הדרך של אריה גרטנר מעידה על האפשרויות הרבות הגלומות

בתחרם זה .81

לבסוף ,יש הבנה גוברת והולכת לעובדה ש"יהדות אמריקה :כפי שזו

נתפשה בארפן מסורתי על ידי ההיסטוריונים ,היא ,למעשה ,הרבה פחות מסכרם כל
חלקיה ,ושהשימשו במונח זה מסתיר מאחוריו שונדת רגיוון באופיין של הקהילרת

היהודיות המרכיבות יהדות זר .הפלורליזם הפנימי של הקהילה היהרדית האמירקנית -
המחולקת ,בדומה לאמריקה כולה ,למגווו נרחב של תת-קבצוות ,השונרת זו מזו מסיברת

דתיות ,גיאוגרפיות ,תרברירזי ,פרליטיות וחברתיות -

מחזק את ראיית המררכבות של

החיים היהרדיים באמריקה . 83האתרג הניצב בפני היסטררירנים העוסקים בתולדות יהדרי
.79

.80

.81

.82

•83
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איך להשתחרר מהגאדרת הררמגטירת על מעלרתיה הטרברת: אמריקה קשיר במירכבית זי
 את ההתפתחויות רהתמוררת, בדרך מחקרית, וכיצד גיתן להסביר,של יהדות אמריקה

.שחלו ערדיין חלית בקהילה הזאת לדורותיה
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