מיכאל ברנר

תגוב ה למ אמ ר הביקורת של הנר י וסרמ ,
" כ יצד ל המצי א תחי יה ת רבותי ת יהודית
בג רמנ י ה של רפובליק ת וי ימאר "  ,קתרסיס
 , 2סתיו תשס " ה
לאור עשרי וחמישה עמודי תמימי בא הנרי וסרמ חשבו ע

התרגו העברי של ספרי :תחיית התרבות היהודית בגרמניה
הוויימארית ,שיצא לראשונה באנגלית בשנת  .1996אודה על האמת,
למרות מאמ" ניכר והפעלת דמיו יוצר לא עלה בידי לזהות את ספרי
בתו כל השפע הזה .עובדה זו מצערת עוד יותר לאור שאיפתו של
הנרי וסרמ לכתוב את ההיסטוריה בדיוק כפי שביקש פו ראנקה,
עמיתו המפורס לאֿפחות" ,לכותבה כפי שהיא באמת )wie es
 ."(eigentlich gewesenמוטב היה ל& היה הנרי וסרמ מסתפק במטרה
צנועה יותר :לכתוב ביקורת על הספר "כפי שהוא באמת" ,שממנה
נית לזהות את הספר .אי בכוונתי להשיב להל על כל פרטי ביקורתו
הארוכה והמתישה .אציג בקיצור כמה נקודות מרכזיות.
שלוש נקודות הביקורת שהוא מעלה ה  :המקורות שספרי משתמש
בה צוטטו מפי עדי בני הזמ הנידו ; תיאור המצב הכלכליֿ
החברתי של הקהילות היהודיות אינו נזכר; ורבי מהאישי העולי
לדיו בספר כלל לא חיו ברפובליקה הוויימארית ,אלא בוינה או
בפראג.
לעני המקורות ,מפתיע ומוזר שהנרי וסרמ מציי רק אות מקורות
התומכי בטענתו ,מכל היתר הוא מתעל .כ אי הוא מתייחס
לפרקי שלמי שאינ מתאימי לקו התיאור השלילי שהוא נוקט.
אבסורדית עוד יותר טענתו של וסרמ שאיֿאפשר להפיק תובנות
מספקות מעדויות אוטוביוגרפיות שנכתבו דור אחד או שניי לאחר
התקופה הנדונה בספר .כמה עמודי מאוחר יותר טוע וסרמ שהיה
מצפה שאשתמש בעדויות אוטוביוגרפיות .במלי אחרות:

אוטוביוגרפיות אינ קבילות להוכחת התזות המועלות בספר הנידו ,
אבל להפרכת אות תזות עצמ האוטוביוגרפיות כשרות למהדרי .
עוד פחות אמינה היא הדר שבה מטפל הנרי וסרמ בטענה השנייה
שהוא מעלה :בפרק השני של ספרי אני מתאר את השינויי
החברתיי והכלכליי שעל חסרונ הוא מצר .כיוו שספרי עוסק
במפורש בחיי תרבות ולא בחיי יומיו או בתהליכי כלכליי ,אי
להתפלא שהשניי האחרוני אינ תופסי מקו מרכזי בספר .אציי
כי בנוס( על הספר ,פרסמתי מאמרי מפורטי בנושאי אלה ,כמו
ג בענייני הבחירות שנערכו בקהילות המקומיות ,שג על חסרו
ההתייחסות לאלה מלי המבקר .אלה ג אלה יצאו לאור במסגרות
אחרות .בנקודה זו ,לכל המאוחר ,יהרהר הקורא בינו לבי עצמו ,א
אמנ מתעל המבקר בתו לב מנתוני אלה או שמא בכוונת מכוו ,
כדי לבצר את טענתו .הטענה המועלית אינה נבדלת במאו מדר
הקריאה הציוניתֿהמסורתית את תולדות הגולה היהודיתֿגרמנית,
הרואה בה דוגמה מובהקת של התבוללות ,שאסור לבודד מתוכה
מגמות חיוניות אחרות העלולות לגוו את הרוש הכללי.
נקודת הביקורת השלישית מבהירה את אופ הטיעו של המבקר.
אני מודע היטב לקושי הברור לתח ולהגביל את הטיפול בנושא
יהדות גרמניה לתקופת הרפובליקה הוויימארית – בעייתיות זו נידונה
ג בספרי .בעיית תיחו זו מתגלה בעוצמה רבה בכל הנוגע לפעילות
הספרותית של אותה תקופה וכל הקשור לה .א סופר מסוי מתגורר,
לדוגמה ,בפראג או בווינה ,א ספריו יוצאי לאור בברלי ובמינכ
ובמקומות אלה ה ג נקראי ,והוס( לזה את עובדת שהותו
הממושכת ש ,לעתי למעלה משני ספורות ,הא ג אז לא ייחשב
סופר גרמני? המקרה של קפקא מעיד על בורותו של המבקר וסרמ ,
הטוע שקפקא שהה בברלי ל"ביקורי קצרי" בלבד )עמוד .(72
אי לי מושג מה מבי וסרמ תחת ההגדרה "ביקורי קצרי" .אני
מעדי( להתרכז בשנת חייו האחרונה של קפקא ,שאותה העביר
בברלי  ,לאו דווקא כתייר ,וא( נרש לקורסי בבית הספר הגבוה
למדעי היהדות .לשווא חיפשתי בספרי אחר סימוכי לטענת וסרמ ,
כאילו אני מתאר את חיי התרבות בפל-תינה.א"י .אני יכול למצוא
בספר עדויות לפעילות של סופרי עברי שאמנ פעלו במחצית

הראשונה של שנות העשרי והיו מרוכזי בהמוניה בברלי  .פרטי
כל קורותיה באותה העת לא נחקרו עד עתה באופ ראוי .בספרי לא
יכולתי אלא לרמוז באופ מכליל לאותה תקופה מרתקת ,שמ הראוי
לעסוק בה ולנתחה בתשומת לב.
כל מה שאינו משרת את מטרות הביקורת של המבקר וסרמ הוא
מעלי מעיני הקורא :האהדה לה זכו תנועות הנוער היהודיות בקרב
הציבור היהודי ,העלייה במספר בתי הספר היהודיי ,התפשטות
התופעה של בית המדרש היהודי בפרנקפורט לערי נוספות ברחבי
גרמניה ועוד ועוד .ראוי לדו בהיקפה של תנועת תחיה זו בקרב
יהדות גרמניה ובמידת השפעתה ,נית כמוב להשיג על היק(
ההיטמעות והתבוללות המיעוט היהודי בגרמניה – כל אלה ה
נקודות שאינ זוכות להתייחסות ראויה במחקר הנוכחי .ניסיתי
להצביע על מורכבות הבעיה שבקיומה מסרב וסרמ להכיר.
הייתי שמח לדו – ודוֿשיח במסגרת ישראלית מקובל עלי על אחת
כמה וכמה – באופ מדויק ורציני בסוגיות בתולדות יהדות וויימאר.
לצערי אי הדיו המוצע מעניי את וסרמ  .הוא מעדי( לקב" מיני
סברות בלתי ברורות כדי להטיח בי ,וג בזה לא די לו .כיוו שמצא
לצערו רק ביקורות חיוביות לספרי ,הוא יוצא למתקפה ג נגד מחברי
הביקורות הללו .כא כבר אי אפשר שלא להתאפק ,וחיו עולה
ומתפשט לו על פני הקורא הנדה .כפי הנראה ,אי לא( אחד
מהמבקרי ,היסטוריוני ישראלי ,גרמני ואמריקני ,מושג אודות
ההיסטוריה היהודיתֿגרמנית האמיתית .למזלנו הרב ,יודע רק וסרמ
לספרה "כפי שהיא באמת" .יתכ שכולנו היינו נ-כרי ל& היה
ההיסטוריו הנרי וסרמ עוסק בעובדות "כפי שה באמת" .לקוראי
כתב העת קתרסיס הייתי מציע :קראו נא את ספרי ואת ביקורתו של
הנרי וסרמ והחליטו בעצמכ איפה היא האמת.
מיכאל ברנר ,אוניברסיטת מינכ

