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ן ה ם ו י ד ו ה י ן ה ת שונות. ה ו צ ר א ה ב א ל ש אמנטיפציה פוליטית מ ו לנוצרים) י מ ב ) ם י ד ו ה י  ל
ה פוליטית י צ פ י ס נ מ ץ א י ב ת ת ש ו י ה ב ל י י ן שח א כ ה אנושית. מ י צ פ י ס נ מ א ם מ קי ם רחו צרי ו  הנ

ה אנושית. י פצ סי אמנ  ו
״ שה ו ה הקד ח פ ש מ ה  קרל מרקם, ״

. בה ב בתשו ש ח י ה ה ל נ ע ט לה ה ו כ ה י י ב ג ה של ל א ש ת ה ת א ו ה ז ש ל י י ה ש ל ה כ נ ע ן ט י י להב  כד

״ ה למבקרי ב ו ש ת  קוונטין סקינר, •

 הקדמה

ד צ י סוגים. ב , בדרך־כלל, לשנ ת ו ק ל ח ת ם״ מ די הו ת הי ל א ש ל ל מרקם ״ ו ש ת ס ל מ ת ע ו ב ר ת ה ו י ו  הפרשנ
ל מרקם ת ש ו י מ ש י ט נ א , ל לי ת, או י - עדו מ ש י ט נ ר א בו ה כחי ס מ ת ה ם א י א ו ר ה ה ל ם א י ד מ ו ד ע ח  א
ם י ש ו ד י ח ת ה ם א י ש י ג ד מ ה ה ל ם א צבי י י נ נ ש ד ה צ ן ה ' מ ; ת י נ ל ת חו י ד ו ה ת י י מ צ ה ע א נ ש ו ל ו א מ צ  ע
2 . ת עצמה י ד ו ה י ה ה ל א ש ו ב ל ח ש י ד ת ה ו ב י ש ח ם מ י ת י ח פ מ ה זו, ו ס מ ש מרקם ב ד י ח ם ש י פי סו לו  הפי

, ה נ ה הראשו א י ר ק : ה ת ו כ ו פ ך ה ת א ו ל י ב ק ת מ ו ש ל ו ח ת מ ו בל ו סו ל ל ת ה ו י ת ר ו ס מ ת ה ו א י ר ק י ה ת  ש
ך , א אל א שו ו ה ה ש ל א ש ת ה ה נכון א ה ז , מ ת י ד ו ה י ה ה ל א ש ל ה ל מרקם ע ו ש י ת ו ת בהשקפ ד ק מ ת מ  ה

ם ת ו א ו ל ל ע ש י נ מ ת ה ר ב ס ה ת ב ל ש כ ה נ י י נ ש ה ה א י ר ק ; ה ע י צ א מ ו ה ה ש ב ו ש ת ת ה ן א טי ה לחלו צ י מ ח  מ
ם. די הו ל הי ד ע מ ו ש למרקם ל י ה ש מ ת מ מ ל ע ת א מ י ה י ש ים, מפנ ם פילוסופי שי דו  חי

ב ת כ א נ ו ה ה ש ד ב ו ע ד עבו ה ד ו מ ת ה ם ל י ש ק ת י מ מ ש י ט נ ך א מ ס מ ם״ כ י ד הו ת הי ל א ש ל ת ״ ם א י א ת ה ה ל  א
ה ד ב ו ל ע ה ש ת ו ב י ש ח ט ב י ע מ ה וטים ל ם נ כך ה לפי ה, ו י ת גרמנ ו ד ה ל י ה ש י צ פ י ס ג מ א ס בעד ה ע ט י ל  כד

ען קרליבך: , טו ל ש מ  זו. כך, ל

ר מ ו ותר ל ה נכון י י ה ם. י די הו ת לי טי י ל ה פו י צ פ י ס נ מ א ל ב ה בדיוק נכון לטעון... שמרקם דג ן ז  אי
ה די ו ג ל קטי ל כ ה הדרה(exclusion) ש כ פ ת ה טי י ל ו ה פ י צ פ י ס נ מ ל א ת ש י ג א י ס ק ר מ ה ה ס י פ ת ה  ש

.(Cariebach 1978,165)־אפשרית ת לבלתי י ח ר ז א ה ה ר ב ח א ב י ה  ש

: ה מ ו ה ד נ ע ען ט  ויסטריך טו

י נ ט ר משפ ו ת ה מ ח ו א מ מר ה סט״ [כלו אלי צי ר מרקם ה״סו ה עבו ר א ש ת נ י ד ו ה ה י י צ פ י ס נ מ א ה ב כ י מ  ת
ת י ח ר ז א ה ה ר ב ח ל ה י ש ע ב ט ס ה י ס ב ת ה ם א ז י א ו ג א ה ה ו ו ה ד מ ו ש רק בל ע ר ד נ יתור ה ר - ו ו ה  ט

.(Wistrich 1976,38; cf. Silberner 1949,50) 

History of Political Thought vi i i: 3 (Autumn),:גרסה מוקדמת של המאמר התפרסמה באנגלית 
 1992, עמי 485-463. תודתי לדב תנין על התרגום לעברית ולבעז נוימן ת׳וזה ברונר על עזרתם

 .בתרגום המקורות מגרמנית
Silberner 1949,1-52; Cariebach 1978; Wistrich 1976; 1982; Rotenstreich 1959, 3-36; 1 9 8 4 ; 1  ראי .

.Hirsch 1978 אצל m ראו ;Fackenheim 1973 
Labica 1980; McLellan 1980; Barbalet 1983; cf. Cariebach 1978, 278-279; Fischman 2. ראו 
755-759 1989. 
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ת ההשקפה שהמטה מכילה ל ב ך ק ל הנראה, גם על הקריאה האחרת: מתו כ  g קריאה זו השפיעה, כ

ת התוכן הפילוסופי שלה מן הקליפה האנטישמית, ניסו  3 השמצות אנטישמיות ותוך ניסיון לחלץ א
ל בשאלה היהודית. לאביקה, ל  ^ קוראים מסוימים לטעון שלמעשה, אין מסתו של מרקס עוסקת כ
א טוען:  s למשל, מצטט גילוי התעניינות של מרקם בשאלה היהודית ב־1842, אך מיד אחר־כך הו

Labica). 1980,207)ה שהעסיק אותו״ א זה מ א היה למרקס עניין. ל  # ״בשאלה היהודית בתור שכזו ל
ה השני, ק ל ה לבין ח ס מ יבת הפרדה חדה בין חלקה הראשון, ה״פילוסופי״ של ה  a פרשנות זו מחי
עה למדי ש״תהא זו רק הגזמה קטנה לומר ת הטענה המפתי ה מקללאן א ל ע  g ה״אנטישמי״. כך מ

McLeiian)ה מורחבת על חשבונו של באואר״ ל ת ה  3 שהחלק האחרון הזה במסתו של מרקס הוא מ
 ט §- 142 ,1980).3

ת השקפותיו ת א  ^ במאמר זה ברצוני להציע קריאה שונה של ״לשאלת היהודים״. לדעתי, יש לראו
ת האמנסיפציה היהודית בפרוסיה והן ל א ש  ״ של מרקם על יהודים ועל יהדות הן כתרומה לדיון ב

ת רצינית לכוונתו יחסו ה התי י ה  g כעילה לחידושים הפילוסופיים שבמסה. נקודת המוצא שלי ת
ת ל א ש ה - ביקורת על עמדותיו של ברונו באואר ב ס מ בת ה  ״ המוצהרת של מרקם בכתי

ת המטריאליזם ההיסטורי. ו ח ת פ ת ה גם בהקשר של ה ס מ ת ה  האמנסיפציה. אחר־בך אבחן א

א הקדישו די תשומת־לב לטיעוניו של באואר במאמרים שאליהם ה ל  רוב המתדיינים בנושא עד כ
ו על סיכום הדברים כפי שהוצגו במסה, בידי מרקם עצמו. כ מ ת ס  מתייחם מרקם, ובמקרים רבים ה

ה של ל א ת השקפותיו של מרקם כדומות ביסודן ל ם תופסים א ת הזאת א ו מ ל ע ת ה ת ה  אפשר להבין א
ו של ת ס מ ה היהודית כשולי ל ל א ש ת הוויכוח על ה ם תופסים א יהם היו אנטישמים) או א  באואר(שנ
ה של מרקם בהקשרה הפולמוסי הנכון. ס מ ת ה נ ב ה א חיוני ל  מרקם; אך ניתוח טיעוניו של באואר הו

נת עמדותיו של באואר בשאלה היהודית, ורק אחר־כך אפנה לדון בתגובתו של ל, על בן, בבחי  אתחי
 מרקם.

ת הוויכוח על אמנסיפציה יהודית מן השדה התיאולוגי - ק ת ע  טענתי המרכזית היא שבאמצעות ה
ת ח ת א ל הוויכוח באופן מסורתי - אל השדה הסוציולוגי, הצליח מרקס לעקוף א ה נ ת  שבו ה

 הטענות המרכזיות של באואר נגד האמנטיפציה ליהודים. באואר טען שהיהדות, בדת של מצוות
ת ציבורית, ולפיכך אינה מתיישבת עם חיים במדינה חופשית,  ולא של אמונה, היא מעצם טבעה ד

חס ליהדות כדומה י ם מטענה זו, להתי ל ע ת ה ת עניין פרטי בלבד. מרקס בחר ל ו ת להי ד  שבה יכולה ה
ת הדיון באופיה של המדינה, מצד אחד, ובתפקיד שממלאים  דמיון עקרוני לנצרות, ולמקד א

ת לטענתו של באואר, אך היא אפשרה ק פ ס  היהודים בחברה האזרחית, מצד שני. זו איננה תשובה מ
. כך  למרקם להציג טיעון חזק בעד אמנסיפציה ליהודים, תוך כדי פיתוח ביקורתו על הניכור הכלכלי
 קשורה מחויבותו הפוליטית, הדמוקרטית־רדיקלית של מרקם לאמנסיפציה ליהודים בקשר הדוק עם

ת המטריאליזם ההיסטורי כשיטה מחשבתית. ו ח ת פ ת  ה

 א. ברונו באואר: ההדרה התיאולוגית של היהדות

ת פרוסיה, בראשות פרידריך ל ש מ  הוויכוח על האמנסיפציה ליהודים התעורר בעקבות נסיונה של מ
ילהלם הרביעי, לקבוע מעמד אחיד ליהודים בשטחים השונים שבשליטתה. ב־ ו 184 הפיצה  ו

ה באורח ס מ ת ה תח א ל דרייפר(Draper 1977,109-128) מנ א  3. ראו גם: Pachter 1979; Kovel 1983. ה
׳משפחה ת דיונו ל׳ ה אבינרי, בהגבילו א מ ל  מאוזן, אך דיונו מוגבל לפרשנות טקסטואלית פשוטה. ש

נרי 1967, 263-256). ב״משפחה הקדושה״,  הקדושה״ בלבד, בחר, כך נראה, בדרך הקלה(אבי
 שנכתב ב־1845, שלוש שנים לאחר ״לשאלת היהודים״(Marx and Engels 1962), סגנונו של מרקם
כה מפורשת בכמה ממבקריו היהודים של באואד. ע תמי הד כלפי היהודים והוא מבי  הרבה יותר או
ת על ״לשאלת א הערו ל ם הרלוונטיים של ״המשפחה הקדושה״ אינם א  אך ביסודו של דבר, החלקי

ת שני לם א ת עמדתו של מרקם הו  היהודים״ והמשך הוויכוח עם באואר. אפיונו הנכון של אבינרי א
תה מידה:  החיבורים באו

 איבתו של מרקם לחברה הבורגנית ולתפקיד שממלא, לדעתו, היהודי בחברה זו אינם מונעים
ם שזכויות־אזרח כשלעצמן ת שיווי־הזכויות האזרחי ליהודים, וזאת לא משו ע א  אותו מלתבו

ה לפי עקרונות החברה ל א משום שהיהודים ראויים לזכויות א ל  הן, לדידו, סוף פסוק, א
ת גופא(אבינרי 967ו, 258). רחי  האז

ות של יצחת לאנטישמי ת נ ם קרובות כעדו ת מאמרו זה של אבינרי מצוטט לעתי תח א  המשפט הפו
יב: ״כיום אין כמעט חולק על ד לא מחי  מרקם(Carlebach 1978,278-279). למעשה, זהו נוסח מאו

נרי 255,1967).  העובדה, שקארל מרקס אנטישמי היה״(אבי
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 הממשלה טיוטת חוק שהצביעה על הצורך לשמור על ה״מהות הפלאית״ של היהודים, אך מבלי
 שיתאפשר להם ״להתערב במדינה הנוצרית״. הפתרון שהוצע היה לכונן מחדש קורפורציות

 מיוחדות ליהודים - הסדר ימי־ביניימי שבאותה תקופה נותר בתוקף רק באזוריה המזרחיים,
 הפולניים לשעבר, של פרוסיה. טיוטת החוק נתקלה בהתערות עזה ונשכחה לבסוף במגירה, אבל

.(Carlebach 1978,68)לא לפני שעוררה ויכוח לוהט על מעמד היהודים בפרוסיה 

 כפי שהראה קרליבך, הוויכוח נסב למעשה על שלוש שאלות שונות, קשורות זו לזו: ״משמעות
.(Carlebach 1978,76)ההיסטוריה היהודית, משמעות החוק היהודי ויחסם של היהודים למדינה״ 

 עבור באואר ומרקס - שני מבקרים רדיקליים של המדינה הגרמנית הנוצרית ומשתתפים עיקריים
 בוויכוח - שלוש השאלות הללו מוקדו בעניין מרכזי אחד: מערבת היחסים בין הפרטיקולריות של

 הדת - ותהא זו יהדות או נצרות - לבין האוניברסליות המוצהרת של המדינה המודרנית.

 בשני מאמרים שפורסמו ב־843ו(Bauer 1843; 1843a; 1978) טען באואר שהדרישה לאמנסיפציה
 יהודית בגרמניה איננה מציאותית, בגלל שתי סיבות: האחת היא שבמדינה הגרמנית הנוצרית אף

Bauer)אחד איננו חופשי, ו״מבלי להיות חופשי בעצמך, אינך יכול לסייע לשחרורם של אחרים״ 
 1843,60); הסיבה השנייה היא שהאופי הפרטיקולרי של הדין היהודי היה מונע מהיהודים להיות
 חופשיים באמת, אפילו נתנה להם המדינה אמנסיפציה פורמלית. במדינה שבה הנצרות היא הדת

 הרשמית, כותב באואר, יהודים לא יכולים לזכות באמנסיפציה:

 דעה קדומה אחת מדירה בהכרח את האחרת! האחת מסתגרת בפני האחרת. כל אחת מאמינה
 שהיא מוצדקת על־ידי עצמה ועבור עצמה. שותפות ביניהן היא, לפיכך, בלתי־אפשרית לחלוטין

 (שם, 97).

 זאת ועוד. עקרון היסוד של המלוכה הנוצרית האבסולוטית, כמו זו שבפרוסיה, הוא הכוח וזכות־
 היתר, לא השוויון. איך יכולים, אם כן, היהודים לדרוש משהו שאין לאף אחד אחר?

 המדינה הנוצרית יודעת רק את בלעדיות הכוח, את בלעדיות הסדר ההיירארכי־בירוקרטי של
 הקורפורציות, מכיוון שהמדינה והשייכים אליה יודעים רק כוח וקורפורציות כטבעם(שם,

.(58-57 

 הטענה שיהודים אינם יכולים להיות חופשיים במדינה המגדירה עצמה כנוצרית(בדיוק כפי שלא־
 יהודים אינם יכולים להיות חופשיים במדינה המגדירה עצמה כיהודית) היא טענה טריוויאלית

 למדי. אבל טיעונו של באואר איננו מתמצה בכך. הוא טוען גם שיהודים לא יוכלו להיות חופשיים
 אפילו במדינה חוקתית שתתקיים בה הפרדה בין הדת והמדינה, דוגמת המלוכה של יולי(1830)
 בצרפת: כל עוד הדת מקבלת צורה כלשהי של הכרה ציבורית - טוען באואר - אפילו בעצם

 הכרזתה של אמונה מסוימת כ״דת הרוב״ - מיעוט דתי יהיה בהכרח מדוכא. רק ביטולן המוחלט
 של כל זכויות־היתר הדתיות - דבר שיהיה שקול, לדעתו, לביטולה המוחלט של הדת עצמה -

 יוכל להבטיח חופש אמיתי ושוויון ליהודים. כך שבמקום להילחם על האמנסיפציה הדתית שלהם
 צריכים היהודים להצטרף למאבק לחופש כללי, כלומר, לביטולה המוחלט של הדת.

 טענתו השנייה של באואר קשורה לכושרם של היהודים עצמם לעבור אמנסיפציה. חירות דתית,
 הוא טוען, מחייבת הפרטה של הדת, הרחקה מוחלטת שלה מן התחום הציבורי. וכאמור היהדות,

 מעצם טבעה כדת של מצוות, לא תוכל להפוך לדת פרטית לחלוטין. אשר על כן, כל עוד הם
 ממשיכים לקיים את מצוות דתם, יהיו היהודים ״בלתי־מסוגלים־להשתחרר באופן מהותי״.

 תפיסת היהדות של באואר שילבה שני זרמי מחשבה על הדת היהודית שאפיינו את הפילוסופיה
 הגרמנית באותה תקופה. לשני הזרמים הללו מקורות בכתיבתו של משה מנדלסון, אבל באואר

 קיבל את האחד מהם במישרין ממנדלסון, ואת השני שאל מן הדיון של הגל ביהדות.

 מנדלסון תפס את היהדות כמערכת של חוק עלה, ולא של אמת עלית. בחיבורו ירושלים, שפורסם
 ב־783ו, הוא כותב:

 סבורני שהיהדות אינה יודעת דת התגלות במובן המקובל אצל הנוצרים. יש להם לישראל מתן
 תורה אלוהית. חוקים, מצוות, פקודים, משפטי חיים, הוראות של רצון אלוהים, כיצד ינהגו כדי
 להגיע לאושר הזמני ולאושר הנצחי. משפטים וחוקים כאלה עלו לישראל על־ידי משה באורח
 פלא למעלה מהטבע: אבל לא דעות לימודיות, לא אמיתות ישועה, לא משפטי תבונה כוללים.

 את אלה מגלה הקדוש ברוך הוא לישראל, כמו לכל שאר בני אדם, בכל עת ובכל שעה
 באמצעות הטבע והעצמים, ולא על־ידי דיבור וכתב(מנדלסון תש״ז, 92-91).
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 כחוק נגלה, היהדות מחייבת לנצח בצורתה המקורית, עד ש״המהוקק העליון יודיענו את רצונו
 בדבר הזה, יודיענו בקול רם, בגלוי, באופן נעלה מכל ספק ופקפוק, כדרך שנתן את החוק עצמו״

 (שם, 137 ).4

 כיוון שהיהדות היא מערכת מצוות המיועדת לשלוט בפעולות, לא באמתות, היא מתאימה יותר
 מהנצרות למודל הליברלי של מדינה ראויה אליבא דמנדלסון: מדינה חילונית המסדירה את

 התנהגות אזרחיה, לא את מחשבותיהם. במדינה שכזו לא יהיה, לדעתו, מכשול בפני יהודים להיות
 אזרחים שווים כיד׳לדים, מבלי לוותר על דתם. אם פרוסיה רוצה להפוך עצמה למדינה מודרנית

 נאורה - אל לה להסס במתן האמנסיפציה לנתיניה היהודים.

 ועם זאת, מקריאתו של מנדלסון לאמנסיפציה יהודית ומתיאורו את היהדות כמערכת חוקים עולה
 קושי בולט, שמנדלסון אינו מתייחם אליו: מה יקרה אם חוקי המדינה יתנגשו עם חוקי היהדות?

 מה יהיה, למשל, אם חוק המדינה ידרוש מהיהודי לתת למדינה שירות בשבת או לאכול מזון לא
 כשר?(וראו Funkenstein 1980,15-23). באואר משתמש בלאקונה זו בעמדתו של מנדלסון כדי

 לחזק את טיעונו: לטענתו היהדות, כמערכת משפטית ריבונית, אינה יכולה להתקיים באותה מדינה
 עם מערכת משפטית אחרת הטוענת גם היא לריבונות על היהודים כאזרחים. לטענה שיהודים

 השתתפו במלחמות הגרמניות עד נפוליון ולחמו אפילו בשבת, משיב באואר:

 בית־הכנסת והרבנים הללו, שנתנו אישור [להילחם בשבת] רק במקרה יוצא מן הכלל אחד זה,
 עומדים בעיקרון מעל למדינה; זו מקבלת רק זכות־יתר מותנית, העלולה, כמובן, להישלל ממנה
 לחלוטין על־פי החוק האלוהי. שירות הניתן למדינה למרות שהמצפון רואה בו חטא - מכיוון

 שהרבי נתן היתר ואמר(מה שבזמנים אחרים איננו נוהג לומר, מכיוון שבאמת אסור לו לומר
 זאת לעולם) שהפעם אין זה חטא להעניק את השירות הזה - שירות כזה הוא בלתי־מוסרי,

.(Bauer 1843a, 58)...כיוון שהמצפץ מגנה אותו. הוא מפוקפק, כיוון שהחוק אוסר אותו 

 זאת ועוד. התוכן הספציפי של החוק היהודי מכוון, על־פי באואר, להבטיח את בדלנותם וייחודם
 של היהודים ביחס לגויים. דבר זה בא לידי ביטוי ברעיון של העם הנבחר, בציפיות המשיחיות של

 היהודים ובחוקי השבת והכשרות(Bauer 1843a, 14,17,19-20,29-31). גם הקיפאון המהותי
 שמייחס מנדלסון לחוק היהודי מבטיח שהיהודים לא יתגברו לעולם על נפרדותם, כל עוד יישארו

 נאמנים לדתם. היהדות, לפי זה, איעה רק אנטי־חברתית אלא גם אנטי־היסטורית:

 משה מנדלסץ ראה את יתרונה של הדת היהודית בכך שהיא איננה מלמדת אמיתות
 אוניברסליות, אלא רק מכתיבה חוקים פוזיטיביים שעבודם לא יכולה להינתן סיבה אוניברסלית.
 לפיכך הוא הכריז - ובצדק, כיוון שאם משהו נמצא מעבר לאופק שלי ואיעי יכול לתת לעצמי

 דין וחשבץ עליו, אזי אין לי שום כוח עליו - שהחוק שומר על תוקפו עבור היהודי, עד
 שאלהים מבטל אותו באותה מידה של החלטיות ובאותה צורה מפורשת כפי שגילה אותו על

 הר סיני.
 האם יש להתפאר בדבקות זו? האם היא הופכת את האומה, שאת קיומה היא משמרת, לאומה

 היסטורית? היא רק משמרת אותה כעד ההיסטוריה(שם, 12).

Rotenstreich 1984,)היסוד האחר בתפיסת היהדות של באואר, זה שנלקח ממנדלסון דרך הגל 
, רואה ביהדות דת הדוגלת בהכפפתו המוחלטת של האדם לכוח חיצוני זר ( 1 9 5 3 , 3 3 - 5 2 ;99-100 

- אלהים. ביוץ שהחוק המוסרי השולט ביהדות אינו מבוסם על חנונה העצמי של הקהילה, אלא
 נכפה עליה מבחוץ, היא לא תוכל - טוען באואר - ליצור אומה אמיתית, אלא אומה דמיונית

 בלבד. כל אחד מחברי אותה אומה מבודד ממשנהו, כשקהילתם הדמיונית מתקיימת אך ורק
 בכפיפות משותפת לכוח זר. כל עוד היהודים מתעקשים על קיום לאומיותם הדמיונית, הם לא

 יוכלו להפוך לחברים באומה אמיתית(כפי שתהיה גרמניה החילונית העתידית).

 דעתו של באואר על הנצרות איעה חיובית הרבה יותר מתפיסתו את היהדות. הוא מאמץ את
 התפיסה התיאולוגית המסורתית הרואה בנצרות יהדות שהובאה לידי שלמות, ומסיק מכך שה״בת״

 סובלת בדיוק מכל חולייה של הי׳אם״. ובכל אופן יש לנצרות יתרץ אחד על פני היהדות: כיוון

Rotenstreich 4. ההשלכה הברורה של הצהרה זו היא דחיית האפשרות לרפורמה בתוך היהדות(ראו 
 1984,24). באואר ומרקס הלכו בעקבותיו של מנדלסץ כשראו את היהדות האורתודוקסית כנושא

 ההולם והראוי לוויכוח על האמנסיפציה.
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 שהיא מייצגת את השלב הגבוה ביותר האפשרי בהתפתחות התודעה הדתית - סופה שלה יהיה
 סופה של הדת עצמה, ויאפשר, מצדו, כינון חופש אנושי אמיתי, שיתבסס על ההבנה שאלהים אינו

 אלא תודעה אנושית אוניברסלית. לנוצרים יהיה, על כן, קל יותר מאשר ליהודים להשתחרר
Bauer 1843a,)באמצעות אמנסיפציה דתית, ״אבל כשמדובר באדם, שום דבר איעו בלתי־אפשרי׳׳ 

 71; והשוו רוזן 171-170,1974).

 לסיכום, טענתו של באואר היא שהקיום היהודי הוא אנטי־היסטורי, שהחוק היהודי הוא אנטי־
 חברתי, ושלכן אין היהודים מסוגלים להיות אזרחים שווים וחופשיים במדינה מודרנית. עוד הוא

 טוען שגם המדינה הגרמנית הנוצרית נאחזת באופן דומה בצורה עתיקה ואנטי־חברתית של ארגון
 פוליטי, המבוסם על כוח ועל זכות־יתר, ולכן גם היא, מצדה, איננה יכולה להשתחרר מיחסה אל
 היהודים כאל נטע זר בגופה של האומה. כך, שאלת האמנסיפציה היהודית היא שאלה מוטעית;

 השאלה האמיתית היא זו של אמנסיפציה אנושית כללית מן הדת.

 ב. קדל מרקם: ההכללה הסוציולוגית של היהודים

 מרקם לא היה אדיש לנושא האמנסיפציה היהודית: כבר ב־1842 הוא הביע את כוונתו להתייחם
 אליו, ולעשות זאת באופן ש״אפילו אם לא יפתור סופית... את השאלה, יתן לה כיוון אחר״

 (Marx and Engeis 1975,31). בר־הפלוגתא שלו באותה תקופה היה אמור להיות קרל היינריך
 הרמם, עורך הקלנישה צייטונג השמרני, שבסדרת מאמרים ביולי ובאוגוסט 1842 הגן על טיוטת החוק

 של 1841 מפני מבקריה הליברלים(Cariebach 1978,82-85). מרקם מעולם לא מימש את תכניתו
 להתווכח עם הרמם בנושא הזה, אבל במרס 1843, במכתב לארנולד תגה, הוא מזכיר את הסכמתו

 לנסח ״עצומה עבור היהודים לאסיפה המחוזית״, לבקשתו של ״ראש הקהילה היהודית כאן״
 (בקלן).5 המכתב הזה מספק גם רמז מוקדם לעמדתו של מרקם בשאלת האמנסיפציה ליהודים

 ולדעתו על השקפותיו של באואר בנושא: ״למרות סלידתי מהדת היהודית״, הוא מצהיר במכתב
 הזה, ״השקפותיו של באואר נראות לי בכל זאת מופשטות מדי. העניין הוא ליצור כמה שיותר

.(Marx and Engeis 1975,46)פרצות במדינה הנוצרית ולהבריח פנימה כמה שאפשר מן הרציונלי״ 

 מלת המפתח בדבריו אלה של מרקם היא ״מופשטות״, ואפשר להבין אותה בהקשר זה בשתי דרכים
 שונות, משלימות זו את זו: האחת, שהשקפותיו של באואר הן לדעת מרקם ״חד־צדדיות״, כלומר
 שאינן תופסות את מושאן במכלול יחסיו הרב־צדדיים, מפני שבאואר בוחן את השאלה היהודית

 במונחים תיאולוגיים בלבד, במקום לראות את היהודים במכלול הקיום החברתי שלהם; המשמעות
 השנייה היא שבאואר ״לא פוליטי״, כלומר שהדיון שלו מנותק מתנאים חברתיים־היםטוריים

 אמיתיים. בחשבון אחרון פירושו של דבר, כפי שיטען מרקם, שבאואר כשל להבחין בין אמנטיפציה
 פוליטית לאמנסיפציה אנושית.

 המסה ״לשאלת היהודים״, שבה ענה מרקם לשני חיבוריו של באואר, נכתבה בשלהי 1843 (מרקם
 1977). היא מחולקת לשני חלקים, שכל אחד מהם אמור לעסוק באחד משני החיבורים של באואר,

 אך הנושאים הנדונים בכל חלק אינם תואמים באופן מלא את התוכן הממשי של כל אחד מן
 החיבורים. ובכל זאת יש חלוקת עבודה ברורה בין שגי החלקים: החלק הראשון עוסק בשאלה

 הכללית של אזרחות במדינה המודרנית! החלק השני עוסק בכושרם של היהודים להפוך לאזרחים
 במדינה כזו.

 1. החלק הראשון: מאמנסיפציה פוליטית לאמנסיפציה אנושית
 ״לשאלת היהודים״ של מרקס נפתחת בהצגה תמציתית ומדויקת של שתי הנקודות העיקריות

 שמעלה באואר: הגרמנים, בהיותם משועבדים בעצמם, לא יכולים לשחרר את היהודים, והיהודים
- כל עוד הם נאמנים לדתם - אינם מסוגלים להפור לחופשיים. אחר־כך מתמצת מרקם את

 ניסוחו של באואר לשאלה היהודית במשפט אחד: ״עלינו לשחרר את עצמנו, קודם שנהא מסוגלים
 לשחרר אחרים״(מרק ס 34,1977). תמצית זו היא, באופן מפתיע, או מאוד חד־צדדית או מאוד לא

 5 האסיפה המחוזית(Landtag) של מחוז הריין דנה בנושא האמנסיפציה ליהודים ביולי 1843
ת השוויון בין  והמליצה בפני מלך פרוסיה ״להתכונן להסרת כל המגבלות הקיימות המונעות א

Cariebach)היהודי לבין נתיניו הנוצרים [של המלך] בכל הנושאים האזרחיים והפוליטיים״ 
.(Silberner 1949,19)1978,89). לפי זילברנר, מעולם לא נמצאו עדויות לעצומה שכתב מרקם 
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 ברורה. בקריאה פשוטה אפשר לחשוב שהיא חלה רק על הנקודה הראשונה שהעלה באואר - על
 כך שהגרמנים לא יוכלו לשחרר את היהודים לפני שישתחררו בעצמם מעולה של הדת; הטיעון

 השני שהציג באואר, ולפיו היהודים עצמם לא יוכלו להפוך לחופשיים כל עוד יישארו נאמנים
 לדתם, כאילו נעלם לפתע משדה ראייתו של מרקם. אולי התכוון מרקט במשפט הזה לשני

 העניינים, תוך הקרבת הבהירות לטובת אלגנטיות סגנונית? אני טבור שהוא בחר שלא לכלול את
 העניין השני, וזאת משום שכפי שאראה בהמשך, הוא כלל לא התכוון להתייחס אליו.

 מהות הביקורת של מרקס על טענתו הראשונה של באואר - שהמדינה הנוצרית לא יכולה להעניק
 אמנסיפציה ליהודים - היא שבאואר דורש מן המדינה(כמו־גם מן היהודים עצמם) גם מעט מדי

 וגם יותר מדי: הוא שואל רק ״מי צריך לשחרר?״ ו״מי צריך להשתחרר?״, אך לא ״על איזה סוג
 אמנסיפציה מדובר כאן?״ - שהיא השאלה החיונית ביותר, שבן היא מכוונת לתנאים החברתיים־

 היסטוריים הקונקרטיים שבהם עולה שאלת האמנסיפציה בחיים הממשיים. אם אין מביאים
 בחשבון את התנאים הללו נותרת השאלה - ועמה בהכרח גם התשובה - מופשטת.

 בניסיון להגדיר איזה סוג אמנסיפציה אכן עמד על הפרק בגרמניה באותה תקופה, מבחין מרקם בין
 אמנסיפציה פוליטית לאמנסיפציה אנושית(או חברתית) כללית. הראשונה פירושה הענקת זכויות

 אזרחיות במדינה ה״פוליטית באמת״, כלומר במסגרת המדינה הדמוקרטית; האחרונה מתייחסת לא
 לאמנסיפציה בתוך המדינה הפוליטית אלא דווקא לאמנסיפציה מהמדינה ומהנחותיה המוקדמות

 בחברה האזרחית.

 על־פי מרקם, באואר מבלבל בין שני הסוגים: אמנסיפציה פוליטית איננה מחייבת את ביטול הדת
 יותר משהיא מחייבת את ביטול התנאים האחרים של החברה האזרחית, כמו קניין פרטי. נהפוך
 הוא: המדינה הפוליטית המודרנית שחררה את המוסדות הללו של החברה האזרחית משליטה

 פוליטית, ובאופן זה אפשרה להם לפרוח באופן החופשי ביותר. דרישה לביטול הדת כתנאי מוקדם
 לאמנסיפציה פוליטית פירושה אי־הבנה מוחלטת של אופי המדינה הפוליטית ושל אופי הזכויות

 שמהן נהנים אזרחיה:

 באואר שואל את היהודים: היש לכם זכות, מנקודת המבט שלכם, לבקש אתהאמנסיפציה
 הפוליטית? אנחנו שואלים אותו לעומת זאת: היש לנקודת המבט של האמנסיפציההפוליטית

 הזכות לדרוש מן היהודי לבטל את היהדות, ומן האדם בכלל - לבטל את הדת?(מרקם 1977,
.(37 

 ומצד שני, אומר מרקם, אם באואר מדבר על אמנסיפציה אנושית אמיתית - אזי אין הוא יכול
 להסתפק בביטולה של הדת בלבד: הוא צריך לדרוש שיבוטלו כל התנאים המנכרים של החברה

 האזרחית.

 הערותיו של מרקם בנושא זה מגלות שתשובתו לשאלה ״איזה סוג אמנסיפציה?״ שונה לחלוטין מזו
 של באואר. מרקם ראה את השאלה היהודית(Judenfrage) כמתייחסת למעמד האזרחי של יהודים
 כפרטים. תפיסת ה״אמנסיפציה הפוליטית״ שלו היא בבירור תפיסה ליברלית, התואמת את עמדת

 תנועת האמנסיפציה עצמה(Toury 1966,100-5; והשוו אבינרי 1967, 257). אמנסיפציה פוליטית
 היא לדידו עניין משפטי טהור - השוואת זכויותיהם הפורמליות של היהודים לאלה של האזרחים

 הלא־יהודים. לבאואר, לעומת זאת, יש תפיסה קולקטיביסטית של השאלה היהודית,
 וב״אמנסיפציה״ הוא מתכוון להשתלבות תרבותית של היהודים כקבוצה במסגרת הקהיליה

 הלאומית.6

 הקונקרטיזציה ההיסטורית של טיעוניו של באואר באמצעות המושגים ״אמנסיפציה פוליטית״
 ו״אמנסיפציה אנושית״ מאפשרת למרקם להראות שתפיסת האמנסיפציה של באואר היא דמיונית

 לחלוטין, ואיננה מתאימה לא למציאות של המדינה הפוליטית הקיימת בפועל(ארצות־הברית,
 למשל) ולא למציאות העתידית, של מדינה חופשית באמת(בשלב זה מרקם עדיין איננו משתמש

 במושגים ״חברה סוציאליסטית״ או ״קומוניסטית״, אבל זהו ללא ספק סוג המדינה שהוא חושב
 עליו). האמנסיפציה שבאואר מדבר עליה יכולה להתקיים רק ב״מדינה הביקורתית״ הדמיונית שלו

.(Marx and Engels 1962,103,118)עצמו 

 אסטרטגיית הטיעון הכללית של מרקם מתבהרת בחלקה הראשון של המסה. אין שאלה יהודית

Rotenstreich 1984, 80-81; Toury 1966, 97-100; cf. Funkenstein 1980, 25; Riirup 1969, 6. ראו 
73-74. 
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נית ו  מיוחדת, הוא טוען, אלא רק שאלה דמית כללית, שאיעה אלא השתקפות של שאלה חי
 בסיסית יותר:

 מתיחות חילונית זו, אשר בה מסתכמת, בחשבון אהרון, שאלת היהודים [ההדגשה שלי, י.פ.]
- [היא] היחס שבין המדינה הפוליטית לבין הנחותיה, אם שהן בגדר יסודות חומריים, כקניין

 פרטי וביריב, ואם שהן בגדר יסודות רוחניים, כגון השכלה ודת - סכסוך זה שבין העניין הכללי
 לבין העניינים הפרטיים, הפער שבין המדינה הפוליטית לבין החברה האזרחית [הדגשה

 במקור]... (מרקם 1977, 43).

 במדינה המודרנית, שהפרידה עצמה מהדת, הדת נעשתה רוח החברה האזרחית, שהיא תחום
 האנוכיות, מלחמת הבל בכל... אין עוד הדת מהותה של השיתופיות, אלא היא מהותו של

 הפער. היא נעשתה לביטוי ניתוקו של האדם ממהותו החברתית ומקהילייתו, מעצמו ומאנשים
 אחרים... עתה אין היא אלא ההודאה המופשטת בהיפוך הנבדל, בגחמה האישית, בשרירותיות

 (שם, 43).

 אמנסיפציה פוליטית משמעה ״התפרקותו של האדם ליהודי ולאזרח המדינה, לפדלססטשי ולאזרח
 המדינה, לאדם דתי ולאזרח המדינה...״(שם, 44: ההדגשות שלי, י.פ.). כיוון שכך, היהדות הפרטית
 תהיה פלגנית באותה מידה כמו הנצרות הפרטית: לא תהיה יותר קהילה יהודית משתהיה קהילה

 נוצרית: יהיו רק פרטים, עם האשליות הדתיות הפרטיות שלהם, כפי שניתן לראות ב״פיצול
 האינסופי של הדת בצפון אמריקה״(שם, 43).

 כאשר הבדלנות היהודית מופרטת באופן הזה, ומשקלה מועבר מן הקולקטיביות היהודית אל הפרט
 היהודי, ניתן להראות שאין שום שחר לטענתו של באואר בדבר אי־יכולתם של היהודים לרכוש

 זכויות שוות במדינה הפוליטית:

 החירות כאחת מזכויות האדם הבסיסיות איעה מתבססת על זיקתו של האדם אל רעהו, כי אם
 להפך, על ניתוקו של האדם מרעהו. היא עצמה זכותה של הינתקות זו, היא עצמה זכות היחיד

 המצומצם ומועמד על עצמו(שם, 51).

 אופן ההשתתפות של היהודי במדינה הפוליטית איננו שונה, אם כך, מזה של הנוצרי: אם, על־פי
 באואר, מאחורי האזרח היהודי מסתתר van היהודי, הרי לפי מרקם, מאחורי האזרח של המדינה

 הפוליטית מסתתר תמיד האדם של החברה האזרחית. הן חבריה היהודים של החברה האזרחית
 והן אלה הנוצרים משתתפים במדינה רק באופן חיצוני, על־ידי שהם עוטים את ״עור האריה

 הפוליטי״ על עצמיותם הממשית, האנטי־חברתית(שם, 43). זהו בדיוק מובנה של אזרחות במדינה
 המודרנית, וזכותו של היהודי לאזרחות כזו טובה בדיוק כמו זו של הנוצרי.

 הטיעון של מרקם, מתוך הגיונו הפנימי, נמנע אפוא בבירור מלעסוק בביקורת הספציפית של באואר
 על היהדות. כפי שראינו, באואר טען שבתור דת של מצוות ולא של אמונה, היהדות היא מעצם

 טיבה דת קהילתית, שאינה מסוגלת להיות מופרטת, ולכן היהודים, שלא כמו הנוצרים, אינם
 מסוגלים להפוך לאזרחים חופשיים במתנה המודרנית. מרקם בחר שלא להתעמת עם הטיעון הזה

 במישרין, אלא לנסות לעקוף אותו באמצעות אסטרטגיה כפולה של התעלמות. בחלקה הראשץ של
 המסה הוא מתייחם אל היהדות פשוט כאל ״דת״ - כלומר, כלא־שונה עקרונית מהנצרות. בחלקה

 השני הוא מסיט את בסים הוויכוח מהיהדות כדת אל היהודים כקבוצה חברתית. מטרתו הכוללת
 נשארת זהה בשני חלקי המסה: לבסס את העדרו של כל שוני בין יהודים ונוצרים שיכול להצדיק

.(Draper 1977,123-125)את שלילת האזרחות השווה מיהודים במדינה הפוליטית 

 2. החלק השני: מהיהודי של שבת ליהודי של חול
 באואר הופך... את שאלת האמנסיפציה של היהודים לשאלה דתית טהורה. הפלפול התיאולוגי

 בשאלה, למי יש סיכוי רב יותר לזכות בגאולת הנפש, ליהודי או לנוצרי, חוזר ומתגלגל כאן
 לצורתו הנאורה: מי מן השניים מוכשר ?הרלאמנסיפציהי... [אבל אנחנו, שלא כבאואר,] עסה

 לנפץ את ניסוחה התיאולוגי של השאלה. לגבי דידנו, השאלה בדבר כושר האמנסיפציה של
 היהודים מסתברת כך: מהו היסוד החברתי שיש להתגבר עליו על מנת לבטל את היהדות? שכן
 כושרם של היהודים בני דורנו לאמנסיפציה הוא יחסה של היהדות לאמנסיפציה של העולם בן־
 דורנו. יחם זה נובע בהכרח מתוך מעמדה של היהדות בעולם המשועבד של ימינו(מרקס 1977,

.(58-57 
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 ללא ספק, מרקם מתכוון בכך לאמנסיפציה אנושית - שהרי אמנסיפציה פוליטית, כפי שהוא כבר
 הראה, אינה מחייבת את ביטול היהדות. כדי להבין את ״מעמדה של היהדות בעמים המשועבד של

 ימינו״, הוא טוען, עלינו לבחון לא את היהדות כדת, אלא את הפעילויות החברתיות והכלכליות
 הקונקרטיות של היהודים עצמם:

 הבה ונבחן את היהודי הארצי האמיתי, לא אתד׳יד׳ח־י של שבת כפי שעושה זאת באואר, אלא
 את היהודי של ימות החול.... הבה ונחפש את סודו של היהודי לא בדת, אלא נחפש את סוד

 דתו ביהודי הממשי(שם, 58-9).

 רבות נטען שטיעונו של מרקם איעו אלא ניסוח מחודש של תפיסתו ה״אנתרופולוגית״ של פויארבך,
 שהדת היא השתקפות של אינטרסים וניכור אנושיים שעברו הפשטה. אך לא כך הדבר: מרקם טוען

 שכדי להבין את השאלה היהודית, יש לנתח את התפקיד החברתי־היסטורי הממשי שמילאו
 היהודים בחברה האירופית לאורך הדורות:

 היהדות קיימה את עצמה והתפתחה באמצעות ההיסטוריה, בתוך ועם ההיסטוריה. התפתחות
 זו נתפסת לא בעינו של תיאולוג אלא בעינו של איש העולם, מכיוון שאפשר לאתר אותה לא

Marx and Engeis).7 1962,116)בתיאוריה דתית, אלא רק בפרקטיקה מסחרית ותעשייתית 

 עבור התיאולוג, ״המשמעות ההיסטורית־עולמית של היהדות חייבת להסתיים ברגע שבו נולדה
 הנצרות. מכיוון שכך, הוא היה חייב לחזור על ההשקפה האורתודוקסית הישנה לפיה היהדות

 שימרה את עצמת למרות ההיסטוריה״. במציאות, לעומת זאת, ״היהדות החילונית - ומכיוון שכך
 גם זו הדתית - מיוצרת באופן שוטף על־ידיד׳ח״ם האזרחיים הנוכחיים, ומוצאת את התפתחותה

 הסופית במערכת הכספית״(Marx and Engeis 1962,115; והשוו מרקם 1977, 60-61).8

 מבחינה היסטורית, טוען מרקם, היהודים גילמו את הרוח המסחרית בחברה האירופית שהתאפיינה
 בכלכלה טבעית. הם עשו זאת לא משום שדתם היא בעלת אופי מסחרי, אלא משום שתנאי החיים
 הממשיים שלהם גרמו להם להיות אלה המבצעים את פעילויות השוק המוגבלות שדרשה החברה

 הפיאודלית. עניין זה - ולא החוק השרירותי הנגלה שלהם, כטענתו של באואר - הוא מקור
 הלכידות החברתית שלהם: ״לאומיותו הדמיונית של היהודי היא לאומיותו של הסוחר, של איש־

 הממון בכלל״(מרקם 1977, 61). כדת, היהדות משקפת את המיקום החברתי המסוים הזה באמצעות
 השאיפה להסדרת הפעילויות היומיומיות של היהודים, מימוש צורכיהם המעשיים. בכך זוהי דת

.(Feuerbach 1969,112-119,298-299 והשוו)אנוכית, פרקטית ותועלתנית 

 לאחר שביסס את ההיסטוריות של היהדות, תוך הפרכת טיעונו של באואר, ממשיך מרקם לנקודה
 שתהווה את הציר המרכזי של טיעונו בחלק השני של המסה: הפרטיקולריות היהודית, ששמרה על

 היהודים בהיסטוריה, נעלמה בחברה האזרחית המודרנית. המקצועות היהודיים המיוחדים -
 ובעקבותיהם גם הרוח היהודית המיוחדת - הועתקו לעולם הנוצרי, קיבלו בתוכו מימד אוניברסלי
 והפכו למאפייניו הכלליים. אין עוד כל בסים כלכלי להבחנה בין יהודי וגוי, וכיוון שכך - אין עוד
 כל מקום לאפליה החוקית ביניהם. אכן, ייהוד החברה אפשר ליהודים לשחרר עצמם באופן יהודי,

 כלומר מעשי; כל שנשאר הוא להטביע חותם רשמי של חוקיות על המצב הזה, כפי שכבר נעשה
 במדינות ה״פוליטיות באמת״.

 בעזרת טיעון זה הופך מרקם את תפיסת היחסים בין יהדות לנצרות של באואר על פיה. הנצרות,
 הוא טוען, היא אמנם השלמתה של היהדות, כיוון ששלמותה המעשית של היהדות היא בלתי־

 אפשרית בלעדיה:

 היהדות מגיעה לשיאה בהשתכללותה הסופית של החברה האזרחית, אולם החברה האזרחית
 מגיעה להשתכללותה רק בעולםהגמדי. רק תחת שלטונה של הנצרות, ההופכת אתכ׳צ

 היחסים הלאומיים, הטבעיים, המוסריים והתיאורטיים לחיצוניים לאדם, מסוגלת היתה החברה
 האזרחית לנתק עצמה לחלוטין מחיי המדינה, לקרוע לגזרים את כל זיקות האדם בתור יצור בך

 מינו, להעמיד את האגואיזם, את הצורך האנוכי, במקומן של זיקות־הצוותא, לפורר את עולם
 האדם לעולם של יחידים אטומיסטיים המצרים ביחסי ניגוד זה לזה. הנצרות יצאה מרחמה של

 היהדות. היא חחרת ונבלעת שוב ביהדות(מרקם 1977, 62).

.LSwith 1964,352-353 ;61 ,1977 7. השוו מרקס 
 8. שתי הציטטות האחרונות נלקחו מתוך ״המשפחה הקדושה״, כיוון שמרקס מתנסח בהן בפשטות
 ובבהירות רבה יותר. אך אותם רעיונות מובעים גם ב״לשאלת היהודים״, במקומות שצוינו לעיל.
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 הנצרות לא התפרקה, אם כן, כפי שבאואר צפה, לתודעה אנושית אוניברסלית: היא התפרקה
 דווקא לתוך הרוח המסחרית של היהדות. כיוון שכך, הנוצרים מסוגלים להשתחרר לא פחות ולא
 יותר מאשר היהודים; אלה וגם אלה זכאים, כפרטים אגואיסטים ומנוכרים, לחירות השלילית של

 המדינה הפוליטית: אלה גם אלה ישיגו חירות ממשית, חיובית, רק בחברה המשוחררת מ״יהדות״,
 כלומר, מ׳׳הנחות היסוד של הסחר־מכר״(שם, 59).

ס מגביל p  בהדגשת הדמיון בין רוח החוק היהודי לבין נורמות החברה האזרחית בת־זמעו, אין מ
 עצמו לראיית היהדות כדת של צרכים מעשיים - השקפה המתקשרת יותר לפויארבך מאשר

 לבאואר: הוא מציין גם שהמהות הזרה, השרירותית, שבאואר מייחם לחוק היהודי והזלזול המופגן
 של היהדות בתרבות, בתיאוריה ובאמנות הפכו למאפייני החברה האזרחית עצמה:

 ההשקפה, הרואה את הטבע כנתון לשליטתם של הקניין הפרטי והממון, הרי היא הבוז הממשי
 לטבע והורדת ערכו המעשי של הטבע, הקיים אמנם בדת היהודית, אבל אך ורק בתחום

 הדמיון...
 מה שטמון בדת היהודית באורח מופשט - הבוז לתיאוריה, לאמנות, להיסטוריה, לאדם

 כתכלית עצמו - כל זה הוא נקודת המוצא הממשית המודעת של איש הממון וכשרונו. אפילו
 יחם המין האנושי עצמו, היחס שבין גבר לאשה, נעשה אובייקט למסחר! האשה נמכרת

 ונסחרת...
 החוק היהודי, שהוא ללא בסים וללא קרקע, אינו אלא קריקטורה של המוסריות והחוק נטולי

 הבסיס והקרקע: אין זה אלא הפולחן ד:פורמלי• שעולם התועלת העצמית מקיף עצמו בו.
 גם כאן נתפס own החוקי כיחס העילאי לגבי האדם, בחינת יחס אל חוקים שתוקפם מחייב

 לגביו לא משום שהם חוקי רצונו ומהותו, אלא משום nrw שולטים ומשום שסטייה מהם גוררת
.(Feuerbach 1969,112-119,298-299 מרקם 1977, 62-61: והשוו)אחריה נקמה 

 מרקם ממקד את ההסתכלות האנליטית שלו בתפקיד החברתי־היסטורי שמילאו היהודים בחברה
 האירופית, ועל־ידי כך הוא מצליח להפוך על פיהם את כל טיעוניו של באואר, למעט אחד: הוא

 מראה שהיהודים לא רק שאינם שריד א־היסטורי מן העבר, אלא שהם נשאיה של הרוח הדינמית
 ביותר של ההווה, רוח הרציונליות המעשית והתועלת הפרטית. החוק היהודי - שבאואר מתארו

 כחוק של צורך מעשי וכביטוי שרירותי של אי־חופש, כמו־גם כחוק המכוץ להבדיל את היהודים
 מאנשים אחרים - איננו אלא הצורה הדתית של הנורמות הממשיות השולטות בחברה האזרחית.
 יחם היהודים למדינה הפוליטית, כמו־גם יחסם למדינה העתידית, החופשית באמת, איננו, אם כך,

 שונה מיחסם של הנוצרים אליה.

 רק טיעון אחד מטיעוניו של באואר עוד נותר ללא מענה, אבל הוא, אולי, החזק ביותר: כדת של
 מצוות, ולא של אמונה, היהדות הינה ציבורית מעצם טבעה: היא אינה יכולה להתכונן מחדש כדת
 פרטית מבלי לאבד את מהותה. כך נכשלת היהדות במבחן החיוני שדת צריכה לעבור, אפילו על־פי

 מרקם, כדי לשרוד בחברה המודרנית. נאמני הדת הזו אינם מסוגלים, לפיכך, להפוך לאזרחים של
 המדינה הפוליטית המודרנית.

 במסתו המאוחרת יותר, ״המשפחה הקדושה״, מודה מרקם, באופן אירוני, שב״לשאלת היהודים״

 השאלה היהודית הישנה לא... הובאה לתוך ״המסגרת הנכונה״, השאלה היהודית טופלה
 ונפתרה דווקא במסגרת שההתפתחויות האחרונות נתנו לשאלות הישנות של היום, ושכתוצאה

Marx and Engeis)ממנה האחרונות הופכות ״שאלות״ של ההווה במקום ״שאלות״ של העבר 
.(1962,112 

 אבל השאלה אם היהדות יכולה לשרוד את אובדן אופיה הציבורי איננה, לפי טיעונו של מרקם
 עצמו, ״שאלה של העבר״. הוא אמנם צופה ש״תודעתו הדתית [של היהודי] תימוג כערפל... באוויר־

 החיים הממשי של החברה״, אבל זה אמור להתרחש רק ב״הברה שתבטל את הנחת היסוד של
 הסחר־מכר, ויחד עם זאת את אפשרות קיומו של הסחר־מכר״(מרקם 59,1977). במדינה הפוליטית,

 בינתיים, תמשיך היהדות להתקיים - כמו כל הדתות האחרות - בגלל ליקוייה של החברה
 האזרחית. כמו הנצרות, גם היהדות תיאלץ להתקיים בצורה פרטית, משום שתחום הפרט הוא

 התחום המוקצה לדת במדינה הפוליטית. השאלה אם תוכל היהדות להחזיק מעמד בשינוי שכזה,
 נותרת שאלה רלוונטית של ההווה.'

ר ח ו א ה מ ם שנ ה וחמישי א ט שלנו כיום, מ ב מ דת ה ת זו מנקו ק ת ר ה מ ל א ש י ב ת ו ה ם רב בדיון מ ע  9. יש ט
. ר הנוכחי מ א מ ה יחרוג מגבולות ה  יותר. אך דיון כז
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 שלא כרבים אחרים שתמכו באמנסיפציה ליהודים, מרקס לא יכול היה לבחור במוצא הקל מן
Funkenstein)הדילמה הזו ולדרוש מן היהדות שתתאים את עצמה לאזרחות במדינה המודרנית 
 1980,25). פירושה של בחירה כזו היה ויתור לטענתו של באואר, שיהודים - באורתודוקסים -
 אינם יכולים להפוך לאזרחים, לא של המדינה הנוצרית ולא של המדינה הפוליטית. כיוון שמרקס

 היה מחויב לאמנסיפציה של היהודים כיז/לדים, לא היתה לו ברירה אלא לנטות ולבנות טיעון
 העוקף את היסוד הזה בטיעונו של באואר, במקום להתמודד עמו במתקפה ביקורתית ישירה.

 ג. מסמך אנטישמי?

 שאלת האנטישמיות של מרקם מטילה את צלה על קריאתם של רוב הפרשנים את ״לשאלת
 היהודים״. כאמור, יריביו של מרקם רואים במסה מסמך אנטישמי מובהק ומתעלמים מטיעוניו
 הברורים בעד אמנסיפציה ליהודים; תומכיו נוטים להסתיר את האלמנטים ה״יהודיים״ במסה

 ורואים אותה רק בהקשר של התפתחות מחשבתו של מרקס. בחלק זה אנסה להעריך את תקפות
 הטענה ש״לשאלת היהודים״ היא מסמך אנטישמי.

 ההאשמות באנטישמיות מתמקדות בזיהוי שעושה מרקם, בחלקה השני של המסה, בין היהדות
 לבין הרוח הקפיטליסטית(״הסחר־מכר״)10 ובמסקנתו - החוזרת על עצמה בצורות שונות לאורך

 חלקה השני של המסה - ש״האמנסיפציה החברתית של היהודי היא האמנסיפציה של החברה מן
 היהדות״(מרקם 1977, 63). לאור ההתפתחות העתידית של היחסים בין גרמנים ליהודים, הכרזה
 כזו אכן יכולה לצמרר•, אבל קריאה אנכרוניסטית כזו תפר את העיקרון הבסיסי ביותר של ניתוח

 טקסטואלי. מתוך כבוד רב יותר למציאות ההיסטורית שבה נכתבה המסה טענו רבים ממבקריו של
 מרקם חזור וטעון, שזיהוי היהודים והיהדות עם הקפיטליזם הוא חסר בסיס אמפירי או לפחות

 מוגזם עד כדי עשיית עוול. כך, על־פי קרליבך, החלק השני במסתו של מרקם ״חייב להיתפס
 כמסמך אנטישמי. הוא פוגע בלשונו, לא אמיתי, ולא רק בלתי־נתמך על־ידי איזושהי מציאות

Carlebach).11 1978,180, 183,357)אמפירית אלא, אם בכלל, מנוגד לה״ 

 רק לעתים נדירות מלוות האשמות אלה בסימוכין אמפיריים; לעתים הן מלוות בנתונים הנוטים
 דווקא לתמוך בתפיסתו של מרקם את היהודים כנשאים המוקדמים של הקפיטליזם. ויסטריך,
 למשל, מצביע על כך ש״בסביבות 1850 מחצית מכל אנשי העסקים הידועים לנו בבתיין היו

 יהודים״ וש״עד שנות השבעים של המאה ה־19 הופיעו היהודים כבורגנים המובהקים בחברה
 שעדיין לא התברגנה באופן מלא״(Wistrich 1982,56) - וזאת במרחק כמה עמודים בלבד

 מקובלנתו על כך שמרקם מציג את היהודים כ״נשאי האתוס המסחרי שחדר אל העולם הבורגני
 הנוצרי ומנע את האמנסיפציה של האנושות״(שם, 29).

 דוד סורקין מספק תיאור תמציתי של מקומם של היהודים בכלכלה הגרמנית בתקופת
 האמנסיפציה:

 היהודים נכנסו לבורגנות דרך מסחר, אשראי, ובמידה פחותה יותר - תעשיה. עיסוקים אלה
 לא היו זהים עם רוכלות נודדת, סחר בבגדים משומשים והלוואות בריבית בקנה מידה קטן,

 שאפיינו את עוניים של היהודים במאה ה־18. עם זאת, למרבה האירוניה, עיסוקים בזויים אלה
 מיקמו את היהודים בעמדה מבטיחה ביחס להתפתחויות הכלכליות שבאו בהמשך....

 בקיאותם... במסחר ובאשראי אפשרו להם לטפס בסולם הכלכלי באמצעות המסחר החדש של
 קמעונאות וסיטונאות, יבוא ויצוא, שהתבסס על התיעוש ועל השיפור המקביל בתובלה

 במחצית הראשונה של המאה [ה־9ו]... במרבית המקרים השתתפו היהודים הגרמנים לא
 בתיעוש עצמו, אלא בפעולות ״שלישוניות״ של מסחר שהשלימו אותו. ב־848-49ו עסקו ־/44.7°
 מהיהודים בפרוסיה במסחר ובאשראי, שעה שבוורטמברג הגיע שיעורם ל־52.2% ובבוואריה ל־

 51.2%. ב־1861 עלה שיעור יהודי פרוסיה המעורבים במסחר ל־58%; רק 2% מהאוכלוסיה
Sorkin).12 1987,108-109)הנוצרית עסקה [אז] בעיסוקים אלה 

 מרק ס משתמש במלה הגרמנית .Schachern 10, המתורגמת בדרך־כלל כ״סחר־מכר״, ומקורה ביידיש
 (Pachter 1979,457), .ולמעשה בעברית

1959, 24-27; Rotenstreich 1984, 88-100; Fackenheim 1973, 147; Kovel 1983, 35 11. ראו גם 
.Rotenstreich 

 השוו .Landes 1974, 11-23; Richarz 1975,66-77; Riirup 1969, 81-82 12. לנתונים השוואתיים דומים
 עבור היהודים באימפריה הרוסית ראו Peled 1989,21-25, .ואת המקורות המצוטטים שם
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 לאור נתונים אלה, אין תמה Judentum-w (יהדות) הפכה להיות מלה נרדפת ל״מסחר״, או שמרקס
 יכול היה להתייחם אל היהודים כאל אומה של סוחרים ואנשי ממון." עם זאת, אפשר עדיין לטעון
 שמרקס היה אנטישמי מאחר שייחם מצב הברתי־היסטורי אובייקטיבי זה לאיזושהי ״מהות״ יהודית

 או לטבעה המיוחד של הדת היהודית(Rotenstreich 1984,99); אם כך הדבר, פירושו שמרקם לא
 היה נאמן לציווייו שלו עצמו: ״הבה ונחפש את סודו של היהודי לא בדת, אלא נחפש את סוד דתו
 ביהודי הממשי״(מרקם 59,1977). במלים אחרות, פירוש הדבר שמרקס אשם באותו כשל תיאולוגי

 שבו האשים את באואר.

 אולם פרשנות כזו תהיה מנוגדת לא רק לשיטת הניתוח המוצהרת של מרקם עצמו, אלא גם לכל
 הכיוון של התפתחותו האינטלקטואלית עד לאותו שלב. מיותר כמעט להזכיר שבתחילת שנות

 הארבעים של המאה ה־19 פעל מרקם במסגרת פילוסופית פויארבכיאנית, מטריאליסטית־
 הומניסטית, תוך ניסיון לחרוג ממנה באופן ביקורתי(Barbaiet 1983, Chap 2). מאמרו שפורסם רק
 לאחר מותו, ״הערות לביקורת פילוסופיית המשפט של הגל״ נכתב בהשראת פויארבך, עוד קודם

 ל״לשאלת היהודים״, ובו מצליף מרקם בהגל על כך שהוא מייחם לפונקציונרים של המדינה
 ״מהות״ כלשהי, מעבר לזו של מיקומם החברתי ושל פעילותם החברתית:

 הגל אכן שוכח שמהותה של ה״אישיות הפרטית״ אינה כלל וכלל הזקן, ואף לא הדם, ולא
 טבעה הפיסי המופשט שלה, כי אם איכותה [תכונתה] החברתית, ושעיסוקי המדינה וכו׳ אינם
 דבר אחר מאשר אורח הקיום והפעולה של תכונותיו החברתיות של בן האדם. מסתבר אפוא

 שככל שהיחידים הם נושאי פונקציות ממלכתיות ושלטוניות, יש לבחנם לא בהתאם
 לתכונותיהם הפרטיות כי אם על־פי אלה החברתיות(מרקם 1983, 70).

 מי שמבקש לטעון שמה שהיה נכון לגבי בעלי תפקידים במדינה הפרוסית יתהפך על פיו כאשר
ל האנטישמיות של מרקם - עליו חלה חובת ל  מדובר בסוחרים ובבעלי ממון יהודים - מ

 ההוכחה.

 אשר לתפיסת הדת של מרקם, בנובמבר 1842 הוא כתב לרוגה ש״דת כשלעצמה היא נטולת תוכן,
, ועם ביטולה של המציאות המעוותת, שהיא ח א  היא חייבת את קיומה לא לשמים אלא ל

 התיאוריה שלה, היא תתמוטט מעצמה״(Marx and Engeis 1975,38). ב״הקדמה״ ל״הערות
 לביקורת פילוסופיית המשפט של הגל״, שנכתבה ופורסמה באותה תקופה שבה נכתבה ״לשאלת

 היהודים״, ממשיך מרקם ומפתח את הנקודה הזו:

 זהו יסודה של הביקורת הבלתי־דתית: האדם יוצר את הדת, ואין הדת יוצרת את האדם, שכן
 הדת היא תודעתו העצמית ותחושתו העצמית של האדם שטרם מצא את עצמו או שחזר ואיבד
 את עצמו. אולם האדם איננו מדר יצור מופשט, המרחף מחוץ לעולם. האדם הריהו עולמו של
 האדם, מדינה, חברה. מדינה זו, חברה זו, הן היוצרות את הדת, אותה תודעה עצמית הפוכה,
 משום שהן עצמן בחינת עולם הפוך... ביטולה של הדת בתור אושרו האשלייתי של העם היא
 בעת ובעונה אחת התביעה למען אושרו הממשי. התביעה לביטולן של האשליות בדבר מצב

 מסוים היא התביעה לביטולו של מצב המצריך אשליות(מרקם 84,1983).

 ולבסוף, בחלקה הראשון של ״לשאלת היהודים״ עצמה קובע מרקם בבירור:

 הדת אינה נתפסת יותר בסיבתה של המוגבלות החילונית, אלא בהתגלותה. אנו מסבירים אפוא
 את מוגבלותם הדתית של האזרחים החופשיים מתוך מוגבלותם החילונית. אין אנו סבורים

 שעליהם לבטל את מוגבלותם הדתית על מנת לבטל את מגבלותיהם החילוניות. אע סבורים,
 שמגבלותיהם הדתיות יתבטלו משעה שתוסר מגבלתם החילונית. אין אנו הופכים את הבעיות
 החילוניות לבעיות תיאולוגיות. אנו הופכים את הבעיות התיאולוגיות לחילוניות(מרקס 1977,

.(39 

 לפירוש תפיסתו של מרקם את היהדות אין, אם כן, כל בסיס טקסטואלי אלא כהשתקפות פעילותם
 החברתית־היסטורית הקונקרטית של היהודים.14 קריאתו לביטול היהדות איעה אלא קריאה לביטול

 בל דת, באמצעות תיקון ״הפגם החילוני״ של החברה האזרחית. הכינוי"Judentum׳׳ שניתן לפגם

n n כמובן, זיהוי היהודים עם .Landes 1974; Draper 1977,591-608; Tucker 1971,112n 13. ראו 
 הקפיטליזם אין פירושו בהכרח זיהוי של כולם עם עושר רב, כפי שטענו כמה ממבקריו של מרקם.

 14. הטענה החוזרת ונשנית שמרקס לא התמצא בדת היהודית היא, על כן, לחלוטין בלתי־רלוונטית
 כביקורת על עמדתו בשאלת היהודים.
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 הזה, ומשחק המלים הטבע ממט, שכמה מבקרים הציגוהו כטאוטולוגיה(״ביטול היהדות מחייב
 כתנאי מוקדם לו את ביטול היהדות״) הם אמצעים רטוריים שאכן פוגעים ברגישויותינו לאחר

 השואה; אך הם אינם משנים בדרך כלשהי את טיעונו הבסיסי של מרקם.

 הסעיף האחרון בטיעוניהם של אלה המאשימים את מרקס באנטישמיות נוגע ללשונו ולביטויים
 שהוא נוקט. ביטויים כמו ״מהו פולחט החילוני של היהודי? תטחר־מבר. מהו אלוהיו החילוני?

י בהוויית דורנו...״(מרקס 1977, 59) ^  הממון״, או ״אנו רואים אפוא ביהדות יסור tux׳־u/7־v7 נ
 חייבים ללא ספק להיתפס כפוגעים ביותר. אבל גם אותם יש לראות בהקשרם הנכון: מרקס ידוע

 בהתבטאויותיו המעליבות, בפומבי כמו־גם באופן פרטי, וקבוצות חברתיות אחרות, כמו־גם אנשים
 פרטיים, מצאו עצמם נפגעים משבט לשונו החריפה.15

 ככלל, לשון מטמסת לא אפיינה את השיח של ההגליאנים הצעירים. היינריך היינה, יהודי מומר
 אחר, שבדרך־כלל אינט מואשם באנטישמיות,14 אמר על היהודים הצרפתים: ״בשביל יהודים

 צרפתים, כמו בשביל כל הצרפתים האחרים, זהב הוא אלוהי היום ותעשייה היא הדת השלטת״.
 אפיץ זה אף אינט מוגבל ליהודים ולצרפתים: ״האמריקנים עושים עניין גדול מהנצרות ומבקרים

 בכנסיה בדבקות הרבה ביותר״, אבל ״צורכי העולם הם דתם האמיתית והכסף הוא אלוהיהם,
 אלוהיהם היחיד והכל־יבול״. ולבסוף, בכלל, ״כסף הוא אלוהיה של תקופתנו ורוטשילד הוא נביאו״

.(Cariebach 1978,79-80 מצוטט אצל) 

 משה הס, מי שהיה חבר ושותף של מרקם ואחר־כך הוגה דעות פרוטו־ציוני, משתמש במלים
 חריפות לא פחות:

 היהודים, שתפקידם ההיסטורי עולמי בעולם החברתי היה לפתח את חיית הטרף מן המין
 האנושי, הצליחו לבסוף בתפקיד זה... חיות טרף שוות מוצצות עכשיו אהדדי דם אחת מהשניה.

 במדינת הזהב, מדינת התחרות החופשית... [כל] החיות האנושיות מממשות את זכויותיהן
 המשותפות הטבעיות, את תכונותיהן המשותפות כחיות טרף, מוצצי־דם, יהודים, זאבי־זהב...

 גילוי הזהב... מיוחס לפניקים, אותם אנשים שהמציאו את האלהים היהודי(מצוטט אצל
17.(Mishkinski 1988,388 

 רטוריקה עסיסית זו של ההגליאנים הצעירים יכולה לרמז על חוסר בגרות תיאורטית ועל חוסר
 ביטחון - לאור ההינתקות הרדיקלית שלהם, בעבר הלא רחוק, מן האידיאליזם ההגליאני הנשגב:

 לשונו של מרקם כבר הרבה יותר מרוסנת ב״המשפחה הקדושה״, והרטוריקה שלו הלכה ונרגעה
 ככל שהתחדדו הכלים האנליטיים שלו(קל לשכוח שמרקס היה p בן 25 כאשר כתב את ״לשאלת
 היהודים״). אבל גם בשלב המוקדם הזה, אין הרטוריקה שלו צריכה לטשטש את מה שיש לו לומר,

 קרי, שיהודים זכאים לשוויון זכויות עם כל האזרחים האחרים.

 ד. ״לשאלת היהודים״ והתפתחותו הרעיונית של מרקם

 בשנים 1845-1843 התפתחה מחשבתו של מרקם במהירות. כל אחת מעבודותיו, מה״הערות
 לביקורת פילוסופיית המשפט של הגל״ ועד ״האידיאולוגיה הגרמנית״ מסמנת התקדמות נוספת

 לעבר גיבוש שיטתו התיאורטית הבוגרת(Barbaiet 1983; Berki 1990,654-71). בחלק זה של
 המאמר אדון בכמה מהשיטיים העיקריים שהתרחשו בין ה״ביקורת״ לבין ״לשאלת היהודים״

 ואנסה להראות שהם קשורים אינטגרלית לביקורתו של מרקס על באואר בשאלת האמנסיפציה
 ליהודים.

 ההבדל הבולט ביותר בין ״הביקורת״ לבין ״לשאלת היהודים״ הוא התפכחותו של מרקם מרעיון
 האמנסיפציה הפוליטית. בעבודה המוקדמת יותר הוא רואה את האוניברסליות האשלייתית של
 המדינה הקיימת, הנובעת מן הדיכוטומיה בין מדינה לחברה האזרחית, כסיבת הניכור האנושי:

 ״הפרדת החברה האזרחית והמדינה הפוליטית מופיעה בהכרח בהפרדה של האזרח הפוליטי, אזרח
 המדינה, מהחברה האזרחית, ממציאותו האמפירית, הממשית״(Marx and Engeis 1961,281). הוא

 15. וראו למשל Pachter 1979,453-456. ביוני 1844 ביקשה ג׳גי מרקם מבעלה: ״רק אל תכתוב עם
Marx). 1975,430)יותר מדי זעם ונרגנות״ 

.(Fackenheim 1973,148-149) 16. ראו בעניין זה את השוואתו של אמיל פקנהיים בין היינה למרקם 
 17. השוו רוזן 176,1974. על ההשפעה האפשרית של מאמרו של הם על מרקם ועל ״לשאלת היהודים״

Cariebach 1978, 110-124; McLellan. 1969, 153-158 ; 123-106 ,1986 ראו אבינרי 
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 צופה ששחרור יבוא מהאוניברסליזציה האמיתית של המרינה, עם כינון זכות הבחירה הכללית.
 משמעות הדמוקרטיזציה של המדינה, הוא מאמין, תהא הפוליטיזציה של החברה האזרחית, כלומר

 העלאתה ובליעתה־מחדש על־ידי המדינה, שתוביל Aufhebung-b של שתיהן(שם, 327-326).18

 ב״לשאלת היהודים״ מוצגת קטיגוריה חדשה לגמרי: ״אמנסיפציה אנושית״ - להבדיל
 מ״אמנסיפציה פוליטית״, שעתה נתפסת כחשובה אך מהווה רק צעד חלקי לקראת ההתגברות על

 הניכור. סיבת הניכור אינה נתפסת עוד כפוליטית בעיקרה, אלא כמושרשת דווקא בפעילות כלכלית
- ״סחר־מכר והנחותיו״. להשגת שחרור אנושי לא תספיק, על כן, הרחבת זכות הבחירה, אלא
 יידרש שינוי רדיקלי יותר: ביטול התנאים המנכרים של החברה האזרחית, הכלכליים והאחרים

.(Labica 1980, chap.וראו) 

 ביקורתו של מרקם על באואר ב״לשאלת היהודים״ היא על כן, לפחות באופן חלקי, גם ביקורת
 עצמית על עבודתו־שלו. בביקורת זו יש שתי נקודות בולטות: הערכת היתר של אמנסיפציה

 פוליטית והזנחת מה שניתן לכנות ״האדם של יום חול״ לעומת ״האדם של שבת״. למיטב ידיעתי,
 אין ראיה לכך שמאמריו של באואר גרמו למרקם להעריך מחדש את עמדתו המוקדמת." ועם זאת,

 אני סבור שאפשר בהחלט לטעון שהמפגש של מרקם עם השקפותיו של באואר בשאלת
 האמנסיפציה ליהודים עורר, או לפחות אפשר, את הבנתו שאמנסיפציה פוליטית אינה אלא הצעד

 הראשון בדרך לאמנסיפציה אנושית.

 כפי שראינו, באואר טען שאפילו בצרפת של אותה תקופה, שבה הוצהר על חופש דתי, יהודים לא
 יוכלו להיות חופשיים. זאת מכיוון שדיכוי דתי נותר בצורת עצם ההכרזה החוקתית על הנצרות

 ״כדתם של רוב הצרפתים״. לראיה, ציטט באואר ויכוח מ־1840 באסיפה הלאומית על הפיכת יום
 ראשון ליום שבתון חובה לילדים העובדים בבתי חרושת. אם יום ראשון מיועד להיות שבתון חובה,
 נטען שם, יוצבו יהודים אורתודוקסים בפני הברירה בין עבודה בשבת תוך הפרת החוק הדתי שלהם

 לבין ביטול עבודה יומיים בשבוע. וכיוץ שכך, ״חופש הדת... איעו אומר שלכל הדתות יש זכויות
 שוות או שלדתות שונות יש מעמד שווה; משמעותו היא מונופול של דת אחת שהיא כמעט

.(Bauer 1843a, 68)היחידה של כולם״ 

 מרקם מגיב על כך בטענה שצרפת היא מלוכה חוקתית, כלומר היא לא מדינה פוליטית באמת.
 במדינות צפון אמריקה, שבהן הופרדו הדת והמדינה לחלוטין, איבדה השאלה היהודית את

 משמעותה התיאולוגית והפכה לשאלה חילונית טהורה(מpם 1977, 37-38). אך שאלה יהודית
 חילונית, פוליטית, היא עדיין שאלה דמית ברמה של החברה האזרחית. היה על מרקם לבחון, על

׳ P 
 מהו יחסה של האמנסיפציה הפוליטית שהגיעה לכלל השתכללותה אל הדת? אם אמנם

 מוצאים אנו בארץ האמנסיפציה הפוליטית המלאה את הדת לא רק קיימת, אלא גם רעננה
 ומלאת־חיוניות, הרי שניתנה ההוכחה לכך, שקיומה של הדת אינו עומד בסתירה

 להשתכללותה של המדינה. אולם כיוון שקיומה של הדת מעיד על קיומו של חיסרון, אין לחפש
 את מקורו של חיסרון זה אלא במהותה של המדינה(שם, 39-38).

 כפי שהציג זאת באואר, קיום הדת, בצורת הפריבילגיות הדתיות, מזהם את המדינה החוקתית ויש
 לחסלו לפגי שהיא תוכל להיות חופשית באמת. לכן, כל עוד הדת עצמה ממשיכה להתקיים,

 אמנסיפציה יהודית היא סיסמה ריקה מתוכן. מסקנתו של מרקם לא רק מחייבת את האמנסיפציה,
 היא גם מעמיקה יותר מבחינה אנליטית. אם אנשים עדיין זקוקים לדת במדינה פוליטית באמת,

 דוגמת ארצות־הברית, האשמה איעה בדת; היא קשורה במדינה עצמה. כיוון שהמדינה כבר הגיעה
 ל״התגבשותה המלאה״(שם, 38), האמנסיפציה הפוליטית לוקה בלי ספק בחסר:

 ליהודים(כמו לנוצרים) יש אמנסיפציה פוליטית מלאה בארצות שונות. הן היהודים והן
 הנוצרים רחוקים מאמנסיפציה אנושית. מכאן שחייב להיות שוני בין אמנסיפציה פוליטית

.(Marx and Engeis 1962,117)ואמנסיפציה אנושית 

 המאמצים לאמנסיפציה אנושית צחכים לעבור עתה אל החברה האזרחית. אך הם דורשים כתנאי
 מוקדם את הפרדת הדת מהמדינה, את העתקת הדת אל הספירה הפרטית, ובכך גם, בהכרח, את

 האמנסיפציה ליהודים.

.Barbalet 1983, 120-125; Draper 1977, 77-93 ;43-40 ,1967 18. השוו אבינרי 
א התייחס לנקודה זו. ת השפעתו של באואר על מרקם(רוזן 1974), ל  19. צבי רוזן, שחקר א
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 3י סיכום
 3 עמדתו של באואר בשאלה היהודית ב־1843 היתה גרסה רדיקלית של הטענה שאמנסיפציה יהודית
 ^ מחייבת כתנאי מוקדם טמיעה יהודית. בטמיעה התכוון באואר לא רק לאימוץ הנורמות של החברה

 3 הבורגנית הגרמנית, אלא גם לנטישת הדת היהודית(אם כי לא, כפי שנטען פעמים רבות בטעות,
 S לאימוץ הדת הנוצרית). עד שהיהודים הגרמנים יהיו מוכנים לנטוש את דתם כמערכת חוקים

 § ריבונית ומחייבת לנצח, ועד שהמדינה הגרמנית תהא מוכנה לנטוש את אופיה הנוצרי - יישאר
 3 רעיון האמנסיפציה היהודית בגדר חלום דמיוני. רק המאבק נגד הדת בכלל יובל להבטיח שחרור

 a אנושי.
 צ

 לדעתו של מרקם, עמדתו של באואר היתה ״מופשטת״, כלומר, א־היטטורית וחד־צדדית. הוא עצמו
 ־3 התבונן במדינות הממשיות שהגשימו, או נמצאו במהלך ההגשמה של אמנטיפציה פוליטית, וגילה

 ^ את אופיה החלקי של האמנסיפציה הזו: תחת מסווה האוניברסליות של המדינה ממשיך לרחוש
- בחברה האזרחית המאבק בין האינטרסים הפרטיקולריים. הפרטת הדת אינה גורמת, כפי שציפה

 באואר, להיעלמותה: אדרבא, היא רק מגבירה את כוחה.

 הפריחה הנמשכת של הדת במדינות הפוליטיות באמת מוכיחה, לשיטתו של מרקם, את חוסר
 השחר של דרישתו של באואר מהיהודים כי ינטשו את דתם כתנאי מוקדם לאמנסיפציה.

 אמנסיפציה פוליטית מחייבת, אכן, את שחרור המדינה מהדת(ולהפך), אבל לא את שחרורו של
 האזרח הפרטי מהדת. להפך: אחת הזכויות הבסיסיות המובטחות לאזרחי המדינה הפוליטית היא

 חופש הפולחן הדתי.

 אם חופש הדת היווה הישג חשוב של האמנסיפציה הפוליטית, העובדה שהצורך בדת לא נפסק
 מצביעה על מגבלותיה: העובדה שאנשים צריכים אשליות דתיות כדי לקיים את עצמם במדינה

 הפוליטית מראה שהאוניברסליות של המדינה הזו היא אשלייתית. השחרור מהדת יוכל לבוא רק
 עם ההתגברות על הניכור - וזו מחייבת, כפי שמרקס האמין עתה, את שינוי החברה האזרחית,

 את ביטול ה״סחר־מכר והנחותיו״.

ת א ז ו  לאורך בל דיונו באמנסיפציה היהודית מבקש מרקם להדגיש את הדמיון בין יהודים וגויים -
 לעומת באואר, המדגיש את ההבדלים ביניהם. הוא ממקד את דיונו בפעילויותיהם הכלכליות של

 היהודים, שלטענתו כבר נטמעו לחלוטין לתוך המגמה השלטת בכלכלה הנוצרית(או, למעשה,
 הכלכלה הנוצרית היא זו שנטמעה לתוך הכלכלה היהודית). הוא מנסה להימנע מוויכוח על הדת

 היהודית עצמה, בטענה שזו איעה רלוונטית לאמנסיפציה הפוליטית ושהיא תעבור מן העולם, כמו
 כל דת, בבוא האמנסיפציה האנושית.

 חוסר רצונו של מרקם להיות מעורב בדיון תיאולוגי על היהדות, והתמקדותו בתפקיד שיהודים
 מילאו בחברה האזרחית הם שעודדו את שתי המסורות הפרשניות שביקרתי במאמר זה. טיעונו

 למען אמנסיפציה יהודית לא לבש את הצורה הרגילה של לימוד סניגוריה על הדת היהודית: הוא
 מובע דווקא בלשונו של הניתוח החברתי הכללי שלו. מעבר לכך, מרקם מזהה את השתמרותה של
 היהדות - כמו־גם את השתמרותן של כל הדתות האחרות - עם תנאים חברתיים שהם לדעתו

 בני־חלוף. זאת, בשילוב לשונו הפוגעת, יכולים אכן להסתיר את מטרתו הפוליטית והתיאורטית
 האמיתית: תמיכה באמנסיפציה ליהודים בפרוסיה.

 באותו אופן, התעקשותו להבין את השאלה היהודית במונחי השאלות החילוניות הכלליות של
 התקופה יכולה ליצור את הרושם שהוא איננו מעוניין באמת בשאלה היהודית עצמה. אך כפי

 שהראיתי, המסה ״לשאלת היהודים״ לא רק הונעה, אלא גם הונחתה לכל אורך הדרך על־ידי רצונו
 של מרקם להציג את הטיעון בעד אמנסיפציה ליהודים באופן משכנע ככל האפשר.

 גישתו של מרקם לשאלה לא הצליחה לענות לטיעונו החזק ביותר של באואר, שבמערכת חוקית
 היהדות איננה יכולה להיות מופרטת, ועל כן איננה יכולה להתקיים במדינה פוליטית מודרנית. היא
 השיגה, עם זאת, הישג משמעותי הרבה יותר: היא הניחה את היסוד לניתוח מטריאליסטי־היסטורי

 של ההיסטוריה היהודית ושל בעיית הניכור בכלל. כפי שהבטיח מרקס לאופגהיים ב־1842, הוא
 אכן ״נתן כיוון חדש״ לוויכוח בשאלה היהודית.

 החוג למרע המדינה, אוניברסיטת תל-אני נ
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