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השיגעון הגדול ; יהודי גליציה ובוקובינה ערב מלחמת העולם הראשונה ובמהלכה
.חווית מלחמת העולם הראשונה נצרבה בתודעת הלוחמים מצבאות שונים והאוכלוסיות אזרחיות שונות כאירוע מכונן
אצל קהילות יהודיות שונות ברחבי אירופה יצרה המלחמה התמודדויות חדשות שלא היו מנת חלקן של הקהילות קודם
 מחוזות גיאוגרפים מזרח אירופאים עד מלחמת העולם,  וכך היה הדבר גם בקרב יהודי גליציה ובוקובינה.לכן
 על רקע הבנת מאפיינה הייחודים של יהדות גליציה ובוקובינה. הראשונה היו חלק מהאימפריה האוסטרו הונגרית
 נבקש להבין,ודימויה השנוי במחלוקת של יהדות גליציה כפי שהתפתחו בתקופה שקדמה למלחמת העולם הראשונה
את התמודדויות של יהודי גליציה ובוקובינה לפני המלחמה ובמהלכה ואת והשינויים הפוליטיים התרבותיים
.והחברתיים אותם חוו
The Great Madness; Galicia and Bukovina Jewries Before and During World War I
World War I considered a significant milestone and central events at the history of the twenty
century. Jewish communities in different fight zones faced new problems that the new reality of
the war created. Among these communities were Galicia Jewry, an eastern European geographic
region that until World War I was part of the Austrian - Hungarian Empire and Jewish
communities in Bukovina area. Already at the beginning of the war, Galicia & Bukovina Jewries
had to deal with new and unique realm and new challenges. Some of these challenges were a
result of the war and some of the challenges were continuation of pervious circumstances. Hence
based on understanding the unique character of Galicia & Bukovina Jewry, and the controversial
reputation of Galicia Jewry, as had been developed at the years previous the war, this class will
examine the old and new challenges that Galicia & Bukovina Jewry faced and the fundamental
political cultural and social changes that these communities experienced during the war.
0 שבוע

מבוא קווים לדמותם של המחוזות גליציה ובוקובינה
Week 1
Introduction to Galicia and Bukovina
Larry Wolf, The Idea of Galicia History and Fantasy in Habsburg Political Culture, New York
2010.
Fękacz Jolanta ‘Galician Society as a Cultural Public 1771- 1914’, Journal of Ukrainian Studies
23:2, winter 1998, 23 -44.
4 שבוע
 יהודי גליציה ובוקבינה במהלך המאה התשע עשרה הארוכה, דימוי ומציאות
Week 2
Reputation & Reality Galicia and Bukovina Jewry in 19th century

Israel Bartal & Antony Polonsky ‘ The Jews of Galicia Under the Habsburgs ‘ Polin 12 , 9111
3- 24.
David Rechter, Becoming Habsburg, The Jews of Austrian Bukovina 1774 – 1918, Oxford 2013,
109 – 142.
3 שבוע
 רב לאומיות הפסיפס החברתי של גליציה ובוקובינה,רב תרבותיות

Week 4
Multi-Cultural , Multi National ; the Social Fabric of Galicia and Bukovina
Ivan L. Rudnytsky , The Ukrainian in Galicia Under Austrian Rule’, Markovits Andres & Sysyn
Frank (ed.) Nation Building and the Politics of Nationalism essay on Austrian Galicia , Harvard
1982 , 23- 67 .
Piotr S. Wandycz , ‘The Poles in the Habsburg Monarchy’. Ibid , 68 – 93.
Fred Stambrook, ‘National and Other Identities in Bukovina in Late Austrian Times’ Austrian
History Yearbook, 2004, vol.35, pp.185-203.
2 שבוע

יחסי יהודים לא יהודים במחוזות
Week 4
Jewish and non –Jewish Relations in Galicia and Bukovina
John – Paul Himka , ‘Dimensions of a Triangle; Polish – Ukrainian – Jewish Relations in
Austrian Galicia’, Polin 12,1999 25-48.
Daniel Unowsky "Peasant Political Mobilization and the 1898 anti-Jewish Riots in Western
Galicia", European History Quarterly, 40 (3) 2010, 412- 435.

1 שבוע
הפסיפס החברתי של יהודי גליציה ובוקבינה
Week 5
The Social Fabric of Galicia and Bukovina Jewries
. 74-44 ,9199  מרחביה,רפאל מאהלר חסידות והשכלה
 אלחנן ריינר (ע) קרקא – קז'מייז' – קרקוב מחקרים,'02 -רחל מנקין 'האורתודוקסיה בקרקוב על סף המאה ה.
.919 – 911 0229  תל אביב,בתולדות יהודי קרקוב
. 974-002 ,0292 מיכאל סטניסלבסקי רצח בלבוב פוליטקה דת ואלימות ירושלים
David Rechter ’Geography in Destiny: Religion and Empire in Habsburg Jewish Bukovina’,
Journal of Modern Jewish Studies 2008 7:3, 325 – 337
0 שבוע
המשך
Week 6
The Social Fabric of Galicia and Bukovina Jewries

 אלחנן ריינר (ע) קרקא – קז'מייז' – קרקוב מחקרים בתולדות,' 9197 – 9691 מוטי זלקין 'השכלה יהודית בקרקוב
.911 -929 0229  תל אביב,יהודי קרקוב
69-909  תשל"ה0  גלעד,עזרא מנדלסון וילהלם פלדמן ואלפרד נוסינג התבוללות וציונות בלבוב

Rachel Manekin “The Debate over Assimilation in Late 19th Century L'viv.” Richard I. Cohen,
Jonathan Frankel, and Stefani Hoffman )Eds ( Insiders and Outsiders: Dilemmas of East
European Jewry Oxford , 2010, 120-130.
.
7 שבוע
הספרה הציבורית היהודית בגליציה ובוקבינה
Week 7
The Jewish Public Sphere in Galicia and Bukovina
) התקנון ויחסי הכוחות בממסד הקהילתי אלחנן ריינר (ע9691 – 9197 אנדזי זביקובסקי הקהילה היהודית בקרקוב
.991-929 , תל אביב,קרקא – קז'מייז' – קרקוב מחקרים בתולדות יהודי קרקוב
,0229  ירושלים, יוסף שלמון (ע) אורתודוקסיה יהודית,' 'פוליטיקה ואורתודוקסיה ; המקרה של גליציה, רחל מנקין
. 791 – 774
Joshua Shanes Diaspora Nationalism and Jewish Identity in Habsburg Galicia , Cambridge
2012, 197 -223
Lichtblau, Albert & John, Michael, ‘Jewries in Galicia and Bukovina, in Lemberg and
Czernowitz : two divergent examples of Jewish communities in the far east of the AustroHungarian monarchy’, in Gilman & Milton Jewries at the Frontier , Illinoi 1999, 29 – 46 .
8 שבוע
הלאומיות היהודית
Week 8
Jewish Nationalism
. 9616  לוח אחיאסף,'גרשון באדר 'התנועה הלאומית בקרב אחב"י בגליציא
. 60-912 ,9116  ירושלים, 9616 -9641 'מיכאל נתן גלבר תולדות התנועה הציונית בגליציה כרך א
Joshua Shanes Diaspora Nationalism and Jewish Identity in Habsburg Galicia , Cambridge
2012, 46-102 .
9 שבוע
בספרות ובאומנות
Week 9

Literature and Art
חנן חבר 'גורו לכם הגליצאים ספרות גליציה והמאבק על הקנון בספרות העברית' תיאוריה וביקורת  1סתיו , 9117
.11-44
דן לאור חיי עגנון  ,תל – אביב .76 -92 , 9116
עזרא מנדלסון מאוריצי גוטליב אומנות היסטוריה זכרון ירושלים . 91-40 ,0229

שבוע 01
תרבות נעורים
Week 10
Youth Cultural
מתתיהו מינץ 'למקורותיה של תנועת השומר הצעיר בגליציה  ,ארגוני סטודנטים וארגוני נוער ציוני עד מלחמת העולם
הראשונה' ,גלעד י"ג  ,9112פ"ג -קי"ח.
נתן קוסטה 'השחר – צעירי ציון' ,ישראל כהן ודב סדן (עורכים) פרקי גליציה ,תל אביב תשי"ז . 11-926
שבוע 00
גליציה ובוקיבנה במהלך מלחמת העולם הראשונה
Week 11
Galicia and Bukovina During World War I
מרכוס סילבר פועלי ציון באוסטריה במלחמת העולם הראשונה והמאבק לאוטונומיה לאומית של יהודי גליציה ופולין
ציונות כ"ב -11 0222
David Rechter Ethnicity and Politics of Welfare ; the Case of Habsburg Austrian Jewry Simon
Dubnow Year Book 2002 257 – 76.
שבוע 04
המשך
Week 12
Galicia and Bukovina During World War I

מאיר הניש 'יהודי גליציה שבווינה' ישראל כהן ודב סדן עורכים פרקי גליציה. 726 -219 ,
ש .אנ-סקי חורבן היהודים בפולין גליציה ובוקובינה  ,שטיבל . 9101
אביגדור המאירי ,השגעון הגדול :רשימות קצין עברי במלחמה הגדולה ,פרויקט בן יהודה,
http://benyehuda.org/hameiri/great_madness.html
שבוע 03
סיכום
Week 13
Conclusions
Memorials Submitted to President Wilson Concerning the Status of the Jews of Eastern Europe

