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The rapid political, social, and cultural changes that swept through Europe in the Modern
Era posed a crisis for the Jewish communities living in its midst. Under these
circumstances there emerged a widespread debate among leading Jewish thinkers
regarding the essence of Judaism, its ability to adapt to modern times, and the desirability
of its doing so. Especially fascinating was the course of this debate in Galicia, which
served as a cultural intersection between East and West European Jewry and a battle zone
between traditional and liberal elements in Jewish society. This course attempts to trace
the literary struggle of Galician maskilim, scholars, and thinkers over the future of
Judaism, a struggle waged via both satiric and scholarly means.
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