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  : התשוקה למזרח באירופה המודרניתיוגההעד והרומנטיקה הגרמנית מ
 

 
 ד"ר עפרי אילני

 –הידקו המעצמות האירופיות את אחיזתן הצבאית, הכלכלית והפוליטית במזרח  18-מאז סוף המאה ה
ממצרים ועד הודו. אירופה ביססה את עליונותה על המזרח באמצעות עיצוב דימויו של מרחב מגוון זה 

וקה. כטריטוריה נחשלת, דתית וקנאית. אך במקביל, היווה המזרח גם מחוז חפץ, ומושא הערצה ותש
נוסעים, חוקרים ואינטלקטואלים אירופים, בפרט גרמנים, אימצו לעצמם זהות אוריינטלית מדומיינת כדי 

לבקר באמצעותה את המודרניות, ואת אירופה עצמה. מגמה תרבותית זו הולידה מגוון רחב של תופעות 
למזרח, מסעות למזרח חשובות בעידן המודרני, ביניהן: מיתוס הגזע הארי, תנועות נוצריות של הגירה 

 לצורך גילוי עצמי רוחני ומיני, ולבסוף גם התנועה הציונית.
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