התרבותהעבריתהחדשה -
תשתיתהזהותהיהודיתחילונית


∗



יאירצבן 


"עקבתשמעוןבקולי"–משלונמשל 


חייםבארנועלאתספרוהאחרוןעלמערכותהיחסיםשביןביאליקלברנרולעגנון
)"גםאהבתם,גםשנאתם"(במעיןמעשיהעגננוניתטיפוסית,שכדרכןשלמעשיות
עגנוניותהןבגדרמעטומוזרהמקפלבתוכומשמעויותכבדותמשקללעתים.
למעשייההזאת,התבררלימקריאתיאצלבאר,גרסאותאחרות,ואףאניעצמי
טרחתילהביאאחתמהןבסיוםמסהשכתבתילפניכשששניםעלהזהותהיהודית
החילוניתותכניה .
גרסתישלי,ואיניזוכרבמדויקאתמקורה,קרובהכמדומהלילזושלחוקרעגנון,
אברהםבנד:בשלעיסוקיונזקקפעםעגנוןלהשפילמירושליםלתלאביב,ובהגיעו
הבחיןכיניתקעקבנעלו.עובריאורחסייעובידולהגיעלבקתתוהצרהשלסנדלר
תימני,זקןותמהוני.חלץעגנוןנעלו,הושיטהלסנדלרושאל :
"היואילמרלתקנה?"הכירבומידשעגנוןהוא,הצהילפניו,דחההצידהכלעבודה
אחרתושקדמידעלתיקונושלהעקב.משסיים,שלףעגנוןאתארנקוכדילשלםלו
שכרו,אלאשהסנדלרדחהובידו,סירבואמר":עקבתשמעוןבקולי".השיבלו
עגנון":הריהבקעשנבקעביןעקבלנעלרמזמפורשהואלבקעלגולגולת'שעניינו
מעות,אז,אנא,קבלשכרך",אולםהסנדלרהתימניבשלו,מסרבלקבלוחוזר":
עקבתשמעוןבקולי".עגנוןמנסהשוב":רואהאנישמרעושהתורתוקבע,אזקבל
שכרךויקלעליולהתפנותלתלמודך".והתימניהתמהוניבשלו":עקבתשמעון
בקולי" .
לימיםנתןעגנוןבידימקורביורמזיםלפענוחושלסיפורמוזרזה".עקב"אינואלא
נוטריקון,ראשיתיבות:עגנון,קוק,ביאליק.ואותוסנדלרתמהוניקובעכאןבמפורש
אתהסדרההירארכיומעניקאתהבכורהלעגנון.חייםבארבבואולפרשאתמשלו
שלעגנון,מעידאתאברהםבנדעל"חרדתושלעגנוןלמקומובתולדותעםישראל.
בדורוראהבעצםשנימתחריםגדוליםמאוד–ביאליקוהרבקוק.נדמהלישיש
מקוםלטעוןבסיפורזהיותרמאשראתהמימדשלתחרותאישיתעלהמיקום
בפנתיאוןהתרבותיהלאומי,שהריכלאחדמייצג,ככלותהכל,יותרמאשראת
עצמו .


ביאליק–אביהספרותוהשירההעברית 

הרבקוקמייצגאתהתרבותהיהודיתהדתית,ביאליק–אתהתרבותהלאומית
החדשה,החילונית,ועגנוןאתהסינתזהביןהשתיים.אותוסנדלרזקן–ונקללשער
קולושלמיהואמשמיע-גוזרופוסק:סדרהחשיבותהואברור:עגנון,קוק,
ביאליק .
∗

מתוך:יעקבמלכין)עורך(,תרבותהיהדותהחילונית-הגותחדשהבישראל,הוצאתכתרוספרייתהיהדותהחילונית,2006עמ'.303-297כתביהםשל
עשריםוארבעהמחשוביההוגיםבישראלעלהנושאים:התפתחותההגותהיהודיתהחילוניתומקורותיהביהדותובתרבותהעמים;מעמדהשל
האישהביהדות;בעיית"מיהויהודי"והגדרותהזהותהלאומיתהיהודית;הומניזםויהדות-מוסרחילוניביהדותכיורשושלהזרםהנבואיבתנ"ך;
היהדותהחילוניתבישראל-פניםבתרבותהובמעמדה;אלוהיםבעינייהודיםחילוניים.לקריאתההקדמהותוכןהענייניםראה :
http://www.free-judaism.org/76682/tarbut
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אולםעגנוןמציעסדראחר:ביאליק,קוק,עגנון.והסנדלרבשלו:עגנון,קוק,ביאליק.
ושובמנסהעגנוןאתהסנדלר:אוליהסדרהנכוןהואקוק,ביאליק,עגנון,אך

הסנדלרהזקןבשלו:עגנון,קוק,ביאליק…




סיפורמשעשעזהעומר,ודאילמגינתליבושלעגנון,בניגודלהתפתחותהשל
התרבותהעבריתבדורותהאחרונים.הגותושלהרבקוקהשפיעההשפעהעמוקה
עלחוגיםמסויימיםבציונותהדתית,ולגלגולההגוש-אמוניהיו,ללאספק,השפעות
מפליגותבתחוםהמדיני,אךאיאפשרלטעוןכימילאהתפקידרבערך
בהתפתחותהשלהתרבותהעבריתבדורותאלה,.איןספקשעגנוןהשפיעהשפעה
רבהביותרעלהתפתחותהספרותהעבריתהחדשה,אךהזרםשהואמייצגלא
הפךלהיותדומיננטיומרכזי .

דווקאביאליק,כמבטאאתהתחדשותהשלהתרבותהעבריתבשלבהתעוררותה
שלהתנועההלאומיתשלנו,מייצגאתהזרםשהשפיעיותרמכלזרםאחר,לארק
עלהספרותוהשירההעבריתאלאגםעלמכלולהיצירההתרבותית.גםאלא
שמרדובוובסמכותוהםמבחינהזובניוהחוקיים:החלבאלתרמןושלונסקיוכלה
ביהודהעמיחיונתןזך,עמוסעוזוא.ביהושע.מישדבקבזהותהיהודיתהחילונית
ונשעןעלתכניוהרוחניים-התרבותיים,רשאילהשיבאיפואבלארגשינחיתות,כי
התפתחותהשלהתרבותהעבריתהחדשהשעדהנה,חרףהביקורתשניתןלמתוח
עלהיבטיםשוניםומשוניםשלה,מעניקהלזהותהיהודיתהחילוניתתשתיתאיתנה
ויוצקתבהתכניםשלממש .

אלאששובחוזרתהקושיהלמקומה:מהיאיפואאותהזהותיהודיתחילונית?
עגנון,שפתחנובו,יובילנועתהאצלברנר:מספרעגנוןעלפגישהמשולשתבינו
לביןברנרוברלבימיוהראשוניםשלברלבארץ.ברלקדחבחדרוועגנוןוברנרבאו
לבקרו".אחרישיצאנו,רציתילשאולאתברנר,מרראהלטרוחכלכךעלאדםזה.
הציץעליפתאוםבעיניהכחולותוהנאותוהחזירפניוכלפידירתושלברל
כצנלסון,ואמר:אישישראל.כלומר,הוא,ברלכצנלסון,אישיהודי.מביןאתהמה
אניאומר,אישיהודיאמרתי…רוצהאתהודאישאפרשלךמהזהאישיהודי,לא
אפרשלךשכברהגיעההשעהשתביןבעצמך" .
שמוניםהשניםשחלפומאזאותומעשהלאהקלועלינואתהמלאכה–להבין
מעצמנואתעצמנו .


החילוניות–מליאותמתחדשת 

להיותאישיהודיעבורימשמעלעמודבנקודתמפגששלשניקווים,אחדאנכי
ואחדאופקי.הקוהאנכימייצגאתהרצףההיסטורישלדורותחייםיהודיים,דור
אחרדור.עלקוהרצףהזהבנקודתההווהאניניצב .
הקוהאחר,האופקי,מייצגאתהרצףהקיומי,הדמוגרפי-התרבותי,שלהחיים
היהודייםבימינו.עלקוהרצףהזהמצוייםיהודיםהחייםבניויורק,בדמשק,
בפאריס,בטשקנטובמוסקווה,ועליואניניצבכאןבמקוםייחודימאוד,בישראל.
לעמודבנקודתהמפגשהזאתשביןהיסטוריותלקיומיות,שלכאןועכשיוהשזורים
וקשוריםבמהשאינוכאןואינועכשיו–זאתעבוריראשיתהמשמעותשלהיות
יהודי.ועודהדבריםארוכים .
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החילוניותאינהריק,ואקום,שהיהמלאוגדושבאמונהזכהותמימהונתרוקן
לפתע,אלאהשקפהתרבותיתרוחנית.החילוניות,בהעמידהעצמהכאנטי-תיזה
לכפיההדתית,מייצגתמליאותמתחדשתשלחייהרוחוהחברה.זוהיתמצית
מהותהבהקשרההיסטורישלהופעתה,בתרבותאירופה,עלספושלהזמןהחדש .

החילוניותהמודרניתמסמלתהתפתחותמןהמפנהההומניסטישלהרנסנסדרך
הרפורמציה,התגליותהגדולותשלהמאהה-17ועדלמהפכההצרפתית.ההישג
הפוליטישלהבאלידיביטויביכולתהלקבועאתבכורתהרשותהחילוניתעל
הרשותהכנסייתיתכעיקרוןיסודימוסכםשעליומושתתהמדינה.אולםהחילוניות
אינהמהפיכהפוליטיתבלבד,אלאבעיקרמהפיכהתרבותית,שיצרהויוצרת
אקליםהמכרסםבדוגמותהדתיותובממסדהדתיהנשעןעליהן.אתהמהפךסימל
ההומניזםהמעניקלאדםולענייניומעמדשלבכורה.ההומניזםמדגישאת
האוטונומיהשלהאדםכיצורתבוני,האחראילמעשיווחותרלדמותאידאליתרב
צדדיתהשואפתלהרחבתהדעתוההשכלה.בןלוויהצמודלהומניזםהוא
הרציונליזם,המדגישאתהתבונההאנושית,אתהנסיוןהאנושיואתהחקירה
המדעית,כאמצעיםלידיעתהאמתוהבנתהמציאות .
תרבותהרנסנסוהחילוניותהכשירואתהקרקעגםלקבלתעיקרוןהסובלנות.חיוב
החיים,העדפתההתעמקותביחסיאנושעלפניהיחסיםביןאדםלאלוהיו,
התגברותהסקרנותוהספקנות,השחרורמאזיקיהתיאולוגיהוהתחזקותהמתירנות
הצטרפולהכרעותפרגמטיותשלטוניותוהביאולסובלנותתרבותית-רוחנית
ופוליטית-חברתית .

ריבונותהאדם,כיצורתבוני,עלעצמנוועלהטבע,חרגהאלהתחוםשלהריבונות
כעיקרוןמדיניחברתי.המדינההלאומית-הריכוזיתהמכריזהעלריבונותה,
וריבונותזושוללתכלמקורחיצונילסמכותה.מתוךהגיונההפנימימחייבת
הריבונותהחילוניתאתהסובלנותהדתית,שכןהיאאמורהלשפוטאתאזרחיהעל
פיאבןבוחןאחתבלבד-הנאמנותלמדינהולחוקיה.עלפיאותוהגיוןהיאחייבת
להותיראתהאמונהואתהפולחןהדתילתחוםענייניוהפרטייםשלהאזרח .

המסעהחפוזשערכנובנתיביההמקוצריםשלההיסטוריה-במסלוליההומניזם,
הרציונליזם,הסובלנותוהריבונות–כלתכליתואינואלאלהצביעעלהקשרים
המסועפיםשבינהם,שעיצבואתמליאותהועושרההרב-גונישלהחוויה
התרבותיתהחילונית.מליאותזועמוסתסתירותומשבריםהיאואינהנתונה
מאליה,אךהיאמפריכהאתהטענהשהחילוניותהיאכשלעצמהזההעםריקנות
רוחנית-תרבותית .

איננובאיםלטעוןגם,כיתרבותחילונית,שטבועיםבהערכיםאלה,יכולה
להתנתקמהמורשההתרבותית-דתיתשלהעבר,אוכיקייםאוטומטיזםכלשהו
המזההמלכתחילהאתהיחידהדתיאואתהיחידהחילוניעםערכיםכלשהם.כל
שבאנולומרכאןהוא,כיאיאפשרהיאלהעלותעלהדעתאתהתפתחות
ההומניזם,הרציונליזם,הסובלנותוהריבונותללאהתגברותהשלהחילוניות,וכי
החברהששולטתבהטוטליותדתיאיןקיוםלערכיםאלה .


3

תשתית הזהות היהודית חילונית  /יאיר צבן

תרבות היהדות החילונית  -הגות חדשה בישראל


נסיגתהדתבפניהחילוניות 

זוהיגםתמציתמהותהשלהחילוניותבהקשרההיסטורישלהופעתהבחייעמנו,
עלרקעהאמנסיפציהוההשכלה.חפיפהמלאה,דוסטרית,ביןהזהותהדתית
לזהותהלאומיתביהדות,שהתקיימהבמשךעשרותדורות,הלכהונסוגהאחור,
הלכהוהתפרקהתחתכובדלחצושלהחילון.אמירתושלרביסעדיהגאון",אין
ישראלאומה,אלאבתורותיה",תשכוחהובטלתוקפה.הציונות,בסופושלחשבון,
היאגםחילונהשלהיהדות.בניגודלצפוילכאורה,לאהוטבעבציונותחותמהשל
האמונההדתית,אלאדווקאזושלהתפיסההחילוניתהציונותניסחהאתהנחות
היסודשלהבמונחיםהיסטוריים-רציונליים,ומטרותהעלשלההוגדרוכמטרות
אנושיות-חברתיותולאומיות-מדיניות .

הציונותלאהיתהרקתוצאתושלהחילוןבעםהיהודי,אלאהפכהעדמהרהגם
לזרזרבעוצמהבתהליךזה.היאהעניקהליהודיהמודרניהגדרתזהותעצמית
חדשה,אלטרנטיביתלזוהמסורתית,ההולכתומתפרקת.עלאלהבעיקריצאקצפו
שלהאדמו"רמלובאביץ',לאזההמשדרלנומברוקליןאנציקליקותלמלחמת
חורמהבשכנינו,אלאאביחותנו,שלוםברשניאורסון,ראשחסידיחב"דברוסיה
אשרהזהירכיהציוניםגרועיםבהרבהמןהמשכילים.המשכילים,כךהסביר
האדמו"רמלובאביץ',ישתקווהכייבינושאםרוציםהםלשמורעלזהותם
היהודיתעליהםלחזורבתשובה,ליראתשמייםולקיוםמצוות.אבלהציוני",גםאם
תכתושאותובמכתשת,לאישובבתשובה,באשרלפיחשבונוהואיהודיכשר
מאחרשהואלאומינאמן").(1903אכן,הלובאביצ'רהעמיקלחדורלמהותהניגוד
העמוקשביןהעמדההחרדית,המחייבתטוטליותדתיתשלהזהותהיהודיתכתנאי
מוקדםלזהותלאומית,לביןהציונות,שעלפיעצהמהותהלאיכלהלהשליםעם
טוטליותזו,משוםשכרתהבריתהיסטוריתעםהחילוניות .
הוויכוחעלהזהותהיהודיתהחילוניתאינונותןמנוח.שנהלאחראותוביקראצל
ברלמציגברנראתהשאלההמציקה–במהאנחנויהודים?והואמשיב":אנחנו
הננויהודיםחייםהממשיים,בלבוברגש,בליכלהגדרותשכליות,בליאמיתות
אבסלוטיותובליהתחייבויותכתובות.כלמישיקרלנוכיוםהזה,כלמהשישלו
ערךבעניינו,כלמהשנובעמתוךהמהותהחופשיתשלנו-בליאונסובליכפייה,
תהיהאיזושתהיה-זאתיהדותנו,אםאתםרוציםדווקאבמלהזו" .

מבחינתושלברנר,לאהדבקותבדעותאובאמונות,כאלהאואחרות,אלא
"הדבקותבהמוןהיהודיהיאהגורםהמשמרשלהיהודיות")כלשונושלמנחם
ברינקר(,ורקכאשריקיימוהיהודיםבהמוניהםחייםלאומייםנורמלייםתתחיל
להתהוותהזהותהחדשה.מהתהיהזיקתהשלזוליהדותהישנה?איןלדעת.מכל
מקום,איןלהטילעלהיצירההחדשה"חיוביםמיהעברבשםהעבר" .
ושובאיןמנוח:היחסאלהעבר,אלההמשכיות,אלהרציפות.ההתמודדותעם
היבטזהבתרבותהלאומיתהואהקושיהעקרוניהעומדבפניהיהודיהחילוני.
היהודיהחילוניניצבנוכחמכלולעצוםשלהיצירההיהודיתלדורותיה,ביודעוכי
רובהיצירהזאתנוצרהבמשךדורותרביםבידייהודיםיראישמיםושומרימצוות,
שחותםאמונתםואורחחייהםטבועביצירתם.אתכיווןהתשובהנתןח"נביאליק,
בשעהשהעלה,לפנייותרמשבעיםשנה,אתרעיון"הכינוס".עיקרושלהרעיוןהיה
לכונןצוותרבמשתתפיםשלגדוליהיוצריםבשפההעבריתוהחוקריםבמדעי
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היהדות,להטילעליומשימתאדיריםשלכינוסמקיףממבחריצירתושלהעם
היהודילדורותיובשיטהמדעית,שווהלכלנפש .


משימתדורנו":לכתובש"סחדש" 

ביאליקיצאמנקודתמוצאשעלפיההעםהיהודישרויבמצוקהרוחנית.האדם
היהודיבןזמנו,לאחרתקופתההשכלהובעקבותהחילון,אינומסוגללהכירכראוי
אתמקורותתרבותו.ביאליקהטיףלברירה,שתוליךגםלגניזהרבתי".הפורקת
מעללבהעםמשאכבדשלאחריותמוסריתהמוטלתעליובתורשומרנכסים
מתים".למישנבהלהסבירכי"קציצהבנטיעותעדייןאינהעקירהמןהשורש".
בדימויחריףיותרשלתפקידהכינוסהלאומיהסבירביאליק",כיאפילומהפכה
אכזריתביותראינהאלאהופכתאתהקערהעלפיה,אבלאתגוףהקערה
הראשונהאינהמשברת,שאםלאגןתמצאבמהלהגישאתתבשילההחדש" .

עיקרוןהברירההשרירותיוהמעטמלאכותישלביאליקהואהמשתנההמתווךבין
מגמותשלרציפותוהתחדשות,קיבועושינוי,סטטיותודינמיות,בבניינהשלתרבות
לאומית.באמצעותואנונוטליםמןהעבראשראנונוטליםכחומריםלהווהלבניינו
שלהעתיד.אולםתרבות,שיסודהאמונההואלהאבןפינהועמודתווךכאחד,
מוגבלתמעצםטיבהבאופןהפעלתושלעיקרוןהברירהובאופןמימושםשל
תהליכיהתחדשותושינוי.בכלתרבותקייםיסודשלהערצתהעבר.אךתרבות,
המקדשתאתהעברבקדושהאמונתית,מפתחתרתיעהמפנימעשיםשלחידוש.
אתעיקרוןהברירהלאניתןמעתהלהפעיל,אלאעלדרךפרשנותםשלטקסטים
עטוייקדושה.כלעודהתנהלוחייהעםהיהודיבשוליזרמיהשלההיסטוריהוהיו
גדוריםבד'אמותשלהלכהובחומותשלגיטו,אפשרהיהלצמצםאתעיקרון
הברירהבהתפתחותהתרבותיתלאופןמימושוהפרשני .

אולם,כאשרהחלההפריצהממעגליהאמונה,עתגברומגמותהחילון,עםהופעת
ההשכלה–שובלאיכלוההתחדשותוהשינוילהסוותעצמםכפרשנותגרידא.
תחתיהבאהעתהההתחדשותהנשענתעלברירהגלויהמתוךמאגרשל"חומרי
עבר"לבניינושלהעתיד.ותהליךהברירההזה,ככלשהואמודעומכוון,מתרחש
עלפיאבניבוחןמעודכנות,העומדותלמבחןרציונליוערכי .
עלרקעזהישלדחותאתמישמתיימריםלהיות"בעליהבית"שלהתרבות
היהודיתלדורותיה,אתאלוהכופריםבזכותושלהיהודיהחילונילאמץלעצמו
ערכיםתרבותיים,שעוצבובימיםעברובידיהודיםשומרימצוותויראישמים.נסיון
זהשלחוגיםדתייםהואמעשהיומרניומשונה.הריכמעטכלהתרבותהאנושית
היתהעדלפנימאותשניםתרבותדתית,אותרבותהעטויהבכסותדתית.האם
כיוםרקדתייםלסוגיהםרשאיםלכלוליצירותאלובאוצרםהתרבותי?כלתנועה
לאומיתבעתתקומתהפונהאלהעברכדילשאובמחוויותיו,מןהזכרונות
ההיסטורייםומהיצירותהמשקפותאותם.התנועההלאומיתהיוונית,למשל,
החלהלעתהתעוררותהלהבליטאתתרומתההגדולהשלהתרבותהיווונית
העתיקהלהתפתחותהתרבותהאנושית,ולבטאערגהוכיסופיםלימיגדולתהשל
יווןבימיקדם.הסופרהיווניקוראיסאדמנטיוסנמנהעםראשיתנועתהתחייהשל
עמו.הואתרגםליווניתאתכתביהרודוטוסוהוציאלאורבמהדורהחדשהאת
ארבעתהספריםשלהאיליאס.האםצריךהיהאדמנטיוס"לחזורבתשובה"אל
מקורותהאמונההמיתולוגיתהעתיקהואלפולחןהאליםשלה,כדישיהאזכאי
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לעסוקבחומריהשלהיצירההיווניתהעתיקה?מהשנראהלנוכאבסורד,שעה
שמדוברבתרבותלאומיתשלעםאחר,נעשהלפתע"מורכביותר"ו"שונה
בתכלית"כאשרמדוברבתרבותהלאומיתשלנו".מורכביותר"אולי,אבל"שונה
בתכלית"-עלשוםמה? 
הזכותלבחורמהמורשתאתבחירתךשלך,ההשתתפותבעיצובהשלתרבותעמך,
היכולתלשאובהשראהמהמורשתהיהודיתשלנו–כלאלהמציביםאתגרמורכב
ויומרניבפנימערכתהחינוךשלנו.כדילהתמודדעםאתגרזהראוילחזק,להעמיק
ולהעשיראתהתפיסהשליהדותחילוניתגאה,הפונהלמקורותבאהבה,אך
בגישההיסטורית,ביקורתית:בסקרנותולאבקדושהדוגמטית,תוךהעמקת
הקשריםוזיקותהגומליןביןתרבותנושלנולהתפתחותהשלהתרבותהאנושית
הכללית .

)פורסםב"הארץ"באוקטובר,.93מבוססעלמסהשפורסמהב"כזהראהוחדש"(.
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