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של  ההיסטוריה  נראית  הייתה  יחסו כיצד  אלמלא  הפסיכואנליזה 
פרויד  זיגמונד  של  כך  כל  האמביוולנטי 
ליהדותו? מה היה קורה, למשל, אילו היה 
קרוב יותר ברוחו לשכנו הווינאי תיאודור 
המקורית  קריאתו  את  שזנח  הרצל, 
להתנצרות המונית של בני עמו והפך לנושא 
הדגל של חזון המדינה היהודית העצמאית? 
אלה  בשאלות  ההרהור  מן  לחמוק  קשה 
פרויד,  זיגמונד  של  היהודי  עולמו  למקרא 
ד'  ארנולד  של  בעריכתו  מאמרים  אסופת 
המקבצת  לאחרונה,  שפורסמה  ריצ'רדס 
את פירותיו של כנס שנערך בנושא בשנת 
ומן  2006. סלידתו של פרויד מן האמונה 
הפרקטיקה הדתית מתועדת היטב בכתביו 
שהכול  אף  ואולם,  מחייו;  ובאנקדוטות 
זהותו  שמילאה  המכונן  בתפקיד  מכירים 
היהודית המסוכסכת בעיצוב הגותו, היבט 
זה של חייו ושל עבודתו טרם זכה לחקירה 

יסודית. 

המין  עם  פרויד  של  המורכבים  יחסיו 
הנשי זכו לת�לי ת�לים של ניתוחים, אולם 
הייתה  מתברר,  כך  שלו,  היהודית  הבעיה 
ליהדותו  בהתנכרותו  יותר.  אף  סבוכה 
בנוגע  הערפול  את  להסביר  כדי  אולי  יש 
ועם  עמו  מסורת  עם  היכרותו  להיקף 
בוודאות,  יודע  אינו  איש  מקורותיה. 
שכתב  בהקדמה  עברית.  קרא  אם  למשל, 
של  העברי  לתרגום  מותו  לפני  קצר  זמן 
פרויד  התייחס   (1939) וטאבו  טוטם  ספרו 
לעניין זהותו היהודית. הוא הניח שקוראיו 
משורשיו  כליל  התנתק  כי  כלפיו  יטענו 
וישאלו בהתרסה: מה נותר עוד בפרויד מן 
היהודי? על כך השיב במילים הבאות: "עוד 
תשובה  העיקר".  הסתם  ומן  מאוד,  הרבה 
בדיוק  מה  על  אבל  לכאורה,  לב,  מחממת 

היא נסמכת?

במידה  נגזר,  ליהדותו  פרויד  של  ואפשר יחסו   - הדת  על  מהשקפתו  רבה, 
שגם ההפך נכון. מן הראוי אפוא להתעכב 
זו,  השקפה  של  עיקריה  על  בקצרה 
שראה  וטאבו,  בטוטם  כבר  המנוסחים 
במחלוקת  שנוי  בספר   .1913 בשנת  אור 
"הלהקה  תיאוריית  את  פרויד  מאמץ  זה 
הקמאית" - תיאור אנתרופולוגי־היסטורי, 
כביכול, של שחר הציוויליזציה - בניסיון 
הפראיים  מקורותיה  אחר  להתחקות 
פרה־היסטורית  מפנה  בנקודת  הדת.  של 
כלשהי, כך מסביר פרויד, העזו כמה אחים 
להתגבר על הפחד ועל היראה שחשו כלפי 

תפילין וטאבו
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קמו  השבטי,  הפטריארך  מולידם,  אביהם 
אכלו  המעשה  לאחר  אותו.  ורצחו  עליו 
הבנים מבשר האב כדי לציין את ניצחונם 
כוחותיו. אירוע טקסי  ולנכס לעצמם את 
פרויד  בעיני  נתפס  הטוטם,  סעודת  זה, 
שתיעבו  שהבנים,  אלא  הראשון".  כ"חג 
את האב בשל החוקים הנוקשים שהשית 
עליהם, נתקפו לאחר מותו בתחושת אשם 
על  קיבלו  החטא  על  לכפר  וכדי  מעיקה, 
ובראשם   - איסוריו  את  מרצון  עצמם 

הטאבו על גילוי עריות.
את  גם  פרויד  מתווה  וטאבו  בטוטם 
האנושית  ההבנה  של  התפתחותה  מסלול 
בינו  דמיון  קווי  על  ומצביע  היקום  של 
מסוימים שאנו  פסיכולוגיים  דפוסים  ובין 
מוצאים אצל בני אדם בשלבים שונים של 
האנימיזם,  של  זה  הראשון,  בשלב  חייהם. 
חי,   - עצם  שכל  ה"פראים"  האמינו 
במין  או  בנפש  ניחן   - דומם  או  צומח 
האנימיסטית  החשיבה  כאשר  חיוניות. 
מופיעה אצל ילדים, היא באה לידי ביטוי 
הבחנה  ובחוסר  אומניפוטנטית  בתפיסה 
בין  לחיצוני,  פנימי  בין  מוחלט  כמעט 
אותם  וכידוע,  לאובייקטיבי;  סובייקטיבי 
מבוגרים  אנשים  גם  מאפיינים  תסמינים 
הדתי,  השני,  בשלב  בפסיכוזה.  הלוקים 
בני האדם מעתיקים את האומניפוטנטיות 
כשם   - הֵאלים  קרי   - חיצוני  גורם  אל 
שילדים מייחסים כוח כביר להוריהם. אף 
בהשוואה  יותר  מתקדמת  תפיסה  שזוהי 
לאנימיזם, פרויד רואה בה עדיין סימפטום 
מבחינה  מעוכב  או  אינפנטילי  מצב  של 
המדעי,  השלישי,  בשלב  התפתחותית. 
היא  אמיתית:  בשלות  התרבות  מפגינה 
בלתי  יכולת  בדבר  הפנטזיות  על  מוותרת 
מוגבלת ומכירה בחוסר החשיבות היחסית 
בני  בהיותם  גם  כמו   - האדם  בני  של 
תמותה - מבלי לוותר על האמונה בכוחה 

של המחשבה האנושית.

 e Future) אשליה  עתידה של  בחיבור 
of an Illusion), שראה אור ב־1927, ממשיך 
פרויד את הקו הזה ועומד על ההבדל בין 
מדע לאשליה. המדע, לדידו, הוא האמצעי 
אודות  על  ידע  לרכישת  ביותר  האמין 
האשליה  ואילו  לנו,  החיצונית  המציאות 
לסיפוק  הילדותית  השאיפה  על  מבוססת 
גם  נובע  שממנה  שאיפה   - משאלות 
הדחף הדתי. פרויד תלה את עוצמתן של 
מעניקות  שהן  בסיוע  הדתיות  המערכות 
הבלתי  אופיים  עם  בהתמודדות  לנו 
של  בקיומה  האמונה  החיים.  של  צפוי 
תפקיד  עבורנו  ממלאת  אלוהית  השגחה 
את  להרגיע  המבקש  הורה  של  לזה  דומה 
כיצד  לנו  מסבירה  היא  המבוהל:  ילדו 
ביטחון.  בנו  נוסכת  וכך  מתנהל  העולם 
כינונו של קוד מוסרי - מיסודות העולם 
לכאורה את מימושו של  הדתי - מבטיח 
אידיאל הצדק, והאמונה בחיי העולם הבא 
מכחישה את סופיותו של המוות. ואולם, 
גורס פרויד, למרות התועלת הגלומה בהן, 
אשליות,  אלא  אינן  הדתיות  הדוקטרינות 
ראייתי.  בסיס  כל  אין  הקודש  ולכתבי 
אובססיבית,  נוירוזה  כמו  ממש  הדת, 
ונוטעת  כפייתיים  סייגים  עלינו  משיתה 
בנו ציפיות לא־ריאליסטיות - מצב ש"אנו 
מוצאים אותו כמבודד רק במצב של בלבול 
תעתועי  רווי  טירוף  אותו  זמני,  חושים 
דמיון של אושר". שלטונה של הדת, מסכם 
פרויד, עומד בסתירה למחשבה החופשית 
בתשתית  הניצבת   - השכל"  ול"בכורת 

החתירה המדעית לאמת.
משה האיש והדת המונותיאיסטית (1939), 
להשלים  פרויד  שהספיק  האחרון  החיבור 
וטורדת  מקיפה  יצירה  הוא  בחייו, 
הניתוח  את  להחיל  המבקשת  מנוחה 
מקראיים.  טקסטים  על  הפסיכואנליטי 
הדת  נגד  פרויד  של  התקיפים  טיעוניו 
מופיעים גם כאן; הפעם הוא לא רק מגנה 
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והילדותית  הפרימיטיבית  המוטיבציה  את 
גם  אלא  הדתית,  החוויה  את  המניעה 
המקראי.  התיאור  של  באמיתותו  כופר 
פרויד מודע למשמעות מרחיקת הלכת של 
כי  מודה  הוא  מצרי"  "משה,  בפרק  דבריו. 
שהוא  מי  את  עם  של  ממסורתו  "לשלול 
מפאר כגדול בניו איננו מעשה אשר ייעשה 
בשמחה או בקלות ראש, לא כל שכן כאשר 
העושה עצמו אף הוא בן לעם זה". פרויד, 
של  השערורייתי  הגילוי  מן  נרתע  שאינו 
גם  הלא־מודע,  ושל  הילדותית  המיניות 
את  שוב  עצמו  על  ליטול  מהסס  אינו 

תפקיד מנתץ האלילים.
כנגד  יצא  אשליה  של  שעתידה  בעוד 
הדוקטרינות הדתיות באשר הן, ספרו של 
פרויד על משה חותר, באופן ספציפי, תחת 
למטרה  לו  ושם  היהודית,  האמונה  עיקרי 
שהסיפור  האפלה  הדרמה  את  לחשוף 
המקראי מנסה להסתיר. החיבור מציג גרסה 
שונה, רדיקלית, של האירועים המתוארים 
אוסף  מצרי,  אציל  משה,  שמות:  בספר 
תחת מרותו חבורה של בני ׁש�ם, הנכונים 
משום־מה לקבל את רעיון אמונת הייחוד 
פרעה  בהשראת  כנראה  אימץ  שאותו 
בהיפותזה  מסתפק  אינו  פרויד  אחנאתון. 
נועזת זו ומעלה גם את ההשערה שאותו 
והוחלף  חסידיו  עדת  בידי  נרצח  משה 
בגינו  שהאשמה  קדמון  פשע   - באחר 
הדורות.  לאורך  ישראל  עם  את  רודפת 
המקראי  הנראטיב  של  המרתק  השכתוב 
כגרסה  היהודי  הסיפור  את  אפוא  מציג 
מקומית של תיאוריית הלהקה הקמאית - 

אך לא הרבה יותר מזה.
משקף  המונותיאיסטית  והדת  האיש  משה 
זהותו  ביסוד  האמביוולנטיות  את  היטב 
הוא  גיסא,  מחד  פרויד:  של  היהודית 
המקראית  להיסטוריוגרפיה  מתייחס 
מאידך  וטיוח;  הכחשה  של  מנגנון  כאל 

עם  סלקטיבית  הזדהות  מביע  הוא  גיסא, 
היהודית  התרבות  של  מסוימים  היבטים 
ומתגאה בהישגיהם הרוחניים של בני עמו, 
שהנחילו לעולם את רעיון הֵאל המופשט, 
הא־חומרי. הישגים אלה העלו את היהודים 
אל מישור אינטלקטואלי גבוה יותר וסללו 
שאותה  השכל",  ל"בכורת  הדרך  את 
כולה  המערבית  הציוויליזציה  חוגגת 
יכול  לפחות,  זו,  מבחינה  המודרני.  בעידן 
שהעמידו  במורשת  להתגאות  פרויד  היה 
הפסיכואנליזה  את  להציג  ואף  אבותיו, 

כהמשכה הישיר. 

מציע  פרויד  זיגמונד  של  היהודי  בנושא. עולמו  לדיון  מאוד  רחבה  פריזמה 
הנכללים  המאמרים  שארבעה־עשר  אף 
הרלוונטיות  במידת  ביניהם  נבדלים  בו 
של  בסופו  הרי  שלהם,  הבהירות  וברמת 
ליהדותו  הקשורות  השונות  הסוגיות  דבר 
של פרויד הנשקלות בהם - החל בבחינה 
במפנה  היהודית  וינה  של  סוציולוגית 
של  המשפחתי  ברקע  דיון  דרך  המאה, 
בעיונים  וכלה  הפסיכואנליזה  תורת  אבי 
בהתפתחותו  יותר  ספקולטיביים 
כפיסות  יחדיו  משתלבות   - הפסיכולוגית 
להבנת  ומוסיפות  טלאים  בשמיכת  בד 
היצירתיות של גיבור הספר ושל מחשבתו 

המורכבת.
יהודי־וינאי  פרויד  היה  רבות  מבחינות 
טיפוסי לזמנו: הוא גדל בליאופולדשטדט, 
הרובע היהודי של וינה, ולמד בגימנסיון - 
שרוב  ואליטיסטי  הומאניסטי  מוסד 
בדומה  הוריו,  יהודים.  היו  תלמידיו 
תקופה,  באותה  רבים  שאפתנים  ליהודים 
ביקשו להעניק לבנם חינוך חילוני מתקדם 
במאמר  בסביבה.  להיטמע  לו  שיסייע 
"להיות 'מישהו': פרויד והחינוך הקלאסי", 
לייעודו  ארמסטרונג  ה'  ריצ'רד  מתייחס 
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של  אידיאלים  לטפח   - הגימנסיון  של 
 (Bildung) עצמי  עיצוב  של  או  חינוך 
יוון  מורשת  של  הגרמני  האימוץ  ברוח 
ורומי. לדברי ארמסטרונג, החינוך הקלאסי 
תלמידים  אותם  של  להומוגניזציה  תרם 
יהודים, אולם בה בעת התמות הפגאניות 
הטמונות בו - ביטוי עצמי חסר מעצורים, 
למשל - שימשו מקור להתנגדות לערכיה 
פנייתו  האירופית.  החברה  של  הנוצריים 
לו,  של פרויד אל העולם הקלאסי סייעה 
 - הסובבת  התרבות  מן  להתבדל  כן,  אם 
המורשת  מן  אותו  הרחיקה  גם  אבל 

היהודית שלו עצמו.
ביקור  עין:  למראית  "חבוי  במאמרה 
פרויד",  של  היהודית  זהותו  של  חוזר 
בין  ההבדלים  על  סלברג  ג'יל  עומדת 
הגויים  בקרב  המגדריות שרווחו  הנורמות 
בעוד  היהודים.  אצל  שהתגבשו  אלה  ובין 
עסקו  המסורתית  הנוצרית  בסביבה 
הגברים בעבודה פיזית במרחבים פתוחים 
אב־ הבית,  למשק  דאגו  הנשים  ואילו 
הטיפוס של הזכר היהודי היה בחור ישיבה 
או   - תורה  ולומד  אפלולי  בחדר  הספון 
שדווקא  בשעה   - במסחר  עוסק  למצער, 
הנשים היו מעורבות יותר בעולם החיצוני 
פרויד  המשפחה.  בפרנסת  חלק  ונטלו 
כפי  הזה;  התפקידים  מהיפוך  נרתע  הילד 
שעולה מפשר החלומות, סגנונו ואורחותיו 
אותו  הביכו  יעקב  אביו  של  היהודיים 
ולא־הרואיים.  כמבישים  בעיניו  ונתפסו 
מודלים  צעיר  מגיל  לו  אימץ  לפיכך, 
לחיקוי ששאב מחינוכו הקלאסי - דוגמת 
"זיגי"  את  אמנם  העריצה  אמו  חניבעל. 
בה  ראה  שבנה  טוענת  סלברג  אבל  שלה, 
היהודית  הזהות  ואמנם,  דמות שתלטנית. 
בנפשו  דומה  לגורל  נידונו  הנשית  והזהות 
לגוף  מוזגו  הן  הפסיכואנליזה:  אבי  של 
אחד, שנוא ומוכפש. הביוגרפיה של פרויד 

עמוסה באנקדוטות המעידות על כך; ידוע, 
לנישואיו  הראשון  השבת  שבליל  למשל, 
מנע מאשתו, מרתה, להדליק נרות שבת - 
ובכך שלל ממנה את האפשרות לבטא את 

עצמיותה, הן כאישה והן כיהודייה. 
היהודים  ואישור:  "טמיעה  המאמר 
ל'  מרשה  מאת  פרויד",  של  בווינה 
המשולשת  הזהות  את  מדגיש  רוזנבליט, 
יהודים  האוסטרים.  ליהודים  הייחודית 
לאימפריה  פוליטיים  אמונים  שמרו  אלה 
עמוקה  זיקה  חשו  האוסטרו־הונגרית, 
בשורשיהם  ונאחזו  הגרמנית  לתרבות 
הרב־ערכית  שהזהות  אפשר  האתניים. 
היא  וניגודים,  קטבים  שכל־כולה  הזו, 
התיאוריה  את  דבר  של  בסופו  שהצמיחה 
בדבר שלושת הרבדים של הנפש - האיד, 
ההתבוללות,  המיזוג,  והסופר־אגו.  האגו 
שנשמו  באוויר  רחשו  והסטייה  הפלגנות 
יהודי וינה ושימשו להם מקור לקונפליקט 
למציאת  זרז  גם  אבל  ופנימי,  חיצוני 
של  מאמרו  פי  על  יצירתיים.  פתרונות 
פרויד:  של  היהודי  "עולמו  ּבֶלֶר,  סטיבן 
פרספקטיבה היסטורית", החוויה היהודית 
ב"דיאלקטיקה  התאפיינה  אירופה  במרכז 
אוניברסליסטית  אחדות  בין  פלורליסטית 
בין  המתח  פרקטיקולריסטי".  שוני  ובין 
והדרה  היבדלות  ובין  והכלה  השתייכות 
העצים מאוד את אתגר ההגדרה העצמית 

וההישרדות היהודית.
הפסיכיאטריה  במדע  המקובלת  הדעה 
נוטים,  היהודים  כי  גרסה  תקופה  באותה 
ועצבים  נפש  למחלות  ביולוגית,  מבחינה 
טוען  כך  פרויד,  קבוצה אחרת.  מכל  יותר 
פרויד  "זיגמונד  במאמרו  גילמן  ל'  סנדר 
בניסיון  זו  לדעה  הגיב  בחשמל",  וטיפול 
עיקש לחלץ את הפסיכואנליזה מן התווית 
מעמד  לה  ולשוות  יהודי"  "מדע  של 
הרולד  שמראה  כפי  ואולם,  אוניברסלי. 
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במקרי  "אנטישמיות  במאמרו  בלום  פ' 
הבוחן של פרויד", נחישות זו הניבה תוצאה 
מן  שיטתית  כמעט  התעלמות  מטרידה: 
בזהותם  הקשורות  הייחודיות  הבעיות 
היות  של  החוויה  יהודים.  מטופלים  של 
חותם  שהותירה  לא־יהודי,  בעולם  יהודי 
בהתנסויותיהם   - סמוי  או  גלוי   - עמוק 
של מטופלים אלה, לא הוכרה ולא נותחה 
דווקא  הצטיין  רוב  פי  שעל  פרויד,  בידי 
השורות.  בין  ובקריאה  רמזים  בפענוח 
מופיע  בלום,  מזכיר  זה,  לכלל  בולט  חריג 
במקרה  פרויד  שכתב  שוליים  בהערת 
העלה  שם  הקטן,  ַהנְס  הילד  של  הידוע 
שממלאת  התפקיד  בדבר  ההשערה  את 
וסירוס  מילה  מפני  הלא־מודעת  החרדה 
בהיווצרותה של אנטישמיות. במשה האיש 
טען  זאת,  לעומת  המונותיאיסטית,  והדת 
נעוץ  ישראל  שנאת  של  מקורה  כי  פרויד 
לרצח  היהודים  של  בהתכחשותם  דווקא 

האב המקורי (הלוא הוא משה). 
זוכה  משה  על  החיבור  ואמנם, 
מן  ורבים  בקובץ,  נכבדת  להתייחסות 
להבנת  המפתח  את  בו  רואים  המחברים 
גישתו של פרויד ליהדות. במאמר העוסק 
ב"תיאוריית היהודיּות" של פרויד, למשל, 
ברר  כמה  עד  סלייבט  אליזבת  מראה 
בקפידה את הדוגמאות שאימץ מתוך כתבי 
היהודית.  והמסורת  ההיסטוריה  הקודש, 
פרויד,  טען  המקובל,  לרושם  בניגוד 
או  חינוך  ידי  על  מונחלת  אינה  היהדות 
באמצעות  אלא  וִחברות,  ּת�רבות  תהליכי 
משותף  וחטא  קולקטיבי  זיכרון  שברי 
לזקוף  יש  זה  המשא  את  משה).  (רצח 
לחובתם ולזכותם של היהודים: מצד אחד, 
האוניברסלית  בהיסטוריה  להכיר  עליהם 
רצח  שעיקרה  הקמאית,  הלהקה  של 
את  שאימצו  מאחר  אחר,  מצד  וכפרה; 
החומרי  הבסיס  את  ודחו  המונותיאיזם 

והמאגי של הדתות הפגאניות, עלה בידם 
האמונה  מן  ההתקדמות  בחזית  להתייצב 
תפיסה  על  המושתתת  הפרימיטיבית, 
על  המבוססת  עולם  להשקפת  חושית, 
בהמציאם  הפנמה.  יכולת  ועל  הפשטה 
את האל הבלתי נראה, סללו היהודים את 

הדרך לגילוי הלא־מודע.
בדברים אלה ניכרת, כך נראה, השלמה 
היהודית,  זהותו  עם  פרויד  של  מסוימת 
מן  במנותק  להבינם  שאי־אפשר  אלא 
 1933 בשנת  ההיסטורית.  המציאות 
של  ה"יהודיים"  ספריו  נשרפו  כבר 
בעקבות  ב־1938,  העיר.  בחוצות  פרויד 
עם  נמלט  אוסטריה,  של  ה"אנשלוס" 
משפחתו והתיישב בלונדון, שם כתב את 
באירופה  המונותיאיסטית.  והדת  האיש  משה 
שטופת השנאה של סוף שנות השלושים, 
לא יכול היה פרויד להתכחש עוד למוצאו. 
הוא בחר אפוא להעלותו על נס ולקשור 
עמו  בני  של  התרבותיים  הישגיהם  בין 
הזה  הקישור  הפסיכואנליזה;  של  לאלה 
סוף־סוף  להתגאות  רק  לא  לו  ִאפשר 
כלשהו  הסבר  לספק  גם  אלא  ביהדותו, 

להתמדתה העיקשת של האנטישמיות.

התרבותית בחשיבותה  להפריז   והאינטלקטואלית של התיאוריה קשה 
רעיונית  תנועה  לכל  וכמו  הפרוידיאנית. 
היו  לפסיכואנליזה  גם  דרך,  פורצת 
יראת  דרכה.  בתחילת  שוטים  חסידים 
שהגיעה  פרויד,  כלפי  המופלגת  הכבוד 
רעיונותיו,  ושל  שלו  קאנוניזציה  כדי  עד 
כלפיו  לאמץ  דרכו  ממשיכי  על  הקשתה 
הנמנעת  אובייקטיבית,  מפוכחת,  עמדה 
מאידיאליזציה של מייסד השיטה, אך גם 
אינה מנסה לבצע רצח אב תיאורטי. פרויד 
מורשתו  כי  האפשרות  את  חזה  עצמו 
הנצחית.  האדיפלית  לדרמה  קרבן  תיפול 
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בעתידה של אשליה הוא ׂשם בפי בן שיחו 
הדמיוני את המילים הבאות: "אם מבקש 
אתה לסלק את הדת מתרבותנו האירופית, 
הרי דבר זה יוכל להתרחש רק באמצעות 
מערכת אחרת של תורות, ואלה תאמצנה 
את  התגוננות  לצורכי  מלכתחילה  לעצמן 
כל קווי האופי הפסיכולוגיים של הדת - 
אותה הילה קדושה, אותה נוקשות, אותו 
חשיבה".  איסור  ואותו  סבלנות  חוסר 
הציעה  הפסיכואנליטית  התנועה  ואמנם, 
החוויה  להבנת  חדשות  אפשרויות 
כ"איזם"  התבססותה  עם  אבל  האנושית, 
חדש נידונה אף היא לעיוותים ולשיגיונות 

המאיימים על כל שיטה מבוססת.
הפינה  אבן  הוא  אדיפוס  תסביך  אם 
של התיאוריה הפסיכואנליטית המקורית, 
הפוסט־ העידן  של  ביותר  הגדול  ההישג 
של  וחקירתו  חשיפתו  הוא  פרוידיאני 
הקדם־מילולי,  "הטרום־אדיפלי",  השלב 
פסיכואנליטיקאים  היילוד.  בהתפתחות 
ויניקוט,  דונלד  ובראשם   - בולטים 
עמדו   - באלינט  ומייקל  קליין  מלאני 
אל־נכון על חשיבותה של תקופת החיים 
בתור  אותה  פטר  שפרויד  הזו,  הראשונה 
הדתית.  החוויה  של  האינפנטילי  המקור 
היכולות  נובטות באדם  זה, הבינו,  בשלב 
ביטחון  אמונה,  דמיון,  של  מפז  היקרות 
ברוחניות  חשובים  מרכיבים   - ותקווה 
על  אחרת  מזווית  ביקורת  האנושית. 
מצויה  זו  בנקודה  הפרוידיאנית  הגישה 
מגדולי  לוואלד,  הנס  של  בעבודתו 
הפסיכואנליזה.  תורת  אבי  של  הפרשנים 
הנפשית  ההתפתחות  לוואלד,  לטענת 
להחלפתה  או  להמרתה  מביאה  אינה 
של החוויה ה"פרימיטיבית" המוקדמת - 
את  מקדמת  אלא   - פרויד  שסבר  כפי 
של  יותר  גבוהים  בממדים  השתלבותה 
שאימצו  המבט  נקודות  נפשי.  סדר 

אפוא  מציעות  פרויד  של  דרכו  ממשיכי 
מסגרת התייחסות המאפשרת לנו לחקור 
את הדת כהישג תרבותי - במקום לדחות 
לא.  ותו  קולקטיבית  כפתולוגיה  אותה 
המתאפיין  הפוסט־פרוידיאני,  ובעידן 
להודות  עשויים  אנו  ענווה,  יותר  במעט 
בכך שגם הלא־מודע - ממש כמו הדת - 
הוא  קיומו  אמונה;  על  למעשה  מבוסס 
ניתן  הוא  אין  שהרי  השערה,  בגדר 

לאישוש אמפירי או לבחינה ישירה.
ריצ'רדס,  ד'  ארנולד  הספר,  עורך 
ומחברי המאמרים הכלולים בקובץ ראויים 
בפנינו  שפתחו  הצוהר  על  שבח  לכל 
להשקפותיו של פרויד על הדת בכלל ועל 
מן  רבים  שמראים  כפי  בפרט.  היהדות 
והמבטל  המזלזל  יחסו  אף  על  המאמרים, 
של פרויד כלפי הדת, חלק ניכר מרעיונותיו 
ומכתביו רוויים למעשה ביהודיּות - אולי 
באותו "עיקר" היהדות שהוא עצמו מזכיר 
של  העברית  למהדורה  שכתב  בהקדמה 
טוטם וטאבו. אבל חובו של פרויד למסורת 
אבותיו אינו מסתכם בקשר - שעליו הוא 
 - המונותיאיסטית  והדת  במשה האיש  מצביע 
ובין  הפסיכואנליזה  של  התפתחותה  בין 
אצל  האמונה  והפנמת  ההפשטה  יכולת 
הרי  המקרא  בלר,  שמציין  כפי  היהודים. 
יחסים  מערכת  של  להצגתה  מוקדש 
אלוהים  בין  ("אני־אתה")  דיאלוגית 
הפסיכואנליטית,  לתרפיה  בדומה  לאדם, 
למטופל.  מטפל  בין  שיח  על  המתבססת 
חילופי  של  התלמודית  התבנית  וכידוע, 
המעורפל  להבהרת  החותרים  דברים 
גם  משתקפת  חבויים  תכנים  ולחשיפת 

בהרמנויטיקה הפסיכואנליטית. 
כי  לעצמו  שדימה  לעידן  נולד  פרויד 
האמונה הישנה עומדת לפנות את מקומה 
לשלטון התבונה. ברם, הוא חי די זמן כדי 
המדע  מגויס  כיצד  עיניו  במו  להיווכח 
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אי־ כוחות  של  לשירותם  ללבו  היקר 
האשליות  מן  רבות  הרסניים;  רציונליים 
שלו עצמו נופצו. יתר על כן, לו חי פרויד 
כיום קשה לדעת אילו מסקנות היה מסיק 
בפרפרזה  הדת.  של  ומשגשוגה  מתחייתה 
על הציטוט המפורסם מהמלט אפשר אולי 

שגם  הדתית,  התופעה  של  בהקשר  לומר, 
שעליהם  דברים  ישנם  בארץ  וגם  בשמים 

פרויד לא חלם. 

דינה מ' מנדס היא פסיכולוגית קלינית החיה 
בניו יורק.


