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המועצות לשעבר מתגוררים כיום בישראל ומהווים–מיליון עולים מבריתכ
כשישית מאוכלוסייתה; ועדיין המידה והאופן שבו הם משפיעים עליה

רק מתחילים להתברר. מעבר לשאלות כלכליות, פוליטיות וחברתיות, העולות

מעת לעת על הבמה הציבורית, דל במיוחד הדיון הרציני בסוגיית ההשפעה
התרבותית של עלייה זו על ישראל ועתידה.

אפילו מבט חטוף לעבר תרבות דוברי הרוסית בישראל יגלה מרחב תרבותי

המנותק במידה רבה משאר התרבות הישראלית. בתוך המרחב הסגור הזה, הבועה
המועצות לשעבר:–הזאת, נערכת התמודדות על עתידה של תרבות עולי ברית

ציוני, ומאידך מגמות–מחד קיימות מגמות המבקשות להתפתח בכיוון יהודי

המעדיפות הסתגרות בקרב התרבות הרוסית הכללית.
לגורל ההתמודדות יהיו השלכות מרחיקות לכת לא רק על פניה העתידיים

של תרבות הבועה דוברת הרוסית, אלא גם על פניה התרבותיים של ישראל

כולה. אם הבועה של היום תישאר בעינה לא רק יונצח הניתוק הקבוע של
המועצות לשעבר מהזרם הכללי של התרבות הישראלית והם–כמיליון עולי ברית

 אלא אף יהיה בכך עידוד—יישארו שמורה מזרח תיכונית של תרבות רוסית 
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משמעותי להינתקותן של קבוצות נוספות בחברה הישראלית מתרבות הכלל.
מנגד, התפקעות הבועה יכולה להזרים לתוך התרבות בישראל כוחות גדולים,

–אשר אם תהיה פתיחות לממד היהודי שלהם יהוו איזון מסוים לנטיות האנטי

יהודיות הרווחות היום בתרבות הישראלית.

שרד הקליטה יכול להציג רשימות של כשש מאות סופרים, לא פחותמ
ציירים ופסלים, ועוד מספר שווה של פובליציסטים ועיתונאים מקרב

המועצות לשעבר בעשור האחרון בלבד. בין העולים נמצאים גם כמה–עולי ברית

מאות אנשי תיאטרון וקולנוע. מספר המוסיקאים גדול עוד יותר. אפילו אנשי
קרקס מיוצגים בעשרות. מספר אנשי האקדמיה עולה על עשרת אלפים וחלק

מבוטל מאלה הם היסטוריונים, חוקרי ספרות, אמנות וכדומה. מן–בלתי

הכוריאוגרפים והרקדנים אפשר להרכיב כמה להקות בלט, ומספר הזמרים מספיק
לכמה בתי אופרה מקומיים.

ינמ תחא המגוד .הפנע תיתוברת תוליעפל םגרותמ הזה ישונאה לאיצנטופה

ןודעומ — ִיסנֵּפ יונֵלטאיֵדֹומאס ּבּולק לש תובית ישאר( פ"סק לביטספ איה תובר
םיררושמה .הירבטל ךומס ,תרניכה ףוחל הנש לכ םייקתמה ,)תימצעה הרישה

לביטספה ינגראמ וליבגה הנשה .םידהואה תולוקו הרטיג יווילב םהיריש תא םירש

רבדה םיפלא תשש לע הלוע םיאבה רפסמ רשאכש םרמאב ,םיחכונה רפסמ תא
םה םא .תיבב ראשיהל םישקבתמ יסורה קורה ישנא .תדחוימה הריוואב עגופ

.םוקי םוק הזכ לביטספ םגש חינהל שי .םהלשמ לביטספ ןגראל וליאוי ,םיאנקמ

דוגמה אחרת היא הפעילות בתחום התיאטרון. מלבד תיאטרון "גשר" שצבר
לו מכבר מוניטין משלו, פועלות במגזר דוברי הרוסית עוד כמה וכמה קבוצות

תיאטרון, חלקן בעלות פוטנציאל לא רע, ובעייתן העיקרית אינה מחסור במשאבי

אנוש או בכוחות יצירה אלא מחסור באמצעים כספיים.
דוגמה נוספת יכולה להיות נפח הפעילות הקשורה לספרים ברוסית. כשש

ובנוסף להן קמות הוצאות זמניות הוצאות לאור פרטיות פועלות באופן קבוע,

לפרסום ספר אחד או שניים. במרכזי הערים ירושלים ותל אביב ממוקמות לא
פחות מעשרים חנויות ספרים בשפה הרוסית. חנויות כאלה ניתן למצוא כמעט

בכל עיר, בנוסף, כמובן, לספריות ציבוריות. ספק אם הספרייה הציבורית הרוסית

הירושלמית נופלת במספר הספרים והקוראים ובהיקף הפעילות התרבותית שהיא
מארגנת מ"בית אריאלה", הספרייה העירונית הגדולה של תל אביב.
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ניתן להוסיף עוד תערוכות ציורים, מפגשים תרבותיים, הרצאות ודיונים,
קונצרטים וכן הלאה, המתרחשים מדי יום ביומו. על כל אלה מודיעים מעל

הכמות ארציים, מקומונים וכתבי עת בשפה הרוסית.–לשלושים עיתונים כלל

ממוסדים המופצים בכל עיר ועיר אינה ניתנת–העצומה של פרסומים ועלונים לא
להערכה.

המועצות נכתבו בארץ מאות ספרים–בעשורים שמאז תחילת העלייה מברית

בשפה הרוסית, נערכו מאות מחקרים בתחומי התרבות הרוסית. עיתונים ראו
סופיים התקיימו–אור, תיאטראות הוקמו והתפזרו, תערוכות הוצגו, דיונים אין

בחוגים האינטלקטואליים, ואפילו אנציקלופדיה יהודית בשפה הרוסית הופיעה.

מאות ספרי לימוד יצאו לאור, ועימם ספרים מתורגמים ומקוריים, אטלסים
וספרי הדרכה.

נקל לראות שכדי לסקור בנפרד כל שטח של עשייה תרבותית בקרב דוברי

הרוסית בארץ מאז ראשית העלייה בשנות השבעים המוקדמות ועד עצם היום
הזה נחוצה סדרת מאמרים שלמה, אך גם סדרה כזאת לא די בה להבנת המסגרת

המועצות לשעבר. לשם כך יש לעמוד על הרקע–התרבותית של העלייה מברית

התרבותי הייחודי של עלייה זו, רקע שהוליד השקפת עולם וסגנון מיוחדים לה.
אך לפני כן מן ההכרח להבהיר שההבחנה בין עליית שנות השבעים לעליית

שנות התשעים היא בעיקרה חלוקה כרונולוגית ולא מהותית. אין מדובר בשתי

עליות שונות אלא, בעצם, בעלייה אחת. ישנם הבדלים מסוימים ביניהן, אך זו
המועצות שהחלה להגיע לארץ במספרים–בוודאי אינה דיכוטומיה. העלייה מברית

גדולים בשנות השבעים, שנחסמה בשנות השמונים כשננעלו שערי ההגירה,

שהתחדשה בשנות התשעים ולא פסקה עד היום, היא בעיקרה אותה העלייה:
המרחב התרבותי הוא משותף, ההיכרויות והקשרים משותפים, ובמסגרות היצירה

התרבותית קהל היוצרים והצופים גם יחד מעורב, ואינו מחולק לפי תקופת

עלייה. כך המצב גם באיגודים המקצועיים, באיגודים חברתיים ובמפלגות העולים.
למעשה, השילוב אינו פוחת אלא גדל עם השנים, שכן יותר ויותר עולים ותיקים,

שבעבר לא היו פעילים במסגרות של דוברי רוסית, מצטרפים לעשייה התרבותית

והחברתית שהיקף העלייה בעשור האחרון דחף אותה קדימה. ועולי השנים
האחרונות מצדם הצטרפו למסגרות ותיקות כמו העיתונות בשפה הרוסית

שהוקמה בשנות השבעים. יתר על כן, לשתי הקבוצות זיקה משותפת לתרבות

 והתלבטות משותפת ביחס לכיוון— כולל התרבות העכשווית —הרוסית 
התרבותי העתידי שבו רצוי לצעוד.
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המועצות, בשנות השבעים, היו בישראל–שהחלה להגיע העלייה מבריתכ

ציפיות כי העולים החדשים ישתלבו באותם זרמים בתרבות הישראלית

סוציאליסטית ששורשיהם היו נטועים בתרבות הרוסית. אך ציפיות–הציונית
אלה נכזבו במהירות. התאכזבו אנשי הקיבוצים, ששימרו חלק מהמסורת של

מייסדיהם יוצאי רוסיה. התאכזבו הסוציאליסטים והשמאל הישראלי בכללותו.

התאכזבה האקדמיה המושתתת על הרעיונות המרקסיסטיים. התאכזבו אנשי
התרבות העברית שדגלו בריאליזם הסוציאליסטי כדוקטרינה תרבותית. התאכזב

מבוטל שגדל על האפוס הסובייטי, על שירת מקהלת הצבא האדום–הציבור הלא

 של אלכסנדר בק. כל אלה התאכזבו כי התברר·˘È ÙÙÈÏÂ‡ועל ספרים דוגמת 
כביכול, שהשתרשה בארץ, לא די–להם חיש מהר שכל התרבות הזאת, הרוסית

המועצות: היא אף שנואה עליהם.–שהיא זרה לעולים החדשים מברית

המועצות,–קרל מרקס, כמובן, היה רחוק מלהיות גיבורם של העולים מברית
שחשו על בשרם את הניסיון ליישם את הדוקטרינות שלו הלכה למעשה. לא

 ומקהלת הצבא האדום, וכל שאר סממני·˘È ÙÙÈÏÂ‡פחות רחוקים מהם היו 

האתוס והפאתוס המזויפים שהתרבות הסובייטית הרשמית העלתה על נס.
הרומנטיקה המהפכנית שעליה התחנכו ישראלים רבים עוד לא נעלמה בישראל,

המועצות, היא עיתונות ה"סמיזדאט"–אך בעיתונות מתנגדי המשטר בברית

(עיתונות בהוצאה עצמית), ובספרות האסורה להפצה, כמו גם בכתבי עת שהוצאו
לאור בידי הרוסים הגולים במערב, דנו באסונות החברתיים והכלכליים

שהמרקסיזם הביא על האנושות, והטיחו האשמות חמורות ביותר בתופעות כגון

‡˘È ÙÙÈÏÂ·סובייטית היו– ובצבא האדום. הכוהנים הגדולים של התרבות האנטי
שלה היו ם שלמוב, והגיבורים האמיתייםַרלַניצין ּוו’סופרים כמו אלכסנדר סולז

 כך כינו אז—הדיסידנטים, אנשים שהעזו לצאת בגלוי נגד אימפריית הרשע 

המועצות את ארץ מוצאם.–יוצאי ברית
אך לא רק הפן האידיאולוגי של הסוציאליזם שעוד רווח בישראל בשנות

השבעים ולא נעלם עד היום היה זר לעולים החדשים. לא פחות מכך הם שללו

את הקוד האסתטי של התרבות המגויסת, שצמח מתוך המורשת הסוציאליסטית
ונשאר איתה גם כאשר חדלה להיות סוציאליסטית. הגיבורים התרבותיים של

המועצות היו סופרים כמיכאיל בולגאקוב ואנדריי פלאטונוב שהציגו–עולי ברית

אוטופיה הסוציאליסטית, המשורר יוסף ברודסקי,–בספריהם נכוחה את האנטי
בה’שמרד באסתטיקה הסובייטית, זמרים כוולדימיר ויסוצקי וּבּולאט אוקודז
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שהפיצו את השירה החופשית באמצעות הקלטות ביתיות, וכן הלאה. לגבי
המועצות, התרבות הסובייטית, שהשפעתה על–האינטלקטואלים שבאו מברית

התרבות הישראלית הייתה רבה כל כך, הייתה לגמרי מחוץ לתמונה, תרבות שלא

עוררה כבר כל ויכוח. היא הייתה בזויה ולא נחשבה ראויה להתייחסות. למעשה,
סובייטית–הוויכוח התרבותי היחיד בקרב העולים התנהל בין התרבות האנטי

סובייטית,–שעדיין הייתה מגויסת, אם כי למטרה אחרת, ובין תרבות רוסית לא

ששללה בעיקרון כל קשר בין אידיאולוגיה לתרבות. ובוויכוח הזה, ידה של הדעה
השנייה הייתה על העליונה. בעיני האינטלקטואל הרוסי אין ערך קדוש יותר

 המאמין כי—מחופש יצירה מוחלט. בהיתקלו באינטלקטואל הישראלי המגויס 

 הוא חש כמי שפגש—תפקיד האמנות להתגייס לקידום מצע אידיאולוגי מסוים 
המועצות. אין זה פלא, אם כן, שבשנות–שוב את האויב הממסדי, שבו נלחם בברית

השבעים, המפגש בין האינטלקטואלים הישראלים המגויסים ובין אנשי הרוח

העולים הסתיים בכישלון חרוץ, והוביל לניתוק תרבות העולים ועולם הרוח
שלהם מן התרבות המקומית.

אמנם הממסד התרבותי הישראלי מושפע גם היום במידה מכרעת מתפישות

אסתטיות של אמנות סוציאליסטית ומגויסת, אך אין בכך כדי להסביר את הנתק
הנמשך לאורך שנות דור, במיוחד לאור העובדה שבמשך השנים נעשתה התרבות

הישראלית הרבה פחות סוציאליסטית ובמידה מסוימת גם פחות מגויסת, עד

מודרניזם ובניהיליזם. הסיבה–שיש היום רבים המאפיינים אותה דווקא בפוסט
להמשך הנתק ולקיבועו נטועה בנטייה אחרת של התרבות הישראלית, נטייה

המועצות לשעבר למאפיין של התרבות–שעם השנים הפכה בעיני עולי ברית

המקומית: תחושתם של העולים שהתרבות הישראלית דוחה את השפעתן של
מסורות תרבותיות חיצוניות.

לפי התחושה הזאת, בדוקטרינה התרבותית בישראל, שעוצבה על רקע הניסיון

לבנות אדם חדש, סוציאליסט ומגויס, הפך המונח "תרבות עברית" שם נרדף
לתרבות הדוחה השפעת מסורות תרבותיות אחרות; בהקשר זה השפעה תרבותית

מתקבלת בברכה רק אם היא ניהיליסטית, שוברת סדר. לדוקטרינה תרבותית

כזאת אין נכונות לקבל השפעות מהמסורת התרבותית הרוסית או מהמסורת
התרבותית היהודית.

,הגרדהב לארשיב וחנזנ תסיוגמ תונמאל הייטנהו םזילאיצוסה רשאכ םג ןכל

לע הרתונ תילארשיה תוברתה סיסבב יכ שוחל םילועה חורה ישנא וכישמה
רבעשל תוצעומה–תירב ילוע .תורחא תויתוברת תורוסמ תעפשה לש הייחד הנכ
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תיתוברתה תרוסמל תודגנתה קר אל לארשיב התועמשמ "תירבע תוברת" יכ וליג
— השדחה םצראב בלתשהל ידכ לבקל םינכומ ילוא ויה םקלח רשא — תיסורה

םתלגע תא ןקורל השירדה תא .תידוהיה תוברתלו תרוסמל תודגנתה םג אלא

תוצעומה–תירב ילוע ולכי אל תידוהיה תוברתהמ ןהו תיסורה תרוסמהמ ןה
.התע אלו זא אל — לבקל

המועצות הסתגרו יותר ויותר–התוצאה הייתה שאנשי הרוח שעלו מברית

בעולם תרבותי משלהם, במעין בועה תרבותית. אמנם הם לא היו מנותקים מן
החוויה הישראלית הכוללת, אך החוויה הישראלית הזאת לא הביאה בחשבון

אותם ואת קיומם. העולים חיו בארץ, עבדו, נלחמו במלחמות ישראל, הצביעו

בבחירות, וכן הלאה, אך עם זאת כל התסיסה התרבותית והיצירתית שלהם
נשארה בתוך בועה, שאמנם הייתה חדירה להשפעות מבחוץ, אבל חסרה את

היכולת להביא את התוצר שלה החוצה, לתוך החברה הישראלית.

הצמיחה המתמדת של מספר צרכני התרבות דוברי הרוסית בארץ גם סיפקה
יותר ויותר אפשרויות לביטוי תרבותי חלופי לזה של התרבות בשפה העברית.

הבדלנות התרבותית של הבועה הרוסית הפכה בהדרגה למצב קבוע. בשנות

השבעים עוד ניסו העולים לפרוץ מן הבועה החוצה, בשנות התשעים כבר לא
הרגישו כל צורך לנסות.

יתש ןושארה עגרה ןמ וצצורתה ,ץראב התווהתהש תאזה תיתוברתה העובב

,תיתוברתה הריציה לש ידוהיה טביהב דקמתהל השקיב תחאה המגמה .תומגמ
הפשב תוברתה בחרמל רבד לש ורקיעב תכייש המצע התאר היינשה המגמה

.תיסורה

המועצות טמן בחובו–כינוי "יהדות הדממה" ששימש לתיאור יהדות בריתה

יותר מרמז לכך, שקולה של זו לא נשמע לא רק עקב הדיכוי הקומוניסטי;
 נהוג היה לחשוב שמדובר באנשים אשר—גם התוכן היהודי שלה היה דומם 

זהותם הלאומית נמחקה הלכה למעשה במשך שנות השלטון הסובייטי. סוגיה זו

המועצות לשעבר שואלת את עצמה,–אינה נעדרת מן השאלות שיהדות ברית
והיא מוצאת את ביטויה בבירור הפנימי שהיא עורכת בדיון העכשווי על שורשיה,

תרבותה וזהותה. אך עצם הבירור הזה מוכיח שלמרות כל המכשולים והמשברים,

ה"דממה" אינה מתאימה כדימוי המתאר את הרוח היהודית ברוסיה.
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צד אחד בדיון תיאר המסאי דמיטרי סליבניאק, אינטלקטואל צעיר מבני
עליית שנות התשעים, שאמר כי העולים נושאים ביהדות אידיאלית, טהורה

ואבסולוטית משום שהיא רוצה להישאר יהדות מבלי לדעת כלל יהדות מהי.

מדויקת. מן הצד השני אפשר לציין–זוהי אמרה יפה אך בוודאי קיצונית ולא
המועצות לשעבר שומרים בעקשנות על זיכרון יהודי: הם–שרוב יהודי ברית

משמרים סיפורים גיניאולוגיים, יודעים את מקור שמם ומודעים במידה כזאת

או אחרת לקיומה של תרבות יהודית ענפה ועתיקת יומין. חוג מצומצם יותר
רוסית שלמה שנהרסה בימי סטאלין. עד מלחמת–מודע גם לתרבות יהודית

רוסית לא רק במוסקבה ובלנינגרד אלא–העולם השנייה התקיימה תרבות יהודית

גם בערים רוסיות מרוחקות, ומובן מאליו שהיא התקיימה באזורים שבהם היה
יישוב יהודי צפוף עוד מימי רוסיה הצארית (תחום המושב). לאחר המלחמה

נמחקה התרבות הזאת; אך כבר בשלהי שנות השישים היא זכתה לתחייה מסוימת,

עת יצאו לאור בשפה הרוסית כתביהם של שלום עליכם, מנדלי מוכר ספרים, י"ל
פרץ וספריהם של הסופרים היהודים הסובייטים בתרגום מיידיש. שנות השישים

המועצות דרכים לבטא את זכר–היו גם השנים שבהן מצאו היהודים בברית

שואת יהודי אירופה, לראשונה לאחר שנים של מאמץ מצד המשטר הסובייטי
להסתיר אותה או לפחות להצניעה. אמת, היצירה היהודית החדשה הייתה מוגבלת

לסמיזדאט, אך האפיק הזה התמלא חיש מהר בשירה ופרוזה בנושאים יהודיים.

איכותה של יצירה זו ואופייה מעוררים ויכוח, אך כתוצאה ממנה רק לקבוצות
המועצות לא הייתה כל אפשרות להתוודע–מבודדות ביותר בקרב יהודי ברית

לשורשים הלאומיים.

בכל הנוגע לקיומו של עולם יהודי שלם בתודעתו של היהודי בן התרבות
הרוסית, זוהי כבר שאלה אחרת. את ההיסטוריה היהודית לא לימדו בבתי הספר

ורק משפחות מעטות חגגו את חגי ישראל. אורח חיים יהודי מלא היה מנת

חלקם של מעטים. בסופו של דבר, אנשי עליית שנות השבעים ידעו הפסקה בת
דור אחד בלבד של החיים היהודיים. הסבים היו מושרשים היטב ביהדות, דור

ההורים בחר בהתבוללות ודור הילדים כבר חיפש דרך חזרה.

בכל הנוגע לעליית שנות התשעים, אף שיש להוסיף דור נוסף של התבוללות,
ולהביא בחשבון את העובדה שבשנות השבעים יצאו את רוסיה רוב נושאי התרבות

היהודית, יש לדעת גם שבמקביל חלו התפתחויות שחידשו את הקשר עם היהדות.

עם השנים גדל מאגר המידע שזרם מישראל במכתבים פרטיים; קבוצות דוגמת
המועצות; ומסורבי עלייה למדו ולימדו–חב"ד החלו בפעילות מאומצת בברית
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עברית, והפיצו חומר שנכתב או תורגם בישראל על ידי אנשי עליית שנות השבעים.
כך קרה שכאשר האינטלקטואלים משנות התשעים הגיעו ארצה, התברר

שהיכרותם עם התרבות היהודית עולה על זו של הגרעין האינטלקטואלי של

עליית שנות השבעים.
המועצות לשעבר בתחום היהודי היא–היצירה התרבותית של עולי ברית

רחבת היקף, וכל רשימה שתנסה לקבוע בתוכה הייררכיה תהיה חלקית

וסובייקטיבית. לכן יובאו כאן רק כמה דוגמאות בולטות. אחד המוקדים המרכזיים
ליצירה ולחשיבה בשפה הרוסית ביחס לתרבות היהודית הוא האנציקלופדיה

היהודית בשפה הרוסית, שכרכיה רואים אור בישראל. מדובר באנציקלופדיה

שרבים מהערכים המופיעים בה הם מאמרים מקוריים (למשל, מאמריה של
מרינה גונקינה על אמנות פלסטית יהודית). מאמרים אלה מעוררים, בדרך הטבע,

דיונים ולעתים אף מחלוקות ביחס לסוגיות הנידונות בהם ולעמדות שהם

מבטאים, ומייצרים תסיסה רעיונית, מפגשים אינטלקטואליים העוסקים בנושאים
אלה, וכתיבה נוספת בתחום.

, אחד המרכזים≥≥מוקד חשוב אחר של כתיבה בתחום היהודי הוא כתב העת 

האינטלקטואליים של דוברי הרוסית בישראל, הרואה אור בירושלים. כתב העת
מפרסם מאמרים עיוניים ויצירות ספרותיות מקוריות מישראל, תרגומים מעברית

המועצות ובגולה הרוסית במערב. כתב–ומשפות אחרות, ודברים שנכתבו בברית

, אף שאינו מפרסם רק חומר העוסק בסוגיות של יהדות וציונות, נותן≥≥העת 
לנושאים אלה משקל מרכזי מראשית הופעתו בשנת 1978 ועד היום, בין השאר

בפרסמו לא מכבר את מסותיהם של דניס סובלוב ודמיטרי סליבניאק. אם בעבר

הגורם המתווה את הקו האינטלקטואלי המוביל בקרב העולים, היום אין ≥≥היה 
הדבר כך. תהליך של ביזור הכוח האינטלקטואלי שהחל בראשית שנות התשעים

 שורה של כתבי עת וביטאונים—חילק את הזירה הרעיונית בין כמה וכמה גורמים 

בתחום המחקר של קבוצות שונות, ועימם מוספי התרבות של העיתונים היומיים.
האקדמי בנושאים יהודיים בולט באחרונה כתב העת של האוניברסיטה היהודית

 שהוא חלק מתחייה מסוימת של חיי הרוח היהודיים גם— ˜ÂÒËÈבמוסקבה, 

ברוסיה גופה. והיצירה התרבותית בהקשר היהודי באה לידי ביטוי גם באמנות:
 של אלי לוקסמבורג וכמו ספריו שלÚ· ‰˘·ÈÚÈ¯‰הפרוזה הצמיחה ספרים כמו 

יעקב ציגלמן; בתחום השירה כתב מיכאל גנדלב את ה"אודה לכיבוש צור" (שנכתבה

על רקע מבצע שלום הגליל) ועוד יצירות; בתחום האמנות הפלסטית נודעו
' והצייר מיכאל גרובמן.ֶףלָקבוצת האמנים 'א
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המועצות לשעבר, הן משנות השבעים והן משנות–ברי שבקרב העולים מברית
התשעים, קיימת מגמה להתקשר עם זהותם ומורשתם היהודית, ּוודאי שלפחות

אצל חלק מהם זה היה הגורם המכריע בהחלטתם לבוא ארצה.

המועצות לשעבר,–ך בצד המגמה התרבותית היהודית בקרב יוצאי בריתא

פתוחה עלייה זו גם לכיוון אחר: לעולם התרבות הרוסית הכללית, שתחילה,
בימים שבהם שלט עדיין הקומוניזם במוסקבה, יוצג בעיקר על ידי הדיסידנטים

המועצות והגולה הרוסית במערב, ואחר כך, עם נפילת הקומוניזם, עלה–בברית

על הבמה בגלוי גם ברוסיה עצמה.
בין מתנגדי המשטר הרוסים הייתה ליהודים מאז ומתמיד נציגות מכובדת

 הן התרבות—המועצות בכלל –שלא נפלה מהיקף הייצוג שלהם בתרבות ברית

סובייטית. המחשבה–סובייטית והלא–הסובייטית הממסדית והן זו האנטי
הדיסידנטית שהתנגדה לכל סוג של דיכוי אידיאולוגי וחרתה על דגלה את חופש

המועצות לפתח את תרבותם–המצפון והדת, כמו גם את זכותם של עמי ברית

באופן חופשי, היא שהולידה, לפחות בקרב חלק מהיהודים, את הציונות. עולמם
המועצות ועולמם של הדיסידנטים התמזגו לעתים עד כדי–של הציונים בברית

כך שקשה היה להפריד ביניהם. אותם האנשים שפרסמו מאמרים וספרים בגנות

המשטר הסובייטי התייחסו גם לשאלות יהודיות; וליהודים שיצאו באותה עת
המועצות היה חשוב להפיץ בעולם את האמת על "אימפריית הרשע" לא–מברית

פחות מאשר להתעמק בבעיותיהם של היהודים.

המועצות כי הממסד התרבותי בישראל אינו–כאשר התברר לעולים מברית
— התחברות עם התרבות הרוסית —מעוניין בתרומתם, האפיק האלטרנטיבי 

היה כבר פתוח. נתיב מרכזי של אפיק זה היה תחנות הרדיו בשפה הרוסית

שפעלו אז במערב אירופה, וניסו להחדיר את האמת הדיסידנטית אל מעבר
—למסך הברזל. עד לשנות השבעים עבדו בתחנות הללו גולים רוסים "לבנים" 

 שהיגרו למערב בעקבות המהפכה או מלחמת העולם—בולשביקים –כלומר אנטי

השנייה. בהדרגה החלו להצטרף אליהן אנשי עליית שנות השבעים שלא מצאו
גרמנית–סי הבריטית ו'ליברטי' האמריקנית–בי–את מקומם בארץ. תחנות כמו בי

המועצות בישראל בשיח התרבותי–הפכו כר נוח להשתתפותם של יוצאי ברית

הרוסי (ובתוך כך החלו התחנות לגלות אהדה גוברת לישראל ולעניינם של
המועצות,–היהודים). חשיבותה של התפתחות זו הייתה בעובדה שעד לנפילת ברית
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המועצות ומחוצה– כך קראו לתחנות הרדיו האלה בברית—אנשי ה"קולות" 
 היו השליטים האינטלקטואליים של התרבות הרוסית החופשית.—לה 

בנוסף לתחנות הרדיו פעלו באירופה באותן שנים גם ירחונים ורבעונים

ספרותיים ופובליציסטיים בשפה הרוסית, ואת רובם הוציאו לאור הדיסידנטים
הרוסים. כתבי העת האלה היו נתיב נוסף לפעילותם האינטלקטואלית של בני

עליית שנות השבעים במסגרת תרבותית רוסית. בדיקה אקראית של המשתתפים

בכמה גיליונות של כתבי העת הבולטים מאותן שנים ממחישה את היקף התופעה.
, רבעון עב כרס שהוצא לאור בפריז על ידי הדיסידנטÂËÈË˜בגיליון 32 של 

ולדימיר מקסימוב, שבעה מתוך עשרים ושמונה המחברים הם ישראלים. ברבעון

ÒÈË˜ÒÈÒ¨שהוצא לאור על ידי אנדריי סינייבסקי, אויבו המושבע של מקסימוב 
ודיסידנט נודע לא פחות ממנו, ניתן למצוא ארבעה כותבים מרכזיים וקבועים

, שהיה מעוזÈ¯‚שהיו ישראלים מעליית שנות השבעים. אפילו בכתב העת 

הרוסיות השורשית ועל כן היה אפשר לצפות שלא יעסיק כותבים ישראלים,
נמצאו שניים.

פעילותם של עולי שנות השבעים בעולם התרבות הרוסית הדיסידנטית

תרמה רבות לעובדה שעולי שנות התשעים הכירו את קודמיהם דרך התוצר
–הברית לברית–האינטלקטואלי בשפה הרוסית שמצא את דרכו מאירופה וארצות

המועצות (כמו גם דרך תוצרת תרבותית בשפה הרוסית שראתה אור בישראל).

תסירק ירחא ,םויהש ירה םינומשהו םיעבשה תונשב הנומתה התייה וז םאו
תיסורה ירבוד ינפב החוורל חותפ יסורה תוברתה םלוע ,תוצעומה–תירב

הירפמיאכ הדמעמ תא הדביא היסורש תעב הב יכ רמול רשפא .לארשיבש

תוחיתפה תוכזב םלוע תקבוח תיתוברת הירפמיאל הכפה איה ,תיאבצ–תינידמ
יבחרב תיסור ירבוד םירגהמ לש תולודג תוליהק לש ןמויק תוכזבו הלש השדחה

.םלועה

המחבר היושב בישראל וכותב ברוסית יכול היום לפרסם את דבריו ברוסיה,
הברית, בגרמניה, באנגליה, בצרפת, בקפריסין ואף באוסטרליה. כך זכה–בארצות

אלכסנדר גולדשטיין המתגורר בתל אביב, בשנת 1997, בשני הפרסים הספרותיים

היוקרתיים ביותר של רוסיה. וכך, העיתונים ברוסית הרואים אור בישראל
יהודים, המתגוררים ברוסיה ובגולה–מפרסמים את מאמריהם של יהודים ושל לא

הרוסית במערב. לא פלא, אפוא, שהכנס הבינלאומי הגדול שהוקדש למצבה של

זמננו התקיים באביב 1998 דווקא בירושלים. המרצים,–הספרות הרוסית בת
יהודים, הגיעו מכל כנפות תבל,–ממיטב האינטלקטואלים הרוסים, יהודים ולא
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הברית, באיטליה, בשווייץ, בגרמניה, בצרפת, ברוסיה–מאוניברסיטאות בארצות
ובישראל. האולם הקטן יחסית של משכנות שאננים צר היה מהכיל את כל

המשתתפים והציבור שהשתוקק לשמוע את דבריהם. המראה היה סוריאליסטי

משהו, אך התפאורה של העיר העתיקה באופק לא נראתה למשתתפים שלא
במקומה. הקהילה הרוסית שבישראל נכנסה זה מכבר לתודעה הרוסית הכוללת

נפרד מעולם התרבות שלה.–כחלק בלתי

המועצות לשעבר, הנמצאים בארץ, בוחרים–אינטלקטואלים היהודים מבריתה

לפתח את התרבות היהודית שלהם או לחלופין להשתלב בעשייה
התרבותית הרוסית הכללית בעולם. אין להפריד הפרדה חדה מדי בין שתי המגמות

הללו, ּוודאי שאינטלקטואלים רבים שותפים לשתיהן.

 אולם המסה הקריטית המספרית שנוצרה עקב העלייה ההמונית בשנות
התשעים שינתה את יחסי הכוחות בין שתי הנטיות האלה. בעבר, האינטלקטואלים

שבאו לארץ ונשארו בה השתייכו, לרוב, לאלה שהדגישו יותר את הזהות היהודית,

ורבים מהם עוד התחזקו בכך במשך שנות ישיבתם בארץ. כיום, פתיחת המרחב
התרבותי של רוסיה לתוצר האינטלקטואלי מישראל מחזקת את הזיקה לתרבות

הרוסית. בד בבד, תחייתה של הקהילה היהודית ברוסיה ופתיחתם של כמה

מוסדות לימוד העוסקים בעניין היהודי יצרו אפשרות נוחה יותר לשלב יהודיּות
עם רוסיּות, ותרמו להחלשה נוספת של הזהות היהודית הנבדלת בקרב דוברי

הרוסית שבארץ. כתוצאה מכך השתנתה המגמה שרווחה עד לפני כמה שנים

בקרב האינטלקטואלים הישראלים ממוצא רוסי להציג עצמם קודם כל כיהודים
וישראלים, ובמקומה רווחת יותר הבחירה להציב את המוצא הרוסי במקום

הראשון בהגדרה.

אם המגמות הנוכחיות יישארו בעינן, תתבסס כמצב של קבע בתרבות
המקומית בועה רוסית המנוכרת למציאות הישראלית, ובמקביל תרבות ישראלית

המפנה עורף לכל מה שיש ביצירה התרבותית של חלק ניכר מן האוכלוסייה

בארץ. אך פתיחת הבועה ופתיחתו של דיון תרבותי אמיתי אינן דבר פשוט כל
כך, והן דורשות בראש ובראשונה שפה תרבותית שונה. התרבות הרוסית והתרבות

הישראלית נעדרות כיום מכנה משותף בסיסי, שפה משותפת, שבאמצעותה ניתן

להגיע לדיון משמעותי. את השפה המשותפת הזאת יכולה לספק רק פנייה לתרבות
היהודית, למורשת המשותפת.
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מסגרת התייחסות תרבותית הנובעת מהיהדות, מספקת אפשרות לדיון
בסוגיות שונות כל כך כמו מאפייני המשטר בישראל וכיוונים באמנות הפלסטית,

בתוך עולם משותף של מושגים, מקורות ומטרות.

דיון כזה יחרוג מעובדת הקיום המטריאלי, הפיזי, המשותף בטריטוריה אחת,
ויתייחס בראש ובראשונה לקיום במרחב רוחני אחד. דיון כזה ישנה בהכרח את

המועצות לשעבר מן היסוד, ויפתח–התרבות הישראלית ואת תרבות עולי ברית

מסגרות תרבותיות חדשות, החל מקבוצות תיאטרון ואסכולות אמנותיות, וכלה
בכתבי עת ובסגנונות ספרותיים. או בלשון אחרת, הוא ייצור תרבות יהודית.
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