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הקיומי הבלתי מעורער של הרוב. זאת יש להשיג תוך היצמדות לערכי יסוד של
התרבות היהודית. המבחן האמיתי של הריבונות היהודית הוא ביכולתה של

מדינת ישראל לשלב בין הגנה עיקשת על אינטרסים מדיניים וביטחוניים חיוניים

לבין שמירה על רמה גבוהה של מוסריות יהודית בכל שדרות הממשל שלה.
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שהוקמה מדינת ישראל, שלטו בציבור היהודי במדינה הצעירה שלוש תפישותכ
שונות של היחסים הרצויים בין המורשת והלאומיות היהודית לבין המבנה

המדיני החדש, ושלושתן היו המשך רציף של תפישות אידיאולוגיות ששגשגו

ציונית, טענה שיש סתירה בין–בתקופה שקדמה לשנת 1948. הראשונה, הלא
יהדות לבין מדינה, ושללה את קיומה של המדינה היהודית מכל וכל. השנייה,

הציונות הדתית, סברה שיש להעניק למדינה המתהווה מאפיינים יהודיים שילכו

ויגברו, ילכו ויעמיקו, עד כי בסופו של דבר מדינת ישראל תהיה מדינה יהודית
בכל תחומי חייה. התפישה השלישית, שהייתה דומיננטית אז, ראתה במדינה

ביטוי לחברה דמוקרטית המקיימת חופש דת לכל אזרחיה, אך מבוססת על

יסודות יהודיים מוצקים ומובהקים בתחום השפה (העברית), האזרחות (חוק
מסורתי המהווה תשתית אשר משלבת–השבות), ודיני האישות, ועל מטען תרבותי

ליברלית המערבית ובין הספרות,–שילוב הרמוני בין התרבות ההומניסטית

הפילוסופיה, המוסר והערכים האנושיים שבמסורת היהודית. בשנותיה הראשונות
ציונית, דחויה לקרן זווית, ובמרכז–של המדינה הייתה התפישה הראשונה, האנטי

 בין הציונות החילונית לבין הציונות— חריף לעתים —הבמה התנהל מאבק 

הדתית. למרות מאבק זה, שררה הסכמה רחבה ביחס למרכיבים היהודיים
העיקריים שהם היסודות ההכרחיים לקיומה של המדינה.
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בעשרות השנים האחרונות נשתנתה התמונה שינוי קיצוני ביותר. החוגים
החרדיים מיתנו במידה ניכרת את התנגדותם לעצם ההוויה הישראלית והמוכנים

ציונים.–ציונים אלא לא–להשתלב בה. הם היום, ברובם הגדול, כבר לא אנטי

ואולם באותה עת מחנה זה התרחב מאוד, בייחוד עם הקמתה וגידולה של
תנועת ש"ס, והוא נמצא עתה בתנופה של התפתחות ושגשוג. באשר למחנה

דתי, חלה בו תמורה מהפכנית: רובו התמסר למאבק פוליטי למען–הציוני

ההתיישבות היהודית ביהודה ושומרון, וחלקים ממנו נוהרים אחר חזון משיחי
— שהפך למאבק מר וקשה בעקבות הסכמי אוסלו —סוחף. נוכח מאבק זה 

נזנחה במידה רבה הפעילות להענקת צביון יהודי לחיי המדינה בכללה.

אך התמורה מרחיקת הלכת ביותר התחוללה במחנה הציוני החילוני,
שבראשית ימי המדינה הוקיר וטיפח ערכים מוסריים ותרבותיים המבוססים על

אמריקנית–מסורת ישראל, ושקד על שילוב פנימי אמיתי בין התרבות האירופית

 שהוא הדומיננטי בהוויה הישראלית—לבין מורשת היהדות. רובו של מחנה זה 
 התרחק והלך מכל המאפיינים הקשורים ביהדות ובמסורתה. רובה של—כיום 

החברה החילונית היום, מבתי הספר הממלכתיים ועד מוסדות המדע והמחקר,

מזהה את היהדות עם שריפת תחנות אוטובוס, פנאטיות דתית ומשיחית, לאומנות
עיוורת, בערות, טפילות חברתית והסתגרות בגטאות המנותקים מן העולם של

ימינו. התחומים של יהדות שחברה זו דוחה מתרחבים והולכים, והם כוללים

היום לא רק הלכה ותלמוד, אלא גם מקרא וארכיאולוגיה, ספרות עברית (פרט
לספרות בת זמננו) והגות יהודית מכל סוג שהוא. תפישה ממין זה מצויה לא רק

בשמאל אלא גם בקרב המנהיגים החילונים של מחנה הימין, המייצגים שאיפה

ישראלית–ביטחונית מסוימת, שאינה כרוכה בפיתוח של תרבות יהודית–פוליטית
היונקת מן המסורת.

זר שיבקש בקרב הכוחות הפוליטיים והתרבותיים המרכיבים את הפסיפס

הישראלי כיום תשובה לשאלה במה מתבטא אופייה היהודי של מדינת ישראל,
לא ימצא מי שיציג בפניו בביטחון ובאמונה תפישה רצויה כלשהי. לא קשה

למצוא משאלות חסודות המתרפקות על החייאתה של תרבות יהודית מלפני

שני דורות, כאשר מוסד ביאליק פרסם בכל שנה עשרות ספרי מופת בתרבות
ישראל שנמצאו בכל בית משכיל, וכאשר "החברה לחקר ארץ ישראל ועתיקותיה"

 ואף שלטו—אירחה אלפים רבים בכינוסיה. ואולם יש לזכור כי דברים אלו היו 

 ואינם עוד, והתרפקות עליהם היא חוויה—ברמה במרקם התרבותי הישראלי 
נוסטלגית חסרת משמעות מבחינת הפעילות ההיסטורית.
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חיש–ברב הגצוהש הלאשה חוסינ ירוחאמ תרתתסמה הלאשמה תא דבכמ ינא
,יתוברתה סיסבה תא חיטבהל איה רתויב הבושחה המישמה יכ התע הארנ" :הז

בר ןמז וחנזנש תולאש ןתוא לש ןתגצה תועצמאב ,הנידמל ירסומהו יפוסוליפה

.תיתימא הנניאש תואיצמ הגיצמ הלאשה ,תובוטה תונווכה לכ םע ךא ."ךכ לכ
קלחו ,תובושת ןהל וגצוה ,הקמעהבו הבחרהב ונודינ אלא ,וחנזנ אל הלא תולאש

שי החנזה אל .תובר םינש ךשמב הנידמה ייחב השעמל ומשוי ףא תובושתה ןמ

תונשיה תובושתה יכ דע ךכ לכ הפירח הרוצב התנתשהש תואיצמ אלא ,ןאכ
םיקתונמה םיידוהי תואטג תיינבב קוסע רוביצה ןמ קלח .ןחוכ תא ודביא תובוטהו

לכ ץומיאב ףוטש רחאה וקלח ;היקנעממ םיסנרפתמ יכ םא הנידמה ןמ

תטלתשמה תיברעמה תוברתה לש — םילפתהו םיינוציחה רקיעב — םינממסה
לש הרזומ תבורעתב תידוהיה תשרומה לא סחייתמו ,ולוכ םלועה לע תכלוהו

יחטש לע קבאמל וליח לכ תא שידקמ ףסונ קלחו ;השובו לוזלז ,הביאו הייחד

תירסומהו תיתוברתה היווהה לע עיפשהל ךרד אצומ ונניא טעמכו ,לארשי ץרא
,"ידוהיה םירפסה ןורא" חסונ תואמסיס תוחרפומ םעפל םעפמ .הנידמה לש

ךילהתב תוצבושמ ןלוכו ,הנידמה תונש םישימחב ולעוה ןתומכ תורשעש

.תידוהיה תרוסמל תינוליחה תילארשיה הרבחה תקיז לש תוררופתההו תוטטומתהה
אוה ןורחאה רושעב רתויב ץרמנהו ססותה ינחור–יכוניחה לעפמהש איה הדבוע

.)ס"ש( תיכרע תוהז רסח ןומימ רוקמ קר הנידמב האורה ,תינויצ–אל הצובק לש הז

אין כל קושי לצייר חזון של עתיד אידילי שבו ישכנו יחדיו בשלום ובשלווה
תרבות יהודית ותרבות אירופית, ערכים חברתיים הומניסטיים ויצירה חופשית

פורחת בכל התחומים. אינני מאמין בחזון כזה משום שניסיון כן, עמוק ורציני

בכיוון זה נעשה כבר לפני ימות דור, והוא נכשל כישלון אכזרי וחרוץ. כל זמן
שלא נחשוף את סיבותיו של הכישלון ונשנה את המציאות שהביאה לכך, יש

מעט מאוד טעם ברקימת חלומות הנעשים מנותקים יותר ויותר מן המציאות

הקודרת והמחרידה שבתוכה אנו נתונים.
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