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זמ� "העור� הראשי של , כותב ירמיהו יובל, "למודרניות היהודית אופייניי� פלורליז� ומורכבות"

למצב היסוד היהודי המודרני אופייני שאי� עוד דג� אחד ויחיד שלפיו נית� להיות ". "יהודי חדש

אי� . לשאינו מתבולל' מתבולל'להבחנה הישנה בי� יהודי , בעיני, ותאי� עוד משמע"ולכ� , "יהודי

של , מקצת� מנוגדי�, כיוו� שיש לו מעגלי� רבי�, בזמננו אד� חושב שאינו מתבולל מבחינות שונות

   ".זיהוי עצמי ונאמנות חלקית

העיד� עד . עד העיד� המודרני לא התאפיינה התרבות היהודית בפלורליז� ובמורכבות, כלומר   

זהות $עד העיד� המודרני היה ליהודי� מעגל. המודרני היה דג� אחד ויחיד שלפיו נית� להיות יהודי

  . אטו� להשפעות זרות, אחד ויחיד

: ניסוח אחר שלו מתנוסס על גב כריכותיה� של חמשת הכרכי�". זמ� יהודי חדש"זה הרציונל של    

שאופייה מודרני , תחומית$ שופעת ורב, ת חדשהבשתי מאות השני� האחרונות נוצרה תרבות יהודי"

ונפגשי� בה , זוהי יצירה תרבותית שלא נית� למצות אותה בתו� הגדרה יחידה. וחילוני בעיקרו

  ".והחוויה הישראלית בחת� רחב, העושר של תרבות העמי�, מקורות יניקה יהודיי�

עד לפני . תחומית$ת שופעת ורבעד לפני מאתיי� שנה לא היתה התרבות היהודי. נפל דבר, כלומר   

עד לפני מאתיי� שנה לא נפגשו בה מקורות . מאתיי� שנה אפשר היה למצות אותה בהגדרה יחידה

$היא נעשתה שופעת ורב, רק כשנעשתה חילונית בעיקרה. יניקה יהודיי� והעושר של תרבות העמי�

  .יות אחרותופתוחה לעושר� של תרבו, בלתי ניתנת למיצוי בהגדרה יחידה, תחומית

את התרבות " למצות בהגדרה יחידה"מסוגל , או מי שניסח את גב הכריכה, הא� ירמיהו יובל   

ניתנת למיצוי בהגדרה , למשל, הא� התרבות היהודית של תור הזהב בספרד? מודרנית$היהודית הקד�

 אות� –� ספרותיי� ומדעיי, מיסטיי�, פילוסופיי�, הרי היא כללה ענפי יצירה הלכתיי�? יחידה

שירמיהו יובל מאפיי� באמצעות� " של זיהוי עצמי ונאמנות חלקית, מקצת� מנוגדי�, מעגלי� רבי�"

או , �"חצר כמו הרמב$אריסטוטלי ורופא$פילוסו� ערבי, איש הלכההא� . את היהדות המודרנית

פעלו , עזרא$ אברה� אב�' אסטרולוג ואיש העול� כמו ר, אסטרונו�, משורר, פרש� מקרא מהפכני

  ? בָדלת אמותיה של תרבות מסתגרת וקופאת על שמריה

 הנוצרית נכתב בספרד. וספרד המוסלמית היתה רק אחת מזירות התרבות היהודית בימי הביניי�   

, וכנגדה" גאוני�"בצד ההגמוניה של ה, ליפ*ת העבאסית'בבבל ובשאר ארצות הח". ספר הזוהר"

במאה העשירית אנשי אשכולות כגו� הרופא והפילוסו� בתוניסיה פעלו . התפשטה תנועת הָקָראי�

�תחת , בחבל הריי�. המתמטיקאי והאסטרונו�, ָתמי�$יצחק ב� שלמה ישראלי ותלמידו דו*ָנש א+

הערפדי� , השפעת� של תרבות המנזרי� הנוצרית והתרבות העממית הגרמנית על סיפורי השדי�

  .ת לא חְסרה אז לתרבות היהודיתהטרוגני*. התגבשה חסידות אשכנז, ואנשי הזאב שלה



בתיאוקרטיה , התרבות הירושלמית של תקופת הבית הראשו� דגלה במונותיאיז�. לא אז ולא אי פע�   

�ויאמר ("את מעמד הכוהני� ואת הקנאות הרצחנית , וקידשה לפיכ� את בית דוד, ובריכוז הפולח

ויוריד� אליהו לנחל קישו� "; "פע/ר$ִהרגו איש אנשיו הנצמדי� לבעל: משה אל שופטי ישראל

ולפיכ� התירה וא� עודדה , ישראלית דגלה במיזוג תרבויות$ואילו התרבות הצפו�, ")וישחט� ש�

שלא לומר עוצבו , שתי התרבויות כאחת ניזונו. נישואי תערובת וייבוא של אלי� ומנהגי� נוכריי�

ושתיה� כאחת היו . אר� וערב, י�פלשת ומצר, ממגעיה� ע� תרבויות מסופוטמיה ופניקיה, מלכתחילה

שהשתיתה דווקא את בית דוד , כפי שעולה בבירור ממגילת רות, דינמיות ועתירות ויכוחי� לא פתורי�

או מהניגוד המבי� בי� תפיסת הנביא כאיש מוסר מיוסר כדוגמת ירמיהו לבי� , על נישואי תערובת

, אל שלעגו לקרחתו$ו את פרחחי ביתכמו בסיפור על אלישע שהצמית במבט, תפיסתו כמכש� מפחיד

תרבות ". ותצאנה שתי� דובי� מ� היער ותבקענה מה� ארבעי� ושני ילדי�' ויקלל� בש� ה"

  .לא דובי� ולא יער? הומוגנית

בהטרוגניות , כידוע, תקופת הבית השני התאפיינה? ואחרי שיבת ציו� עשו פה משהו הומוגני   

ההלניסטית והרומית נלאתה לשאת את , ראל הפרסיתאר3 יש". שנאת חינ�"ש2ונתה בדיעבד 

 $המתחי� בי� הצדוקי� לפרושי� לאיסיי� למתייווני� לסיקריקי� לשומרוני� לנוצרי� הראשוני� 

$ לשונית והרב$נוצרה אז הפזורה היהודית הרב, צפונה ונגבה וקדמה וימה, ומחו3 לאר3 ישראל

ס וחורב� " לפנה722ו� בידי האשורי� בשנת מאז חורב� שומר. תרבותית שהיא הווייתנו עד היו�

  .כדברי המ�, "יש ע� אחד מפוזר ומפורד בי� העמי�", ס" לפנה586ירושלי� בידי הבבלי� בשנת 

לפי , "מכל ע� וע� אשר תחת השמי�"בירושלי� של שלהי תקופת הבית השני התגוררו יהודי�    

, מפריגיה, מפ/נט/ס, � מַק7דוקיהיהודי): 5מעשי השליחי� ב (עדותו של אחד מתלמידי ישו 

יהודי� , "מחוזות לוב הסמוכי� לקיֶרניה"יהודי� מ, )חבלי� שוני� של תורכיה דהיו�(מ7מפיליה 

הוא מונה בי� , כשישעיהו מתנבא על קיבו3 גלויות. שדיברו איש איש בשפת אר3 מוצאו, מאיפה לא

שברמת (עיל� , )סוד� או אתיופיה(וש כ, )מצרי� הדרומית(פתרוס , מצרי�, תפוצות ישראל את אשור

�שככל , מפה עולמית זו של הפזורה היהודית. ואיי הי�) שבצפו� סוריה(חמת , )בבל(שנער , )אירא

היא תעודת הלידה של , הנראה נתחבה לפיו של הנביא בידי סופר מקראי שחי בתקופת הבית השני

  .רק בעיד� החילוני המודרני,  יובללפי ירמיהו, שנעשתה פלורליסטית ומורכבת, הזהות היהודית

גיאוגרפי , פיצולו של העול� היהודי בתקופה ההלניסטית ובתקופה הרומית היה לא רק לשוני   

, "לפנינו עול� יהודי מפוצל משני עברי הי� התיכו�. "פיצול דתי, וזה העיקר, הוא היה ג�. ואתני

כל צד אינו יכול "עול� יהודי שבו , )20ו� גילי, "קשת החדשה("כדברי אריה ֶאדֵרעי ודורו� מנדלס 

  ".לשמוע או לקרוא את הקורפוס הנגדי

 התורה שבעל פה על גיבושיה $ל "כל מפעלות חז. לא דת אחת, ליהודי� היו דתות יהודיות   

תפילות הימי� הנוראי� ושאר התפילות , ההגדה של פסח, המדרשי�, העצומי� במשנה ובתלמודי�

ואילו , שלא ידעו עברית וארמית,  היו חסומי� בפני יהודי המערב דוברי היוונית$ והפיוטי� שבסידור 

הוחרמו , כגו� ספרי המכבי�, יווניי� שנכללו בקאנו� כתבי הקודש של קהילות המערב$כתבי� יהודיי�

 553והגיעו הדברי� לכדי כ� שבשנת ". ספרי� חיצוניי�"שסיווגו אות� בביטול כ, ל"על ידי חז

, חוק שאסר על לימודה של המשנה, לבקשת� של יהודי המערב, ק הקיסר יוסטיניאנוסלספירה חוק

אלא היא המצאה של אנשי� , והיא לא נמסרה ממעל בידי הנביאי�, שכ� אינה כלולה בספרי הקודש"

  ". ואי� בה� מאומה מ� האלוהי, שהרבו פטפוט ממקור ארצי בלבד



בעיני :  הווה אומר$" י� בה� מאומה מ� האלוהיוא, אנשי� שהרבו פטפוט ממקור ארצי בלבד"   

ה� חילנו את היהדות כשהעמידו את התורה שניתנה בסיני על . ל היו חילוני�"חז, יהודי המערב

  .  שלא בשַמִי� היא, התורה שבעל פה

כי חסד חפצתי ולא ("נביאי� שגימדו את חשיבותו של פולח� הקורבנות ? מתי היה אחרת: ושוב   

� חיל� את היהדות ברציונליזיות שלו לטעמי "הרמב. חילוני� מנקודת ראות� של הכוהני�היו ") זבח

יוס�  ' חסדאי ְקֵר>ַק> ור' כפי שטענו נגדו ר, של אלוהי�") שלילת התארי�("המצוות ובסטריליזציה 

המקובלי� חילנו את היהדות כשזנחו את סיפור הבריאה המקראי לטובת התיאוריה של . אלבו

ה ְשכינה להתייחד "וכשהעניקו לקב,  בדבר נביעתו הספונטנית המתמדת של היש מ� האי�פלוטינוס

  .איתה כדר� שהבעל התייחד ע� עשתורת

אינ� יכולי� להשלי� ע� העובדה שיהדות היתה " זמ� יהודי חדש"אבל ירמיהו יובל וחברי מערכת    

עיה ע� תרבויות שכנות וממהפכות שניזונה מאז ומעול� ממג, מאז ומעול� תרבות הטרוגנית ודינמית

�ה� חייבי� לספר לעצמ� ולנו שהיהדות היתה דת עד שהפכה לתרבות . פרשניות חילוניות לשעת

  .בזכות חילוני� מודרניי� כמוה�
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� $ר "מית"במימונה של , בי� השאר, שהשתת� עד כה, האנציקלופדיה מומנה על ידי הנדב� פליקס 7/ֶז

שהציע לפוז� להוציא , ר עמד במש� העשור החול� יאיר צב�"בראשות מית. "מכללה ליהדות כתרבות

כדבריו בעמוד הראשו� של , "אנציקלופדיה של התרבות היהודית בעיד� המודרניזציה והחילו�"לאור 

סברתי כי ראוי שהציבור המגדיר עצמו כחילוני ילמד מהי "? מה הניע אותו". זמ� יהודי חדש"

  . "משמעותה של החילוניות

וזה מה שפוז� , זה מה שצב� הציע לפוז�: על משמעותיה של החילוניות, אנציקלופדיה לחילוני�   

�בעריכת יעקב מלכי� " התרבות היהדות החילונית" פירס� פוז� מאמר בספר $2006ב. שַמח לממ

ובו בישר , ")יהדות ללא אל"ו" במה מאמיני� יהודי� חילוני�"ר ומחבר הספרי� "מייסד מית(

  . כהגדרתו, "אנציקלופדיה של היהדות החילונית"קרוב תצא בכספו שב

וכותרת המשנה , "ספריית פוז� לתרבות יהודית"האנציקלופדיה המובטחת רואה אור במסגרת    

. לאו דווקא חילונית,  כלומר$ " תרבות יהודית". "תרבות יהודית בעיד� חילוני"שנתנו לה עורכיה היא 

ירמיהו יובל מסביר במבוא שהאנציקלופדיה נועדה לסקור את ?  העורכי�אבל הא� זו אכ� עמדת� של

"�ובהזדמנות זו הוא מסנגר על , "יצירת רקמתה של התרבות החילונית היהודית ברבע האל� האחרו

האינטרס החילוני הנעו3 בעול� הזה אינו חומרי או תועלתני ": החילוניות מפני משמיציה הדתיי�

, עוצמות,  נכסי�$אינה מכוונת א� ורק לרכישת מושאי� חיצוניי� "ונית והפעלתנות החיל, "גרידא

מודיע לקורא שהאנציקלופדיה תעזור לו למצוא , העור� הכללי, דוד שח�. "כיבודי� והכרה חברתית

ומכא� שהאנציקלופדיה מיועדת לחילוני� , "?במה אני יהודי א� איני מקיי� מצוות"תשובה לשאלה 

ויאיר . התוהי� על תרבות�) דתיי� או חרדי�, מסורתיי�, חילוני�(א ליהודי� ל, התוהי� על יהדות�

�יהודי חילוני לא "גירסה קודמת שלה הופיעה בכותרת (במסתו החותמת את האנציקלופדיה , צב

החילוניות מייצגת לא ריקות "כותב ש, )בעריכת דדי צוקר" אנו היהודי� החילוני�"בספר " מבויש

  ". תחדשת של חיי הרוח והחברהאלא דווקא מֵלאות מ



ברור אפוא מדבריה� של שלושת העורכי� הבכירי� שאי� זו אנציקלופדיה לתרבות יהודית אלא    

  .אנציקלופדיה שנועדה להציג את עגלתה המלאה של החילוניות; אנציקלופדיה ליהדות חילונית

דתיי� לשעבר , � דתיי�שעגלתה של התרבות היהודית המודרנית מלאה הוגי� ויוצרי, דא עקא   

פנתיאו� ההגות היהודית המודרנית אינו יכול שלא לכלול הוגי� דתיי� . רליגיוזי$ ודתיי� במוב� הנפשי

, והוגי� רליגיוזיי� כמו פרנ3 רוזנצווייג', ליאו בק וישעיהו ליבובי3, יק'ד סולובייצ"הרי, כמו הרב קוק

ופנתיאו� הספרות היהודית המודרנית אינו יכול . נסהוגו ברגמ� ועמנואל לוי, מרטי� בובר, ד גורדו�"א

או סופרי� ומשוררי� , נחמ� מברסלב ועגנו�' ר, ל"שלא לכלול סופרי� ומשוררי� דתיי� כמו הרמח

או סופרי� ומשוררי� רליגיוזיי� , ברנר וגנסי�, בסקי'ברדיצ, ביאליק, ג"יל, בוגרי ישיבות כמו מנדלי

כמעט כל ההגות היהודית המודרנית החשובה , אדרבא. נה וול�אמיר גלבוע ויו, ג"אצ, כמו קפקא

, עגנו�, קפקא, ביאליק: נחזור(ומרבית הספרות היהודית המודרנית הגדולה באמת , והמעניינת באמת

או בעלי עמדה נפשית , או חניכי בית הכנסת ובית המדרש, נוצרה בידי יהודי� דתיי�, )ג"אצ

  .רליגיוזית

לכ� ָכלל ברשימת . יודע זאת היטב, עור� המדור המוקדש להגות היהודית המודרנית, מנח� בריקנר   

דווקא מי שלא ראו בזהות היהודית ". ונוספי�, האישי� של המדור את ההוגי� הדתיי� שצוינו לעיל

זהות אלא ראו בה , אלה או אחרי�' עיקרי�'מוגדרת אחת ולתמיד על ידי , זהות שכמו נתונה בקופסה

. הכירו באחריות� כלפי העתיד היהודי דווקא ה�", הוא כותב, "שבהתהוות מתמדת פתוחה לשינויי�

ביוצר� כל מה שהוא חדש בהוויה היהודית ובתרבות היהודית של מאתיי� , ג� שירתוהו בנאמנות ה�

  ". השני� האחרונות

הרי כשברינקר מדבר ? "הודי חדשזמ� י"מה יהא על הרציונל של , אבל א� ברינקר צודק. נכו� מאוד   

ושחידשו את פניה , "זהות שבהתהוות מתמדת פתוחה לשינויי�"על אלה שראו את היהדות כ

  . לאו דווקא לחילוני� שביניה�, הוא מתכוו� מ� הסת� לכל הוגיה ויוצריה, במאתיי� השני� האחרונות

הרי ,  המודרנית על כל זרמיהא� האנציקלופדיה נועדה לעסוק בתרבות היהודית: במילי� אחרות   

; לא הגו� שתיער� רק בידי חילוני�, וא� אינה מיועדת רק לחילוני�, שאי� היא מיועדת רק לחילוני�

�, "יהדות החילונית"א� האנציקלופדיה נועדה לעסוק ב, ומאיד� גיסא. לא רציני ולא מעניי�, לא הגו

�  .הדתיי� והרליגיוזיי� שברינקר שיב3 בההרי שלא רלוונטיי� לה כל ההוגי� , כדברי פליקס פוז

 מדורי� שלמי� באנציקלופדיה הזאת אינ� רלוונטיי� $מילא ההוגי� הדתיי� והרליגיוזיי�    

  .לתכליתה המוצהרת

   �נשי� זרות "המוקדש לנושאי� כמו , "מיתוס והיסטוריה, זיכרו�"רוב המדור , למשל, מה עושה כא

יהודי� "ו" התהוותה של היהדות הרבנית", "פת הבית השניהזרמי� והמחלוקות בתקו", "�"בתנ

  ? "ונוצרי� בימי הביניי�

מעורבות יהודית "המוקדש לנושאי� כמו , "תנועות לאומיות וחברתיות"מה עושה כא� רוב המדור    

נשי� "ו" השמאל היהודי בקיסרות האוסטרית", "1945בפוליטיקה הליברלית בצפו� אמריקה עד 

  ? "ראשו� של הפמיניז� בעול�יהודיות בגל ה

  ? "החברה הדתית מול החילו� והמודרנה"מה עושה כא� המדור    

, "נוצרי� ציוני�"המוקדש לנושאי� כמו , "יהודי� ולא יהודי� בזמ� החדש"מה עושה כא� המדור    

ל� חסידי אומות העו", "הפתרו� הסופי", "יהודי� וישראל, גישות איסלאמיות בנות ימינו ליהדות"

  ?"מכחישי השואה"ו" בתקופת השואה

ועל סוציאליסטי� " יהודי� במדע וברפואה"מאמרי� על , א� אינה אנטישמית, ומה עושי� בה   

ליאו� , אוטו באואר, ליאו� טרוצקי, רוזה לוקסמבורג, פרדיננד לסל, ממוצא יהודי כמו קרל מרקס



היא מה שיהודי� יוצרי� בתור ,  אחרתחילונית או, "תרבות יהודית"א� ? פראנס$בלו� ופייר מנדס

נשי� יהודיות בגל הראשו� של "אי� שייכות לה ? אי� שיי� לה קרל מרקס –יהודי� ולמע� יהודי� 

  ?   ממציא שפת האספרנטו, אי� שיי� לה לודוויג זמנהו�? "פמיניז� בעול�

כדברי העור� , קורא� אחד מ� הנושאי� והאישי� הללו אינו רלוונטי לאנציקלופדיה שנועדה לס   

, כדברי העור� הכללי, ולספק לקורא?" יצירת רקמתה של התרבות החילונית היהודית"את , הראשי

 ודווקא נושאי� ואישי� המתבקשי� מאוד $" במה אני יהודי א� איני מקיי� מצוות"תשובות לשאלה 

  .אבל תכ� נבי� מדוע. לעניינה נעדרי� ממנה משו� מה
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, מסביר העור� הכללי, "כדי להבדיל בינו לבי� אנציקלופדיה רגילה' בט אנציקלופדימ'בחרנו בכינוי "

" מפעל אנציקלופדי", "חיבור אנציקלופדי", "אנציקלופדיה"ואילו העור� הראשי מדבר לסירוגי� על 

היא פטורה מכיסוי מלא ככל האפשר של תחו� , הואיל וזו לא בדיוק אנציקלופדיה". מבט פנורמי"ו

  . נושאי� ואישי� חשובי� בעיני עורכיה, כדברי העור� הכללי, בלבד" לדגו�" וחופשייה ,עניינה

    �, )ק"רנ(ונחפש למשל את נחמ� קרוכמל , "ההגות היהודית המודרנית"נעבור אפוא שוב על פנתיאו

אי� . שביאליק הגדיר/ כספר ההגות היהודי החשוב ביותר בעת החדשה" מורה נבוכי הזמ�"מחבר 

, ומה ע� ביאליק עצמו. או הראשי, או בעיני העור� הכללי,  הוא לא די חשוב בעיני עור� המדור.ק"רנ

ההיסטוריוסו� , אי� גרש� שלו�. אי� ביאליק במדור ההגות? העבריתמנסח מצע? של התרבות 

התיאולוג הגדול של , אי� אברה� יהושע השל. המעמיק ביותר של חזונות הגאולה היהודיי� והציוניי�

  . חוויה הדתיתה

 שהשפעת� היתה גדולה $20מעטי� הוגי המאה ה. "הבנאלי*ת של האופנה. אבל יש חנה ארנדט   

בעיני עור� המדור , כמסתבר, והגזמתה אינה פראית, מתלהבת עדית זרטל, "יותר מזו של חנה ארנדט

זרטל ולדעת מאחר שלדעת : זאת ועוד. א� ששניה� פרופסורי� לפילוסופיה, ובעיני העור� הראשי

עיתונאי , לא מוגז� לייחד ער� ג� לברנאר לזאר, עורכיה אי אפשר להגזי� בחשיבותה של חנה ארנדט

כניסוחה של , "ה� מלב ידידי� ה� מלב יריבי�, בודד ונשכח"יהודי צרפתי שפעל למע� דרייפוס ומת 

זרטל , ליובסו� הער� שכתבה ע? אז למה הוא חשוב, א� הוא כל כ� לא חשוב: תשאלו. זרטל

מי שתרמה יותר מכל אחד אחר להפיח חיי� ברעיונותיו ובכתביו הנשכחי� של לזאר היתה : "מסבירה

, שערכה ופירסמה מאמרי� שלו בתרגו� לאנגלית, )ער� במדור זה' ר(הפילוסופית חנה ארנדט 

  .הער� על לזאר הוא עוד ער� על ארנדט, כלומר". והושפעה ממנו מאוד

באנטו� , אי� לא, פותח אותו, "ספרות ישראלית"מחבר הער� , חנ� חבר: דגימהוא� לדגו� עוד    

" העברית ולשונות היהודי�"כש� שאת חטיבת המסות שהוזמנו מסופרי� וממשוררי� למדור , שמאס

אי� טע� ). המצהיר במסתו שאינו כותב שירה בעברית(קאס� $המשורר סמיח אל, אי� לא, פותח

, )1986" (ערבסקות"מאס לא פירס� עמוד אחד של ספרות עברית מאז להעיר לחנ� חבר שאנטו� ש

�לגדולתו , שמאס היה ונשאר סופר שאי� ערו� לישראליותו, בשביל חבר. ושהוא היגר מזמ� למישיג

בצד יצירתו המקורית עסק שמאס ג� בתרגו� יצירותיו של אמיל חביבי : "עובדה. ולחשיבותו

תרת בתהלי� מתמש� של חדירת הספרות הפלסטינית לקאנו� של מפעל זה הוא גולת הכו"ו, "לעברית

מערער את היהודיות של קאנו� הספרות "הזה " תהלי� המתמש�"ה". הספרות הישראלית



חדירת הספרות הפלסטינית לקאנו� של הספרות "ואי� טע� להעיר לו ש, מתמוגג חבר, "הישראלית

 אבל איפה העור� הכללי $� טע� להעיר לו אי. ציוניי�$מתרחשת רק בחלומותיו הפוסט" הישראלית

ספריית פוז� "הרואה אור במסגרת , " בעיד� חילונייהודיתיהודיתיהודיתיהודיתתרבות :  חדשיהודייהודייהודייהודיזמ� "או הראשי של 

  ?"יהודיתיהודיתיהודיתיהודיתלתרבות 

ציוני� כעדית זרטל $ לא כול� פוסט.  כותבי� השתתפו בפרויקט האנציקלופדי הזה$217 עורכי� ו12   

ניהל אותו וער� את , איש מרצ יז� את הפרויקט. וני� אנשי שמאלאבל כמעט כול� חיל, וחנ� חבר

וקשה לשער שהעור� הראשי או העור� הכללי או מישהו מבי� עורכי , המדור על מדינת ישראל

ישראלי� . רוב הכותבי� אשכנזי�. כל העורכי� אשכנזי�. המדורי� הצביע אי פע� ימינה מהעבודה

 את התרבות היהודית $ לא כל שכ� לדגו� $וי לסקור ולפרש הא� רא. אשכנזי� חילוני� אנשי שמאל

למודרניות היהודית "? המודרנית רק מנקודת ראות� של ישראלי� אשכנזי� חילוני� אנשי שמאל

לכמה פלורליז� ומורכבות אפשר . העור� הראשי, כזכור, כותב, "אופייניי� פלורליז� ומורכבות

�  ?לצפות כא

ה שערי� מקבל את הרוש� כי לפחות שלושה מחמישה חומשי תורה המהֵל� כיו� ברחובות מא"   

. עור� המדור על החברה הדתית, כותב בלעג יוס� ד�, "הוקדשו להוראת דרכי הלבוש של היהודי

לכמה פלורליז� ומורכבות אפשר לצפות ממערכת המסמיכה חילוני לערו� את המדור על החברה 

  ?הדתית

" החברה הדתית מול החילו� והמודרנה"לל עושה מדור כמו מה בכ: מה שמחזיר אותנו לשאלה   

מדור אנתרופולוגי זה עושה באנציקלופדיה מה , ובכ�? באנציקלופדיה שעניינה היהדות החילונית

הוא עוזר להתפיח קוב3 מאמרי� : שעושי� בה שאר המדורי� שאינ� רלוונטיי� לתכליתה המוצהרת

: א� לומר זאת בסגנונו של עור� המדור. ישה כרכי�על יהדות חילונית לכדי אנציקלופדיה בחמ

מקבל את הרוש� כי לפחות שלושה מחמשת כרכיו עוסקי� בענייניה� " זמ� יהודי חדש"המדפד� ב

סיפורה של התרבות היהודית . השוני� והמשוני� כי אי� הרבה מה לספר על היהדות החילונית

 ואי� יסופר בהיק� –המצדיק היק� אנציקלופדי הוא זה , לא סיפורה של היהדות החילונית, המודרנית

  ?בלי מזרחי� ובלי ימניי� בצוות העורכי�, אנציקלופדי בלי דתיי�

מאחר שמוטב לא לשרבב תרעומת מגדרית א� אי� לה נגיעה ממשית לתחו� עניינו של הפרויקט    

�קשה להעלי� עי� , לעומת זאת.  עורכי האנציקלופדיה ה� גברי�$12 מ$11 נעלי� עי� מכ� ש, הנדו

לא על התרבות , זו אנציקלופדיה על התרבות החילונית היהודית. מכ� שעשרה מה� ישראלי�

לפחות לייצוג כלשהו של יהדות , א� לא לייצוג שוויוני, ומותר לצפות לפיכ�, החילונית הישראלית

אלי� ישר$שני חברי המערכת הלא, והנה.  התפוצות העיקריות–צרפת ורוסיה , ארצות הברית

  .פלורליז�. השני מתפוצת מונטריאול, אחד מתפוצת טורונטו. שניה� קנדי�, היחידי�

   �' נדמיי� לעצמנו שולח� עגול שסביבו יושבי� פרופ. כואב לחשוב על ההזדמנות שהוחמצה כא

המשוררת וחוקרת המיסטיקה היהודית , הרב עדי� שטיינזל3, הסופרת סינתיה אוזיק, ירמיהו יובל

, "זרקאלו"עורכת הרבעו� , גולובקינה$אירינה ורובל, הפילוסו� אל� פינקלקראוט, ביבה פדיהח' פרופ

, נו�$רות וייס מאוניברסיטת הרווארד והרב יואל ב�' חוקרת ספרות היידיש פרופ, סמי סמוחה' פרופ

  .   ונקבל את הפרויקט היהודי שלא בוצע ולא יכול להתבצע בידי יהודי� שאינ� פלורליסטי�

, בעריכת� של ד� מירו� וחנ� חבר, "ספרויות והאמנויות"המחסור בפלורליז� בולט במיוחד במדור ה   

מדובר במדור החשוב . מ� הטע� הפשוט שמירו� כתב לבדו את רוב הערכי� הנרחבי� של המדור

המדור המוקדש להגדרת התרבות היהודית המודרנית ולהגדרת המודרניז� : ביותר בפרויקט כולו

לסקירת ספרות , לסקירת הספרות היהודית המודרנית ולסקירת הספרות העברית המודרנית, עצמו



וג� על , מירו� כתב לבדו על כל אלה, והנה. ההשכלה העברית ולסקירת הספרות הארצישראלית

חייה "וג� על , בוורשה ובווינה, וג� על מרכזי התרבות העברית באודסה, המודרניז� בתיאטרו� העברי

בניכוי ,  עמודי ספר$160כ( עמודי ספר $180שה� כ,  עמודי אנציקלופדיה$90 כ". ל היידישהנמשכי� ש

, כתב האיש בזרוע נטויה ובלי לציי� בסוֵפי מסותיו פריט ביבליוגרפי אחד לרפואה, )האיורי�

  :והסתפקותו בעצמו היתה צורמת פחות אלמלא רוממות הפלורליז� בגרונו

הולידה רצפי� של ", הוא כותב במסת המבוא של המדור, "ההופעת התרבות היהודית החדש"   

, "שאי אפשר להגדיר אות� הגדרה נורמטיבית מלכדת, התפתחויות תרבותיות הטרוגניות ביותר

מוטב אולי ", "ספרות יהודית"או על " תרבות יהודית"ומאחר שיש משהו מונוליטי מדי בדיבור על 

שימו לב " (י� לדבר ג� על ספרויות יהודיות מודרניותכמו שצר, לדבר על תרבויות יהודיות חדשות

באווירתה התרבותית של : "ובקיצור, )הפסקני" צרי�"כביכול אל ה$ההססני" מוטב אולי"לגלישה מה

  ". תקופה זו גברה הנטייה להכרה בייחוד ובריבוי של הקולות התרבותיי� השוני�

  . שלושה$בוא נתחיל בשניי�? מירו�, ריבוי קולות   

  

  

  2007אס� ענברי © 

 


