יונתן

ד.

סרנה

עיקרים ן~תגרים בהיסטןריה של יהדות אמריקה

בתולדות יהדות ארצות-הברית יש כעין שידוך בין שתי מסורות
האחת

-

אמריקנית ,שראשיתה

-

היסטוריות גדולות :

יהודית ,ששורשיה באבות-אבותינו ,בנביאים ,בתנאים ובאמוראים ,והאחרת

באינדיאנים ,בקולומבוס ובגיבורי מלחמת העצמאות

האמריקנית .ההיסטוריה הזאת אמנם טבועה בחותם שתי המסורות גם יחד .ואף-על-פי-

כן יש בה משום מסורת היסטורית מובהקת בזכות עצמה ,שימיה עתה שלוש מאות שנה
ומעלה .זוהי מסררת ,המעוגנת בדו-ערכיות .כי יש שיהודי ארצות-הברית נמשכים אל

שני כירונים בעת ובעונה אחת .עם-זאת מסורת היא המאוחדת מכוחו של חזון

משיתף.

מכרח שקידת נושאי המסורת הזאת להיות גם יהודים ללא שיור רגם אמריקנים ללא
שיור .זוהי מסורת הקרשרת את נושאיה עם היהודים ברחבי תבל .אולם לא פחות מזה אל

האמריקנים בני שאר האמונות .זוהי מסורת הנמסרת מדור לדור על-ידי גברים ונשים
יצירתיים .המתמודדים עם המתחים ועם הפרדןקסים ,שהחיים היהודיים-אמריקניים

צופנים בתוכם ,והמעצבים מתוך החיים האלה את הידרע לנו בתור "החוויה היהודית-
אמריקנית"

-

הלא היא קליידרסקופ של יסודות חברתיים ,דתיים ,תרבותיים ,כלכלייס

ומדיניים ,המרכיבים את עולמו הדינמי ורב-הפנים של היהודי האמריקני.
הנדרש אל כל היסודות השונים והמשונים הללו עלול על נקלה לגרוע עין מהנושאים
הגוברים-המכריעים ,המייחדים את תךלדךת יהדות ארצות-הברית והמפלים אותן הן
מבסיונם ההיסטורי של אמריקנים אחרים והן מנסיונם של יהודים בזמנים אחרים
ובמקומךת אחרים .ברי כי יש להתייחס בזהירות אל הכללךת ,המסכמות את החוויה

היהודית-אמריקנית כולה ,ולעולם אי-אפשר לראות בהז סוף-פסוק .עם-זאת מצויים
ארבעה קווי-אופי וחמישה ~תגרים מתמשכים שבלעדיהם לא יתכן כל מאמץ ;:כ;ד-ראש
להבין על מה בעצם בסננו החיים היהודיים בארצות-הברית ,ובמיוחד למן ימי מלחמת
השחרור מן העול הקולוניאלי .להלז אמנה את קווי-האופי ואת הא,תגרים הללו בקיצור
רב:

האמונה בייעוד שבחיים האמריקניים :הייעו,ר הגלום בחיים האמריקניים
חירות ,שוויון ,הזדמנויות

-

-

הוא אשר משך בראשית ימי ההגירה את רוב היהודים אל

חופי אמריקה ,ולרבים הוסיף לשמש השראה גם להבא .המהגרים היהודיים חלמו על כך
כי הדיכוי והדלות ,שלא אחת היו מבת-חלקם בשאר חלקי הגולה ,ייעלמו בערלם החדש
כלא היו .אמת ,האוטופיות ביותר שננין הציפיות הללך סופן היה מפח-בפש ,אולם
האמונה הפנימית כי אמריקה היא תקוותם הגדולה של היהדות ומופת ליחס ,שיהודים

המאמר מבוסס על הרצאה שהרצה המחבר במסגרת סימפוזיוז בעת מושב חבר הנאמנים של ייבית
התפרצות" ברצמבר
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בכל רחבי תבל רא~יים לזכות בו ,לא עורערה מן היסוד במרוצת השנים .יש אשר ראו

באמריקה את הסדן שראוי לחשל עליו את הבית הלאומי היהודי שבציון .לעומתם טענו

אחרים בלהט ,כי אמריקה עצמה כמ;ה כציון ,למעשה ,שכן גורל משותף לה וליה~דים,
~מטפחת היא ערכים היכולים להיחשב יייהודיים" מכל הבחינות ולכל התכליות.

האמונה בפל~רליזם :

יהודי ארצות-הברית מרבים לדגיל בפלורליזם התרבותי,

הלא הוא אותו דגם של החברה האמריקנית .המטפח את הגייין ה~תני כמעלה תרומית

והפוסל קריאות להנהיג אחידות אנגלו-אמריקנ;ת )ייכור-המצרף~' הנודע( ,לפי שאין
הדבר עולה בקנה אחד עם הזtתוס הדמוקרטי האמריקני .האמריקני ,שיותר מכל עשה
נפשות לפל~רליזם התרבותי ,הורדרס קאלן ,בעצמו היה יהודי בעל-תודעה ,והחוויות,

שהתנסה בהן כיהודי-אמריקני ,עזרו לו לגבש את ~שנתו .בימיו כבר הספיק הפלורליזם
להתבסס בקרב הקהילה היהודית-אמריקנית ,אלא שלא התבסס בדרך העשיה ,כי-אם

בדרך המחדל :

לא היתה דרך אחרת להבטיח בעזרתה את הדו-קי~ם של יהודים,

שרקעיהם ואמונותיהם כה נבדלו אלה מאלה .כך אירע ,למרבה המזל ,שמציאות החיים
היהודיים-אמריקניים

-

גיוון פנימי מכאן ומעמד של מיעוט מכאן

-

ומחויבות

הקהילה האידיאולוגית העקיבה לענין הפל~רליזם באו וחיזקו זו את זו .הדבר הוליד את
הדגם הסוציולוגי הזה ,שבתחילה היה פרי כורח-המציאות ,אלא שלימים נתגלגל לכדי
ערך שהיה לאחד המושכלים-הראשונים של החיים היהודיים-אמריקניים.

החיפוש אחר הצלחה :

על יסוד עיון מדוקדק ,שעיין בזכרונותיהם של מהגרים

יהודיים ,הצבעי פרופסור משה קליגסברג על חשיבות ה"תאכלעס" )התכלית( ,הלא היה
התכוונ~ת חאדם אל התוצאות הסופיות ,יותר אל המטרות מאשר אל האמצעים ,כעל
תכ~נח תרבותית חשובה המציינת את המחגרים היהודיים מאירופה המזרחית .המגמה

הזאת ,והיא קרובה אל המכ~נה בפי מקס יפר יירוח-הקפיטליזם" .היא למעשה חלק של
מנטליות שוחרת-הצלחה

נרחבת יותר שאיפיינה את חחוויה היהודית-אמריקנית

בכללותה .החיפוש אחר הצלחה שימש מניע לא רק למחגרים יה~דיים בני כל הגילים,
אלא גם לילדיחם :חללו נאבקו להשיג את אשר לא השיג~ הוריהם .דבר זה מסביר
במידח רבה מאוד על-שום-מה נוטים יהודי ארצות-הברית לניידות גיאוגרפית וחברתית
רבה כל-כך ,להתרכזות במרכזים מסחריים ופיננסיים )ובמיוחד באזורים עירוניים

גדולים ,המתפתחים במהירות( ,וכן להעזה לצאת אל תחומים חדשים ,אם כרוכלים
במערב הארץ ,אם כמדענים בענפי חקירה חדשים ,ואם כ~!מים המרהיבים ערז בנפשם

לפנות אל ענפי תעשיה הצצים והולכים .חלילה לי מלטעון ששאפתנות הזינרקים היתה
אי-פעם בחלת-יחיד ליהרדים

בארצרת-הברית ;

ארתה המבטלירת ,שהרריישר \ tל~'ר

משמש לה אב-טיפוס ,בפוצה הרבה ירתר .ברם ,התכ~נה הזאת בלטה במיוחד בקרב

חוגים יהודיים ,והיא אף הניבח פרי הרא~י מאוד לצירן על-פי כל קבה-מידה אפשרי.
המחויבות להמשך קיומר של העם היהרדי :כמיעוט זע~ם ,שמערלם לא עלה על
ארבעה אחוזים מכלל האוכלרסיה ,נאלצו היהודים מאז ומתמיד לעמול קשה כדי לשמור
על קיומם .בלי הרף איימה עליהס חסכבה שמא יאבדו להם אחים ,אם בדרך ההתבצרות,

אם בדרך ההתבוללות ואם בדרך של נישואי-התערובת .מכרח הזtתגר הזה ,וכן מכרח
המרטיבציה של ערכים דתיים מסורתיים ,עמלו יהודי אמריקה קשות .עוד מימי חיות
האץר מושבה בריטית ,כדי להקים לעצמם קחילה יהודית העומדת ברשות עצמה :רשת
של יחידים ושל מוסדות הפועלים יחדיו למען האחררה היהודית ,כדי לספק חינוך יהודי
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ותרכות יהודית ,לדאוג ליהודים נצרבים ,ובן בדי למלא תפקףדים אחרים ,בנדרשים לבל
מי שמכקש להכטיח את רווחת כני הקהילה ראת המשביות החיים היהודיים-אמריקניים
מדור לדור .כהשיטם את מכטם מעכר לקהילתם שלהם התעניינו יהודי ארצות-הכרית
גם כיהדות העולם .התפרעריות אנטי-יהרדיות כארצות שמעכר לים ,פגעי טכע שפגעי
כיהודים ,קריאות לחוש לעזרת קהילות יהודיות כמצוקה ,וכיתר-שאת קריארת שיצאו

מיהודים שכארץ הקודש -

לבל אלה נענו יהודי ארצות-הכרית על-פי מסררת כאהדה,

על-פי הבלל האומר ייבל ישראל חכרים" .בשם שנהגו היהודים כבל דורות הגלות
הארובים בן קשרו יהודי ארצות-הכרית אתWרידותם שלהם בקהילה יהודית אלWרידות

היהוידם כבל אתר ואתר ,וכיתר-ש"את -

מאז 1948

-

אל שרידותה של מדינת ישראל.

המחויכות הזאת ,שקוימה לאורך בל הדורות ,מיתמצתת כסיסמה כת שלוש ~לים
שהמגכית היהדרית המאוחדת עושה לה נפשות :ייעם אחד אנחנו "! תווי-הפנים

האופייניים הללו של החיים היהודיים-אמריקניים מעלים על הדעת בי נתקיימה מידת-
מה של רציפות כלתי-מעורערת כמשך שלוש מאוח שנה ,ואילו חמשת ה~תגרים,
שניצכו לפני יהודי אמריקה ,עשויים מתב;נת אחרת .הם שימשו מקור למתיחות

מתמשבת ,שנן הם מציכים ערבי-יסוד אלה מול אלה .ויש שמאלצים הם את הדוגלים
כהם לכ;ר להם כריררת .הקשות בחציית ים סףף  .כיסוד הדכרים אף אחד מכין האתגירם

הללו אינו ניתן להתרה ,ביוון שהאתגרים נוכעים מדילמות שהן חלק כלתי-נפרד מן
החוויה היהודית-אמריקנית עצמה .אולם .כסופו של דכר התכרר ביקיום האתגרים הללו
היה לכרבה .שהרי כאה ההתמודדות עמם והעשירה עד למאוד את חייהם של יהודי

אמריקה וסיפקה תמריץ חשוכ ליצירתיות ,הן של היחיד והן של הקהילה.

 ( 1התבוללות '-

זהףת .זהו מן הסתם ה~תגר הגדול כיותר הפועל כחיים

היהודיים-אמריקניים .המתיחות הזאת מציכה את ה~שאלה להיות לאמריקני ולהסתגל
אל תקניה של ארצות-הכרית בנגד החשש שמא תיטרל הסתגלית רכה מדי את הייחוד מן
ההיודים ,ועד מהרה ייעלמו .הכעיה הזאת איננה נחלת ההירדים לכדם .נרשאים ,בגון
"הסתגלךת מול דכקות כמסורת" או ייהתאמה מיל התנגדות" ,מאפיינים את תולדותנל

קכיצות המיעוט הזזתניות שכאמריקה .אצל היהודים הדילמה מורבכת עוד יותר ,בי הם
גם קכוצת מיעוט זזתנית )ייהעם היהודי"( יגם קכוצת מיעיט דתית

)ייהיהדות"( ;

עיכדה

זו מסכירה לנו על-שום-מה בה הרכו לגזור גזירה שווה כין ההתכוללות לכין המינות.
יריעה רחכה של מסורת יהודית ושל היסטוריה יהודית נפרשה בדי להצדיק את מלוא
קשת העמדות כשאלה הזאת

-

החל כוויתורים מפליגים לאורח-החיים האמריקני,

המוצדקים על-ידי "~נהג המדינה" ,על-ידי ייצורבי השעה" ועל-ידי יידרבי שלום" ,ובלה

כהתנגדות נחרצת כיותר להסתגלות בלשהי )אפילו כתחום ההלכשה( .שמא יינלך כדרבי
הגויים" .הואיל ומנהיגי יהדות ארצות-הכרית נחלקו כדעותיהם .לא פחות משנחלקו
חסידיהם ,ככואם להחליט מה הם הוויתףרים שראוי להם ליהודים ,שיוותרו לתרכוח
הרוכ )או ימאנו לוותר( .הרי שניתנף תשוכות מן הקצה לקצה .שום תשוכה מכין
התשףכרח הללו לא היחה משכיעת-רצון עד תום.

 ( 2מסררת
זאח

 -תמררה  .כעיה זו זיקה לה אל כעית ייההתכרללות -

הצטמצם האתגר ההיסטורי הזה

אך

ורק כתחום

הדת .באן

המטעימים בי המסורת אבן מאחדת את יהדות העולם .רמבאן

-

הזהות" ,רעם-

נעה הקשת

כr

בי תמורה כלשהי

נושאת כבנפיה פירוד ,וארלי אף פורענות )סוף התמורות מי ;שורן  ?(,וכין הסכורים בי
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תמןרןת )יירפורמןת"( אלה או אלה חיוניות הן להמשך קיומו של העם היהודי ,מה עוד

נרכח רינ~י היהודים המנ~:פרים למןרשתם הדתית .אף אחד מבין המעורבים .בוןיכ~ח הזה
לא הצליח להצדיק את עמדתו על יסןד הדבר ,הנראה לן כמיטב הפתררנים ליהדןת
אמריקה .אולם .השאלה באיזו נקודה ראוי להן .לדרישות המסורת ולדרישות התמורה,

שיתפשרו אלה עם אלה )אם בכלל( .מעודה נותרה חש~כת-פתרון .עם ה~תגר ז;יבו
והתמודדו בכל פעם שהוצעה עוד רפורמה דתית .החל בראשית המאה התשע-עשרה,
בימים שהציעו ל.הנהיג שירת מקהלה רדרשות באנגלית בבית-הכנסת ,וכלה בכל אותן

ההצערת שהרצעו מאז רעד ימינו ושתכליתך לשנות את המעמד המסורתי שהוקצה ל~שה
בחיי בית-הכנסת.

(3

אחדףת

כשם שבחיי ארצות-הברית הכלליים עדים אבו זה דורות

 -שוני .

אחדים לוויכוחים ,הנסבים על השאלה ייטובת המימשל הפדראלי או טובת המדינרת
היתידןת

-

איזו

קודמת ?".

כן

מצטיינים

החיים

היהודיים-אמריקניים

במתיחות

מתמדת שביך טןבת הקהילה היהודית בכללותה לביך קהילןת-ה~שנה המרובות
שהתגבשר על בסיס האיזןר ,הרקע החברתי-כלכלי .המגמה הדתית או האידיאןלוגיה
הפוליטית .עם הבעיה של ייהאחד" מול ייהרבים" התמודדו בכל ימי ההיסטוריה
הכתובה בעזרת אמנרת ~מערכות פדרטיביות .רבמישרר הארגוני אכך זו היתה המגמה גם

בחיים היהרדיים-אמריקניים .ברם .בעית-היסוד מרסיפה להתקיים .מצד אחד העריכר
יהודי ארצות-הברית את הברכה שהאחד~ת מביאה ו;מה רהדגישו את דבק~תם האיתנה

בערך היהודי המסורתי של אהכת ישראל ,הלא היא ביטרי לסולידריות עם האחים-
היהודים ,יהיו אשר יהיו .מצד אחר בא~ הש;ני .הגל~ם בחיים היהרדיים .והעףבדה שיש
יהרדים מיה~דים שונים ודרכים מדרכים שונות לקיים את היהדות ,עוזרו להצמיח כבוד
בריא לרינףי-הפנים.

(4

שלטון הרוב

-

זכויות המיעוט ,המתח הזה ,הרקרם לתוך ~רקם החיים

האמריקניים ,אף מונח ביסוד יחסיה ההיסטוריים של יהדות ארצות-הברית עם החברה

המאורגנת החילונית .יהודי ארצות-הברית נאלצו להכריע בכמה רכמה שאלות של
מידניףת פנים ,ובמיוחד בשאלות הנוגעות ביחסי הכנסיה-המדינה :כלום מן הרארי להם
כי יכרפר את שטחי ההתעניינרת היהרדיים-אמריקניים לרצרנר הנרחב ביותר של הרוב
הנרצרי .או שמא מרטב להם לדרוש מן הרוב שיסתלק ממשאלרתיר .בארפן שירגנר

זכרירתיר התחוקתיות של המיעוט ? בלשרך מרחשית ירתר אפשר לרמר :

גבין השאלה

הזאת נשטפו היהודים במרוצת השנים בוויכוחים סביב נושאים ,כגרן חרקים פרריטניים

נוקשים )בעניין יום '(,א מקום הדת בבתי-הספר הכלליים ,וקיום חג-המולד :נ  !Jרהטיה.
שאלות מדיניףת החרץ אמנם לא הרלידו אותה מידת המחלרקת ,אולם היו טעונרת ברירה

לא פחות קשה :כלרם ראףי להם .ליהודים .שיכפיפו את טובתם לטובת הרוב בתחום
העניינים הבין-לאומיים .אן שמא ראוי להם לגבש טולם-עדיפויות משלהם ולתת את
עיקר דעתם לשאלות ,כגון ההגבה על יהרדים נרדפים באשר הם שם או התמיכה במדיבת
ישראל? ה~תגר ,שמערדן ניצב לפני יהרדי אמריקה .אמר :הכיצד נוכל לשמור על זכויות
היהרדים ןעל טרבתם .בלי שבחטא .שלא לצררך .לרגישףת הרוב ,היה זה יעד .שמבחינה

היסטורית היה קל ירתר לנטח אותר מאשר לחתרר לקראתר.

(5

הבסיון ההיסטררי

-

הירצא-מן-הכלל האמריקני .האם אמריקה שונה

מארצות אחררת ?זהר מן הטתם האתגר המיבהק בירתר שלפניו הוצבר יהרדי ארצרת-
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הברית ,הוא מציב את אמ~נתם כי הנה אמריקה יוצאת איכשהו מן ה:פלל ,כי לא לקתה
באותז התפניות ש:פה פגעו ביהודים במקומות אחרים ,מול הנסיון ההיסטורי המר

שהתנסו בו בכל אץר מארצות התפ~צות ,ואפילו בארצות כגון ספרד וגרמניה ,שנכהז כה
הרגישו את עצמם בבית,

עד.. ,

שירדה הפורענות עליהם ,ראיות אפשר להביא לכאז

ולכאן ,מצד אחד אפשר להעמיר את הבריות על המשמר ולמנות ~קירם של אנטישמיות
ארסית ,שקרו בכל ימי ארצות-הברית .ולהתריע על כך שדמגוגים מס~כנים מציגים את
מועמדותם באמריקה .ולא אחת אף זוכים בתמיכה

בלתי-צפ~יה ;

אפשר להזהיר את

הבירות כי הנב~אה היא מדע מאוד לא מד~יק .וכי איז לסמוך על העבר ולהקיש ממנו על
העתי.ד מצד אחר יטענו הטוענים כי בכל-זאת אמריקה שונה גם שונה ,מה עוד
כשמשווים את נסיוז יה~דיה עם נסיון אחיהם באירופה ,בארצות-הברית טוענים הללו.

מעולם לא נדרשה ~מנציפציה ליהודים~ .מכאן שמימיהם לא חרדו ט"מא תחזור בה

אמריקה מן ה~מנציפציה ,חופש הדת מובטח ליהודים ב~סמכי האומה המרכזיים.
ונשיאה הראשון של ארצות-הברית אף נתן להם את ברכתו ,היהודים אינם אלא אחד
המיעוטים הנרדפים

בארצות-הברית ;

עקב כך היתה השנאה הלאומית רבת-פנים

ונפוצה ,באמריקה קיימת מסורת דתית ליכרלית ארוכת-ימים )"המסורת הגדולה של
ה:פנסיות האמריקניות"( .המונה את היהדןת עם אמ~נותיה הגדולות של האומה
והדוגלת .כמוה כיהודים .בחופש דתי ובשוני דתי .בהפרדת הדת מן המדינה .בזכותו של

כל אזרח להשתייך אל הזרם הדחי הנראה לו .ובעליונות הרצון על-פני השכל
בעלי ההשקפה הזאת מצביעים על כך כי שיטת שתי

)וולונטריזם( ,אחרוז-אחרון :
המפלגות .הנוהג של בחירות תכופות למדי .וחלוקת השלטון ביז זרועות רבות -

מקשים מאוד על הפעלתם של חוקים אנטי-יהודיים .מדיג~י ארצות-הכרית למדו

מנסיונם כי פניות רחבות-בסיס ,המופנות אל כל גרשי הבוחרים הראשיים .מזכות אותם
בהצלחה הרבה יותר גדולה בקלפיות מאשר פניות אל לוקאל!-פטריוטיזם צר אופק או
אל רגשות של התחסדות.

למרות כל הלהט .שמעוררת השאלה הזאת .אין לך :פל תשובה נכונה עליה ,רק ימים
יגידו ,אשר לי הרי שאינני מאמין כי עתיד היהדות נגזר מראש מז השכינה .יהרבה פחית

מן האידיאולוגיה ,בתור היסטוריוז אני מנסה להבין את העבר .וכז עשןי אני לנסות

ולנתח תמורות היוצאות לפועל בימינו ,אשר לעתי,ד הרי שתלוי הוא לא בדפוסים
קבועים מראש .לא באידיאולוגיה .ואף לא בהיסטוריה ,אלא בעיקר באותם האנשים
באשר הם שם .המרהיבים עוז בנפשם לעצב את העתיד והפןעלים כדי לכורז את מסלילם
של מאורעות אנוש ,נקווה .לט;ב,
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