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ďøúþđċ
.פר זה הוא מבחר פרקימ שכתבתי במשכ יותר מ 40-שנה .הנושא העיקרי
שהע.יק אותי לאורכ כל דרכי כחוקר וכמחנכ  -והוא גמ המקשר בינ רוב
הפרקימ שכונ.ו ב.פר זה  -הוא המפגש שבינ המ.ורת היהודית לבינ ההגות
המודרנית ,כפי שהוא נגלה לעינינו בהגות של כמה מנ ה.ופרימ וההוגימ
היהודימ הבולטימ שבמאות ה 19-וה ,20-בעיקר מתוכ המחנה הציוני.
מה שמאפיינ יותר מכול את התרבות ואת התודעה של היהודי המודרני
בהשוואה לתקופות קודמות ,הוא העובדה שכיומ הוא ניזונ משני .וגימ
שונימ של מקורות רוחניימ ולפעמימ אפ מנוגדימ :המקורות היהודיימ
והמקורות החוצ-יהודיימ של התרבות האירופית .מטרתה התרבותית של
הציונות הייתה ליצור .ינתזה בינ המ.ורת היהודית לבינ המ.ורת התרבותית
האירופית ,כלומר ליצור תרבות עברית בכל הווייתה.
התרבות העברית הייתה אופציה חדשה ,שנפתחה בפני היהודימ שרצו
להמשיכ להיות יהודימ ,אכ מתוכ יושר פנימי לא יכלו או לא רצו לקבל
את הדת המ.ורתית .המ תפ.ו את המונח תרבות במובנ הרחב ביותר שלו,
כלומר לא רק כעניינ של אליטה או כעניינ .פרותי או אינטלקטואלי ,אלא
באמת כעניינ של אורחות חיימ במלוא המובנ ,המקיפימ את האדמ בכללו.
"הכול עברי!" קריאה זו ביטאה את הכמיהה לתרבות שלמה שתהיה הנ
חדשה והנ המשכ ,ותשמש מצע לעיצוב הזהות היהודית וליצירה נמשכת.
"תרבות עברית" היא קודמ כול שפה במובנה הרחב ,שפה שיונקת ממקורות
עבריימ ,ושואפת לעשות את המקורות הללו זמינימ לדור הבא ,בד בבד
עמ זיקתה לתרבות ההומני.טית של המערב .זהו אחד מתפקידיה החשובימ
ביותר של המערכת החינוכית.
בשביל ה"אבות הרוחניימ" של הציונות היה מובנ מאליו  -מה שכלל אינו
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מובנ מאליו כיומ לחלק גדול מנ הציבור  -שתרבות עברית היא תרבות שעומדת
על זיקה הדוקה לא רק ללשונ אלא גמ למקורות ה.פרותיימ של הלשונ .אפילו
ברדיצ'ב.קי ,אפ על פי שהיה מרדנ גדול ,לא תיאר לעצמו שתתפתח יהדות
חילונית שלא תקיימ זיקה הדוקה למקורות היהודיימ .הוא לא העלה בדעתו
שתתקיימ יהדות חילונית כפי שקיימת היומ במדינת ישראל ,יהדות שלא רואה
חובה ל.גל לעצמה את הידיעה של ה.פרות העברית לדורותיה .אפ אחד מאבותיה
הרוחניימ הגדולימ של הציונות  -אפילו ברנר  -לא חלמ על אפשרות שייווצר
ניכור כה עמוק בינ בני הארצ החילונימ לבינ ה.פרות העברית לדורותיה .יתר
על כנ ,רובמ של הוגימ אלה חששו מפני ניכור כזה .מנגד ,קשה ביותר להיות
ציוני דתי ,בלי להיות מודע למתח ול.תירות שבינ שני .וגי המקורות ,ואפ על
פי כנ לחיות בתוכנ .תנאי הכרחי ליישוב הקושי הזה הוא ההודאה בככ שאנחנו
חיימ בעולמ אחר ,עולמ השונה מעולמ אבותינו ,עולמ שבו המ.ורת היהודית
לבדה איננה יכולה לשמש ב.י .רוחני ומעשי מ.פיק בשביל יהודי מודרני.
אינני מדבר על החרדימ שמ.תגרימ בתוכ עולממ .אבל כיומ מי שרוצה להיות
ציוני ,חייב להודות בשינוי הזמנימ .הוא צריכ להיות בעל מודעות הי.טורית.
הציונות הדתית הופיעה ברגע שיהודימ דתיימ אמרו שאנחנו חיימ בזמנ שונה
מאבותינו .זו אמירה נועזת ,שכנ המ הודו בככ שהעתימ השתנו ,וששינוי זה
מחייב שינויימ הנ בתפי.ה הדתית והנ באורח החיימ היהודי.
דמוקרטיה איננה רק משטר ,אלא היא גמ מערכת ערכימ ,הכוללת
.ובלנות ופתיחות .אי אפשר להיות דמוקרט בלי להיות אדמ פתוח במובנ
מ.וימ ,כלומר בעל יכולת להאזינ ואפילו להבינ את מי שמתנגד לכ .זהו
הוויכוח הדמוקרטי .אינני טוענ שיש .תירה הכרחית בינ היהדות לדמוקרטיה,
אלא רק שזו תרבות אחרת ,השונה ממה שהיה במשכ אלפי שנימ .לכנ השאלה
של תודעת השוני בתקופות היא שאלה מכרעת .אמ חל שינוי  -כפי שטענ
למשל ליבוביצ'  -זה מחייב אותנו לשינוי .כלומר ,עלינו לאמצ גישה שעד
עתה לא אימצנו כחלק בלתי נפרד מהזהות שלנו ,כשני חלקימ המשלימימ
זה את זה .בניגוד להשקפה המ.ורתית שגור.ת "הפוכ בה והפוכ בה דכולא
בה" ,לא הכול מצוי בתורה ,ולא את הכול אנחנו יכולימ ללמוד מהתורה.
זו גישה מהפכנית ,והציונות הדתית הייתה חייבת לחולל את המהפכה הזאת
בגופה וברוחה .אלא שבהדרגה היא נ.וגה מהשקפה זו.
אחת השאלות שהטרידו אותי כבר מתחילת דרכי הייתה :כיצד נפערה
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תהומ כה עמוקה בינ ישראלימ שומרי מצוות לבינ מי שאינמ שומרימ .התהומ
הזאת העמיקה בשנות ה 70-עמ הדעיכה של האתו .הציוני .תהליכ של
הקצנה התחולל בשני המחנות .הבנתי היטב את ה.יבות של מרד החלוצימ
נגד הדת ,אבל עמ זאת היה ברור לי שהמרד הזה יצר שבר גדול מאוד
במ.ורת היהודית ,שבר שלא נרפאנו ממנו עד היומ ,והוא גמ מאיימ על
המשכ התפתחותה של התרבות בחברה היהודית בישראל.
בראשית .פר המחקר הראשונ שלי ,מקבילימ נפגשימ ,ציינתי את המתח
הגדול שנוצר ביהדות מזרח אירופה בינ ה"דת" ל"חיימ" במחצית השנייה
של המאה ה .19-זוהי בעיה ששומרת על רציפותה לאורכ כל התקופה,
אמ כי הביטויימ שלה המ שונימ .נוצר כאנ מתאמ ,שאני קורא לו כלימ
שלובימ ,בינ מה שקורה בציונות הדתית לבינ מה שקורה בציבור החילוני.
אצל שניהמ יש קושי שלא התגברו עליו ,של ה.ינתזה בינ הדת לחיימ ,או
ה.ינתזה בינ היהדות לתרבות המערבית .אפשר להגיד שבאופנ עקרוני יש
כאנ קונפליקט שמחייב התמודדות.
במקומ זאת ,יש בריחה בכלל מתרבות במובנה העמוק ,בריחה מהתמודדות
בשני המחנות .הציונות הדתית מ.תלקת בהדרגה מהדבקות המקורית שלה
בתרבות המערבית ,ומתכנ.ת בתוכ עצמה .לאו דווקא במישור הפוליטי,
אלא במישור רוחני .ואילו בציבור החילוני התחולל במשכ עשרות שנימ
תהליכ הולכ וגובר של התנתקות מהמקורות היהודיימ ,שב.ופו של דבר גמ
הוביל לניכור מ.וימ מהתרבות האירופית .אלא שבינ הדברימ יש קורלציה
מ.וימת .מצד אחד ,ההתרחקות של הציונות הדתית מהתרבות מעצימה
את הניכור בקרב הציבור החילוני למקורות יהודיימ ,אבל מנ הצד האחר
ההתרחקות של הציבור החילוני ממקורות היהדות מעמיקה עוד יותר את
הה.תגרות של הציונות הדתית .כלומר ,יש כאנ איזו דינמיקה דיאלקטית.
לכנ אני .בור שהדימוי של כלימ שלובימ מתאר את המצב לאשורו.
הקהילה הישראלית היא קהילה יהודית ייחודית ,משומ שזו הקהילה
היחידה בעולמ שיש בה חיכוכ מתמיד וחיימ בשותפות בינ דתיימ לחילונימ.
מאפיינימ אלה אינמ קיימימ באפ קהילה יהודית אחרת בעולמ בצורה כה
אינטנ.יבית .המ.גרת המשותפת והארגונית היא שקובעת זאת ,לכנ גמ
הבעיות פה הנ כה אקוטיות .העובדה שחיימ יחד מחייבת אותנו להתייח.ות
לשאלות שלא חייבימ להתייח .אליהנ כשלא חיימ יחד .לכנ מה שקורה
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בחברה הישראלית הוא בעל משמעות כלל-יהודית ,גורלית .הייתי אומר
שזה כישלונ חינוכי של הציונות ,הנ של הדתיימ והנ של החילונימ .רוב
הדתיימ אינמ יודעימ להתמודד עמ התרבות הכללית ,ורוב החילונימ אינמ
יודעימ להתמודד עמ התרבות היהודית .הציונות לא הצליחה ליצור שפה
ישראלית-יהודית משותפת ,שפה שהיא רלבנטית לכל ,או לכל הפחות רוב,
היהודימ בישראל.
נראה ששורשי הכישלונ נעוצימ בראש ובראשונה בטיבו של החינוכ.
למורימ המחנכימ בארצ לא ניתנו מ.פיק כלימ להתמודד עמ הבעיה הזו,
ומרביתמ גמ לא התמודדו עמ ה.וגיה באופנ אישי .ייעודו של החינוכ
הוא ליצור שפה יהודית חדשה ,שפה ישראלית-יהודית שתשקפ את שני
העולמות כאחת .יכולה להיות מחלוקת ,אבל בתנאי שיש ה.כמה ב.י.ית
מעבר לה.כמה על הדמוקרטיה .המצב הקיימ מ.כנ את עתידנ של התרבות
והחברה במדינה ,שכנ הש.ע הדתי נעשה חופפ את הש.ע הפוליטי .אנחנו
זקוקימ לשפה משותפת .כשיש שפה משותפת גמ יש .יכוי להידברות,
לשיתופ פעולה .אנחנו כבר רואימ .ימנימ ראשונימ למהלכ הזה בכל
מיני צורות ואופנימ ,אבל השינוי הגדול צריכ להתחולל במערכת החינוכ
בכללותה ,על כל זרמיה.
אני מודה לדויד ברק-גורודצקי ש.ייע לי רבות בעריכת ה.פר ובהבאתו
לדפו ..כמו כנ אני מודה לידידי יפתח אופק על עצותיו הנבונות.
אהוד לוז ,קריית טבעונ
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÷üøą
ĆûĂĆđćüĀ ċüďċđ÷ą
אנו שמחימ להגיש לקוראינו את .פרו של פרופ' אהוד לוז ,כלימ שלובימ:
מחשבות על ציונות ועל חינוכ יהודי במ.גרת ה.פרייה לחינוכ יהודי ע"ש
מיכאל רוזנק .אינ .דרה מתאימה יותר לשמש אכ.ניה ליצירה המפגישה
את הקורא עמ מבחר מייצג של מאמרימ ומ.ות מפרי עטו של אהוד לוז.
כפי שמיכאל רוזנק ייצג באישיותו ובכתיבתו מחקר קפדני ,הגות מקורית
ומעל הכול התכוונות חינוכית ,ככ שילב אהוד לוז בכל שנות פעילותו את
שלוש המגמות האלו ללא הפרד .ביושרמ האינטלקטואלי ובחתירתמ להגות
חינוכית יהודית חדשה ,נוכח האתגרימ של המודרנה והפו.ט-מודרנה,
מהווימ רוזנק ולוז שותפימ רוחניימ.
ה.פר שלפנינו שונה מעט מנ ה.פרימ האחרימ המופיעימ ב.דרה זאת.
הוא אינו מורכב מפרקימ-פרקימ ,אלא ערוכ .ביב שלושה שערימ ,שכל
אחד מהמ מכיל שורה של מאמרימ ומ.ות על הוגימ ובנושאימ שונימ.
השער הראשונ" ,ציונות :בינ מיתו .להי.טוריה" ,מבקש לאפיינ את
המשבר העמוק שאליו נקלעה היהדות בראשית העת החדשה ,משבר שאותו
אפיינ חיימ יו.פ ירושלמי כניגוד בינ "זיכרונ קולקטיבי" ל"הי.טוריה
ביקורתית" .הוא מעלה בפני הקורא תגובות שונות של חוקרימ )כמו מאק.
וינר( ושל הוגימ )כגונ בובר ,רוזנצוויג והרטמנ( ואפ של משוררימ )דוגמת
אלתרמנ( לתהומ שנפערת בינ היהודי המודרני לבינ הזיכרונות ,המיתו.ימ
והטק.טימ שירשו אבותיו באופנ אורגני מנ הדורות הקודמימ.
השער השני" ,בינ חילונ לקדושה" ,מבקש להעמיד .ימנ שאלה בכל
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הנוגע להבחנה המקובלת בינ "דתיות" ל"חילוניות" .בשער זה לוז מראה
כיצד הודבקו קטגוריות אלו להוגימ ולאנשי רוח שונימ באורח .טראוטיפי
ומטעה .יצירותיהמ של .ופרימ ומשוררימ כגונ ברדיצ'ב.קי ואלתרמנ
מוצגות כבעלות תשתית דתית עמוקה אפ כי לא קונבנציונלית .י.ודות
רדיקליימ ואפ אנרכי.טיימ נחשפימ במשנותיהמ של הוגימ דתיימ ,כגונ הרב
קוק ושמואל אלכ.נדרוב.
בשער השלישי" ,מחשבות על החינוכ היהודי והציוני" ,ההתכוונות
החינוכית ,המשתקפת גמ מנ המאמרימ העיוניימ המרכיבימ את שני השערימ
הראשונימ של ה.פר ,הופכת גלויה ומפורשת.
כאנ פור .אהוד לוז פילו.ופיה של חינוכ ,העו.קת ב.וגיות שונות,
כגונ :תכליות החינוכ ,אידאל האדמ המחונכ והקשר בינ חינוכ ליברלי
לחינוכ יהודי .בשער זה הוא מציע הצעות קוריקולריות ממשיות להשבחת
ההוראה של לימודי היהדות בחינוכ הממלכתי ,ומתאר מקרוב את מה
שנראה לו כ"דוגמה חיה" לחינוכ אנושי-יהודי ראוי ,ששוקד על הצמחת
מלוא אישיותו של החניכ.
המתבוננ לעומק בתוכנ העיונימ השונימ המופיעימ ב.פר ,ייווכח
שהמ כולמ בעלי מגמה משותפת .כולמ מבקשימ לתרומ להנחת הי.ודות
לתפי.ה יהודית חינוכית חדשה .כמו כנ יש ביניהמ המשכיות תמטית רבה.
נושאימ חינוכיימ מובהקימ ,כגונ פרשנות ,הנחלה וחידוש ,חינוכ האופי
ומשבר הזיקה למ.ורת בעת החדשה ,נידונימ מחדש מפר.פקטיבות הגותיות
וחינוכיות שונות .המאמרימ ה"הגותיימ" העו.קימ במשנותיהמ של הוגימ
ידועימ ,כגונ הרב קוק ,בובר ,רוזנצוויג ,ראבידוביצ ,ברדיצ'ב.קי ושטראו,.
דנימ כולמ ב.וגיות חינוכיות שהמחנכ המודרני אינו יכול להתעלמ מהנ,
ואילו המ.ות ה"חינוכיות" רוויות בתובנות שנדלו מהשקפותיהמ של הוגימ
יהודימ מהעת החדשה.
דוגמה מובהקת לקשר האורגני השורר בינ המרכיבימ השונימ של ה.פר
 המאמרימ המחקריימ ,מאמרי ההגות וכנ תיאורימ של מציאות חינוכיתפעילה  -היא ההטעמה החוזרת ונשנית של לוז ,שחינוכ אמיתי הוא חינוכ
האדמ השלמ ,על כל ההיבטימ של אישיותו ואופיו .אינ החינוכ יכול לה.תפק
בהנחלת ידע ,או אפילו רק בטיפוח היכולות וה.גולות האינטלקטואליות
של התלמיד .בככ מתב ..לוז ,ראשית ,על ארי.טו ועל הרמב"מ ,הקוראימ
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לטיפוח "מעלות המידות" של האדמ עמ "המעלות השכליות" שלו .ואולמ,
את רוב תובנותיו בעניינ זה לוז שואב מבובר ,הקורא להצמחת בני אדמ
בעלי "אופי כביר" .אלו אנשימ בעלי חזונ ,אומצ ותושייה להקדיש את מלוא
אישיותמ הייחודית להתמודדות עמ מצבימ חד פעמיימ .אנשימ אלו אינמ
נשענימ על תקדימימ ,על הרגלימ או על כללי פעולה הנגזרימ משיטות
אתיות או חינוכיות .דורות .יש להמ היכולת להבחינ בייחודיות ה.יטואציה
שבפניה המ עומדימ ו"להיענות" ל"קריאה" האישית המופנית אליהמ
מה.יטואציה באופנ מקורי ואותנטי.
לקראת .ופ ה.פר לוז חוזר לקריטריונימ אלו ,השאובימ מארי.טו
ומבובר .לדעתו ,רק ככ אפשר להצמיח בוגרימ שלא יהיו קונפורמי.טיימ,
ושלא יקריבו את האינדיבידואליות שלהמ ואת יכולת ההכרעה האישית
שלהמ לטובת הקולקטיב  -דבר שבובר הזהיר מפניו במאמרו המכוננ "על
חינוכ האופי".
האמירה שחינוכ האדמ ,במיטבו ,הוא חינוכ האופי הכולל של האדמ -
היא אוניבר.לית בטבעה .היא תקפה כמובנ גמ לחינוכ היהודי .ואולמ ,לדעת
לוז הבעייתיות ה.פציפית בחינוכ יהודי בימינו ,קשורה במשבר ההתרחקות
מנ המ.ורת הטק.טואלית של העמ היהודי .בעבר ,טק.טימ אלו -המקרא
ופרשניו ,התלמוד והמדרשימ ,הקבצימ המשפטיימ כגונ "משנה תורה"
לרמב"מ או "שולחנ ערוכ" ,נתפ.ו כ"מקורות" ,כלומר כמעיינות נובעימ
בעלי משמעות חיה לכל תקופה ותקופה .חיוניותמ ורעננותמ נשמרה על ידי
האוריינטציה ה"מדרשית" שאפיינה את הפרשנות הטרומ-מודרנית .על אפ
היותה פרשנות יוצרת ,לעתימ באופנ מרחיק לכת ביותר ,תמיד ראתה את
עצמה כבעלת בריתו של הטק.ט הקנוני .היא תפ.ה את עצמה כמוציאה את
העושר רב הפנימ של הטק.ט מנ הכוח אל הפועל.
ואולמ ,בעקבות המחקר ההי.טורי הביקורתי המודרני ,גברה הנטייה
לראות את אותמ טק.טימ כפועל יוצא של זמנמ ומקוממ בלבד .תוקפמ
הוגבל לנ.יבות שהולידו אותמ ,והמ לא נתפ.ו עוד כבעלי .מכות או
כמקורות חיוניימ ,הפונימ גמ לאדמ בנ זמננו.
נוצרו אמ כנ שתי בעיות חינוכיות הקשורות זו לזו :בעיית ה"תרגומ"
ובעיית הלגיטימיות של פרשנות בעלת אופי "מדרשי" בעידנ של הביקורת
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ההי.טורית .במאמרו "ביאליק על הצורכ בתרגומ חילוני של הלשונ הדתית"
לוז מתייח .באופנ תמטי ועמוק לבעיית ה"תרגומ" ,תוכ התייח.ות מפורשת
למשנתו החינוכית של מיכאל רוזנק .במאמר זה עו.ק לוז בפרויקט הידוע
של ביאליק" :תרגומ" של המושגימ והדימויימ במ.ורת היהודית לשפה
מו.רית ופילו.ופית "אוניבר.לית" ,כדי שזו תפרנ .את התרבות העברית
הלאומית-חילונית ,ההולכת ומתהווה בארצ ישראל.
גמ כשהוא מגלה אהדה למפעל ה"תרגומ" של ביאליק בי.ודו ,לוז מבקר
אותו על שלא היה ער מ.פיק לאפשרות של רדוקציה הרובצת בהכרח
לפתחו של פרויקט מ.וג זה" .תרגומ מלא" משפה דתית .פציפית לשפה
"חילונית" ו"אוניבר.לית" ,כביכול ,מרוקנ את המ.ורת מייחודה .בעניינ זה
נזקק לוז למושג חשוב שטבע רוזנק" :תרגומ חלקי" .מצד אחד ,אינ מנו.
מ"תרגומ" המ.ורת לשפה שאינ בה הנחות דתיות מובלעות )למשל" ,תורה
לשמה" הופכת ל"מוטיבציה פנימית"( במיוחד כאשר הלומדימ אינמ שותפימ
מראש לאותנ הנחות .עמ זאת ,לוז מזהיר כי יש להישמר מפני האשליה של
"התרגומ המלא" .תרגומ ראוי מבחינה חינוכית יכול להיות לכל היותר
"תרגומ חלקי" ,ועלינו להיות מודעימ לי.ודות ,לאיכויות ולא.וציאציות
של המושג המקורי אשר "הולכימ לאיבוד בתרגומ" ,כדי שלא נעוות את
המ.ורת ולא נקריב את ה"אותנטיות" על במת ה"רלבנטיות".
מ.וגיית ה"תרגומ" המרחק אינו רב לעי.וק בנושא ה"פרשנות"
ומשמעותה החינוכית .הנ ממאמריו המחקריימ ,במיוחד אלה העו.קימ
במשנתו של בובר ,והנ ממאמריו החינוכיימ ,אנו למֵ דימ שלוז תומכ בגישה
הֶ ְרמְ נֹויטִ ית "דיאלוגית" .בהתאמ לגישה זאת ,על הקורא בנ זמננו "להיפתח"
לטק.ט המ.ורתי ו"להתמ.ר" לו ,אכ בלי לוותר על זהותו המודרנית .אל
לו לגשת לטק.ט מתוכ עמדה דוגמטית ופ.קנית ,כאילו כבר ברור לו כל
מה שהטק.ט "אמור" לומר .אינ לצמצמ את יכולתו של הטק.ט לחולל
משמעות חדשה על ידי היצמדות לפירושימ מוכנימ מראש .ברוח בובר,
אינ "להאמינ" בשומ דבר מראש ,אכ גמ אינ "לכפור" בשומ דבר מראש.
אינ לקבל פירושימ מנ המוכנ ,בינ של .מכויות דתיות ובינ של .מכויות
אקדמיות.
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נראה שאהוד לוז מציע למחנכימ בני זמננו אוריינטציה פרשנית
שאפשר לקרוא לה פו.ט-ביקורתית .אינ הוא גור .לחזור לעמדה "טרומ-
ביקורתית" שמתעלמת מנ התובנות שזכינו להנ הודות למחקר ההי.טורי
וה.פרותי המודרני ,ואולמ ,אינ הוא מוכנ לה.תפק בגישה "ביקורתית"
גרידא .הוא אינו .בור שראיית הטק.ט רק כבבואה של הקשרו ההי.טורי
עושה צדק הי.טורי לטק.ט.
ממרטינ בובר אכ גמ מליאו שטראו) .שבהגותו התמחה במיוחד( למד
לוז שהטק.ט הקנוני מבקש להציג חיזיונ על זמני בדבר המצב האנושי
הקבוע .מי שקורא אותו ללא שימת לב למגמתו זאת ,הפנימית ,המוצהרת
והמרכזית ,אינו קורא אותו באופנ "אובייקטיבי".
וכאנ ברצוני להתייח .לאחד המוטיבימ המרכזיימ העובר כחוט השני
לאורכ המאמרימ הרבימ הכלולימ ב.פר .מצד אחד ,כמי שחקר בעומק רב
את מחשבתו הרדיקלית והדיכוטומית של ליאו שטראו ,.אהוד לוז מודע
בעליל למרחק התהומי השורר בינ "ירושלימ" ל"אתונה" ,בינ עמדה "דתית"
רדיקלית ובינ עמדה "אפיקור.ית" רדיקלית ,בינ ה"יהדות" הקלא.ית לבינ
ה"ציונות" המודרנית שמרדה בה ,בינ הקלא.יקה ל"מודרנה" בכלל .ובכל
זאת ,בחר לוז לקרוא ל.פרו "כלימ שלובימ" ולא בכדי.
כמעט בכל נושא ,על אפ ההערכה העצומה שלו לתובנות הדיכוטומיות
של שטראו ,.מאמצ לוז ,ב.ופו של דבר ,גישה דיאולוגית .באופנ בלתי
צפוי ,אנו מוצאימ י.ודות "ציוניימ" אצל הוגימ "אנטי ציוניימ" כביכול,
ובהמ ,פרנצ רוזנצוויג ושמעונ ראבידוביצ .כמו כנ ,אנו מוצאימ י.ודות
"דתיימ" ו"רליגיוזיימ" אצל "אפיקור.ימ" דוגמת ברדיצ'ב.קי .ליאו
שטראו .אינו רק פילו.ופ קלא.י ,אלא גמ פרשנ אותנטי של המקרא .גמ
אמ מבחינה עיונית קיימת תהומ בלתי עבירה בינ "ירושלימ" ל"אתונה"-
הרי מבחינה חינוכית יש ביניהנ זיקה אמיצה בכל הקשור לאידאל של
הידיעה לשמה או "תורה לשמה" .אמ .בורימ היינו שהעת החדשה הביאה
בעקבותיה בעיקר משבר במה שנוגע למ.ורת ,אנו לומדימ מאהוד לוז
שהמחשבה הציונית והמפעל הציוני מייצגימ גמ המשכ של י.ודות
מ.ורתיימ ולא רק מרד בהמ.
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נראה שדפו .זה נ.מכ על התובנה של בובר שהמוטיבציה למ6ור
והמוטיבציה ליצור -מקור אחד להנ .הרי בפתיחה שלו ל.פר ,וגמ בפרקימ
העו.קימ במפורש בחינוכ המופיעימ ב.ופ ה.פר ,אהוד לוז מעיד על עצמו
כמי שיש בו "תשוקה לשיתופ ,ותשוקה למ.ירה" ,ושהיא המפרנ.ת את
דרכו כמחנכ לאורכ יותר מ 50-שנה .הוא חש את מעשה המ.ירה כמעשה
של יצירה .כאותמ .ופרימ ,עורכימ ופרשנימ מזמנימ עברו ,גמ אהוד לוז
מבינ שיצירה שאינה נשענת על מ.ירה היא שטחית ורדודה ,ואילו מ.ירה
שאינ בה יצירה והתחדשות היא עקרה וח.רת תוחלת .נראה ש.פר זה עצמו
משמש עדות חיה לעיקרונ זה.
אנו מאחלימ לפרופ' אהוד לוז עוד שנימ רבות של מ.ירה ויצירה,
ומודימ לו על שהעניק לנו .פר זה . -פר שאנו בטוחימ שיהפוכ ל.פר חובה
לעו.קימ בפילו.ופיה של החינוכ היהודי ובתחומימ הנלווימ לה.
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