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פרנקל  יונתן  עשה  החמישים  בדרך בשנות  הראשונים  צעדיו  את 
העתידה להובילו לקריירה אקדמית יוצאת 
ההיסטוריונים  נטו  ימים  באותם  דופן. 
רוסיה  יהודי  של  קורותיהם  את  לתאר 
של  כנראטיב  הצארית  התקופה  בשלהי 
המסורתית,  המבט  מנקודת  קרבנּות. 
של  הפוגרומים  היה  המים  פרשת  קו 
כישלון  את  שסימנו   ,1882-1881 השנים 
האמנסיפציה של יהודי האימפריה הרוסית 
אנטישמיות  רדיפות  של  תקופה  ובישרו 
הפרדיגמה  את  שינה  פרנקל  חריפות. 
המושגית הזו כמעט לבדו והציע במקומה 
מגוון  על  שעמדה  יותר,  מורכבת  ראייה 
הן  ולדיכוי,  לאלימות  היהודיות  התגובות 
אז  היגרה  שאליהן  בארצות  והן  ברוסיה 
פי  על  בהמוניה.  היהודית  האינטליגנציה 
הבנתו, הפרעות גרמו לתזוזה אידיאולוגית 
הגירתם  לצד  רוסיה,  יהודי  שמאלה בקרב 
ההמונית לארצות־הברית, למערב אירופה 
היו  אלה  התפתחויות  ישראל.  ולארץ 
הקומוניזם  להתחזקות  המניע  הכוח 
והסוציאליזם - כמו גם להופעת הציונות - 

בקרב הקהילות היהודיות החדשות שצמחו 
המהגרים  הגיעו  שאליהן  היעד  בארצות 
היהודים מרוסיה. גישה היסטוריוגרפית זו, 
שאותה ליטש פרנקל במשך קרוב לעשרים 
המוגמר  לניסוחה  זכתה  שנה,  וחמש 
נבואה ופוליטיקה: סוציאליזם, ביצירתו הגדולה נבואה ופוליטיקה: סוציאליזם, ביצירתו הגדולה נבואה ופוליטיקה: סוציאליזם, 

לאומיות ויהודי רוסיה, 1917-1862.
 1981 בשנת  אור  שראה  הספר, 
מאוחר  שנים  שמונה  לעברית  (ותורגם 
יותר), חולל מהפכה בתפיסת ההיסטוריה 
היהודים  הרדיקלים  המודרנית.  היהודית 
רק  היו  לא  בו,  נטען  כך  מרוסיה,  שגלו 
הפיצו  הם  ההיסטוריה;  של  קרבנותיה 
והיו  שונים  מסוגים  פוליטי  אידיאליזם 
החדשות  בחברות  אקטיביים  שחקנים 
שבהן התערו, ואפילו בזירה הבינלאומית. 
על  באקדמיה  לדבר  שהחלו  לפני  שנים 
טרנס־לאומיות, הצביע פרנקל על פעילות 
הגומלין שהתקיימה בין תושביה היהודים 
אחיהם  ובין  הרוסית  האימפריה  של 
את  שאפשרה  פעילות  אחרות,  בארצות 
והניחה  מודרני  פוליטי  ככוח  התגבשותם 
את היסודות להקמתה של מדינת ישראל.

יונתן פרנקל, שהלך לעולמו בירושלים 
ספק,  ללא  הותיר,   ,72 בגיל   2008 בשנת 
אף  מחקרו.  בתחום  יימחה  בל  חותם 
הבוגרים  חייו  רוב  את  שעשה  פי  על 
בישראל, עלה בידיו לרכוש לו שם עולמי. 
פרופסור  זיפרשטין,  סטיבן  שמציין  כפי 
הפך  פרנקל  סטנפורד,  מאוניברסיטת 
ל"היסטוריון הנחשב ביותר בדורו בתחום 
הכבוד  כך  על  העיד  זמננו".  בת  היהדות 

ההיסטוריון הטוטלי
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של  המרכזיים  התקשורת  כלי  לו  שחלקו 
,e Independent העיתונים   - בריטניה 
שפרסמו,   -  e Timesו־ e Guardian
לזכרו  הספד  מאמרי  דופן,  יוצא  בצעד 
שקדמו  בחודשים  הישראלי.  המלומד  של 
אסופה של  הכנת  על  פרנקל  למותו שקד 
מאמריו. הספר, משבר, מהפכה ויהודי רוסיה, 
שכתב  המחקרים  מיטב  את  בתוכו  מקבץ 
על אחד הנושאים שעמדו במוקד הקריירה 
שלו: הפוליטיזציה והפוליטיקה של יהודי 
הכנת  הצארית.  התקופה  בשלהי  רוסיה 
ועמיתתו,  אשתו  בידי  הושלמה  הספר 
שאחרי  בחודשים  פרנקל,  רוגובין  עדית 
פטירתו. הקובץ רחב היריעה מציע בחינה 
היסטוריות  התרחשויות  של  מעמיקה 
ובה בעת מצליח לספק מבט־ ספציפיות, 
ומגמות  תהליכים  של  מקיף  וניתוח  על 
יהודי  של  והפוליטיים  החברתיים  בחיים 
רוסיה. במובנים רבים, הוא בבחינת סיכום 

הולם לפועלו של יונתן פרנקל.

מגרמניה פרנקל נולד בלונדון בשנת 1935 לאם  שהיגר  ולאב  בריטית 
הנאצית. הוא למד היסטוריה בקיימברידג' 
וכתב את עבודת הדוקטורט שלו בהנחיית 
המאורות הגדולים של אותם הימים בחקר 
קאר,  א"ה  והפילוסופיה:  ההיסטוריה 
בגיל  אברמסקי.  ושמעון  ברלין  ישעיה 
למרצה  ומונה  ארצה  עלה  ותשע  עשרים 
באוניברסיטה העברית בירושלים; בהמשך 
לימודים  של  התחום  ממייסדי  היה  דרכו 

רוסיים וסלאביים בישראל.
הבולטות  הדמויות  עם  נמנה  פרנקל 
בוגרי  יהודים צעירים,  בגל של אקדמאים 
שהגיעו  במערב,  האוניברסיטאות  מיטב 
שנות  ובתחילת  השישים  בשנות  לישראל 
מחדש  בה  עיצבו  רבה  ובמידה  השבעים 
והחברה.  הרוח  למדעי  הפקולטות  את 
וחפה  קפדנית  מחקרית  בגישה  דגל  הוא 

כך שלימוד  על  ועמד  ערכיים,  משיפוטים 
תפקיד  למלא  צריך  אינו  ההיסטוריה 
פוליטיים של העבר -  נראטיבים  ביצירת 
נראטיבים המבקשים בהכרח להצדיק גרסה 
ציוני  שהיה  אף  ההווה.  של  אחרת  או  זו 
נלהב, פרנקל לא כבל עצמו לפריזמה הצרה 
גם  ועמד  הציונית,  ההיסטוריוגרפיה  של 
על תרומתם של מרכזים יהודיים אחרים - 
שנוצר  מזה  פחות  לא  פוריים  מהם  רבים 
תרעומת  עוררה  זו  גישתו  ישראל.  בארץ 
בקרב חוקרים בני דורו; היו גם שהתקשו 
לקבל את נכונותו לחקור תרבות "נמוכה" 
לצד תרבות "גבוהה", או רעיונות פוליטיים 
תנועת  של  אקטיביזם  לצד  נשגבים 
קושי  בלא  לדלג  הצליח  פרנקל  הפועלים. 
בין ז'אנרים מחקריים שונים: החל בכתיבת 
ביוגרפיות של אישים דגולים, המשך בעיון 
ביצירות ספרותיות וכלה בבחינה קפדנית 

של התנהלות תנועות המונים.
פרנקל  של  לעבודתו  המוצא  נקודת 
החיים  של  מלאה  שהבנה  ההנחה  הייתה 
היכרות  דורשת  אירופה  במזרח  היהודיים 
מעמיקה עם ההיסטוריה ועם הפוליטיקה 
של האזור כולו. ואכן, שלא כמו רוב חוקרי 
תולדות ישראל, היה פרנקל גם היסטוריון 
של אירופה; הוא הציב תמיד את קורותיהם 
בפרספקטיבה  היהודיים  הקיבוצים  של 
התמונה  יותר.  רחבה  ופוליטית  אזורית 
הגדולה, כך האמין, מאפשרת לנו להעריך 
יהודי  של  המכרעת  השפעתם  את  נכונה 
בכל  היהודיים  החיים  על  אירופה  מזרח 
מקום אחר. ספרו נבואה ופוליטיקה, למשל, 
הצליח - כמעט לבדו - להחזיר את ארגון 
הבונד ותנועות סוציאליסטיות אחרות אל 
במת ההיסטוריה היהודית ולזרות אור על 
חדורי  צעירים  קבוצות  אותן  שבה  הדרך 
אידיאלים מהפכניים הצליחו לתפוס מקום 
רחבי  בכל  יהודיות  בקהילות  רב־השפעה 
שאפיין  המשיחי  הדחף  המערבי.  העולם 
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נטוע  היה  פרנקל,  הדגיש  אלה,  תנועות 
ביהדות, אבל עטה לבוש חילוני בהשפעת 
שהתרחשה  האידיאולוגית  ההתעוררות 

במזרח אירופה במפנה המאה.
הוא  פרנקל  שכתב  אחר  חשוב  מחקר 
דם ופוליטיקה: עלילת דמשק, היהודים והעולם, 
ופורסם  ב־1997  לראשונה  אור  שראה 
הוא  הספר  ב־2003.  לעברית  בתרגום 
מלאכת רקמה ששולבו בה ביוגרפיות של 
דה־קונסטרוקציה  מפתח,  דמויות  כמה 
בינלאומיים  אירועים  של  מבריקה 
עליית  של  מרשים  וניתוח  מורכבים 
לשיטתו,  נאמן  העולמית.  האנטישמיות 
האקטיביסטית  הדרך  את  המדגישה 
הראה  היהודים,  מן  רבים  בחרו  שבה 
דעת  את  לגייס  בידם  עלה  כיצד  פרנקל 
 - הדם  לעלילת  בתגובה  העולמית  הקהל 
כעם  שלהם  הרווח  לדימוי  בניגוד  וזאת 

חסר כוח.
חשיבותו של פרנקל כחוקר נעוצה לא 
בעבודתו  גם  אלא  שלו,  במונוגרפיות  רק 
הפורייה כעורך. הוא ערך שבעה כרכים של 
 ,Studies in Contemporary Jewry כתב העת
במה יוקרתית למאמרים העוסקים ביהדות 
פרנקל  של  תרומתו  אולם  זמננו.  בת 
בחזית  הישראלית  האקדמיה  להצבת 
המחקר נשענה לא רק על פרסומיו בנושא 
פחות  לא  חשובה  אירופה;  מזרח  יהדות 
שלם  לדור  דרך  כמורה  פעילותו  הייתה 
והן  בישראל  הן  וסטודנטים,  חוקרים  של 
הראשונה  המעלה  מן  אקדמיים  במוסדות 
שבהם שימש מרצה אורח, כגון יוניברסיטי 
אוניברסיטת  סטנפורד,  בלונדון,  קולג' 
טבעי  אך  זה  היה  ודרטמות.  פנסילבניה 
לגמלאות  פרנקל  אפוא שעם פרישתו של 
האוניברסיטה  לכבודו  ערכה  ב־2004 
התקבצו  שבו  בינלאומי,  כינוס  העברית 
בתחום  הבולטים  ההיסטוריונים  מן  כמה 
כדי להצדיע לפועלו. ספרו האחרון, משבר, 

מהפכה ויהודי רוסיה, מדגיש עד כמה תחסר 
לנו נוכחותו של חוקר ייחודי זה.

רוסיה ויהודי  מהפכה  למשבר,  אופיינית בהקדמתו  בצניעות  פרנקל  מסביר 
כי שתים־עשרה המסות המכונסות בקובץ 
ובהיסטוריוגרפיה  בהיסטוריה  עוסקות 
בפולין  המושב,  בתחום  היהודים  של 
ובארץ  בארצות־הברית  הקונגרסאית, 
של  רחב  כה  היקף  העותמאנית.  ישראל 
נתפס  בלתי  כמעט  הוא  מחקר  תחומי 
עבור חוקרים בני זמננו. כאן טמון כישרונו 
היכולת  פרנקל:  של  ורב־העוצמה  השקט 
תופעות  של  מעמיקה  סינתזה  להציג 
החוצות  מגמות־על,  ושל  ייחודיות 
עשרות  פני  על  ומשתרעות  אוקיאנוסים 
רעיונות  כאן  ומפרט  מפתח  הוא  שנים. 
שכבר הוצגו בספרו נבואה ופוליטיקה. המצע 
האינטלקטואלי שהתפתח ברוסיה בשלהי 
הוליד  טוען,  הוא  כך  הצארית,  התקופה 
השקפות עולם, ואחר כך תנועות שלמות, 
שהשתרשו בחיים הפוליטיים והתרבותיים 
 - וארצות  יבשות  במגוון  היהודים  של 
בארץ  בארצות־הברית,  בברית־המועצות, 

ישראל המנדטורית ובדרום אמריקה.
הקובץ משרטט דיוקן של עם שהצליח 
אוטונומיה,  בהעדר  גם  כוחו  להעצים את 
זו לבשה  ריבונות. העצמה  שלא לדבר על 
(למשל  פוליטיות  חלקן  שונות,  צורות 
וחלקן  לשלוחותיה)  הבונד  תנועת 
קמפיינים  הנעת  (לדוגמה  אקטיביסטיות 
הנדכאים  היהודים  למען  תקשורתיים 
במזרח  או  העותמאנית  באימפריה 
נודעה  זה  מסוג  לקמפיינים  אירופה). 
חשיבות רבה גם כאשר לא הצליחו להשיג 
זמן,  לאורך  הספציפיות;  מטרותיהם  את 
יהודי"  "כוח  של  להתגבשותו  תרמו  הם 
חדש, שעתיד להתגלות כשלב חיוני בדרך 

להקמתה של מדינה ריבונית.
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המודרניות  היהודיות  להתארגנויות 
מכוונות,  לא  תוצאות  כמה  היו  הללו 
נרתע  אינו  ופרנקל  אירוניות,  אפילו  אולי 
"הפוליטיקה  במאמר  אותן.  גם  מלבחון 
שארגון  מסביר  הוא  והעיתונות"  היהודית 
במחצית  שנוסד  חברים',  ישראל  'כל  כמו 
אמנם  התשע־עשרה,  המאה  של  השנייה 
יהדות  את  כנפיו  תחת  לאחד  הצליח  לא 
את  בטובתו  שלא  שירת  אך   - אירופה 
בו  שראתה  האנטישמית,  התעמולה 
יהודית  מזימה  של  לקיומה  ניצחת  ראיה 
"מדיניות  נוסף,  מאמר  בינלאומית. 
השוליּות הפרדוקסלית", המתמקד בשנים 
1921-1914, מראה כי הדימוי הפופולארי 
גלים  ִהכה  היהודים  של  עוצמתם  בדבר 
הרבה מעבר לטווח השפעתה הממשי של 
חיוביות  השלכות  לכך  היו  עוצמה.  אותה 
הפוליטיים  הפעילים  יחד:  גם  ושליליות 
ליצור  כדי  זה  רווח  דימוי  ניצלו  היהודים 
קשרים עם אנשי שלטון ברמות הגבוהות 
לגבי  גרנדיוזיות  הבטחות  "ולגייס  ביותר 
העתיד". הבעיה הייתה, כמובן, שההערכה 
המוגזמת של הכוח היהודי הזינה ושלהבה 
שסחפה  הפתולוגית  האנטישמיות  את 
המאה  של  השלושים  בשנות  אירופה  את 

העשרים והניבה תוצאות הרות אסון.
מתפיסות  אחת  את  מחזק  גם  הספר 
שאי־אפשר  הרעיון  פרנקל:  של  היסוד 
היהודית  ההיסטוריה  את  כראוי  לחקור 
הכללית.  בזירה  המתרחש  מן  במנותק 
"הפוליטיקה  המאמר  שמלמד  כפי  ואכן, 
 ,"1905 של  הרוסית  והמהפכה  היהודית 
באותן  שהתחוללו  המרכזיים  האירועים 
היהודי  עבור העם  הן  גורליים  היו  שנים 
מהפכת  חי.  שבקרבה  החברה  עבור  והן 
מפנה  כנקודת  נרשמה  לא  אמנם   1905
היא  אך  ישראל,  עם  בקורות  דרמטית 
ל"שאלה  מיוחדת  דחיפות  העניקה 
בעקבות  לה.  ומחוצה  ברוסיה  היהודית" 

היהודי תהליך  הנוער  עבר  אותה מהפכה 
מבניו  ורבים  פוליטיזציה  של  מואץ 
בתנועת  הרוסי,  ברדיקליזם  השתלבו 
ובהתיישבות  האמריקנית  העבודה 

הציונית החדשה בארץ ישראל.
נוספות  לשתי התפתחויות היסטוריות 
נודעה  הצארית  התקופה  בשלהי  שאירעו 
ובשני  היהודי,  העם  על  מכרעת  השפעה 
שנחל  זה   - בכישלונות  מדובר  המקרים 
הליברליזם הרוסי וזה שנחלה האמנסיפציה 
השנים  של  הפוגרומים  רוסיה.  יהודי  של 
שנקבעו   "1882 מאי  ו"חוקי   1882-1881
בעקבותיהם היו, לדברי פרנקל, רגע משבר 
פוליטיקה  של  חדש  זן  והצמיחו  מכריע, 
היהודית  האינטליגנציה  בקרב  רדיקלית 
ההווה  של  הקיצוניות  המצוקות  ברוסיה. 
הביאו חוגים אלה לידי הכרה שאין ברירה 
אלא לחולל שינוי רדיקלי, ליצור מציאות 
יקרה  שהדבר  בין   - היסוד  מן  חדשה 
ברוסיה הצארית, בארץ ישראל או במערב. 
פעילים פוליטיים ניצלו את תחושת האסון 
כדי להפיח רוח התגייסות ברחוב היהודי־
המשבר  השפעות  כי  מראה  פרנקל  רוסי. 
במפנה  הוקמו  באמריקה, שם  גם  הורגשו 
לסייע  שביקשו  רבים  ארגונים  המאה 

ליהודים הנרדפים במזרח אירופה.

מהפכה  משבר,  של  המרכזית  ספק תרומתו  ללא  נעוצה  רוסיה  ויהודי 
בהצגה הממצה של הפרספקטיבה הייחודית 
שהציע פרנקל בחקר הפוליטיקה היהודית 
מתמקדת  זו  פרספקטיבה  החדש.  בזמן 
של  הקודמים  הפעולה  מדפוסי  במעבר 
אקטיביזם  אל  פרטיים  יהודים  שתדלנים 
פומבי נלהב, מודרני יותר, שאפיין אינספור 
וולונטריות.  ומפלגות  תנועות  אגודות, 
גורמים  של  הופעתם  פרנקל,  של  לדידו 
המודרניות  של  הדרכים  בצומת  אלה 
היהודי,  העולם  על  עמוקות  השפיעה 
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בכוח  ניחנו  לא  עצמן  הקהילות  אם  גם 
פוליטי קונבנציונלי וגם אם רבים מחבריהן 
מסורתיים.  חיים  אורחות  לקיים  הוסיפו 
המאמר "הפוליטיקה היהודית והעיתונות", 
של  השנייה  שבמחצית  מראה  לדוגמה, 
אחת  העיתונים  היו  התשע־עשרה  המאה 
מנקודות המפגש החשובות ביותר להחלפת 
בין אינטלקטואלים  ותכופה  פורייה  דעות 
ואקטיביסטים יהודים, מן הסוציאליסטים 
והיידישיסטים ועד הציונים והמסורתיים. 
הדעות האלה, בתורן, נספגו באידיאולוגיות 
ההולכות ומתגבשות של תנועות ומפלגות 
בעצמן  להוליד  היו  שעתידות  יהודיות, 
כן,  על  יתר  קונקרטיות.  ופעולות  עמדות 
הדמוקרטיזציה  לתהליך  תרמו  העיתונים 
שסיפקו  בכך  היהודית  הפוליטיקה  של 
הזדמנות  יחסית  אלמוניים  לכותבים  גם 

להשתתף ולהשפיע.
בעיתונות  פרנקל  של  עיסוקו 
הפופולארית הניע אותו להקדיש תשומת 
לב מיוחדת למקומם המרכזי של דימויים 
בהיווצרות התודעה הקולקטיבית. דימויים, 
כך הדגיש, מילאו תפקיד משמעותי לא רק 
גם  אלא  לסביבתם,  יהודים  בין  ביחסים 
בהתפתחות העולם היהודי עצמו. ואמנם, 
הראשונים  החוקרים  בין  היה  פרנקל 
הציונית  המיתולוגיה  את  לפענח  שניסו 
למקרא  בכך  להיווכח  אפשר  המוקדמת. 
מאמרו "ספר 'היזכור' משנת 1911: הערה 
העלייה  בתקופת  לאומיים  מיתוסים  על 
ב־1986.  לראשונה  שפורסם  השנייה", 
כמה מן המיתוסים האלה, שהתגבשו סביב 
גאולה  מפנה המאה על רקע רעיונות של 
למציאות  עדיין  רלוונטיים  עצמית,  והגנה 
אחרים  מאמרים  ימינו.  של  הישראלית 
בספר מבהירים כיצד תרם עולם הדימויים 
תנועות  ובין  הציונות  בין  למיזוג  הזה 
הפועלים במזרח אירופה ובארץ ישראל - 
מיזוג שנראה בלתי סביר, לכאורה, לנוכח 

ובין  לאומיות  בין  המסורתית  הסתירה 
סוציאליזם.

פרנקל מתמודד בספר עם נקודת מפגש 
לפעילות  הפוליטית  העשייה  בין  נוספת 
האינטלקטואלית: הספרות. הוא בוחן את 
התיאורים התוססים של המרחב הציבורי 
ביצירותיו  הבין־דוריים  המאבקים  ושל 
של ש' אנ־סקי ואת התפיסות המופשטות 
בכתביו של  היהודית  הלאומיות  יותר של 
ועוקב באמצעותם אחר  יוסף חיים ברנר, 
סיפורים,  מספרי  בין  הממשק  נקודות 
רדיקליזם פוליטי, גאולה יהודית ומודעות 
לאומית. זאת ועוד, העיון בכתבי אנ־סקי 
וברנר מאפשר לפרנקל לערער על החלוקה 
הציונות,  תולדות  בין  לכאורה  הברורה 
הפרדה  והטריטוריאליזם,  הבונדיזם 
ובמחקר  הקולקטיבי  בזיכרון  שהתקבעה 
רוב  ואמנם,  לו.  שקדם  ההיסטוריוגרפי 
הזיקות  כי  כיום  מסכימים  ההיסטוריונים 
יותר  מורכבות  היו  התנועות  שלוש  בין 

מכפי שנהוג היה לחשוב בעבר.
משרטט  הזה  המאמרים  אוסף  לבסוף, 
של  ומרתקת  מפורטת  תמונה  לפנינו 
ובין  הרוסי  הסוציאליזם  בין  ההצטלבויות 
תנועות הפועלים היהודיות במזרח אירופה - 
עד  מורגשות  שהשפעותיהן  הצטלבויות 
כי  לנו  מזכיר  פרנקל  הזה.  היום  עצם 
רבים  שהקימו  השלישית,  העלייה  אנשי 
מן המוסדות הלאומיים של ישראל, שאבו 
היהודית,  המסורת  מן  רק  לא  השראה 
הטוטלי  החברתי  השינוי  מן  גם  "אלא 
במידה  לנין".  של  ברוסיה  עתה  זה  שחוו 
טוטלי",  חברתי  ל"שינוי  זו  כמיהה  רבה, 
להותיר  ממשיכה  פרנקל,  בידי  המנותחת 
ובהלכי  הישראלית  בחברה  עמוק  חותם 
אי־אפשר  דבר,  של  לאמיתו  שלה.  הרוח 
הייחודית  הדינמיקה  את  נכון  אל  להבין 
של הסצנה הפוליטית בישראל בלי להביא 

בחשבון את אותה ערגה רבת־עוצמה.
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להשיב במבוא לספר, שנכתב בידי פרנקל זמן  לו  נזדמן  מותו,  לפני  קצר 
על כמה מדברי הביקורת שנמתחו לאורך 
השנים על עבודתו. הטענה הרווחת ביותר 
מפריז  הוא  כי  הייתה  מבקריו  שהשמיעו 
בחשיבות התפקיד שמילאה האינטליגנציה 
הפוליטיקה  של  הרדיקליזציה  בתהליך 
מקל  אינו  שהוא  אף  היהודית־רוסית. 
מעמדות  היהודי,  הרחוב  בהשפעת  ראש 
הוא  למחצה",  וה"אינטליגנציה  הביניים 
דבק בעמדתו שהאינטלקטואלים הם הכוח 
הרדיקליזם  התגבשות  מאחורי  המניע 
על  חולק  פרנקל  כן,  על  יתר  היהודי. 
כנגד  יוצאים  שמחקריו  ההתרשמות 
תופעות  של  צמיחה  המדגישה  התפיסה 
טוען,  הוא  אדרבה,  "מלמטה".  פוליטיות 
מאמריו מביעים הערכה עמוקה לכוחה של 
דוגמה  מוסדית.  הלא  העצמאית,  הפעולה 
מובהקת לכך מצויה במאמר "ספר 'היזכור' 
משנת 1911", המראה כי רבים מן המיזמים 
שהובילה תנועת העבודה בתקופת היישוב 
יצאו לפועל בלי להזדקק למעורבותם של 

פוליטיקאים או של אידיאולוגים.
ניטשת  נוספת  מחקרית  מחלוקת 
למשברים  פרנקל  שייחס  החשיבות  סביב 
במבוא  היהודית.  הפוליטיקה  בהמרצת 
שהוטחה  הביקורת  על  משיב  הוא  לספר 
בו בהקשר זה ומפתח את הטענה שהעלה 
תודעת  לכן:  קודם  שנה  מעשרים  יותר 
ביצירתם  מפתח  גורם  הייתה  המשבר 
רוסיה  יהודי  בין  הקשרים  של  ובהידוקם 
קורותיה  את  בבחנו  במערב.  אחיהם  ובין 
של תנועת הבונד בארצות־הברית, למשל, 
המרכזי שמילאו  התפקיד  על  מצביע  הוא 
הצארית.  מרוסיה  שהיגרו  פעילים  בה 
השפעתו  אם  שגם  מראה  בנושא  מאמרו 
הייתה  לא  מדינה"  ב"גולדענע  הבונד  של 
הרי  אירופה,  במזרח  שהייתה  כפי  גדולה 
בלתי  חלק  היו  האמריקנים  "הבונדיסטים 

יהודים, שעם הצטרפותם  נפרד מדור של 
עתידים  הרדיקלית  הפוליטיקה  לעולם 
היו להגיע לעמדות השפעה וכוח - בארץ 
ההיסטוריה  מהלך  את  שינו  שם  ישראל, 
אפילו  אולי  שינו  שם  וברוסיה,  היהודית, 

את מהלך ההיסטוריה העולמית".
עם  כנראה  הנרכשת  מפרספקטיבה 
סוגיות  כמה  גם  המבוא  מעריך  השנים, 
דוגמת  ההיסטוריה,  בלימוד  יותר  רגישות 
זהותו  משפיעה  וכיצד  אם  השאלה 
מבטו,  נקודת  על  החוקר  של  האישית 
בייחוד בזמנים סוערים מבחינה פוליטית. 
במאמר העוסק בהיסטוריון שמעון דובנוב, 
מציין  האוטונומיסטית,  התנועה  ממקימי 
היו  דובנוב  של  ועבודתו  "חייו  כי  פרנקל 
בטרגדיה  הפרד  לבלי  מלכתחילה  שזורים 
של  בזו  יותר  ומאוחר  רוסיה,  יהדות  של 
כי עבודתו  אירופה". אפשר לטעון  יהדות 
של פרנקל הושפעה באותה מידה מניסיונו 
בתקופת  בבריטניה  כילד  תחילה  האישי, 

המלחמה ואחר כך כאדם בוגר בישראל.
את  היטב  ממחישים  הספר  מאמרי 
נכונותו של פרנקל להתעמת פנים אל פנים 
עם כמה אמיתות לא נעימות בהיסטוריה 
את  למנות  אפשר  אלה  בין  היהודית. 
הציונית  לתנועה  הראשונית  ההתנגדות 
כפי  היהודי.  בציבור  רחבים  מגזרים  בקרב 
דחו  הסוציאליסטים  פרנקל,  שמסביר 
פנטזיה  בה  וראו  הציונות  את  תחילה 
לגייס  הסיכוי  על  המאיימת  מועילה  לא 
היהודים  הצעירים  בקרב  חדש  אדם  כוח 
אפילו  אירופה.  במזרח  המנוכרים 
דב  כמו  הציוני,  השמאל  של  אידיאולוגים 
בר בורוכוב, שאימצו תודעה מעמדית, לא 
ניאותו לשתף פעולה עם הסוציאליסטים 
תועלת  איזו  לשער  רק  אפשר  היהודים. 
אילו  היהודיות  לקהילות  צומחת  הייתה 
את  והסוציאליסטים  הציונים  ניתבו 
יותר  מוקדם  בשלב  שלהם  האנרגיות 
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לפעולה משותפת, במקום להתחרות אלה 
באלה.

של  נוספים  גילויים  על  מצביע  פרנקל 
פלגנות ומחלוקת בעולם היהודי. הוא דן, 
היהודית  הקהילות  בין  בנתק  היתר,  בין 
לא  אלה  שקהילות  אמנם  נכון  באירופה. 
במהלך  ביניהן  פעולה  לשתף  היו  יכולות 
אחרימלחמת העולם הראשונה, אבל גם אחרימלחמת העולם הראשונה, אבל גם אחרי שוך 
הקרבות הדבר לא עלה יפה בשל הסכסוכים 
נוספת  נעימה  לא  אמת  ביניהן.  שנתגלעו 
המוצגת בספר קשורה לפעילי הי�בֶסקציה - 
כינויה של המחלקה היהודית של המפלגה 
מן  רבים  בברית־המועצות.  הקומוניסטית 
לשעבר,  בונדיסטים  היו  הללו  הפעילים 
וככאלה התנגדו ממילא לתנועה הלאומית 
רק  הבולשביקי  המשטר  עליית  היהודית; 
סיפקה להם במה חדשה לתקיפת הציונות. 
כפי שמציין פרנקל, נקודות חיכוך אלה לא 
הטיעונים  עיקרי  היום.  עד  כליל  נעלמו 
שבהם השתמשו חוגי השמאל כדי להכתים 
את שמם של הציונים סביב מפנה המאה 
היסטוריונים  של  מפיהם  שוב  נשמעים 
את  המוקיעים  זמננו,  בני  פוסט־ציונים 
קולוניאליסטי  כפרויקט  היהודית  המדינה 
מכבר  לא  עד  שהתקשט  וקפיטליסטי, 

בנוצות סוציאליסטיות.

יחדיו  המקובצים  המאמרים  רוסיהככלל,  ויהודי  מהפכה  משבר,  בספר 
אינטלקטואלית,  היסטוריה  ממזגים 
פוליטיקה, סוציולוגיה, יחסים בינלאומיים, 

חקר האנטישמיות ואפילו יישומים מתחום 
הזה  שהמושג  לפני  עוד  הרשתות,  תורת 
אקדמאים.  של  לשונם  על  להתגלגל  החל 
היסטוריה  לכתוב  היה  פרנקל  של  יעדו 
מתחום  מונח  לשאול  אם   - "טוטלית" 
לנו  המאפשרת   - ההולנדי  הכדורגל 
לבחון את העבר היהודי במבט כולל, תוך 
ייחוס חשיבות מיוחדת לקשרים שהתהוו 
ובין  המובילות  היהודיות  הדמויות  בין 
תקופות  לאורך  וסביבותיהן,  קהילותיהן 
זה  סוג  שונות.  יבשות  פני  ועל  ארוכות 
בשנות  שראשיתו  היסטוריוגרפיה,  של 
פרנקל  כמו  לחוקרים  ִאפשר  השישים, 
לנתח ולתאר את המורכבויות המוחשיות 
חופשיים  כשהם  היהודיים,  החיים  של 
בהבדלים  שהתמקדו  הפרדיגמות  מכבלי 

ובהבחנות.
יונתן פרנקל היה בשבילי מורה, מתווה 
ייצג עבורי  וחבר. הוא לעולם  דרך, עמית 
יקרי ערך: מצד אחד סמכות  יסודות  שני 
חדור  אדם  אחר  ומצד  בכירה,  אקדמית 
דאגה ומחויבות מוחלטת לאנשים שסביבו 
ולמדינת ישראל. אין מילים שיוכלו לבטא 
ניטלו  שעמה  הסתלקותו,  על  צערי  את 
מאתנו החכמה והידידות של האדם הנפלא 

הזה.

יונתן דקל־חן הוא היסטוריון באוניברסיטה 
העברית בירושלים.


